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  امل��ص

بحيــــــث��عت�ــــــ��, الدراســــــة�إ�ــــــ��معرفــــــة�الــــــرابط�بــــــ�ن�الرقابــــــة�الداخليــــــة�ومحــــــافظ�ا��ســــــابات��ــــــ��املؤسســــــة��ــــــدف��ــــــذه�

ال�ـــــــــ��يقـــــــــوم���ـــــــــا�محـــــــــافظ�ا��ســـــــــابات�وذلـــــــــك��ـــــــــون�عمليـــــــــة�الداخليـــــــــة�مـــــــــن�أ�ـــــــــم�ا��طـــــــــوات��دراســـــــــة�نظـــــــــام�الرقابـــــــــة

  .املحافظة�ع���أصول�املؤسسة�وكفاءة�استخدام�تلك��موال�إحدى�مسؤولياتھ

�ــــــــ���ــــــــذه�الدراســــــــة�الوصــــــــفية�التحليليــــــــة�إ�ــــــــ��إبــــــــراز�مفــــــــا�يم��ــــــــل�مــــــــن�التــــــــدقيق�ونظــــــــام�الرقابــــــــة�الداخليــــــــة��وســــــــعينا

وأنـــــــــــواع�م�وم�ـــــــــــام�ومســـــــــــؤوليات�محـــــــــــافظ�ا��ســـــــــــابات�واملن��يـــــــــــة�ال�ـــــــــــ��ي�بع�ـــــــــــا�أثنـــــــــــاء�إتمـــــــــــام�م�متـــــــــــھ�واســـــــــــتعراض�

حــــــــــــــافظ�تحلي�ـــــــــــــ��للـــــــــــــرابط�بـــــــــــــ�ن�الرقابــــــــــــــة�الداخليـــــــــــــة�ومحـــــــــــــافظ�ا��ســـــــــــــابات�وأخ�ــــــــــــــ�ا�دراســـــــــــــة�ميدانيـــــــــــــة�بمكتـــــــــــــب�م

  .ا��سابات�وتطرقنا�ملختلف��جراءات�ال���ي�بع�ا����التقييم

وخلصـــــــت�الدراســـــــة��إ�ـــــــ��أن�ملحـــــــافظ�ا��ســـــــابات�دور�م�ـــــــم�وفعـــــــال��ـــــــ��تقيـــــــيم�أداء�وجـــــــودة�نظـــــــام�الرقابـــــــة�الداخليـــــــة�

  .القوائم�املالية, محافظ�ا��سابات, التدقيق, نظام�الرقابة�الداخلية: ال�لمات�املفتاحية

Résumé : 

Cette étude vise a connaitre le lien entre le contrôle interne et le commissaire aux comptes dans 

l’établissement , de sorte que l’étude du système de contrôle interne est lune des étapes les plus 

importantes prises par le commissaire aux comptes, puisque le processus de préservation du actifs et 

l’utilisation efficace de ces fonds est lune de ses responsabilités. 

Dans cette étude descriptive et analytique, nous avons cherche a mettre en évidence les notions d’audit, le 

dispositif de contrôle interne, leurs typologies, les missions et responsabilités du commissaire aux 

comptes, la méthodologie qu’il suit lors de l’accomplissement de sa mission, une revue analytique du lien 

entre le contrôle interne et le commissaire aux comptes et enfin une étude de terrain au bureau du 

commissaire aux comptes et nous avons abordée les différentes procédures qu’il suit dans l’évaluation. 

L’étude a conclu que le commissaire aux comptes a un rôle important et efficace dans l’évaluation de la 

performance et de la qualité du système de contrôle interne afin qu’il rende l’institution plus crédible et 

transparente devant la loi et contribue a améliorer la qualités de ses états financiers. 
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Mots-clés : système de contrôle interne, audit, commissaire aux comptes, états financiers. 

 

Abstract : 

This study aims to know the link between the internal control and the portfolio of accounts in 

the institution, so that the study of the internal control system is one of the most important 

steps taken by the portfolio of accounts, since the portfolio of accounts, since the process of 

preserving the institutions assets and the efficient use of those funds is one of his 

responsabilities. 

In this descriptive and analytical study, we sought to highlight the concepts of auditing, the 

internal control system, their types, the tasks and responsibilities of the account keeper the 

methodology he follows during the completion of his mission an analytical review of the link 

between internal control and the portfolio of accounts and finally a field study in the accounts 

keepers office and we touched on the various procedures he follows in the evaluation. 

Keywords : internal control system, audit, portfolios of accounts, financial statements.  
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  مقدمة�

 عامة



  مقدمة�عامة

الدوليـــــــــة�شـــــــــ�د�العـــــــــالم���قتصـــــــــاديةوظ�ـــــــــور�التكـــــــــتالت�العامليـــــــــة�ا��ديـــــــــدة���قتصـــــــــاديةالتحـــــــــوالت��ـــــــــ��ظـــــــــل�

ال�ــــــــــ��أدت�إ�ــــــــــ���غي�ــــــــــ��اقتصــــــــــاديات�القــــــــــرن��و�تصــــــــــالتطــــــــــورا�مــــــــــذ�ال�ن�يجــــــــــة�ثــــــــــورة�تكنولوجيــــــــــا�املعلومــــــــــات�

, و�عـــــــدد�عمليا��ــــــــا��قتصــــــــاديةوال�ـــــــ���ــــــــان�ل�ـــــــا�أثــــــــرا�مباشـــــــرا��ــــــــ��ك�ـــــــ����ــــــــم�املؤسســـــــات�, الواحـــــــد�والعشــــــــر�ن

ممــــــا�أوجــــــب�ع�ــــــ��املؤسســــــة�تب�ــــــ��وظيفــــــة�, ةوجعــــــل�املؤسســــــة�مج�ــــــ�ة�ع�ــــــ��التعامــــــل�مــــــع�عــــــدة�أطــــــراف�مختلفــــــ

�ســـــــــمح�ل�ـــــــــا�بـــــــــإبالغ�املتعـــــــــامل�ن�ب�ـــــــــل�التطـــــــــورات�داخـــــــــل�املؤسســـــــــة�وكـــــــــذا�, جديـــــــــدة�داخـــــــــل��ي�ل�ـــــــــا�التنظي�ـــــــــ�

وع�ــــــ���ــــــذا��ســــــاس�تــــــم�اســــــتحداث�نظــــــام�الرقابــــــة�الداخليــــــة�نظــــــرا�لــــــدور�ا�ال�ــــــام�, العمليــــــات�ال�ــــــ��تقــــــوم���ــــــا

�خطـــــــاء�وإعـــــــداد�املعلومـــــــات�املاليـــــــة�املوثوقـــــــة�ب�ـــــــل��ـــــــ��املحافظـــــــة�ع�ـــــــ��أصـــــــول�وأمـــــــوال�املؤسســـــــة�واك�شـــــــاف�

  .شفافية

ومــــــــن��نــــــــا�يمكــــــــن�القــــــــول�أنــــــــھ�أصــــــــبح�مــــــــن�الضــــــــروري�إيجــــــــاد�طــــــــرف�آخــــــــر�محايــــــــد�ومســــــــتقل�ي�ــــــــون��ــــــــ�ص�

حيـــــــــث�أصـــــــــبح�. مؤ�ــــــــل�ل��كـــــــــم�ع�ـــــــــ��مخرجــــــــات�النظـــــــــام�املحاســـــــــ���والتأكــــــــد�مـــــــــن�الواقـــــــــع�الفع�ــــــــ��للمؤسســـــــــة

وعليــــــــــــھ�يجــــــــــــب�ع�ــــــــــــ���و�قتصــــــــــــاديا���ــــــــــــومي�, محــــــــــــافظ�ا��ســــــــــــابات�يلعــــــــــــب�دورا��امــــــــــــا��ــــــــــــ��املجــــــــــــال�املــــــــــــا��

بـــــــاإلجراءات�تقيـــــــيم�نظـــــــام�الرقابـــــــة�الداخليـــــــة�وذلـــــــك�للتأكـــــــد�مـــــــن�درجـــــــة�الدقـــــــة���ل�ـــــــ�اممحـــــــافظ�ا��ســـــــابات�

  .ع���البيانات�املالية�وإثبات���ة�القوائم�املالية�و�عتماد

إ�ـــــــــ��أداء�فعـــــــــال��وتكمـــــــــن�غايـــــــــة�املؤسســـــــــة��ـــــــــ��إبـــــــــراز�مـــــــــدى�اح��ام�ـــــــــا�للقـــــــــوان�ن�و�جـــــــــراءات�وأيضـــــــــا�للوصـــــــــول 

  .وكفء�ليخدم�غاي��ا

 :�ش�الية�الرئ�سية )1

  :من�خالل�ما�سبق�يمكن�طرح��ش�الية�التالية

 ما���املي�ان��مات�املتبعة�من�طرف�محافظ�ا��سابات�لتقييم�الرقابة�الداخلية؟ 

 :�سئلة�الفرعية )2

  :تندرج�ضمن��ذه��ش�الية��سئلة�الفرعية�التالية

 الرقابة�الداخلية�القاعدة��ساسية���ماية�أصول�وأموال�املؤسسة؟�ل��عت���نظام� 

 ل�وجود�محافظ�ا��سابات����املؤسسة��سا�م����مصداقية�القوائم�املالية؟� 

 فيما�تكمن�عالقة�محافظ�ا��سابات�بنظام�الرقابة�الداخلية؟ 

 ما���مسؤوليات�وم�ام�محافظ�ا��سابات؟ 

 فظ�ا��سابات����ا��زائر؟ما���معاي����داء�امل���مل�نة�محا  

  
 أ



 مقدمة�عامة

 :فرضيات�الدراسة )3

  :من�أجل��جابة�ع����ش�الية�تم�طرح�الفرضيات�التالية

 عت�ــــــــــ��نظــــــــــام�الرقابــــــــــة�الداخليــــــــــة�القاعــــــــــدة��ساســــــــــية���مايــــــــــة�أصــــــــــول�وأمــــــــــوال�املؤسســــــــــة�بحيــــــــــث��

 .يكشف��خطاء�ومحاوالت�الغش�والتالعب

 الرقابــــــــة�الداخليــــــــة��ــــــــ��املؤسســــــــة�مــــــــن�خــــــــالل�خطــــــــوات�وأســــــــاليب�يقــــــــيم�محــــــــافظ�ا��ســــــــابات�نظــــــــام�

 .معينة

 وجـــــــود�محـــــــافظ�ا��ســـــــابات��ـــــــ��املؤسســـــــة��ســـــــا�م��ـــــــ��مصـــــــداقية�القـــــــوائم�املاليـــــــة�مـــــــع�أخـــــــذ�عينـــــــات�

 .لفحص�ا�والتأكد�من�����ا

 تقيـــــــــيم�مـــــــــدى�رقابـــــــــة�الداخليـــــــــة�مـــــــــن�خـــــــــالل�فحـــــــــص�و تكمـــــــــن�عالقـــــــــة�محـــــــــافظ�ا��ســـــــــابات�بنظـــــــــام�ال

قابــــــــــة��ــــــــــ��تزو�ــــــــــده�بدرجــــــــــة�معقولــــــــــة�مــــــــــن�التأكــــــــــد��عــــــــــدم�اك�شــــــــــاف�كفايــــــــــة�أســــــــــاليب�وإجــــــــــراءات�الر 

  .أخطاء�وقياس�الفعالية�والكفاءة

 :أسباب�اختيار�املوضوع )4

  :�عددت�أسباب�اختيار�املوضوع�يتم�ذكر�ا����النقاط�التالية

  :�سباب�املوضوعية�4-1

  :لعل�أبرز�ا�ماي��

 ا��زائر�ةالتعرف�ع���م�نة�محافظ�ا��سابات�ومدى�تطبيق�ا����املؤسسات�. 

 توضــــــــيح��جــــــــراءات�العامــــــــة�وا��اصــــــــة�ال�ــــــــ��يقــــــــوم���ــــــــا�محــــــــافظ�ا��ســــــــابات�لتقيــــــــيم�نظــــــــام�الرقابــــــــة�

 .الداخلية

 عت���دراسة�التدقيق�بمثابة�املرحلة�ال��ائية����مجال�الدراسات�املحاس�ية�.  

  :�سباب�الذاتية�4-2

  :من�أ�م�ا�نذكر

 نظرا�ألن�املوضوع�من�املجاالت�املتعلقة�بالتخصص. 

 الرغبة����اك�ساب�معارف�جديدة�والتخصص����املجاالت�املتعلقة�باملحاسبة�والتدقيق. 

 الرغبة����التعرف�أك���ع���عمل�محافظ�ا��سابات�ومدى�تطبيق�نظام�الرقابة�الداخلية. 

  

  

  

 ب



  مقدمة�عامة

 :أ�مية�الدراسة )5

تتج�ـــــــــــ��أ�ميـــــــــــة�الدراســـــــــــة��ـــــــــــ���ســـــــــــليط�الضـــــــــــوء�ع�ـــــــــــ��م�نـــــــــــة�التـــــــــــدقيق�وا��ـــــــــــدمات�ال�ـــــــــــ��يقـــــــــــدم�ا�محـــــــــــافظ�

ا��ســــــــابات�أل�ــــــــ�اب�املصــــــــا���والتعــــــــرف�ع�ــــــــ���جــــــــراءات�و�ســــــــاليب�املتخــــــــذة�مــــــــن�أجــــــــل�تحســــــــ�ن�الوضــــــــع�

للمؤسســـــــة�ومـــــــدى�فعاليـــــــة�نظـــــــام�الرقابـــــــة�الداخليـــــــة��ـــــــ��كشـــــــف�التالعبـــــــات�و�خطـــــــاء�املعتمـــــــدة���قتصـــــــادي

  .ؤسسةداخل�امل

 :أ�داف�الدراسة )6

  :�س����ذه�الدراسة�إ���تحقيق���داف�التالية

 إبراز�مدى�مسؤولية�محافظ�ا��سابات�من�حيث�إبداء�رأيھ����نظام�الرقابة�الداخلية. 

 محاولـــــــــــة�الوصـــــــــــول�إ�ـــــــــــ��إجابـــــــــــة�عـــــــــــن��شــــــــــــ�الية�املطروحـــــــــــة�وإعطـــــــــــاء�فكـــــــــــرة�عـــــــــــن�نظـــــــــــام�الرقابــــــــــــة�

 .الداخلية

 الرقابــــــــة�الداخليــــــــة�ومحــــــــافظ�ا��ســــــــابات�ومــــــــدى�اعتمــــــــاد��ــــــــذا��خ�ــــــــ��توضــــــــيح�العالقــــــــة�بــــــــ�ن�نظــــــــام�

  .عليھ����أدائھ�مل�امھ

  :تتمثل���  :حدود�الدراسة )7

  .محافظ�ا��سابات, التدقيق, �شمل�مفا�يم�الرقابة�الداخلية�:ا��دود�املوضوعية

  .2020/2021تتعلق�بف��ة�ال��بص�ابتداء�من�الفصل�الثا�ي�للسنة�ا��امعية��:ا��دود�الزمانية

  .مست�الدراسة�مكتب�محافظ�ا��سابات�بوالية�مستغانم�:ا��دود�امل�انية

 :من���الدراسة )8

أمـــــــا��ـــــــ��دراســـــــة�ا��الـــــــة�, مـــــــن�أجـــــــل�ســـــــرد�املفـــــــا�يم�النظر�ـــــــة�ملوضـــــــوع�البحـــــــث�اعتمـــــــدنا�ع�ـــــــ��املـــــــن���الوصـــــــفي

  .فقمنا�باستخدام�املن���التحلي���من�أجل�تحليل�ومناقشة�نتائج�الدراسة�امليدانية

 :الدراسة�صعو�ات )9

  :من�ب�ن�الصعو�ات�ال���واج�تنا����دراسة��ذا�املوضوع�نذكر�أساسا�ماي��

 قلة�الدراسات�النوعية�السابقة�ال���تناولت�موضوع�الدراسة��ش�ل�مباشر. 

 قلة�املراجع�حول�املوضوع. 

 

 ج



 مقدمة�عامة

 و�ل�ـــــــــ�اممـــــــــن�قبـــــــــل�املحـــــــــافظ�ن�مـــــــــن�تقـــــــــديم�الوثـــــــــائق�املطلو�ـــــــــة�نظـــــــــرا���طـــــــــورة�املوضـــــــــوع��ا��ـــــــــوف�

 .بالوثائق��حتفاظبالسر�ة�التامة����

 عدم�التجاوب�من�قبل�محافظي�ا��سابات��س�ب�ا�شغاال��م�الكب��ة. 

 :الدراسات�السابقة )10

دور�محـــــــــافظ�ا��ســـــــــابات��ـــــــــ��تفعيـــــــــل�نظـــــــــام�الرقابـــــــــة�, ياســـــــــ�ن�مزغنيـــــــــة, حيـــــــــاة�ســـــــــاي��, حمـــــــــزة�بطينـــــــــة) 10-1

مـــــــــــذكرة�, م�بـــــــــــالوادي.م.لشـــــــــــركة�بالســـــــــــ���أناب�ـــــــــــب�ذ�دراســـــــــــة�ميدانيـــــــــــة��قتصـــــــــــاديةالداخليـــــــــــة��ـــــــــــ��املؤسســـــــــــة�

الســـــــــــــــنة�ا��امعيـــــــــــــــة�, اســــــــــــــتكمال�متطلبـــــــــــــــات�ماســـــــــــــــ���أ�ـــــــــــــــادي���جامعـــــــــــــــة�الشــــــــــــــ�يد�حمـــــــــــــــھ���ضـــــــــــــــر�بـــــــــــــــالوادي

2017/2018.  

 ـــــــدف��ــــــــذه�الدراســـــــة�إبـــــــراز�أ�ميــــــــة�نظـــــــام�الرقابــــــــة�الداخليـــــــة��ـــــــ��املؤسســــــــة�وفعاليـــــــة�محــــــــافظ��ـــــــان��

ا��ســــــــابات�ومــــــــدى�أ�ميــــــــة�م�نتــــــــھ�ومســــــــؤولياتھ�ومــــــــن�بــــــــ�ن�مــــــــا�توصــــــــلوا�إليــــــــھ��ــــــــ��البحــــــــث�أن�امل�مــــــــة�

الرئ�ســــــــية�ملحــــــــافظ�ا��ســــــــابات��ــــــــ��فحــــــــص�ا��ســــــــابات�والتحقــــــــق�مــــــــن�تطبيــــــــق�املبــــــــادئ�املحاســــــــ�ية�

ر�مــــــدى��ــــــ�ة�القــــــوائم�املاليــــــة�و�ــــــذا�مــــــا�يو�ــــــ��ســــــ�ب�ال��ك�ــــــ��ع�ــــــ��مــــــن�أجــــــل�إعــــــداد�التقر�ــــــر�وإظ�ــــــا

 .نظام�الرقابة�الداخلية

دور�محــــــــافظ�ا��ســــــــابات��ــــــــ��تقيــــــــيم�نظــــــــام�الرقابــــــــة�الداخليــــــــة�دراســــــــة�ميدانيــــــــة�لعينــــــــة�, ســــــــالم�رمــــــــزي ) 10-2

مـــــــــــذكرة�ماســـــــــــ����ـــــــــــ��العلـــــــــــوم�املاليـــــــــــة�واملحاســـــــــــ�ية�تخصـــــــــــص�دراســـــــــــات�, مـــــــــــن�محـــــــــــافظي�ا��ســـــــــــابات�بورقلـــــــــــة

  .2014/2015جامعة�قاصدي�رابح�, �قتصادية�لية�العلوم�, ائية�معمقةمحاس�ية�وجب

 ــــــــدف��ــــــــذه�الدراســــــــة�إ�ــــــــ��بيــــــــان�دور�التــــــــدقيق�املحاســــــــ����ــــــــ��تقيــــــــيم�نظــــــــام�الرقابــــــــة�الداخليــــــــة�مــــــــن���

خــــــــــالل�إبــــــــــراز�الــــــــــدور�الفعــــــــــال�ملحــــــــــافظ�ا��ســــــــــابات�ومــــــــــدى�أ�ميتــــــــــھ��ــــــــــ��تقيــــــــــيم�أداء�وجــــــــــودة�نظــــــــــام�

العالقـــــــة�بــــــــ�ن�املراجـــــــع�الـــــــداخ���وا��ــــــــار����ـــــــ��تقيـــــــيم�نظــــــــام�الرقابـــــــة�الداخليـــــــة�وإبـــــــراز�مــــــــدى�ت�امـــــــل�

 .الرقابة�الداخلية

دراســــــــــــة�مقارنــــــــــــة�بــــــــــــ�ن�ا��زائــــــــــــر�وتــــــــــــو�س�واململكــــــــــــة�, مســــــــــــؤولية�محــــــــــــافظ�ا��ســــــــــــابات, شــــــــــــر�قي�عمــــــــــــر) 10-3

  .2012لسنة12جامعة�سطيف�العدد�, وعلوم�ال�سي����قتصاديةمجلة�العلوم�, املغر�ية

 املســــــــؤوليات�ال�ــــــــ��يواج��ــــــــا�محــــــــافظ�ا��ســــــــابات��ــــــــ��ا��زائــــــــر����ــــــــدف�الدراســــــــة�إ�ــــــــ��معرفــــــــة�وتحليــــــــل

 .ومقارنة�ذلك�مع�ما�و�موجود����الدولت�ن�تو�س�واململكة�املغر�ية

 أن�م�نــــــــة�محــــــــافظ�ا��ســــــــابات�ل�ــــــــا�أ�ميــــــــة�كب�ــــــــ�ة��ــــــــ��حمايــــــــة�اقتصــــــــاد�الــــــــوطن�نظــــــــرا�للــــــــدور�الكب�ــــــــ��

  .الشر�اتالذي�تلعبھ����إضفاء�الثقة�ع���القوائم�املالية�ال���ت�شر�ا�مختلف�

  

 د



  مقدمة�عامة

 :�ي�ل�الدراسة )11

  :تم�تقسيم�الدراسة�إ���ثالثة�فصول��التا��, ملعا��ة�ا��وانب�املختلفة�للموضوع

و�ــــــــــو�مشــــــــــ�ل�مــــــــــن��,"�طــــــــــار�املفــــــــــا�يمي�للرقابــــــــــة�الداخليــــــــــة�وتــــــــــدقيق�ا��ســــــــــابات"�عنــــــــــوان: الفصــــــــــل��ول 

, أ�ـــــــــــداف�ا, مف�وم�ـــــــــــا, تطور�ـــــــــــا�التـــــــــــار���, لعموميـــــــــــات�الرقابـــــــــــة�الداخليـــــــــــة�املبحـــــــــــث��ول�خصـــــــــــص, مبحثـــــــــــ�ن

, تطـــــــــــوره�التـــــــــــار���, أمـــــــــــا�املبحـــــــــــث�الثـــــــــــا�ي�فقـــــــــــد��عـــــــــــرض�ملا�يـــــــــــة�التـــــــــــدقيق, ومقوما��ـــــــــــا��ساســـــــــــية, وأنواع�ـــــــــــا

  .أ�دافھ�وأنواعھ, مف�ومھ�وأ�ميتھ

�ةإ�ــــــــــ��ثالثــــــــــ�قســــــــــم�"�طــــــــــار�املفــــــــــا�يمي�ملحــــــــــافظ�ا��ســــــــــابات"�ــــــــــذا�الفصــــــــــل��ــــــــــان��عنــــــــــوان: الفصــــــــــل�الثــــــــــا�ي

مف�ــــــــــوم�محــــــــــافظ�, تطور�ــــــــــا�التــــــــــار���, �طــــــــــار�القــــــــــانو�ي�مل�نــــــــــة�محــــــــــافظ�ا��ســــــــــابات�املبحــــــــــث��ول , مباحــــــــــث

وتنـــــــــاول�املبحـــــــــث�الثـــــــــا�ي�, حقوقـــــــــھ�وواجباتـــــــــھ, شـــــــــروط�ممارســـــــــة�م�نتـــــــــھ�وكيفيـــــــــة��عي�نـــــــــھ, ا��ســــــــابات�صـــــــــفاتھ

�داء�امل�ـــــــــ���معـــــــــاي�� , م�ـــــــــام�ومســـــــــؤوليات�محـــــــــافظ�ا��ســـــــــابات, من��يـــــــــة�مزاولـــــــــة�م�نـــــــــة�محـــــــــافظ�ا��ســـــــــابات

أمـــــــا�البحـــــــث�الثالـــــــث�ف�ـــــــان�عـــــــن�املي�ان��مـــــــات�املتبعـــــــة�مـــــــن�طـــــــرف�, لـــــــھ��ـــــــ��ا��زائـــــــر�ومن��يـــــــة�إعـــــــداد�التقـــــــار�ر

, التقيــــــــيم�ال��ــــــــا�ي, مســــــــؤوليتھ��ــــــــ��تقيــــــــيم�الرقابــــــــة�الداخليــــــــة, محــــــــافظ�ا��ســــــــابات�لتقيــــــــيم�الرقابــــــــة�الداخليــــــــة

  .والعالقة�بي��ما

, قســــــــم�إ�ــــــــ��ثالثــــــــة�مباحــــــــث"مكتــــــــب�محــــــــافظ�ا��ســــــــاباتدراســــــــة�ميدانيــــــــة�ب"�ــــــــان��عنــــــــوان: الفصــــــــل�الثالــــــــث

أمـــــــا�املبحـــــــث�الثـــــــا�ي�فقـــــــد�تنـــــــاول��جـــــــراءات�ال�ـــــــ��, املبحـــــــث��ول�للتعر�ـــــــف�باملكتـــــــب�وا��ـــــــدمات�ال�ـــــــ��يقـــــــدم�ا

�ـــــــــ��حـــــــــ�ن�خصـــــــــص�املبحـــــــــث�الثالـــــــــث�إ�ـــــــــ��تحليـــــــــل�املخرجـــــــــات�القـــــــــوائم�, يقـــــــــوم���ـــــــــا�املحـــــــــافظ�محـــــــــل�الدراســـــــــة

  .تاملالية�ملؤسسة�ما�من�مكتب�محافظ�ا��سابا

كمــــــا�, و�ــــــ����ايــــــة�الدراســــــة�تــــــم�إعطــــــاء�حوصــــــلة�عامــــــة�عــــــن�املوضــــــوع�واق�ــــــ�اح�جملــــــة�مــــــن�النتــــــائج�والتوصــــــيات

 .تضمنت�ا��اتمة�اق��احات�لدراسات�و�حوث�مستقبلية
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  .املفا�يمي�للرقابة�الداخلية�وتدقيق�ا��سابات��طار : �ول الفصل�

  : تم�يد�الفصل

إن�ن�يجـــــــــــة�التطـــــــــــور�العل�ـــــــــــ��والتكنولـــــــــــو���الـــــــــــذي�صـــــــــــاحب��ـــــــــــذا�العصـــــــــــر�أدى�إ�ـــــــــــ��ز�ـــــــــــادة�عـــــــــــدد�الوحـــــــــــدات�

و�عقـــــــد�ا�ممـــــــا�زاد�مــــــن�املشـــــــا�ل��دار�ـــــــة�النــــــاتج�عـــــــن�تنـــــــوع��شــــــاط�وز�ـــــــادة���ـــــــم�املؤسســـــــة�أي���قتصــــــادية

  .توسيع�فجوة�ا��طر�و�التا���ظ�رت�ا��اجة�لتوف���الرقابة�ال�افية�ع����ل�ذلك�زاد�من�إم�انية

�عت�ـــــــ��الرقابـــــــة�الداخليـــــــة�عنصـــــــر�مـــــــن�عناصـــــــر��شـــــــاط��دارة�وأحـــــــد�أ�ـــــــم��جـــــــراءات�ال�ـــــــ��تتخـــــــذ�ا�املؤسســـــــة�

�ـــــــــ��مواج�ـــــــــة�املخـــــــــاطر�حيـــــــــث�يمتـــــــــاز�نظـــــــــام�الرقابـــــــــة�الداخليـــــــــة�بالكفـــــــــاءة�والفعاليـــــــــة�و�ـــــــــتم�تطبيقـــــــــھ���مايـــــــــة�

  .أصول�ا�و�ختلف�نظام�الرقابة�الداخلية����أنواعھ�وأ�دافھ�وإجراءاتھ�من�مؤسسة�ألخرى 

  :س�تطرق�����ذا�الفصل�إ���نظام�الرقابة�الداخلية�بحيث�قسم�إ���مبحث�ن

  .عموميات�الرقابة�الداخلية�:املبحث��ول 

  ).ا��سابات(ما�ية�التدقيق�:املبحث�الثا�ي
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  .املفا�يمي�للرقابة�الداخلية�وتدقيق�ا��سابات��طار : الفصل��ول 

  .عموميات�الرقابة�الداخلية: املبحث��ول 

 �ل �� صاحبھ وما �قتصادي التطور  ظل �� خاصة للمؤسسات النمو و �ستمرار�ة ضمان أجل من

 أجــل ومــن الداخليــة، للرقابــة فعــاال نظامــا تصــمم أن �خ�ــ�ة �ــذه ع�ــ� الزمــا �ــان �قتصــادية، امليــادين

 ا��اصــة املفـا�يم مختلـف إ�ـ� املبحـث �ــذا �ـ� سـ�تطرق  الداخليـة الرقابـة نظــام حـول  أو�ـ� نظـرة إعطـاء

  .باملوضوع

  التطور�التار����لنظام�الرقابة�الداخلية :املطلب��ول 

 بالرقابــة باملقارنــة حديثــة �عت�ــ� ف�ــ� و�التــا�� الســبعي�يات، ســنوات �ــ� تقر�بــا الداخليــة الرقابــة ظ�ــرت

 �ــ� الداخليــة الرقابــة واقتصــرت املتقدمــة، الــدول  �ــ� �ــ�ا�كب قبــوال الداخليــة الرقابــة القــت وقــد ا��ارجيــة،

 إن �خطــاء واك�شــاف املاليــة العمليــات ��ــ�يل �ــ�ة مــن للتأكــد املحاســ�� التــدقيق ع�ــ� �مــر بــادئ

 نطاق�ــا وتوســيع الداخليــة الرقابـــة تطــو�ر الضــروري  مـــن أصــبح املؤسســات تطـــور  مــع ولكــن وجــدت،

 ومــن .باملعلومــات �دارة ومــد الرقابيــة �ســاليب فعاليــة مــدى وتقيــيم لفحــص كــأداة �ســتخدم بحيــث

 ا���ســيات، املتعــددة املؤسســات ظ�ــور  نجــد الداخليــة الرقابــة نظــام تطــو�ر ع�ــ� ســاعدت ال�ــ� العوامــل

  1. والغش �خطاء الك�شاف وسائل إ�� وا��اجة

  

  

  

  

  

  

  

  

1 
مجلة�جامعة�بابل�, دور�الرقابة�الداخلية����حماية�أصول�وأموال�املنظمة�دراسة�تطبيقية����جامعة�بابل¸أحمد�محسن�حسن, �عمة��اظم�حس�ن

  .901ص, 2008, العراق, جامعة�بابل, 3ع, للعلوم���سانية
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  .املفا�يمي�للرقابة�الداخلية�وتدقيق�ا��سابات��طار : الفصل��ول 

  .أ�داف�وأنواع�الرقابة�الداخلية, مف�وم: املطلب�الثا�ي

  :مف�وم�الرقابة�الداخلية: أوال

�قتصـــــــادية�و�ـــــــ���و��شـــــــطة منـــــــذ�عـــــــدة�ســـــــنوات�تـــــــدخل�مف�ـــــــوم�نظـــــــام�الرقابـــــــة�الداخليـــــــة��ـــــــ���ـــــــل�املجـــــــاالت

  .معظم�البلدان�و���القطاع�العام�وا��اص

نبـــــــــدأ�بتعر�ـــــــــف�مصـــــــــط���الرقابـــــــــة�مـــــــــن�, �عـــــــــدد�التعـــــــــار�ف�الـــــــــواردة��ـــــــــ��الرقابـــــــــة�الداخليـــــــــة�إ�ـــــــــ��ـــــــــل��ـــــــــذا�أدى�

��شــــــــطة��إ�ــــــــ�أيــــــــن��انــــــــت�الرقابــــــــة�ت�ت�ــــــــ��" فــــــــايول "مــــــــع��1918الناحيــــــــة�الكالســــــــيكية�وال�ــــــــ��تناولــــــــھ��ــــــــ��ســــــــنة�

  .والت�سيق�التنظيممثل��إدارةال���تقول�ع��ا�

يــــــــــــق�مــــــــــــن�أن�التنفيــــــــــــذ�يــــــــــــتم�طبقــــــــــــا�ل��طــــــــــــة�عــــــــــــرف�فــــــــــــايول�الرقابــــــــــــة�الداخليــــــــــــة�بأ��ــــــــــــا�التحق�:01التعر�ــــــــــــف�

�ـــــــان��ـــــــ��ء��ســـــــ���حســـــــب��إذااملوضـــــــوعية�والتعليمـــــــات�الصـــــــادرة�واملبـــــــادئ�املقـــــــررة�ف�ـــــــ��عمليـــــــة�كشـــــــف�عمـــــــا�

ا��طـــــــط�املوضـــــــوعية�وذلـــــــك�لغـــــــرض�الكشـــــــف�عمـــــــا�يوجـــــــد�مـــــــن�نقـــــــاط�الضـــــــعف�و�خطـــــــاء�وعالج�ـــــــا�وتفـــــــادي�

ال�ـــــــ��)الرقابـــــــة, الت�ســـــــيق, التنظـــــــيم�,التخطـــــــيط(�دارةأو�وظـــــــائف�وقـــــــد�جعـــــــل�الرقابـــــــة�أحـــــــد�عناصـــــــر�, تكرار�ـــــــا

  1.���ضرور�ة�والزمة�ول�ست�فقط�ل��دمات�واملشروعات�بل�أيضا�ج�د�جما���م�ما��ان�غرضھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة ،)منشورة غیر( ماجستیر مذكرة,"سا�م��ا����تحس�ن��سي���املؤسسةاملراجعة�الداخلية�م�م��ا�وم", شعبا�ي�لطفي�1

  .2004,جامعة الجزائر التسییر،
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  .�طار�املفا�يمي�للرقابة�الداخلية�وتدقيق�ا��سابات: الفصل��ول 

ذ�ا��دارة��عت�ـــــــــ��الرقابـــــــــة�الداخليـــــــــة�مجموعـــــــــة�مـــــــــن�الـــــــــنظم�و�جـــــــــراءات�والطـــــــــرق�ال�ـــــــــ��تتخـــــــــ�:02التعر�ـــــــــف�

وز�ــــــــادة�, عل��ــــــــا��عتمــــــــادولضــــــــمان�دقــــــــة�وســــــــالمة�البيانــــــــات�املاليــــــــة�وز�ــــــــادة�درجــــــــة���مايــــــــة�أصــــــــول�املؤسســــــــة�

  1.�سياسات��دارة�املوضوعية��ل��امالكفاءة�ال�شغيلية�وضمان�

عرفـــــــــــت���نـــــــــــة�طرائـــــــــــق�التـــــــــــدقيق�املن�ثقـــــــــــة�عـــــــــــن�املع�ـــــــــــد��مر��ـــــــــــي�للمحاســـــــــــب�ن�القـــــــــــانوني�ن��:03التعر�ـــــــــــف�

)AICPA"(الرقابــــــــــــة�الداخليــــــــــــة�ع�ــــــــــــ��أ��ــــــــــــا��شــــــــــــمل�ا��طــــــــــــة�التنظيميــــــــــــة�ووســــــــــــائل�الت�ســــــــــــيق�واملقــــــــــــاي�س��ــــــــــــ���

��عتمـــــــــادومـــــــــدى�, شــــــــروع���ـــــــــدف�إ�ـــــــــ��حمايـــــــــة��صـــــــــول�وتـــــــــدقيق�البيانـــــــــات�املحاســـــــــ�ية�والتأكـــــــــد�مـــــــــن�دق��ـــــــــاامل

  2.عل��ا�وز�ادة�الكفاءة��نتاجية�والعامل�ن�ع���التمسك�بالسياسات��دار�ة�املوضوعية

 و�ظ�ــــــــــــر�جليــــــــــــا�مــــــــــــن�التعــــــــــــار�ف�الســــــــــــابقة���ــــــــــــداف�الرئ�ســــــــــــية�للرقابــــــــــــة�الداخليــــــــــــة�وال�ــــــــــــ��تتمثــــــــــــل�

  :فيماي��

 املحافظة�ع���امل�شأة. 

 عل��ا��عتمادالتأكد�من�دقة�البيانات�املحاس�ية�ودرجة�. 

 ز�ادة�الكفاءة�ال�شغيلية. 

 سياسات��دارة�املوضوعية��ل��امضمان��.  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  .206ص,2009, 2ط,�ردن,عمان,دار�املس��ة�لل�شر�والتوز�ع, تدقيق�ا��سابات�املعاصر�الناحية�النظر�ة",غسان��فالح�املطارنة1

2
  .49ص,  2015,�ردن�, دار�ا��نان�للتوز�ع�وال�شر�,التدقيق�املحاس���, نور�الدينأحمد�قايد�
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  .�طار�املفا�يمي�للرقابة�الداخلية�وتدقيق�ا��سابات: الفصل��ول 

 :أ�داف�الرقابة�الداخلية: ثانيا

 : ال�دف�الرئ����: أوال

  1:يتمثل�ال�دف�الرئ�����لنظام�الرقابة�الداخلية����أي�م�شأة�أو�وحدة�أو�مؤسسة���

 التوفيــــــــق�والت�ســــــــيق�بــــــــ�ن�ســــــــلوك�وتصــــــــرفات�العــــــــامل�ن��ــــــــ��امل�شــــــــأة�و��ــــــــداف�الفرعيــــــــة�ال�شــــــــغيلية�

و�ختلـــــــف��ـــــــذا�ال�ـــــــدف�الرئ��ـــــــ���العـــــــام��ـــــــ��امل�شـــــــأة�صـــــــغ��ة�ا���ـــــــم�عـــــــن�.ال�ـــــــ���ســـــــ���إ�ـــــــ��تحقيق�ـــــــا

 :ع���أساس�ماي���املؤسسة�كب��ة�ا���م

يتحقـــــــق��ـــــــذا�ال�ـــــــدف�الرئ��ـــــــ���العـــــــام�بطر�قـــــــة�مباشـــــــرة�مـــــــن�خـــــــالل��:�ـــــــ��املؤسســـــــة�صـــــــغ��ة�ا���ـــــــم .1

التعليمــــــــــــــات�املكتو�ــــــــــــــة�أو�الشــــــــــــــفو�ة�لصــــــــــــــاحب�املؤسســــــــــــــة�للعــــــــــــــامل�ن�ف��ــــــــــــــا�بصــــــــــــــورة�يوميــــــــــــــة�عنــــــــــــــد�

 .مباشرتھ�لعملية�املتا�عة�ملا�يتم�إنجازه�من�أعمال�عن�طر�ق��ؤالء�العامل�ن

 :يتحقق��ذا�ال�دف�الرئ�����من�خالل�ا��وانب�التالية�:ا���م���املؤسسة�كب��ة� .2

 تحديد�وتوضيح�العالقة�ب�ن��ل�من�السلطات�واملسؤوليات�ع����ل�املستو�ات. 

 تحديد�اختصاصات�وم�ام��ل�موظف�من�موظفي�املؤسسة. 

  :و�تم�ذلك�من�خالل�وضع

  خر�طة�تنظيمية�مت�املة�للتنظيم��داري. 

 لوائح�ملختلف�عناصر��شاط�املؤسسةمجموعة�من��جراءات�وال. 

  :��داف�ال�شغيلية: ثانيا

��ــــــــداف�التفصــــــــيلية�ال�ـــــــ���ســــــــ���نظــــــــام�الرقابــــــــة�الداخليــــــــة�إ�ـــــــ��تحقيق�ــــــــا��ــــــــ��املؤسســــــــة���ــــــــدف���ــــــــ��تتمثـــــــل�

وتتعلـــــــق��ــــــذه���ــــــداف��عنصــــــر��ـــــــ��الرقابــــــة�الداخليــــــة�الرئ�ســــــية�املتمثلـــــــة�, تحقيــــــق�ال�ــــــدف�الرئ��ــــــ���الســــــابق

  2:النحو�التا������الرقابة�املحاس�ية�الداخلية�ع��

  

  

  

1
  .84,83ص�,  2007, �سكندر�ة, املكتب�ا��ام���ا��ديث, راجعة�والتدقيق�الشاملأصول�وقواعد�امل, مد�السيد�سرايامح

2
  .86ص�, نفس�املرجع�السابق, محمد�السيد�سرايا
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  .�طار�املفا�يمي�للرقابة�الداخلية�ومحافظ�ا��سابات: الفصل��ول 

 :أ�داف�تتعلق�بالرقابة�املحاس�ية�الداخلية )1

 ختالسحماية�أصول�وممتل�ات�املؤسسة�من�أي�انحرافات�غ���مشروعة��السرقة�أو��. 

 عل��ــــــا��ــــــ��املجــــــاالت�املختلفــــــة���عتمــــــادالتأكــــــد�مــــــن�ا��صــــــول�ع�ــــــ��بيانــــــات�محاســــــ�ية�دقيقــــــة�يمكــــــن�

و�مك��ـــــــــا�تلبيـــــــــة�احتياجـــــــــات��طـــــــــراف�املتعـــــــــددة��ـــــــــاإلدارة�و�قســـــــــام�داخـــــــــل�, الداخليـــــــــة�أو�ا��ارجيـــــــــة

 .املؤسسة�والبنوك�و�ج�زة�ا���ومية�واملس�ثمر�ن�والعمالء�واملوردين�خارج�املؤسسة

 :أ�داف�تتعلق�بالرقابة�الداخلية )2

 الل�التحقــــــــــق�مـــــــــن�كفــــــــــاءة�عناصـــــــــر�املــــــــــدخالت�تحقيـــــــــق�كفـــــــــاءة�ال�شــــــــــغيل�وتنمي��ـــــــــا�مــــــــــن�خـــــــــ

للعمليـــــــات�ال�شـــــــغيلية��نتاجيـــــــة�وكفـــــــاءة�مرحلـــــــة��شـــــــغيل��ـــــــذه�العناصـــــــر�وكـــــــذلك�التحقـــــــق�

مـــــــــــن�عناصـــــــــــر�املخرجـــــــــــات�مـــــــــــن�الســـــــــــلع�وا��ـــــــــــدمات�ومـــــــــــدى�فاعلي��ـــــــــــا��ـــــــــــ��تحقيـــــــــــق�النتـــــــــــائج�

 .و��داف�وما�تتضمنھ�من�عناصر�مختلفة

 والتعليمــــــــــــات�املوضــــــــــــوعة�مــــــــــــن�قبـــــــــــــل�بــــــــــــالقوان�ن�واللــــــــــــوائح�والسياســـــــــــــات���ل�ــــــــــــ�امتحقيــــــــــــق�

 .الرقابة�ال���تخضع�ل�ا�امل�شأة�أو �دارة�أو��ج�زة�ا���ومية�

 تخفيض�احتمال�حدوث�مخالفات�ألي��عليمات�أو�لوائح�أو�نظم�خاصة�بامل�شأة. 

  

 :الرقابة�الداخلية�نظام�أنواع: ثالثا

 مـن أي طبيع��ــا حيـث مــن الداخليـة الرقابــة تنقسـم: طبيع��ــا حيـث مــن الداخليـة الرقابــة أنـواع .1

 :ي�� كما أنواع ثالثة إ�� تمارسھ الذي ال�شاط طبيعة حيث

 �دارة تضــع�ا ال�ــ� و�نظمــةو�جــراءات� والوســائل الطــرق  �افــة ��ــا و�قصــد  :املحاســ�ية الرقابــة .أ

 دفــاتر �ــ� ��ــ�يل�ا تــم قــد املاليــة، والقــوائم التقــار�ر �ــ�ة وضــمان املختلفــة، موارد�ــا حمايــة بقصــد

 املحاســ�ية املعلومــات دقــة مــن التحقــق و�التــا�� عامــا، قبــوال املقبولــة املحاســ�ية للمبــادئ طبقــا املؤسســة

  .عاما قبوال املقبولة

 ��ـدف للمحاسـبة سـليم نظــام وضــع عــن املســؤولة �ـ� باملؤسسـة ا��سـابات وٕادارةأ� املاليـة �دارة و�عت�ـ�

  1.عل��ا �عتماد ز�ادة و�التا�� املحاس�ية املعلومات �� الثقة وز�ادة �صول  حماية

  

  

  

  

  

1
 ت�لفـة  وتخفــيض الداخليـة الرقابـة نظــام �عز�ـز �ــ� وأثر�ــا وا��ـار�� الــداخ�� التـدقيق بـ�ن العالقــة �ـ� املـؤثرة العوامــل املـد�ون، إبــرا�يم رغـدة

  .67ص ، 2014 غزة، �سالمية، ا��امعة التمو�ل، و املحاسبة �� ماجست�� رسالة ا��ار��، التدقيق
  

12 



  .�طار�املفا�يمي�للرقابة�الداخلية��وتدقيق�ا��سابات: الفصل��ول 

 

 �عمليـــات تخـــص ال�ــ� وال�ـــ�الت راءات�و�جـــ التنظيميــة ا��طـــة �شـــمل و�ــ� :�دار�ـــة الرقابـــة .ب

 نــوا�� جميــع وتقــو�م فحــص �ــ� �ســاعد ال�ــ� و�ســاليب الــنظم مــن مجموعــة وكــذلك ،رارالقــ إصــدار

 1.�دار�ة بالسياسات �ام��ل� و���يع �نتاجية الكفاءة تحقيق ��دف الوحدة

 أو وســائل مــن بــھ يــرتبط ومــا املوضــوع النظــام ذلــك بأنــھ الــداخ�� الضــبط �عــرف :الــداخ�� الضــبط .ج

 حســن لضــمان وذلــك مســتمرة، تلقائيــة بطر�قــة شــروع�و�مراقب��ــا�امل عمليــات ضــبط إ�ــ� ��ــدف مقــاي�س

 .وحسابا��ا املؤسسة بأصول  تالعبو� أ غش أو أخطاء وقوع وعدم س��

 �ســتعمال، وســوء أ الضــياع مــن ودفــاتر و�ــ�ال��ا ؤسســةامل أصــول  حمايــة إ�ــ� الــداخ�� الضــبط ��ــدف

 إال �املـة بطر�قـة مطبقـا نجـده ال لـذا املـوظف�ن، مـن كب�ـ� عـدد إ�ـ� يحتـاج النظـام �ـذا تطبيـق أن و�الحـظ

 .ت�لفتھ الرتفاع الكب��ة املؤسسة ��

 الرقابـــة تقـــوم�املؤسســـة أ�ـــداف تحقيـــق خـــالل مـــن :التوقيـــت حيـــث مـــن الداخليـــة الرقابـــة .2

 2:�التا�� و�� للرقابة أنواع ثالثة خالل من م�ام�ا ب�نفيذ الداخلية

 التــدخالت وتمنــع العمــل تــنظم ال�ــ� راءاتو�جــ والقواعــد الضــوابط �ــ� وتتمثــل :الوقائيــة الرقابــة .أ

 .رافاتو�نح �خطاء حدوث �سبق بذلك و�� ال��يح �تجاه �� �عمال س�� تضمن و�التا��

 وأ التنفيـذ مـع ��امنـةم �سـ�� لـذلك التنفيـذ، أثنـاء يجـري  مـا ع�ـ� النـوع �ـذا يركـز  :التحذير�ـة الرقابـة .ب

 حــل ��ــدف ا��طــط �ــ� يــرد مــا وفــق تنجــز �عمــال أن مــن التأكــد يــتم النــوع �ــذا و�موجــب �نجــاز،

 .استخداما �نواع أك��و�� النوع و�ذا التنفيذ، عند وقوع�ا حال املشكالت

 العمــل مراحــل إنجــاز مــن �ن��ــاء �عــد دور�ــا و���كــز العالجيــة، لرقابــةبا و�ســ�� :الالحقــة الرقابــة .ج

 مـن وقــع عمــا للكشــف م��ــا، �ن��ـاء تــم ال�ــ� املاليــة العمليــات مراجعـةو  فحــص طر�ــق عــن و�ــتم املطلـوب،

  .سلفا املوضوعة باملعاي�� إنجازه تم ما مقارنة طر�ق عن نجازاتاو  مخالفات

  

  

  
1 

ـــاري  ــ ــ ــ ـــان�العمـ ــ ــ ــ ــة, إيمـ ــ ــ ــ ـــة�الداخليــ ــ ــ ــ ــام�الرقابـ ــ ــ ــ ـــل�نظــ ــ ــ ــ ــ��تفعيـ ــ ــ ــ ـــ�ية��ــ ــ ــ ــ ــات�املحاسـ ــ ــ ــ ــة�للبيانــ ــ ــ ــ ـــة�إلك��ونيــ ــ ــ ــ ـــل�معا��ـ ــ ــ ــ ــ��ظـ ــ ــ ــ ــــدقيق��ــ ــ ــ ــ��, دور�التــ ــ ــ ــ ــــوراه�غ�ــ ــ ــ ــــة�دكتــ ــ ــ أطروحــ

  .81ص,  2017,ا��زائر, الشلف,جامعة�حس�بة�بن��بوع���, تخصص�محاسبة�ومالية, م�شورة
2 

ـــدي ــ ــ ــ ــ ــ ـــد�م�ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــامر�محمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة, ثـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة�الداخليـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة�الرقابــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ��أنظمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي�ع�ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــب��لك��و�ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتخدام�ا��اســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر�اســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة�, أثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم��دار�ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــية�للعلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة�القادســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة�جامعـ ــ ــ ــ ــ مجلـــ

  .180ص, 2010,العراق, 4العدد, 12املجلد�, و�قتصادية
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  لرقابة�الداخلية�وتدقيق�ا��سابات�طار�املفا�يمي�ل: الفصل��ول 

  املقومات��ساسية�لنظام�الرقابة�الداخلية�:املطلب�الثالث

إن�وجــــــــود�نظــــــــام�قــــــــوي�وفعــــــــال�للرقابــــــــة�الداخليــــــــة�مــــــــن�شــــــــأنھ�أن��ســــــــمح�لنظــــــــام�املعلومــــــــات�املحاســــــــ�ية�مــــــــن�

ومـــــــن�ج�ـــــــة�أخـــــــرى�, تـــــــوف���معلومـــــــات�ذات�مصـــــــداقية�ومع�ـــــــ�ة�عـــــــن�الوضـــــــعية�ا��قيقيـــــــة�للمؤسســـــــة�مـــــــن�ج�ـــــــة

رســــــــــومة��ــــــــــ��ا��طــــــــــة�العامــــــــــة�ل�ــــــــــا�حيــــــــــث�يب�ــــــــــ��نظــــــــــام�الرقابــــــــــة�يمكــــــــــن�للمؤسســــــــــة�مــــــــــن�تحقيــــــــــق�أ�ــــــــــداف�ا�امل

فقـــــــــوة�, الداخليـــــــــة�ا��يـــــــــد�ع�ـــــــــ��أعمـــــــــدة�رئ�ســـــــــية�وتتمثـــــــــل��ـــــــــذه��عمـــــــــدة��ـــــــــ��املقومـــــــــات�أو�الر�ـــــــــائز�أو��ســـــــــس

�ـــــــذه��عمـــــــدة��عكــــــــس�قـــــــوة�وفعاليــــــــة��ـــــــذا�النظــــــــام�والعكـــــــس��ـــــــ�يح�لــــــــذلك�ســـــــ�تطرق�إ�ــــــــ���ـــــــذه�املقومــــــــات�

  1:����ء�من�التفصيل�ع���النحو�التا��

  ال�ي�ل�التنظيمي: أوال

 �عـــــرف�ال�ي�ـــــل�التنظي�ـــــ��بأنـــــھ�عبـــــارة�عـــــن�ت�ســـــيق�مخطــــــط�لأل�شـــــطة�ال�ـــــ��يقـــــوم���ـــــا�عـــــدد�مـــــن��فــــــراد

األهـــــداف العامـــــة الواضـــــحة احملـــــددة وذلـــــك مـــــن خـــــالل تقســـــيم العمـــــل والوظيفـــــة بيـــــنهم ومـــــن  بعـــــض إلجنـــــاز

  .خالل التسلسل اهلرمي للصالحية واملسؤولية

ي�لـــــــف�للقيـــــــام�, فعمليـــــــة�التنظـــــــيم�ت�تـــــــدئ�بتوصـــــــيف���شـــــــطة�املختلفـــــــة�ووضـــــــع�ا��ـــــــ��مجموعـــــــات�متجا�ســـــــة

عـــــــن��ـــــــل�م��ـــــــا�و�ســـــــأل�أمـــــــام�مســـــــتوى�إداري�أع�ـــــــ��منـــــــھ��ـــــــ��بأدا��ـــــــا�إدارات�أو�أقســـــــام�و��ـــــــون��نـــــــاك�مســـــــؤول�

ھ�ي�ب�ــــــ��أن�ي�ــــــون�لــــــھ�رئــــــ�س�أو�مســــــؤول��شــــــرف�عليـــــــ�التنظــــــيمبمع�ــــــ��أن��ــــــل�فــــــرد��ــــــ��, ا��ر�طــــــة�التنظيميــــــة

و�عـــــــــد�دراســـــــــة�ال�ي�ـــــــــل�التنظي�ـــــــــ��ووجـــــــــوده��شـــــــــ�ل�ســـــــــليم�نقطـــــــــة�البـــــــــدء�. و�تا�عـــــــــھ�و�قـــــــــيم�أدائـــــــــھ�باســـــــــتمرار

فال�ي�ـــــــــــــل�التنظي�ــــــــــــ��يحـــــــــــــدد�. لتحقيــــــــــــق�الرقابــــــــــــة��دار�ـــــــــــــة�واملحاســــــــــــ�ية�الفعالــــــــــــة�ع�ـــــــــــــ��أ�شــــــــــــطة�املؤسســــــــــــة

�يفـــــــــوض�الســـــــــلطة�بالقـــــــــدر�الـــــــــالزم�لتحمـــــــــل�املســـــــــؤولية�وتـــــــــتم�املســـــــــألة بوضـــــــــوح�املســـــــــؤوليات�املختلفـــــــــة�بدقـــــــــة

وعليــــــــھ�ف�لمــــــــا��انــــــــت�الواجبــــــــات�محــــــــددة�بدقــــــــة�والعالقــــــــات�بــــــــ�ن�املســــــــتو�ات�, ع�ــــــــ��أســــــــاس��ــــــــذه�املســــــــؤولية

املختلفـــــــة�وا�ـــــــ�ة��لمـــــــا��ـــــــان�مـــــــن�الســـــــ�ل�ا��صـــــــول�ع�ـــــــ��نظـــــــام�جيـــــــد�للرقابـــــــة�فال�ي�ـــــــل�التنظي�ـــــــ��يختلـــــــف�

مـــــــن�مؤسســـــــة�إ�ـــــــ��أخـــــــرى�حســـــــب�طبيعـــــــة��شـــــــاط�املؤسســـــــة�و��مـــــــھ�وان�شـــــــاره�ا��غرا�ـــــــ��وعـــــــدد�القطاعـــــــات�

  2.ة�فيھالرئ�سي

  

1 
ــــوا�ر ــ ــ ــ ــامي�طـ ــ ــ ــ ــ ـــد�ال��ـ ــ ــ ــ ــــديقي, محمــ ــ ــ ــ ـــعود�صـ ــ ــ ــ ــابات, مســ ــ ــ ــ ــ ــــدقيق�ا��سـ ــ ــ ــ ــة�وتـ ــ ــ ــ ــ ـــة�الداخليـ ــ ــ ــ ــة(املراجعــ ــ ــ ــ ــ ـــة�التطبيقيـ ــ ــ ــ ـــري�واملمارســ ــ ــ ــ ـــار�النظــ ــ ــ ــ ــة, )�طــ ــ ــ ــ ــ ــة�الثالثـ ــ ــ ــ ــ , الطبعـ

  .97ص�, 2006, ديوان�املطبوعات�ا��امعية

ـــان�2 ــ ــ ـــد�عثمـــ ــ ــ ـــرزاق�محمــ ــ ــ ـــد�الـــ ــ ــ ــة, عبــ ــ ــ ــ ـــة�الداخليــ ــ ــ ــــدقيق�والرقابــ ــ ــ ــــول�التــ ــ ــ ـــر, أصـ ــ ــ ــة�وال�شــ ــ ــ ــ ــة�للطباعــ ــ ــ ــ ــدار�النموذجيـ ــ ــ ــ ــ�, الــ ــ ــ ــ ــــة��و�ـ ــ ــ ـــ�وت, الطبعــ ــ ــ ـــان, ب�ـــ ــ ــ , 2011, لبنـــ

  .89ص
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  :و�ش�ل�عام�ي�ب���أن�يرا������تصميم��ذا�ال�ي�ل�العناصر��تية

 م�املؤسسة؛�� 

 طبيعة�ال�شاط؛ 

 ؛�ختصاصات�سلسل� 

 تحديد�املدير�ات؛ 

 وتقسيم�العمل؛تحديد�املسؤوليات� 

 ال�ساطة�واملرونة؛ 

 ول�ســــــت�, ال�ــــــ��تقــــــوم�بالعمــــــل�ل�ســــــت��ــــــ��ال�ــــــ��تحفــــــظ�باألصــــــول (بــــــ�ن�املــــــدير�ات��ســــــتقالليةمراعــــــاة�

  1).���ال���تقوم�بمحاسبة��صول 

  النظام�املحاس��: ثانيا

وجــــــــــود�نظــــــــــام�محاســــــــــ���ســــــــــليم��ســــــــــ�ند�إ�ــــــــــ��مجموعــــــــــة�مت�املــــــــــة�مــــــــــن�الــــــــــدفاتر�وال�ــــــــــ�الت�ودليــــــــــل�مبــــــــــوب�

وتصــــــــــــــميم�لــــــــــــــدورات�محاســــــــــــــ�ية�, ومجموعــــــــــــــة�مــــــــــــــن�املســــــــــــــ�ندات��ع�ــــــــــــــ��باحتياجــــــــــــــات�املشــــــــــــــروعل��ســــــــــــــابات�

  2.مس�ندية�تحقق�رقابة�فعالة

إن�إجــــــــراءات�الرقابــــــــة�الداخليــــــــة�بصــــــــفة�عامــــــــة���ــــــــدف�إ�ــــــــ��املحافظــــــــة�ع�ــــــــ��أمــــــــوال�املؤسســــــــة�وحماي��ــــــــا�مــــــــن�

��البيانـــــــات�الغـــــــش�والتالعـــــــب�وكـــــــذلك�العمـــــــل�ع�ـــــــ��اســـــــتخدام��ـــــــذه��مـــــــوال�بكفـــــــاءة�وكـــــــذلك�تـــــــوف���الدقـــــــة��ـــــــ

وطبقـــــــا�لـــــــذلك�يتطلـــــــب�, بمـــــــا�يقت�ـــــــ���بـــــــھ�السياســـــــات��دار�ـــــــة�و�ل�ـــــــ�امعل��ـــــــا���عتمـــــــاداملحاســـــــ�ية�وإم�انيـــــــة�

, �مـــــــــــر�عـــــــــــدم�إجـــــــــــراء�أي�مـــــــــــدفوعات�دون�موافقـــــــــــة�والتحقـــــــــــق�مـــــــــــن�أن�الصـــــــــــرف�قـــــــــــد�تـــــــــــم�طبقـــــــــــا�للموافقـــــــــــة

  .وكذلك�فيما�يتعلق�باإليرادات�يتم�تحصيل�ا����وق��ا�وتتم�املعا��ة�املحاس�ية�بطر�قة���يحة
  

  

  

  

1 
ــــديقي ــ ــ ــ ــ ــ ـــعود�صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ��, مســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة��ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ�� دور�املراجعــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة����اتيجيةإســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل��داري�للمؤسســ ــ ــ ــ ــ ــ ــاديةالتأ�يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة��قتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــث, ا��زائر�ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة�الباحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدد,  مجلـ ــ ــ ــ ــ ــ , 01/2002عـــ

  .63ص,جامعة�ورقلة

2 
  .18ص, 2010, �ردن, الطبعة��و��, دار�البلدية�لل�شر�والتوز�ع, الرقابة�الداخلية�واملالية, مصطفى�صا���سالمة
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وللوصـــــــول�إ�ـــــــ���ـــــــل��ـــــــذه���ـــــــداف�يتطلـــــــب��مـــــــر�تـــــــوافر�نظـــــــام�محاســـــــ���مالئـــــــم�فالنظـــــــام�املحاســـــــ���الســـــــليم�

يمثــــــــل�مجموعــــــــة�مــــــــن�النظر�ــــــــات�واملبــــــــادئ�و�ســــــــس�العلميــــــــة�والطــــــــرق�و�ســــــــاليب�و�جــــــــراءات�الفنيــــــــة�ال�ــــــــ��

ج�ـــــــــــا�وعرضـــــــــــ�ا�ألغـــــــــــراض�تقـــــــــــو�م��داء�ت�بـــــــــــع�لتحقيـــــــــــق�العمليـــــــــــات�املاليـــــــــــة�و��ـــــــــــ�يل�ا�وتبو���ـــــــــــا�وقيـــــــــــاس�نتا

  1.وترشيد��دارة�فيما�تتخذه�من�قرارات�ولغ���ذلك�من�أغراض

  اختيار�املوظف�ن��كفاء: ثالثا

�ـــــــــذا�املقـــــــــوم��عـــــــــد�مـــــــــن��مـــــــــور�ال�امـــــــــة�وال�ـــــــــ��تـــــــــؤثر��ـــــــــ��فعاليـــــــــة�إجـــــــــراءات�الرقابـــــــــة�الداخليـــــــــة�أال�و�ـــــــــو�تـــــــــأث���

املـــــــوظف�ن�ع�ــــــــ���ــــــــذا�النظــــــــام�فقــــــــد�يــــــــتم�وضــــــــع��جـــــــراءات�ا��اصــــــــة�بنظــــــــام�الرقابــــــــة�الداخليــــــــة��شــــــــ�ل�جيــــــــد�

�ــــــــاف��ولكنـــــــھ�ال�ي�ــــــــون�فعــــــــاال�وذلــــــــك��ســــــــ�ب�عــــــــدم�كفــــــــاءة�العـــــــامل�ن�عنــــــــد�اختيــــــــار�م�أو�عــــــــدم�وجــــــــود�تــــــــدر�ب

�لالخــــــــــتالسل�ــــــــــم�أو�عــــــــــدم�أمانــــــــــة�املســــــــــؤول�ن�عــــــــــن�حيــــــــــازة�موجــــــــــودات�املؤسســــــــــة�وال�ــــــــــ��ت�ــــــــــون�أك�ــــــــــ��عرضــــــــــة�

  .�النقدية�مثال�واملخزون

فعنــــــــد�القيــــــــام�باختيــــــــار�املــــــــوظف�ن�يتطلــــــــب��مــــــــر�وجــــــــود�تفصــــــــيل�دقيــــــــق�للوظــــــــائف�والواجبــــــــات�واملســــــــؤوليات�

, تم�ال���ــــــــ��لشــــــــغل�الوظيفــــــــةا��اصــــــــة�ب�ــــــــل�وظيفــــــــة�وطبقــــــــا�ل�ــــــــذا�التوصــــــــيف�ومــــــــا�يتطلبــــــــھ�مــــــــن�مــــــــؤ�الت�يــــــــ

وعنــــــــــد�شــــــــــغل�الوظــــــــــائف�ال�امــــــــــة�تــــــــــتم�عمليــــــــــة�استقصــــــــــاء�مســــــــــبقة�وأحيانــــــــــا�يــــــــــتم�إشــــــــــراك�املســــــــــؤول�ن�عــــــــــن�

  .�ختيار�دارات�ال���تحتاج�إ���موظف�ن�جدد����عملية�

  الوسائل��لية�و�لك��ونية�استخدام: را�عا

ل�املحاســـــــ�ية�إ�ـــــــ��ســـــــرعة�انجاز�ـــــــا�وتقليـــــــل�يـــــــؤدي�اســـــــتخدام�الوســـــــائل��ليـــــــة�و�لك��ونيـــــــة��ـــــــ��انجـــــــاز��عمـــــــا

فاســـــــــــتخدام��الت�ا��اســـــــــــبة��ســـــــــــاعد�ع�ـــــــــــ��انجـــــــــــاز�العمليـــــــــــات�, ورفـــــــــــع�كفـــــــــــاءة�العمـــــــــــل�املحاســـــــــــ��, �خطـــــــــــاء

كـــــــذلك��ســـــــاعد��الت���ـــــــ�يل�النقديـــــــة��ـــــــ��ضـــــــبط�حركـــــــة�النقديـــــــة�, ا��ســـــــابية�بدقـــــــة�كب�ـــــــ�ة�وســـــــرعة�فائقـــــــة

  .يقة�وسرعة�فائقةكما�أن�ا��سابات��لك��ونية��عطي�نتائج�دق, املحصلة

  تقييم��داء: خامسا

لتقيــــــــيم��داء�البــــــــد�مــــــــن�وجــــــــود��عليمــــــــات�وا�ــــــــ�ة�تبــــــــ�ن�كيفيــــــــة�تنفيــــــــذ��ــــــــل�عمليــــــــة�ماليــــــــة�ح�ــــــــ���ســــــــتخدم�

و�ــــــــــذه�التعليمــــــــــات�م�مــــــــــا�بلغــــــــــت�مــــــــــن�الدقــــــــــة�فإ��ــــــــــا�ال�تضــــــــــمن�وجــــــــــود��داء�ا��يــــــــــد�, لتقيــــــــــيم��داء�الفع�ــــــــــ�

وإذا�, رص�للتأكـــــــد�مـــــــن�إتبـــــــاع�م�لتلـــــــك�التعليمـــــــاتلـــــــذلك�يجـــــــب�ع�ـــــــ���دارة�التأكـــــــد�مـــــــن�قيـــــــام�املـــــــوظف�ن�بحـــــــ

لــــــم�تكــــــن�متبعــــــة�يجــــــب�تحديــــــد��ســــــباب�ال�ــــــ��أدت�إ�ــــــ��ذلــــــك�واتخــــــاذ��جــــــراءات�املناســــــبة�للت�ــــــ�يح�و�جــــــب�

  .أن�ال�يقتصر��مر�ع����دارة�العليا�بل�أن�تتم�عملية�املراجعة����جميع�املستو�ات��دار�ة
  

  

  

1 
  .92, 91ص�ص�, قمرجع�ساب, عبد�الرزاق�محمد�عثمان
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  واملسؤوليات��ختصاصاتتحديد�: سادسا

و�قصـــــــــد�بتقســـــــــيم�العمـــــــــل��ـــــــــ���ـــــــــذا�املجـــــــــال�, واملســـــــــؤوليات�تقســـــــــيم�العمـــــــــل��ختصاصـــــــــاتيتطلـــــــــب�تحديـــــــــد�

وجـــــــــــــود�أ�ـــــــــــــ�اص�مســـــــــــــؤول�ن�عـــــــــــــن�املحافظـــــــــــــة�ع�ـــــــــــــ��املمتل�ـــــــــــــات�والعمليـــــــــــــات�فال�ـــــــــــــ�ص�املســـــــــــــؤول�عـــــــــــــن�

املحافظــــــــة�ع�ــــــــ��أصــــــــول�املشــــــــروع�ت�ــــــــون�لديــــــــھ�الفرصــــــــة��ــــــــ��اســــــــتخدام��ــــــــذه��صــــــــول�اســــــــتخداما���صــــــــيا�

��يــــــــتمكن�مــــــــن�حســــــــن�محاســــــــ�تھ�يجــــــــب�أن�يحــــــــتفظ�وح�ــــــــ, ســــــــواء�لديــــــــھ�الرغبــــــــة�أو�لــــــــ�س�لديــــــــھ��ــــــــذه�الرغبــــــــة

فمــــــــن�الوا�ــــــــ��أنــــــــھ�إذا�أعطيــــــــت�. �ــــــــ�ص�آخــــــــر���ــــــــ�ل�عــــــــن�قيمــــــــة�وكميــــــــات��صــــــــل�الــــــــذي��ــــــــ��ع�ــــــــده��ول 

مســـــــــؤولية�الرقابـــــــــة�ع�ـــــــــ���صـــــــــل�وال�ـــــــــ�ل�ا��ـــــــــاص���ـــــــــذا��صـــــــــل�ل�ـــــــــ�ص�واحـــــــــد�فإنـــــــــھ�يجمـــــــــع�بـــــــــ�ن�يديـــــــــھ�

بــــــة�وإذا�أر�ــــــد�فــــــرض�رقابــــــة�عليــــــھ��صــــــل�نفســــــھ�واملحاســــــبة�عــــــن��ــــــذا��صــــــل�و�التــــــا���لــــــن�ت�ــــــون�عمليــــــة�الرقا

  1.فيجب�أن��عطى�ل��ص�آخر�م�مة�الرقابة�ع����صل�عن�طر�ق���لھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 
  .20, 19ص�ص�, مرجع�سابق, مصطفى�صا���سالمة
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  )ا��سابات(ما�ية�التدقيق: الثا�ي�املبحث

 عملية مف�وم إ���التطور��� أدى �قتصادية، املؤسسات ب�ئة طرأت�ع�� املتغ��ات�ال�� إن

 أنظمــة تقيــيم إ�ــ� املاليــة، القــوائم ومصــداقية �ــ�ة حــول  محايــد م�ــ� إعطــاء�رأي مجــرد مــن التــدقيق

نظام�ــــا� حــــول  وخــــدمات تأكيــــدات املاليــــة القــــوائم املؤسســـة�ومســــتخدمي وإمـــداد الداخليـــة� الرقابـــة

  .ومركز�ا�املا�� الرقا�ي

  للتدقيق التار��� التطور  :�ول  املطلب

  التدقيق مل�نة التار��� التطور: 

 العموميــون  املوظفــون  �ــان حيــث ملصــر، والتــدقيق املحاســبة م�نــة لظ�ــور  الســبق فضــل التــار�خ ��ــ�ل

 القديمــة مصــر ح�ــوم�� أن�التــار�خ و��ــ�ل �مــوال، وتــدب���يــرادات� راقبــةمل ��ــ�الت يحتفظــون  ف��ــا

 ف�ان العامة، ا��سابات ��ة من للتأكد واملدقق�ن املحاسب�ن بخدمات �ستعينان �انتا واليونان

 ف�لمة وسالم��ا ����ا ع�� للوقوف وال��الت بالدفاتر املث�تة القيود إ�� �ستمع اليونان �� املدقق

 . 1 �ستمع �ع�� ال�� )Audiure( التي�ية �لمة من مشتقة تدقيق

 حيــث ا��ســابات، تــدقيق مل�نــة منظمــة أول  ظ�ــرت إيطاليــا �ــ� وتحديــدا عشــر، الســادس القــرن  و�ــ�

مزاولــة� شــروط مــن شــرطا ال�ليــة ل�ــذه العضــو�ة أصــبحت حيــث ،) Roxonati روكســون��( �ليــة تأسســت

ومــــــــن�ثــــــــم�جــــــــاءت��عــــــــض�الــــــــدول��خــــــــرى�و�ــــــــ��مقــــــــدم��ا�بر�طانيــــــــا�حيــــــــث�تــــــــم�ممارســــــــة��ــــــــذه�, التــــــــدقيق�م�نــــــــة

و�عــــــــد�ا�أ�شــــــــ�ت�جمعيــــــــة�املحاســــــــب�ن�القــــــــانوني�ن��ــــــــ��,امل�نــــــــة��ــــــــ��النصــــــــف�الثــــــــا�ي�مــــــــن�القــــــــرن�الثــــــــامن�عشــــــــر

  2.أواسط�القرن�التاسع�عشر

  

  

  

  

  

  

  

  

1
  .17ص, 2010, 1ط, �ردن,عمان, مكتبة�املجمع�العر�ي�لل�شر�والتوز�ع, )1(تدقيق�ا��سابات, لؤي�محمد�وديان, سامي�محمد�الوقاد

2
  11ص, 2010, 1ط,�ردن, عمان, عون دار�البداية�ناشرون�وموز , علم�تدقيق�ا��سابات, ز����ا��ردب
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 منذ وذلك الصناعية، الك��ى  املؤسسات ت�و�ن إ�� ا��اجة ظ�رت الصناعية، الثورة و�ظ�ور 

 أن باعتبــار معــا، ا��ســابات وتــدقيق املحاســبة بأنظمــة ��تمــام مع�ــا ازداد عشــر، التاســع القــرن  بدايــة

 عمليــة �عــد التــدقيق عمليــة تبــدأ حيــث وتطور�ــا، املحاســبة ب�شــأة ارتــبط قــد وتطــوره التــدقيق �شــأة

 بــھ تم�ــ�ت مــا ومــع وتوســع�ا، عمليا��ــا و�شــابك و�عقــد أعمال�ــا وتنــوع املؤسســات ان�شــار ومــع .املحاســبة

 إ�ـــ� ا��اجـــة بـــرزت للمســـا�م�ن، املحـــدودة و�املســـؤولية ،)�دارة عـــن كيـــةلامل بانفصـــال( املؤسســـات

 نفـوس �ـ� الطمأن�نــة و�ـث املؤسسـات أعمــال فحـص مــن يمك��ـا مـا الكفــاءة مـن ل�ـا م�نيــة بـأداة �سـتعانة

 عمليــا واملــؤ�ل�ن املــدر��ن املحاســب�ن مــن عــدد �ــ� ممثلــة �داة �ــذه ت�ــون  أن ارتــأوا وقــد املســا�م�ن

  1.ا��سابات امدققو  أو ا��ساباتمراقبوا� اسم عل��م أطلق وعلميا،

 معاي�� تطو�ر ع�� الدول  من العديد �� امل�تم�ن ��اديمي�ن ركز فقد تقدم ما ع�� وتأس�سا

 التقــار�ر مســتخدمي واحتياجــات القانونيــة املــدقق مســؤولية بــ�ن التــوازن  لتحقيــق ،وإجراءا��ــا التــدقيق

 �ـ� النمطـي التقر�ــر مـر ولقــد النمطـي، بـالتقر�ر �عـرف مـا خــالل مـن التــوازن  �ـذا إ�ـ� التوصــل وتـم املاليـة،

 و�ــان موحــدة صــيغة التقر�ــر ل�ــذا يكــن لــم  1917م�عــا ففــي ،مراحــل �عــدة �مر�كيــة املتحــدة الواليــات

 عــام و�ــ� �عمــال، ون�يجــة املــا�� املركــز حقيقــة تمثــل املاليــة القــوائم بــأن شــ�ادة بمثابــة �عــد التقر�ــر �ــذا

 مــن بــدالرأيــا� لي�ــون  ا��ســابات مــدقق تقر�ــر ف��ــا عــدلت �شــرة املاليــة�وراق� �يئــة أصــدرت 1932

 �ع�ــ� وال�ــ� (GAAP) عل��ــا املتعــارف املحاســبة بمبــادئ املؤسســةال�ــ�ام� بمــدىالــرأي� �ــذا وتحديــد شــ�ادة،

) Generally Accepted Accounting Principles (، املحاســــب�ن مجمــــع أصــــدر 1939عــــام� و�ــــ� 

�مر��ــــــــي�أول�تقر�ــــــــر�نمطــــــــي�م�ــــــــ��لتــــــــدقيق�ا��ســــــــابات�وتضــــــــمن�التقر�ــــــــر�مســــــــؤولية�املــــــــدقق�عــــــــن��القــــــــانوني�ن

 ح�ــ�  التطــور�مســتمرا وال�يــزال��ــذا ،�عمــال ونتــائج املــا�� املركــز �عــدلرأيــھ��ــ��أن�القــوائم�املاليــة�تمثــل�

 2. �ن

 :التدقيق لتطور  التار�خيةإ���املراحل� التطرق  سنحاول  ي�� وفيما

  :1500 سنة ح�� القديم العصر من الف��ة :�و�� املرحلة -

 ��ــتم �انــت ال�ــ� العائليــة واملشــروعات الدولــة، ســلطات ع�ـ� تقتصــر املحاســبة �انــت الف�ــ�ة �ــذه أوائــل �ـ�

 الواحــدة، الف�ــ�ة �ــ�مـــرات� عـــدة متكـــررة العمليـــة �ـــذه ت�ـــون  حيـــث الســـل��، املخـــزون بجـــرد خاصــة

  3.بالدفاتر غش أو تالعب أي ومنع الدقة إ�� الوصول  م��ا وال�دف

  
1

ـــعد ــ ــ ـــل�مسـ ــ ــــد�فضـــ ــ ـــب, محمــ ــ ـــب�ا��طيـــ ــ ــ ـــد�راغـ ــ ــة,خالـــ ــ ــ ــابات�دراســ ــ ــ ــــدقيق�ا��ســ ــ ــ��تــ ــ ــ ـــة��ــ ــ ــ ــــع, متعمقـ ــ ـــر�والتوز�ــ ــ ــ ــة�لل�شـ ــ ــ ـــة�العلميــ ــ ــ ــــوز�املعرفـ ــ ـــان, دار�كنــ ــ ــ , �ردن, عمـ

  .10ص, 2009, 1ط
2

  .6ص, 2000, 1ط,�ردن, عمان,دار�صفاء�لل�شر�والتوز�ع, املدخل�ا��ديث�لتدقيق�ا��سابات, أحمد�حل���جمعة

ــــورة 3 ــ ــد�يــ ــ ــ ـــد�أحمــ ــ ــ ــد�ولـ ــ ــ ـــيخ�محمــ ــ ــ ـــد�الشـ ــ ــ ــــوب�ولـ ــ ــ��, �عقــ ــ ــ ــ����ــ ــ ــ ـــدقيق�املحاســ ــ ــ ــةالتـ ــ ــ ـــة�مقارنــ ــ ــ ــة�دراسـ ــ ــ ــات�العموميــ ــ ــ ــــوراه�, املؤسســ ــ ــــة�دكتــ ــ ــــورة(أطروحــ ــ ــــ��م�شــ ــ , )غ�ــ

  .5, 4ص, 2015, ا��زائر, تلمسان, جامعة�بو�كر�بلقايد, �لية�العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��
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 :1850 سنة إ�� 1500من�سنة� :الثانية املرحلة -

 ومعاقبــة الغــش، وقــوع بمنــع املحاســب يــأمرون الــذين �ــم واملســا�م�ن التجار�ــة واملحــاكم ا���ومــة �انــت

 1. التالعبات مختلف من �موال وحماية فاعليھ،

 :1905و 1850 ب�ن ما الف��ة :الثالثة املرحلة -

 اململكــة �ــ� الصــناعية الثــورة انطــالق �عــد خاصــة الف�ــ�ة �ــذه شــ�دتھ الــذي الكب�ــ� �قتصــادي النمــو إن

 ملــن واملشــار�ع املؤسســات ملــال�ي ا��اجــة وظ�ــور  و�دارة، امللكيــة بــ�ن وال��ــا�ي التــام و�نفصــال املتحــدة،

 الذي�أقر�ضرورة�استعمال��1862ي�ال��يطا� الشر�ات قانون  ظ�ور  �عد خاصة أموال�م ع�� يحافظ

 للتــدقيق مفتوحــا املجــال أصــبحالتطــورات� �ــل فبعــد .الســا�مة مؤسســات لتــدقيق ا��ســابات مــدققي

  2.بقوان�ن تدعيمھ �عد خاصة بھ �س��ان ال م�م و�شاط كم�نة ي��ز ح��

 :ح����ن�1905الف��ة�ماب�ن�: الرا�عة�املرحلة 

 ترتكــز التــدقيق عمليــة أصــبحت حيــث الك�ــ�ى، املؤسســات ظ�ــور  �ــو الف�ــ�ة �ــذه �ــ� مالحظتــھ يمكــن مــا

 اســـتخدام أي �ختبـــاري، التـــدقيق ع�ـــ� �عتمـــاد وكـــذلك للمؤسســـة، الرقابيـــة �نظمـــة تقيـــيم ع�ـــ�

 الصـــورة ع�ـــ� الشـــ�ادة �ـــو التـــدقيق �ـــدف وأصـــبح 3.التـــدقيق عمليـــة �ـــ� �حصـــائية العينـــات أســـلوب

 ا��مايــة ع�ــ� املعــاي�� اح�ــ�ام� ظــل �ــ� العمــل وكــذا الداخليــة، الرقابــة نظــام ونوعيــة ل��ســابات الصــادقة

  4.العال�� الغش من

 بدايــة و�ــ� ,م1975  غايــة إ�ــ� فر�ســية بنصــوص مقيــدة زائر�ــةا�� املؤسســات ف�انــت زائــر�ا�� �ــ� أمــا 

 الداخليـــة الرقابـــة نظـــام تطبيـــق مـــع التـــدقيق عمليـــة تطبـــق زائر�ـــة�ا�� املؤسســـة أصـــبحت الثمانيــات

 الدولــة طــرف مــن املمولــة املؤسســات أصــبحت �ــذا، يومنــا إ�ــ� 2000ســنة�� ومــن  .ل�ــا بال�ســبة املحكــم

  5.ا��سابات محافظ طرف من حسابا��ا راجعةوم راقبة�م عل��م تفرض�

  

  

  

  
1

ـــعود ــ ــــديقي�مســ ــة, صـــ ــ ــ ــارب�الدوليـ ــ ــــوء�التجـــ ــ ــ��ضـ ــ ـــر�ع�ـــ ــ ــ��ا��زائــ ــ ـــة��ـــ ــ ـــة�املاليــ ــ ـــل�للمراجعــ ــ ـــار�مت�امــ ــ ــــو�إطــ ــ ــــوراه, نحـ ــ ــــة�دكتـ ــــورة(أطروحـــ ــ ــــ��م�شـ ــــوم�, )غ�ـــ ــ ـــة�العلـ ــ �ليــ

  .20ص, 2004,ا��زائر, جامعة�ا��زائر, والتجار�ة�وعلوم�ال�سي����قتصادية
2

,�عقوب�ولد�الشيخ�محمد�ولد�أحمد�يورة
 

  .5ص, مرجع�سابق

3 
  .نفس�الصفحة�السابقة�,نفس�املرجع�, �عقوب�ولد�الشيخ�محمد�ولد�أحمد�يورة

4 
  . 21ص, مرجع�سبق�ذكره, صديقي�مسعود

5
ــة ــ ــ ــ ــ ـــري�جليليــ ــ ــ ــ ــ ـــر, زو�ـ ــ ــ ــ ــ ــ��ا��زائـ ــ ــ ــ ــ ــــدقيق��ــ ــ ــ ــ ــة�التــ ــ ــ ــ ــ ـــ��م�نــ ــ ــ ــ ــ ـــة�ع�ـ ــ ــ ــ ــ ــــ�ية�واملاليـ ــ ــ ــ ـــالحات�املحاســ ــ ــ ــ ــ ـــر��صـ ــ ــ ــ ــ ـــث�, أثـ ــ ــ ــ ــ ــة�الباحـ ــ ــ ــ ــ ــاديمجلــ ــ ــ ــ ــ ـــة�, �قتصــ ــ ــ ــ ــ , 1955 أوت 20جامعـ

  . 55ص�,  2015, ا��زائر, سكيكدة
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  مف�وم�التدقيق: املطلب�الثا�ي

�عـــــــددت�مفـــــــا�يم�التـــــــدقيق�مـــــــن�مؤلـــــــف�إ�ـــــــ��آخـــــــر�ومـــــــن�جمعيـــــــة�إ�ـــــــ��أخـــــــرى�ومـــــــن�باحـــــــث�إ�ـــــــ��آخـــــــر�ومـــــــن��لقـــــــد

  :أجل�الوصول�إ���مف�وم�وا����شمل�التدقيق�نذكر�ماي��

عمليــــــــــة�منتظمــــــــــة�وموضـــــــــوعية�ل��صــــــــــول�ع�ــــــــــ��:" عرفتــــــــــھ�جمعيـــــــــة�املحاســــــــــبة��مر�كيــــــــــة�بأنـــــــــھ: 01التعر�ـــــــــف�

ا�ع�وأحـــــــداث�اقتصـــــــادية�وذلـــــــك�للتحقـــــــق�مـــــــن�درجـــــــة�أدلـــــــة�إثبـــــــات�وتقو�م�ـــــــا�فيمـــــــا�يتعلـــــــق�بحقـــــــائق�حـــــــول�وقـــــــ

النتــــــــــائج�إ�ــــــــــ��مســــــــــتخدمي�املعلومــــــــــات�للم�تمــــــــــ�ن��وإيصــــــــــال, التطــــــــــابق�بــــــــــ�ن�تلــــــــــك�ا��قــــــــــائق�واملعــــــــــاي���املحــــــــــددة

  1."بذلك�التحقق

�ــــــــــو�فحــــــــــص�ناقــــــــــد��ســــــــــمح�بالتأكــــــــــد�مــــــــــن�أن�املعلومــــــــــات�ال�ــــــــــ��ت�تج�ــــــــــا�املؤسســــــــــة��ــــــــــ�يحة�": 02التعر�ــــــــــف�

ت�الفحـــــــص�ال�ـــــــ��يقـــــــوم���ـــــــا�م�ـــــــ��كـــــــفء�خـــــــار���ومســـــــتقل���ـــــــدف�فالتـــــــدقيق�يتضـــــــمن��ـــــــل�عمليـــــــا, وواقعيـــــــة

�دالء�بــــــــــرأي�ف�ـــــــــــ��محايـــــــــــد�عــــــــــن�مـــــــــــدى�اعتماديـــــــــــة�وســــــــــالمة�وشـــــــــــفافية�القـــــــــــوائم�املاليــــــــــة�الســـــــــــنو�ة�وأســـــــــــاس�

  2."امل��انية�وجدول�النتائج

�ـــــــــــــو�فحـــــــــــــص�املعلومـــــــــــــات�أو�البيانـــــــــــــات�املاليـــــــــــــة�مـــــــــــــن�قبـــــــــــــل��ـــــــــــــ�ص�مســـــــــــــتقل�محايـــــــــــــد�ألي�" :03التعر�ـــــــــــــف�

  3."�دف�ا�أو���م�ا�أو�ش�ل�ا�القانو�يمؤسسة��غض�النظر�عن�

فحصــــــــا�فنيــــــــا�انتقائيــــــــا�محايــــــــدا�ؤسســــــــة�عمليــــــــة�فحــــــــص�املســــــــ�ندات�ودفــــــــاتر�و�ــــــــ�الت�امل�ــــــــو�": 04التعر�ــــــــف�

اعتمــــــــادا�ع�ــــــــ��قــــــــوة����عدالــــــــة�البيانــــــــات�املاليــــــــة�للمؤسســــــــةللتحقــــــــق�مــــــــن��ــــــــ�ة�العمليــــــــات�وإبــــــــداء�الــــــــرأي��ــــــــ

  4."نظام�الرقابة�الداخلية

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1

  .17ص, 2006, عمان, دار�وائل, 3ط, مدخل�إ���التدقيق�من�الناحية�النظر�ة�والعلمية�,�ادي�التمي��

2
  .17ص, 2009, �ردن, دار�الراية, 1ط, مراجعة�ا��سابات�والتدقيق,زا�رة�توفيق

3
  .مرجع�سابق, �ادي�التمي��

4 
  .25ص, 2009, عمان, دار�صفاء, 1ط, �طار�الدو��: املدخل�إ���التدقيق�والتأكد�ا��ديث, أحمد�جمعة
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  :أ�مية�التدقيق_ )2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أ�مية�التدقيق�):1(الش�ل
  إعداد�الطالبتانمن��:املصدر

  

��ـــــــدف��ـــــــذه�الوســـــــيلة�إ�ـــــــ��خدمـــــــة�عـــــــدة�أطـــــــراف�بحيـــــــث��ال�غايـــــــة��أ�ميـــــــة�التـــــــدقيق��ـــــــ���و��ـــــــا�وســـــــيلةتكمـــــــن�

ومــــــــن�بــــــــ�ن��ــــــــذه�. ال�ــــــــ���ســــــــتخدم�القــــــــوائم�املاليــــــــة�املدققــــــــة�و�عتمــــــــد�ا��ــــــــ��اتخــــــــاذ�قرارا��ــــــــا�ورســــــــم�سياســــــــا��ا

  :�طراف

  : إدارة�امل�شأة

القــــــــــرارات� اعتمــــــــــاد��دارة��ــــــــــ��عمليــــــــــة�التخطــــــــــيط�واتخــــــــــاذ��عت�ــــــــــ��التــــــــــدقيق�م�مــــــــــا�إلدارة�املشــــــــــروع�حيــــــــــث�أن

مـــــــن�عمـــــــل�املـــــــدقق�حـــــــافزا�للقيـــــــام���ـــــــذه�امل�ـــــــام�كـــــــذلك� ا��اليـــــــة�واملســـــــتقبلية�والرقابـــــــة�ع�ـــــــ��التـــــــدقيق�يجعـــــــل

 .ملثل��ذه�امل�شأة��س�ثمار يؤدي�تدقيق�القوائم�املالية�إ���توجيھ�

 

 

 

 

 

  

 إدارة�امل�شأة

 أ�مية�التدقيق

املؤسسات�املالية�والتجار�ة�

 والصناعية

 ا���ات�ا���ومية
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  الداخلية�وتدقيق�ا��ساباتلرقابة��طار�املفا�يمي�ل: الفصل��ول 

  

  :املؤسسات�املالية�والتجار�ة�والصناعية

�عت�ـــــــــ��التـــــــــدقيق�ذات�أ�ميـــــــــة�خاصـــــــــة�ملثـــــــــل��ـــــــــذه�املؤسســـــــــات�عنـــــــــد�طلـــــــــب�العميـــــــــل�قـــــــــرض�معـــــــــ�ن�أو�تمو�ـــــــــل�

املشــــــــروع�حيــــــــث�أن�تلــــــــك�املؤسســــــــات��عتمــــــــد��ــــــــ��عمليــــــــة�اتخــــــــاذ�قــــــــرار�مــــــــنح�القــــــــرض�أو�عدمــــــــھ�ع�ــــــــ��القــــــــوائم�

موال�ــــــــا�إ�ــــــــ��الطر�ــــــــق�ال�ــــــــ�يح�والــــــــذي�يضــــــــمن�حصــــــــول�ا�ع�ــــــــ��ســــــــداد�تلــــــــك�املاليــــــــة�املدققــــــــة�بحيــــــــث�توجــــــــھ�أ

  1.القروض����املستقبل

  :ا���ات�ا��كومية

�عتمــــــــد�القــــــــوائم�املدققــــــــة��ــــــــ��أغــــــــراض�كث�ــــــــ�ة�م��ــــــــا�التخطــــــــيط�والرقابــــــــة�وفــــــــرض�الضــــــــرائب�وتحديــــــــد��ســــــــعار�

 مفاوضـــــــ��ا�مـــــــع��دارةكـــــــذلك��عتمـــــــد�عل��ـــــــا�نقابـــــــات�العمـــــــال��ـــــــ��.إ�ـــــــ�....وتقر�ـــــــر��عانـــــــات�لـــــــبعض�الصـــــــناعات

  .وما�شابھو�شأن��جور�واملشاركة�����ر�اح�

ومجمـــــــل�القـــــــول�أن�املحاســـــــبة�قـــــــد�أصـــــــبحت�علمـــــــا�اجتماعيـــــــا�يخـــــــدم�فئـــــــات�املجتمـــــــع�املختلفـــــــة�حيـــــــث��عتمـــــــد�

ع�ـــــــــــ��البيانـــــــــــات�املحاســـــــــــ�ية�امل�ـــــــــــ�لة�بالـــــــــــدفاتر�أو�الظـــــــــــا�رة��ـــــــــــ���قتصـــــــــــادية�الفئـــــــــــات��ـــــــــــ��قرارا��ـــــــــــا��تلـــــــــــك�

ادرة�عـــــــــن�املشـــــــــروعات�املختلفـــــــــة�ولكـــــــــن�لـــــــــن�ن��ـــــــــ���ا��دمـــــــــة�ا��قيقيـــــــــة�إال�إذا�ع�ـــــــــدنا�القـــــــــوائم�املاليـــــــــة�الصـــــــــ

إ�ــــــــ���يئــــــــة�خارجيــــــــة�مســــــــتقلة�أو��ــــــــ�ص�طبي�ــــــــ��محايــــــــد�بفحــــــــص�تلــــــــك�البيانــــــــات�فحصــــــــا�انتقاديــــــــا�منظمــــــــا�

عل��ـــــــا�ومـــــــدى�داللـــــــة�القـــــــوائم�املاليـــــــة���عتمـــــــادرأي�ف�ـــــــ��محايـــــــد�حـــــــول�تلـــــــك�البيانـــــــات�ودرجـــــــة��وإبـــــــداءودقيقـــــــا�

  2.تصو�ر�ا�لوضع�املشروع�املا���و��ة�ت�يا��ا�لن�يجة�العمل�من�ر�ح�أو�خسارةمن�حيث�عدالة�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1

  .20, 19صص�, مرجع�سابق, املطارنةفالح�غسان�

2
  .16, 15ص��ص, مرجع�سابق, الناحية�النظر�ة�والعلمية: علم�تدقيق�ا��سابات, خالد�عبد�هللا
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  .للرقابة�الداخلية�وتدقيق�ا��سابات�طار�املفا�يمي�: الفصل��ول 

  

  أ�داف�وأنواع�التدقيق: الثالث�املطلب

  : أ�داف�التدقيق: أوال

 املالية القوائم عرض عدالة حول  الرأي إبداء �� يكمن التدقيق ��دمات ال��ا�ي ال�دف إن

 مسؤولية أن آخر بمع�� أو النقدية، والتدفقات املا�� ومركز�ا املؤسسة أعمال ن�يجة وتمثيل�ا

 .التدقيق تقر�ر صورة �� عنھ ع�� الذي���رأيھ� جاء ما بحدود فقط تتحدد الشأن �ذا �� املدقق

 1:التا�� العرض �� التدقيق أ�داف تطور  ت��يص و�مكن

 ــان ولــذلك و�خطــاء، و�خــتالس التالعــب اك�شــاف التــدقيق مــن ال�ــدف �ــان:  1900عــام قبــل� 

 .الداخلية الرقابة لنظام وجود أيولم�يكن��ناك� تفصيليا، التدقيق

 و�ــ�تھ، املــا�� املركــز ســالمة مــدى تحديــد التــدقيق مــن ال�ــدف �ــان :1940ح�ــ� 1905 مــن 

 .الداخلية بالرقابة ��تمام أ�بد ولذلك و�خطاء، التالعب اك�شاف إ�� باإلضافة

 وتــم املــا��، املركــز و�ــ�ة ســالمة مــدى تحديــد التــدقيق مــن ال�ــدف �ــان: 1960 ح�ــ� 1940 مــن 

  .الداخلية الرقابة نظام وقوة متانة ع�� �عتمد الذي �ختباري  التدقيق نحو التحول 

 م��ا نذكر للتدقيق عديدة أ�داف أضيفت :�ن وح�� 1960 نم:  

 .أ�داف من املؤسسة حققتھ ما ع�� والتعرف تنفيذ�ا، ومتا�عة ا��ططمراقبة� – أ

  .م��ا مس��دفا �ان ما إ�� بال�سبة �عمال نتائجتقييم� – ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1

  .9, 8ص�ص,مرجع�سابق, أحمد�حل���جمعة
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  لرقابة�الداخلية�وتدقيق�ا��سابات�طار�املفا�يمي�ل: الفصل��ول 

  

  :التدقيق أ�داف تطور  يو�� التا�� وا��دول 

  ال�دف�من�التدقيق  الف��ة
مستوى�التحقق�أو�

  الفحص

أ�مية�الرقابة�

  الداخلية

  م1850 ما�قبل
اك�شاف�الغش�

  .و�ختالس
  غ���م�مة  تفصي��

  1905- 1850ماب�ن�
اك�شاف�الغش�

  .و�ختالسوا��طأ�

��ختبارات�عض�

  تفصيل�مبد�ي
  غ���م�مة

  1933- 1905ماب�ن�

 تحديد�عدالة�املركز

املا���واك�شاف�الغش�

  .و�خطاء

فحص�اختباري�

  تفصي��
  درجة�ا�تمام��سيطة

  1940- 1933ماب�ن�

 عدالة�املركز�تحديد

 املا���واك�شاف

  .�خطاء

  ��تمامبداية�  اختباري 

  1960- 1940ماب�ن�
 تحديد�املركز�املا��

  .واك�شاف��خطاء
  ا�تمام�قوي�وجو�ري   اختباري 

  ح����ن�1960ب�ن�

تقييم�, مراقبة�ا��طط

تحقيق�,نتائج��عمال

��جتماعيةالرفا�ية�

  .وغ���ا

  اختباري 
أ�مية�جو�ر�ة�للبدء�

  .�عملية�التدقيق

  

  تطور�أ�داف�التدقيق): 1(ا��دول ������������������������
  .18ص, مرجع�سبق�ذكره,غسان�فالح�املطارنة: املصدر                               

  

 وعدالــة �ــ�ة مــن التأكــد مجــرد مــن التــدقيق، م�نــة طــرأت�ع�ــ� ال�ــ� التغ�ــ�ات�والتطــورات خــالل مــن

 تقســيم يمكــن �ســاس �ــذا وع�ــ� .املؤسســة عمليــات مختلــف تــدقيق إ�ــ� واملحاســ�ية، املاليــة املعلومــات

  .حديثة وأ�داف تقليدية، أ�داف إ�� التدقيق أ�داف
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  لرقابة�الداخلية�وتدقيق�ا��سابات�طار�املفا�يمي�ل: الفصل��ول 

  

 :للتدقيق التقليدية ��داف .1

 1:وفرعية رئ�سية :نوعان و��

 :ي�� فيما وتتمثل :رئ�سية أ�داف -1- 1

 .عل��ا �عتماد ومدى بالدفاتر، املث�تة املحاس�ية البيانات وصدق ودقة ��ة مدى من تحققال - أ

 .املا�� للمركز املالية القوائم مطابقة مدى عن قو�ة أدلة ع�� �س�ند محايد، ف��رأي� بداء إ - ب

 :�التا�� و��  :)ثانو�ة( فرعية أ�داف -1-2

 ا��سابات؛ �� تالعب أو غش أو أخطاء من وال��الت بالدفاتر يوجد قد ما اك�شاف 

 ذلك؛ دون  تحول إجراءات� ضوابط بوضع والغش، �خطاء ارت�اب فرص تقليل 

 القــرارات�حاضــرا� واتخــاذ �دار�ــة، السياســة ورســم ا��ســابات، مــدقق تقر�ــر ع�ــ� �دارة اعتمــاد

 مستقبال؛ أو

 مناسبة؛قرارات� اتخاذ من وتمكي��م املالية، القوائم مستخدمي طمأنة 

 املدقق بمساعدة ا���ومية لل�يئات �س�ثمارات وملء املختلفة التقار�ر تقديم. 

 2 :ي�� ما للتدقيق الثانو�ة ��داف و�شمل

 )و�فصاح العرض( املالية القوائم عرض منالتحقق� – أ

 املاليــة، التقــار�ر إعــداد معــاي�� �ــ� مطبــق �ــو ملــا وفقــا معروضــة املاليــة والقــوائم البيانــات أن �دارة تؤكــد

 معروضــة للمؤسســة املاليــة والقــوائم با��ســابات �رصــدة �انــت فيمــا التحقــق املــدقق ع�ــ� يجــب ولــذلك

  .املعاي�� ��ذه مطبق �و ملا وفقا مالئم �ش�ل ع��ا ومف��

 :)و�ل��امات ا��قوق ( امللكية من لتحقق ا - ب

 التأكــد وكــذلك املاليــة، بــالقوائم املدرجــة لألصــول  املؤسســة امــتالك مــن املــدقق تحقــق ال�ــدف �ــذا �ع�ــ�

  .غ���ا أخرى ال��امات� أي �ناك ل�س أنھ ومن املؤسسة، ع�� ال���ل��امات� ��ة من

 :املالية الف��ة استقالل منالتحقق� – ج

 مـــن التـــدقيق موضـــع املاليـــة الســـنة تخـــص ال�ـــ� العمليـــات ��ـــ�يل مـــن التحقـــق ال�ـــدف �ـــذا �ع�ـــ�

 .م��ا واملقدم املستحق واثباتوإيرادات� مصروفات

  

  

  

  
1

  .24, 23صص�, مرجع�سبق�ذكره, لؤي�محمد�وديان,سامي�محمد�الوقاد

2
ــــ�نة ــ ــ ــد�ال�ــ ــ ــ ــ ــــو�ز�ــ ــ ــ ــة, رزق�أبــ ــ ــ ــ ــــدقيق�الدوليــ ــ ــ ــاي���التــ ــ ــ ــ ــا�ملعــ ــ ــ ــ ـــر�وفقــ ــ ــ ــ ــــدخل�معاصـ ــ ــ ـــابات�مــ ــ ــ ــ ــــدقيق�ا��سـ ــ ــ ـــر, تــ ــ ــ ــ ـــل�لل�شـ ــ ــ ــ ـــان, دار�وائـ ــ ــ ــ -30ص, 2015, 1ط, �ردن, عمـ
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 :التقييم ��ة منالتحقق� – د

 املحاســبة ملبــادئ طبقــا ذلــك و�ــتم للمــدقق، بال�ســبة م�مــا �ــدفا النقديــة غ�ــ� �صــول  تقيــيم يمثــل

 .عل��ا املتعارف

 :الدقة منالتحقق� – ه

 ول�افــة ال�ــ�يحة ا��ســابية القــيم وفــق ��ــ�يل�ا تــم املاليــة العمليــات أن مــن املــدقق تحقــق ذلــك �ع�ــ�

 .املؤسسة عمليات

 :�كتمال منالتحقق� – و

 دفــاتر �ــ� ��ــ�يل�ا يجــب �ــان ال�ــ� وا��ســابات العمليــات �افــة أن مــن املــدقق تحقــق ال�ــدف �ــذا �ع�ــ�

 .الفعلية بالقيم نقصان أو حذف دون  املالية بالقوائم وإظ�ار�ا وترحيل�ا ���يل�ا تم قد املؤسسة

 :ا��دوث أو الوجود منالتحقق� – ز

 �صــول  حســابات �افــة التأكــد و�شــمل التــدقيق، أ�ــداف مــن �ــدفا الوجــود مــن والتأكــد التحقــق يمثــل

أن� حيـــث بالـــدفاتر، امل�ـــ�لة املوجـــودة ل��امـــات� مـــن يتحقـــق أن املـــدقق ع�ـــ� و�جـــب وا��صـــوم،

  1.الدليل ع�� ا��صول  ت�لفة وفعالية العنصر طبيعة ع�� �عتمد الوجود، من التحققإجراءات�

 :للتدقيق ا��ديثة ��داف_ 2

 2:التالية النقاط �� ت��يص�ا و�مكن

 ال�ــ� املعلومــات وأيضــا ��ــداف، �ــذه لتحقيــق املتخــذةوالقــرارات� املخططــة، ��ــداف تــدقيق 

 ؛القرارات أساس�ا ع�� اتخذت

 و�داري  املــا��( �شــقيھ املحاسـ�� النظــام أي املاليــة، وغ�ــ� املاليــة والوقــا�ع �حــداث �افــة تـدقيق( 

 للدولة؛ �قتصادي ال�ي�ل داخل �عمل �قتصادية الوحدات أن باعتبار

 املالية؛ القوائم عدالة من والتحقق للتأكد م��ا، املوضو�� واختيار �ثباتوقرائن� أدلة تقييم 

 خــالل مــن وذلــك�ســراف� محــو طر�ــق عــن �نتاجيــة، الكفايــة مــن ممكــن قــدر أق�ــ�� تحقيــق 

 .العامة ا��ودة معاي�� باستخدام التدقيق تطبيق

  

  

  
1

  .24ص, مرجع�سبق�ذكره, �عقوب�ولد�الشيخ�محمد�ولد�أحمد�يورة

2
  .21ص, مرجع�سبق�ذكره, خالد�راغب�ا��طيب, محمد�فضل�مسعد
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 :للتدقيق العامة ��داف_  3

 1:ي�� فيما تتمثل التدقيق أ�داف فإن عامة بصفة

 املفروضــة وال�شــر�عات �نظمــة مــع ��ــا املعمــول  و�ســاليب املنــا�� مطابقــة مــدى أي :الشــرعية 

 املؤسسة؛ ع��

 مثــل حــدوث إ�ــ� أدت ال�ــ� �ســباب عــن البحــث املــدقق ع�ــ� �ســتوجب إذ :الغــش عــن الكشــف 

 الغش؛ �ذا

 لألســباب ا��يــد ال��ــ�يص خــالل مــن ال�ســي�� تحســ�ن إ�ــ� املــدقق يتوصــل :ال�ســي�� تحســ�ن 

 والتوج��ـــات النصـــائح بتقـــديم ال�ســـي�� فعاليـــة ز�ـــادة و�التـــا�� الالزمـــة، التوصـــيات وتقـــديم

 املناسب؛ الوقت �� الت��يحية جراءات�  التخاذ للمس��ين

 املن��يـــة خـــالل مـــن املؤسســـةإســـ��اتيجية� وضـــع �ـــ� املســـا�مة:  �اتيجية�ســـ� ومتا�عـــة وضـــع 

 .متا�ع��ا �� املدقق �ستخدم�ا ال�� و�دوات ي�بع�ا ال�� الصارمة

 

  : أنواع�التدقيق :ثانيا

  2:إ���نوع�ن��لزام�القانو�يينقسم�التدقيق�من�حيث�

حيـــــــث�يلـــــــزم�املؤسســـــــة�بضـــــــرورة��عيـــــــ�ن�مـــــــدقق�, يحـــــــتم�القـــــــانون�القيـــــــام�بـــــــھ�:التـــــــدقيق��لزامـــــــي )1

و���تـــــــب�عـــــــن�عـــــــدم�القيـــــــام�, القـــــــوائم�املاليـــــــة�ا��تاميـــــــة�ل�ـــــــا�واعتمـــــــادخـــــــار���لتـــــــدقيق�حســـــــابا��ا�

 .بھ�وقوع�املخالف�تحت�طائلة�العقو�ات�املقررة

دارة�وت�ـــــــــــون�بطلـــــــــــب�مـــــــــــن�إ, �ـــــــــــ��عمليـــــــــــة�التـــــــــــدقيق�غ�ـــــــــــ��امللزمـــــــــــة�بقـــــــــــانون : �ختيـــــــــــاري التـــــــــــدقيق� )2

املســــــبق�مــــــع�ا���ـــــــات��التفاقــــــھوت�ــــــون�واجبــــــات�املــــــدقق��نــــــا�محــــــددة�وفقــــــا�, املؤسســــــة�أو�مالك�ــــــا

 .ال���تطلب�عملية�التدقيق

  

  

  
1 

ـــراد ــ ــ ــ ــ ـــ�اك�مــ ــ ــ ــ ــ ــات�, ســ ــ ــ ــ ــ ـــ��اتيجية�للمؤسســـ ــ ــ ــ ــ ـــ���دارة��ســ ــ ــ ــ ــ ـــ��اتي���ودوره��ــ ــ ــ ــ ــ ــــدقيق��ســ ــ ــ ــ ــات�, التـــ ــ ــ ــ ــ ــــبعض�املؤسســـ ــ ــ ــ ــة�لـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة�ميدانيـ ــ ــ ــ ــ ــاديةدراســـ ــ ــ ــ ــ ـــة���قتصـــ ــ ــ ــ ــ بواليــ

  .389, 388صص�, 2015,ا��زائر, 1جامعة�سطيف�, 15ع, وعلوم�ال�سي����قتصاديةمجلة�العلوم�, سطيف
2

ــھ ــ ــ ــ ـــد�رفاعـ ــ ــ ــامر�مز�ــ ــ ــ ــ ــأة, تـ ــ ــ ــ ــ��امل�شـ ــ ــ ــ ــات��ــ ــ ــ ــ ـــر�العمليـ ــ ــ ــ��دوائــ ــ ــ ــ ـــھ�ع�ـ ــ ــ ــابات�وتطبيقاتــ ــ ــ ــ ــــدقيق�ا��ســ ــ ــ ــــول�تـ ــ ــ ــــع, أصـ ــ ــ ـــر�والتوز�ـ ــ ــ ـــا���لل�شــ ــ ــ ـــان, دار�املنــ ــ ــ , 2017, �ردن, عمـــ

  .16ص
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  1:فينقسم�إ���نوع�ن�)�ختبارات��م�(مدى�الفحصأما�التدقيق�من�حيث�

املقصــــــــــــود�بــــــــــــھ�أن��شــــــــــــمل�عمليــــــــــــة�التــــــــــــدقيق��افــــــــــــة�القيــــــــــــود��):تفصــــــــــــي��(تــــــــــــدقيق�شــــــــــــامل )1

و�تطلــــــب��ــــــذا�النــــــوع�مــــــن�, والــــــدفاتر�واملســــــ�ندات�و�عمــــــال�ال�ــــــ��تمــــــت�خــــــالل�الســــــنة�املاليــــــة

ف�ـــــــو�يتعـــــــارض�, با�ظـــــــةالتـــــــدقيق�ج�ـــــــدا�ووقتـــــــا�كب�ـــــــ�ين�باإلضـــــــافة�إ�ـــــــ���ونـــــــھ�ي�لـــــــف�نفقـــــــات�

مرار�و�التـــــــا���فـــــــإن�مـــــــع�عـــــــام���الوقـــــــت�والت�لفـــــــة�وال�ـــــــ��يحـــــــرص�املـــــــدقق�ع�ـــــــ��مراعا��ـــــــا�باســـــــت

 .استخدامھ�يقتصر�ع���املؤسسات�ذات�ا���م�الصغ��

يرتكـــــــز�ع�ـــــــ��أســـــــاس�فحـــــــص�عينـــــــة�ي�تق��ـــــــا�املـــــــدقق�مـــــــن�مجمـــــــوع�الـــــــدفاتر��:اختبـــــــاري تـــــــدقيق� )2

, وال�ـــــــــ�الت�وا��ســـــــــابات�واملســـــــــ�ندات�ا��اصـــــــــة�باملؤسســـــــــة�ع�ـــــــــ��أن�يـــــــــتم��عمـــــــــيم�النتـــــــــائج

ففـــــي�حالــــــة�تــــــوافر�, و�عتمـــــد���ــــــم�العينـــــة�ع�ــــــ��مــــــدى�قـــــوة�وســــــالمة�نظـــــام�الرقابــــــة�الداخليــــــة

 .��م�العينة�أخطاء�كث��ة����الدفاتر�وال��الت�وجب�ع���املدقق�توسيع

  2:فينقسم�إ���نوع�ن�توقيت�عملية�التدقيقأما�التدقيق�من�حيث�

خـــــــــــالل���ختبـــــــــــاراتتـــــــــــتم�مـــــــــــن�خاللـــــــــــھ�عمليـــــــــــات�الفحـــــــــــص�وإجـــــــــــراء��:تـــــــــــدقيق�مســـــــــــتمر )1

الســــــــــــنة�املاليــــــــــــة�ك�ــــــــــــل�وفقــــــــــــا�ل��نــــــــــــامج�زم�ــــــــــــ��محــــــــــــدد�مســــــــــــبقا�ســــــــــــواء��انــــــــــــت�بطر�قــــــــــــة�

و�ــــــذا�النــــــوع��,كــــــأن�تــــــتم�بصــــــفة�أســــــبوعية�أو�شــــــ�ر�ة�أو�بطر�قــــــة�غ�ــــــ��منتظمــــــة, منتظمــــــة

مــــــــن�التــــــــدقيق�ي�بعــــــــھ�املــــــــدقق�بصــــــــفة�خاصــــــــة��ــــــــ��حالــــــــة�ك�ــــــــ����ــــــــم�املؤسســــــــة�و�عــــــــدد�

 .عمليا��ا

الســـــــــــنة�املاليـــــــــــة�وإعـــــــــــداد�ا��ســـــــــــابات��ان��ـــــــــــاءيتم�ـــــــــــ��ب�ونـــــــــــھ�يـــــــــــتم��عـــــــــــد��:تـــــــــــدقيق���ـــــــــــا�ي )2

و���ــــــــــأ�املــــــــــدقق�ا��ــــــــــار���إ�ــــــــــ���ــــــــــذا��ســــــــــلوب�عــــــــــادة��ــــــــــ��, والقــــــــــوائم�املاليــــــــــة�ا��تاميــــــــــة

 .�تتعدد�ف��ا�العمليات�بصورة�كب��ةاملؤسسات�صغ��ة�ا���م�وال���ال 

  

  

  

  

  

  
  .17, 16صص�, مرجع�سبق�ذكره,تامر�مز�د�رفاعھ1
2 

.17ص, نفس�املرجع,رفاعھ� تامر�مز�د
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  1:فيقسم�إ��النطاق�أما�التدقيق�من�حيث�

يــــــــھ��دارة�أو�الطــــــــرف�املتعاقــــــــد�مــــــــع��ــــــــو�التــــــــدقيق�الــــــــذي�ال�تضــــــــع�ف�:تــــــــدقيق��امــــــــل )1

و�ـــــــذا�ال��ع�ـــــــ��قيـــــــام�املـــــــدقق�بفحـــــــص�, املـــــــدقق�قيـــــــودا�حـــــــول�مجـــــــال�ونطـــــــاق�عملـــــــھ

ولكـــــن��شـــــ��ط��ـــــ��تقر�ـــــر�املـــــدقق��ـــــ����ايــــــة�, �ـــــل�العمليـــــات�ال�ـــــ��تمـــــت�خـــــالل�الـــــدورة

�عملـــــــــھ�والـــــــــذي�يتضـــــــــمن�رأيـــــــــھ�الف�ـــــــــ��املحايـــــــــد�أن�يمـــــــــس��ـــــــــل�القـــــــــوائم�املاليـــــــــة�دون 

 .است�ناء

�ـــــــو�العمليـــــــات�ال�ـــــــ��يقـــــــوم���ـــــــا�املـــــــدقق�وت�ـــــــون�محـــــــدودة�ال�ـــــــدف�أو��:تـــــــدقيق�جز�ـــــــي )2

أو�, كفحــــــــــــص�العمليــــــــــــات�النقديــــــــــــة�خــــــــــــالل�ف�ــــــــــــ�ة�معينــــــــــــة, موج�ــــــــــــة�لغــــــــــــرض�معــــــــــــ�ن

أو�فحـــــــــــــص�, فحـــــــــــــص�عمليـــــــــــــات�البيـــــــــــــع�النقـــــــــــــدي�أو��جـــــــــــــل�خـــــــــــــالل�ف�ـــــــــــــ�ة�محـــــــــــــددة

 .أو�التأكد�من�جرد�املخزون, حسابات�املخازن 

  2:فيقسم�إ���قائم��عملية�التدقيقالالتدقيق�من�حيث�أما�

�ــــــذا�النــــــوع�مــــــن�التــــــدقيق�تقــــــوم�بــــــھ�مصــــــ��ة�متواجــــــدة�ع�ــــــ��: تــــــدقيق�داخ�ــــــ� )1

�ـــــــ���باالســـــــتقالليةل�ـــــــا�ا��ر�ـــــــة�التامـــــــة��ـــــــ��ا��كـــــــم�وتتمتـــــــع�, مســـــــتوى�املؤسســـــــة

, وتخـــــــــول�للتـــــــــدقيق�الــــــــــداخ���م�ـــــــــام�التقيـــــــــيم�والتطـــــــــابق�والتحقــــــــــق, التصـــــــــرف

وعمـــــــل�التـــــــدقيق�الـــــــداخ����ـــــــو�عمـــــــل�دائـــــــم��ونـــــــھ�ينفـــــــذ�مـــــــن�طـــــــرف�مصـــــــ��ة�

 .دائمة�باملؤسسة

�غيـــــــة�, �ـــــــو�الـــــــذي�يـــــــتم�بواســـــــطة�طـــــــرف�مـــــــن�خـــــــارج�املؤسســـــــة: تـــــــدقيق�خـــــــار�� )2

فحــــــــــــص�البيانـــــــــــــات�وال�ـــــــــــــ�الت�املحاســـــــــــــ�ية�والوقــــــــــــوف�ع�ـــــــــــــ��تقيـــــــــــــيم�نظـــــــــــــام�

مــــــــن�أجــــــــل�إبــــــــداء�رأي�ف�ــــــــ��محايــــــــد�حــــــــول��ــــــــ�ة�وصــــــــدق�, ة�الداخليــــــــةالرقابــــــــ

وذلــــــــــك�,املعلومــــــــــات�املحاســــــــــ�ية�الناتجــــــــــة�عــــــــــن�النظــــــــــام�املحاســــــــــ���املولــــــــــد�ل�ــــــــــا

إلعطا��ـــــــــا�املصـــــــــداقية�ح�ـــــــــ��تنـــــــــال�القبـــــــــول�العـــــــــام�والرضـــــــــا�لـــــــــدى�مســـــــــتخدمي�

, املســـــــــــــــ�ثمرون, املســـــــــــــــا�مون (�ـــــــــــــــذه�املعلومـــــــــــــــات�مـــــــــــــــن��طـــــــــــــــراف�ا��ارجيـــــــــــــــة�

  ).و�يئات�أخرى , إدارة�الضرائب, البنوك

  

  

  

  

  
1

  .17ص, مرجع�سابق, تامر�مز�د�رفاعھ

  .18ص�, نفس�املرجع, تامر�مز�د�رفاعھ2

  

30 



  .�طار�املفا�يمي�للرقابة�الداخلية�وتدقيق�ا��سابات: الفصل��ول 

  

  :خالصة�الفصل

�ســــــــاعد�ا��ــــــــ���وإجــــــــراءاتمــــــــن�خــــــــالل��ــــــــذا�الفصــــــــل�اســــــــت�تجنا�أن�املؤسســــــــة��عتمــــــــد�ع�ــــــــ��مجموعــــــــة�أنظمــــــــة�

عمليـــــــــــة�ال�ســـــــــــي���وال�ـــــــــــ��مـــــــــــن�شـــــــــــأ��ا�حمايـــــــــــة�أصـــــــــــول�وممتل�ـــــــــــات�املؤسســـــــــــة�و�ـــــــــــ�ة�املعلومـــــــــــات�والبيانـــــــــــات�

  .والتأكد�من�مدى��عاون�وال��ام�العامل�ن�بالتعليمات�والقوان�ن

إذ��عــــــــــد�نظــــــــــام�الرقابــــــــــة�الداخليــــــــــة�حلقــــــــــة�م�مــــــــــة�تجمــــــــــع�وتــــــــــر�ط�بــــــــــ�ن�حلقــــــــــات�الرقابــــــــــة�لتحقيــــــــــق���ــــــــــداف�

  .املرجوة

م�الرقابـــــــة�الداخليـــــــة��ســـــــا�م�بالدرجـــــــة��و�ـــــــ���ـــــــ��مســـــــاعدة�املراجـــــــع�ا��ـــــــار���ع�ـــــــ��أداء�م�متـــــــھ�كمـــــــا�أن�نظـــــــا

, والنمـــــــــــو�املتواصـــــــــــل�مـــــــــــع�طمأنـــــــــــة�املـــــــــــالك �ســـــــــــتقرارحيـــــــــــث��ـــــــــــذا�الت�امـــــــــــل�يوجـــــــــــھ�املؤسســـــــــــة�إ�ـــــــــــ��وضـــــــــــعية�

  .املسا�م�ن�و�طراف�ا��ارجية�ال���ل�ا�مص��ة�مع�املؤسسة
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  الفصل

  :الثا�ي�

  �طار�املفا�يمي

  ملحافظ�

 ا��سابات�



  .�طار�املفا�يمي�ملحافظ�ا��سابات: الفصل�الثا�ي

  

  :تم�يد�الفصل

واملؤسســـــــــات�ا��اصـــــــــة�مـــــــــن�عالقـــــــــات�وتوســـــــــيع�نطـــــــــاق���قتصـــــــــاديإن�التطـــــــــور�الكب�ـــــــــ��املســـــــــتمر��ـــــــــ��القطـــــــــاع�

ومـــــــــن��نـــــــــا�, التجار�ـــــــــة�و�شـــــــــابك�ا�جعل�ــــــــا�تتعامـــــــــل�مـــــــــع�عـــــــــدة�أطــــــــراف��شـــــــــ�ل�مباشـــــــــر�وغ�ــــــــ��مباشـــــــــر�املبــــــــادالت

بطــــــــــرف�ثالــــــــــث�مســــــــــتقل�عــــــــــن�الكيــــــــــان�ليتحقــــــــــق�مــــــــــن��ــــــــــ�ة�البيانــــــــــات���ســــــــــتعانةاســــــــــتلزم�ع�ــــــــــ��املؤسســــــــــة�

واملعلومــــــــــــات�املحاســــــــــــ�ية�وفحــــــــــــص�القــــــــــــوائم�املاليــــــــــــة�لتفــــــــــــادي�الوقــــــــــــوع��ــــــــــــ���خطــــــــــــاء�ومنــــــــــــع�حــــــــــــاالت�الغــــــــــــش�

حيـــــــــث�ســـــــــعت�جميــــــــع�الـــــــــدول�إ�ـــــــــ��تب�ـــــــــ��م�نـــــــــة�محـــــــــافظ�ا��ســـــــــابات�, والتالعبــــــــات�وحمايـــــــــة�أصـــــــــول�املؤسســـــــــة

�غ�ـــــــ�ات�مـــــــن�أجـــــــل�إعطـــــــاء�الصـــــــورة�الصـــــــادقة�واملع�ـــــــ�ة�ومـــــــع�مـــــــرور�الوقـــــــت�وا��زائـــــــر�بـــــــدور�ا�أضـــــــافت�عل��ـــــــا�

  .عن�القوائم�املالية�دون�أي�تح��

وعليــــــــھ�ســــــــنحاول��ــــــــ���ــــــــذا�الفصــــــــل�التطــــــــرق�ملختلــــــــف�جوانــــــــب�م�نــــــــة�محــــــــافظ�ا��ســــــــابات��ــــــــ��ا��زائــــــــر�وقــــــــد�

  :قسم�الفصل�إ���ثالث�مباحث��التا��

  .�طار�القانو�ي��مل�نة�محافظ�ا��سابات: املبحث���ول 

  .من��ية�مزاولة�م�نة�محافظ�ا��سابات: �ياملبحث�الثا

  .املي�انزمات�املتبعة�من�طرف�محافظ�ا��سابات�لتقييم�الرقابة�الداخلية: املبحث�الثالث
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  .�طار�القانو�ي�مل�نة�محافظ�ا��سابات: املبحث��ول 

   :تم�يد

�ــــــــذا�املبحــــــــث�إ�ــــــــ���طــــــــار�املفــــــــا�ي���مل�نــــــــة�محــــــــافظ�ا��ســــــــابات�مــــــــن�ناحيــــــــة��عر�ف�ــــــــا�حســــــــب�ســــــــ�تطرق��ــــــــ��

ال�شـــــــــر�ع�ا��زائـــــــــري�وكـــــــــذلك�مـــــــــن�ناحيـــــــــة��عـــــــــداد�العل�ـــــــــ��وامل�ـــــــــ��بدايـــــــــة�مـــــــــن�تـــــــــار�خ�امل�نـــــــــة�وتطور�ـــــــــا�ع�ـــــــــ��

  .حقوق�وواجبات�محافظ�ا��سابات����ا��زائر, السن�ن�وشروط�امل�نة

  .والصفات� محافظ�ا��سابات, محافظ�ا��ساباتالتطور�التار����مل�نة�: �ول �املطلب

  :التطور�التار����مل�نة�محافظ�ا��سابات: أوال

و�ــــــــ��م�مــــــــة�تنظيميــــــــة�مقننــــــــة�ومعتمــــــــدة�, �عــــــــد�م�نــــــــة�محــــــــافظ�ا��ســــــــابات�أحــــــــد�أشــــــــ�ال�التــــــــدقيق�ا��ــــــــار��

ات�واملراســــــيم�التنظيميــــــة�ل�ــــــذه�تخضــــــع�إ�ــــــ��ضــــــوابط�قانونيــــــة�منصــــــوص�عل��ــــــا��ــــــ��القــــــرار , مــــــن�طــــــرف�الدولــــــة

وقــــــد��ــــــ�رت�الدولــــــة��يا�ــــــل�و�يئــــــات�تقــــــف�ع�ــــــ��إدارة�ومتا�عــــــة�املم��نــــــ�ن�ل�ــــــذا�ال�شــــــاط�ع�ــــــ��عقــــــود�, امل�نــــــة

حيـــــث�مـــــرت�عمليـــــة�تنظـــــيم�م�نـــــة�محـــــافظ�ا��ســـــابات��ـــــ��ا��زائـــــر�  .إ�ـــــ��اليـــــوم��ســـــتقاللمـــــن�الـــــزمن�منـــــذ�

  1:املجال�نوجز�ا�فيماي����عدة�مراحل�شملت�عدة�قرارات�وزار�ة�وقوان�ن�منظمة�ل�ذا

  :�ستقاللقبل�: أوال

  .�انت�امل�نة�خاضعة�لقوان�ن�املستعمر�الفر����

  :�ستقاللغداة�: ثانيا

تم�ــــــــ�ت�م�نـــــــــة�املحاســـــــــبة�والتــــــــدقيق�بوجـــــــــود�فـــــــــراغ�كب�ــــــــ��ع�ـــــــــ��مســـــــــتوى�التنظــــــــيم�وال�ســـــــــي���أو�ع�ـــــــــ��مســـــــــتوى�

اتفاقيـــــــــــــات�إيفيـــــــــــــان�والقـــــــــــــانون�وظلـــــــــــــت�امل�نـــــــــــــة�خاضـــــــــــــعة�للنصـــــــــــــوص�املســـــــــــــتمدة�مـــــــــــــن�, التــــــــــــأط���والكفـــــــــــــاءات

  .�سا���

  :1991-1971املرحلة�ماب�ن�: ثالثا

تحــــــــــت�ســــــــــلطة�ووصــــــــــاية�وزارة�) CSTC(عرفــــــــــت��ــــــــــذه�املرحلــــــــــة�إ�شــــــــــاء�املجلــــــــــس��ع�ــــــــــ��للتقنيــــــــــات�املحاســــــــــ�ية

حيــــــــــــث��انــــــــــــت�مــــــــــــن�بــــــــــــ�ن�م�امــــــــــــھ�تحضــــــــــــ���املخطــــــــــــط�الــــــــــــوط���للمحاســــــــــــبة�وضــــــــــــمان�تنظــــــــــــيم�م�نــــــــــــة�, املاليــــــــــــة

كمـــــــــا�شـــــــــ�دت�إ�شـــــــــاء�املف�شـــــــــية�العامـــــــــة�للماليـــــــــة�امل�لفـــــــــة�بتـــــــــدقيق�جميـــــــــع�املؤسســـــــــات�العموميـــــــــة�,املحاســـــــــبة

  .ع���الساحة�العملية�وما�يم����ذه�املرحلة�احت�ار�الدولة�مل�نة�التدقيق,�قتصاديذات�الطا�ع�

1 
ـــر ــ ــ ــ ــ ــ ـــم�عمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر, أقاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ��ا��زائـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــابات��ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــافظ�ا��سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــار���ومحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدقيق�ا��ــ ــ ــ ــ ــ ــة, التــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع�وال��جمــ ــ ــ ــ ــ ـــر�والتوز�ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي�لل�شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاب�العر�ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر, دار�الكتــ ــ ــ ــ ــ ــ ص�, 2016, ا��زائـ

  .42,41ص
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  :2001-1992املرحلة�ماب�ن�: را�عا

بإ�شــــــــــاء�املصـــــــــــف�الــــــــــوط���ل���ـــــــــــ�اء�املحاســــــــــب�ن�ومحـــــــــــافظي�ا��ســــــــــابات�واملحاســـــــــــب�ن�عرفــــــــــت��ــــــــــذه�املرحلـــــــــــة�

محــــــــــافظ�, ا��ب�ــــــــــ��املحاســــــــــ��( حيــــــــــث�تــــــــــم�انتخابــــــــــھ�مــــــــــن�طــــــــــرف�امل�نيــــــــــ�ن��ــــــــــ��املجــــــــــاالت�الثالثــــــــــة�, املعتمــــــــــدين

و�التـــــــــــا���اعت�ـــــــــــ�ت��ـــــــــــذه�املرحلـــــــــــة�ببدايـــــــــــة�املمارســـــــــــة�ا��ـــــــــــرة�للم�نـــــــــــة��ـــــــــــ��, )واملحاســـــــــــب�املعتمـــــــــــد, ا��ســـــــــــابات

  .ا��زائر

  :2010جوان��-2002ابتداء�من�سنة: خامسا

ع�ـــــــ����ضـــــــطراباتحيـــــــث�عرفـــــــت��ـــــــذه�املرحلـــــــة�الكث�ـــــــ��مـــــــن�, تم�ـــــــ�ت��ـــــــذه�املرحلـــــــة�بإ�شـــــــاء�املجـــــــالس�ا���و�ـــــــة

املتعلـــــــــق��2010|06|29املـــــــــؤرخ��ـــــــــ��, مســــــــتوى�امل�نـــــــــة�ممـــــــــا�أدى�إ�ــــــــ��وضـــــــــع�حـــــــــد�للطــــــــا�ع�ا��ـــــــــر�ملمارســـــــــة�امل�نــــــــة

  .دبا��ب���املحاسب�ومحافظ�ا��سابات�واملحاسب�املعتم

  :إ���يومنا��ذا�2010جوان�: سادسا

تم�ـــــــ�ت��ــــــــذه�املرحلــــــــة�بإعــــــــادة�إخضــــــــاع�تنظــــــــيم�ممارســــــــة��ــــــــذه�امل�نــــــــة�لوصــــــــاية�وزارة�املاليــــــــة�وذلــــــــك�بتفكيــــــــك�

املصـــــــــــف�الـــــــــــوط���ل���ـــــــــــ�اء�املحاســـــــــــب�ن�ومحـــــــــــافظي�ا��ســـــــــــابات�واملحاســـــــــــب�ن�املعتمـــــــــــدين�وت�ليـــــــــــف�املجلـــــــــــس�

املتعلــــــــــــق�بــــــــــــا��ب����2010|06|29املــــــــــــؤرخ��ــــــــــــ�� 01-10الــــــــــــوط���للمحاســــــــــــبة�بمتا�عــــــــــــة�امل�نــــــــــــة�بموجــــــــــــب�قــــــــــــانون�

وتـــــــــــم�إرفـــــــــــاق�متا�عـــــــــــة�وتنظـــــــــــيم�امل�نـــــــــــة�إ�ـــــــــــ��الغرفـــــــــــة�, املحاســـــــــــب�ومحـــــــــــافظ�ا��ســـــــــــابات�واملحاســـــــــــب�املعتمـــــــــــد

مــــــــــن�نفــــــــــس�القــــــــــانون�يتمثــــــــــل�دور�الغرفــــــــــة��15حيــــــــــث�حســــــــــب�نــــــــــص�املــــــــــادة�, الوطنيــــــــــة�ملحــــــــــافظي�ا��ســــــــــابات

  1:فيماي��

 الس�ر�ع���تنظيم�امل�ن�وحسن�ممارس��ا؛ 

 ع���كرامة�أعضا��ا�واستقاللي��م؛الدفاع� 

 الس�ر�ع���اح��ام�قواعد�امل�ن�وأعراف�ا؛ 

 2(�ــــــ��أجــــــل�شــــــ�ر�ن, إعــــــداد�أنظم��ــــــا�الداخليــــــة�ال�ــــــ��يوافــــــق�عل��ــــــا�الــــــوز�ر�امل�لــــــف�باملاليــــــة�و��شــــــر�ا (

 من�تار�خ�إيداع�ا؛

 إعداد�مدونة�ألخالقيات�امل�نة؛ 

 ن�س���اإبداء�الرأي�����ل�املسائل�املرتبطة���ذه�امل�ن�وحس. 

  

1 
  .6ص, 2010يوليو��11الصادر�بتار�خ�, 42العدد�, ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة
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  :كما�تال��ذا�القانون�مراسيم�تنفيذية�للم�نة�متمثلة���

 الــــــــــــذي�يحــــــــــــدد��شــــــــــــكيلة� 2011جــــــــــــانفي��27املــــــــــــؤرخ��ــــــــــــ���26-11املرســــــــــــوم�التنفيــــــــــــذي�رقــــــــــــم�

 املجلس�الوط���للغرفة�الوطنية�ملحافظي�ا��سابات�وصالحياتھ�وقواعد�س��ه؛

 الـــــــــــــذي�يحـــــــــــــدد�شـــــــــــــروط��2011جـــــــــــــانفي�17املـــــــــــــؤرخ��ـــــــــــــ���30-11املرســـــــــــــوم�التنفيـــــــــــــذي�رقـــــــــــــم�

ملمارســــــــــة�م�نــــــــــة�ا��ب�ــــــــــ��املحاســــــــــب�ومحــــــــــافظ�ا��ســــــــــابات�واملحاســـــــــــب���عتمــــــــــادوكيفيــــــــــات�

 املعتمد؛

 يتعلــــــــق�بالشــــــــروط�واملعــــــــاي����2011جــــــــانفي��17املــــــــؤرخ��ــــــــ���31-11املرســــــــوم�التنفيــــــــذي�رقــــــــم�

 ا��اصة�بم�اتب�ا��ب���املحاسب�ومحافظ�ا��سابات�واملحاسب�املعتمد؛

 يتعلـــــــــق�بتعيـــــــــ�ن�محـــــــــافظي��2011جـــــــــانفي��17املـــــــــؤرخ��ـــــــــ���32-11املرســـــــــوم�التنفيـــــــــذي�رقـــــــــم�

 ا��سابات؛

 ات�يحـــــــــــــــــدد�الشـــــــــــــــــ�اد�2011ف��ايـــــــــــــــــر��16املـــــــــــــــــؤرخ��ـــــــــــــــــ���72-11املرســـــــــــــــــوم�التنفيـــــــــــــــــذي�رقـــــــــــــــــم�

ا��امعيــــــــة�ال�ــــــــ��تمــــــــنح�حــــــــق�املشــــــــاركة��ــــــــ��مســــــــابقة��لتحــــــــاق�بمع�ــــــــد�التعلــــــــيم�املتخصــــــــص�

 مل�نة�املحاسب؛

 يحـــــــــدد�الشـــــــــروط�وكيفيـــــــــات��2011ف��ايـــــــــر��16املـــــــــؤرخ��ـــــــــ���73-11املرســـــــــوم�التنفيـــــــــذي�رقـــــــــم�

 ال��ا�ي�بصفة�انتقالية�ل��صول�ع���ش�ادة�ا��ب���املحاسب؛��متحانتنظيم�

 يحـــــــــــــدد�معـــــــــــــاي���تقـــــــــــــار�ر��2011مـــــــــــــاي��26املـــــــــــــؤرخ��ـــــــــــــ���202-11املرســـــــــــــوم�التنفيـــــــــــــذي�رقـــــــــــــم�

 محافظ�ا��سابات�وأش�ال�وآجال�إرسال�ا؛

 املحــــــــــــــــدد�لشــــــــــــــــروط��2011نــــــــــــــــوفم����24املــــــــــــــــؤرخ��ــــــــــــــــ���393-11املرســــــــــــــــوم�التنفيــــــــــــــــذي�رقــــــــــــــــم�

وكيفيـــــــــــات�ســــــــــــ���ال�ــــــــــــ�بص�امل�ـــــــــــ��واســــــــــــتقبال�ودفــــــــــــع�أجـــــــــــر�ا���ــــــــــــ�اء�املحاســــــــــــب�ن�ومحــــــــــــافظي�

 ا��سابات�واملحاسب�ن�امل��بص�ن؛

  يحـــــــــــــدد�درجـــــــــــــة��خطـــــــــــــاء��2013ينـــــــــــــاير��13املـــــــــــــؤرخ��ـــــــــــــ���10-13ســـــــــــــوم�التنفيـــــــــــــذي�رقـــــــــــــم�املر

التأدي�يـــــــة�املرتكبـــــــة�مـــــــن�طـــــــرف�ا��ب�ـــــــ��املحاســـــــب�ومحـــــــافظ�ا��ســـــــابات�واملحاســـــــب�املعتمـــــــد�

 خالل�ممارسة�وظيف��م�وكذا�العقو�ات�ال���تقابل�ا؛

 تقــــــــار�ر��املتضــــــــمن�محتــــــــوى�معــــــــاي�� �2013جــــــــوان��24املــــــــؤرخ��ــــــــ���30قــــــــرار�وزارة�املاليــــــــة�رقــــــــم�

 محافظ�ا��سابات�الصادر�عن�وزارة�املالية؛

 يحـــــــــــدد�كيفيـــــــــــات��2014ينـــــــــــاير��12املوافـــــــــــق�ل��1435ر�يـــــــــــع��ول�عــــــــــام��10قــــــــــرار�مـــــــــــؤرخ��ـــــــــــ��

 .�سليم�تقار�ر�محافظ�ا��سابات
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  .مف�وم�محافظ�ا��سابات: ثانيا

ال�ــــــــ�ص�الـــــــذي�يحقـــــــق��ــــــــ��:"مـــــــن�القـــــــانون�التجــــــــاري�ع�ـــــــ��أنـــــــھ�04مكــــــــرر��715حســـــــب�املـــــــادة��:01التعر�ـــــــف�

كمـــــــا�يــــــــدقق��ـــــــ���ــــــــ�ة�, الـــــــدفاتر�و�وراق�املاليـــــــة�للشــــــــركة�و�ـــــــ��مراقبــــــــة�انتظـــــــام�حســــــــابات�الشـــــــركة�و�ــــــــ���ا

و�ــــــــــــ��الوثــــــــــــائق�املرســــــــــــلة�إ�ــــــــــــ���طــــــــــــراف�ا��ارجيــــــــــــة�حــــــــــــول�, املعلومــــــــــــات�املقدمــــــــــــة��ــــــــــــ��تقر�ــــــــــــر�مجلــــــــــــس��دارة

  1".و�صادق�ع���انتظام�ا��رد�واملوازنة�و����ا, الية�للشركة�وحسابا��االوضعية�امل

�ــــــــو��ــــــــل��ــــــــ�ص�يمــــــــارس�"2010جــــــــوان�29املــــــــؤرخ��ــــــــ���01-10مــــــــن�قــــــــانون�22حســــــــب�املــــــــادة��:02التعر�ــــــــف�

بصــــــــــفة�عاديـــــــــــة�باســـــــــــمھ�ا��ـــــــــــاص�وتحـــــــــــت�مســـــــــــؤوليتھ�م�مـــــــــــة�املصـــــــــــادقة�ع�ـــــــــــ���ـــــــــــ�ة�حســـــــــــابات�الشـــــــــــر�ات�

  2."وال�يئات�وانتظام�ا�ومطابق��ا�ألح�ام�ال�شر�ع�املعمول�بھ

كمـــــــــا��عـــــــــرف�محـــــــــافظ�ا��ســـــــــابات�ع�ـــــــــ��أنـــــــــھ�خب�ـــــــــ��وحكـــــــــم�يق�ـــــــــ���برأيـــــــــھ�الف�ـــــــــ��املحايـــــــــد��ـــــــــ���:03التعر�ـــــــــف�

مــــــدى�انتظــــــام�الــــــدفاتر�وال�ــــــ�الت�و�ــــــ�ة�مــــــا�تحتو�ــــــھ�مــــــن�بيانــــــات�ودقــــــة��عب�ــــــ��مــــــا�تتضــــــمنھ�القــــــوائم�املاليــــــة�

كمــــــا�يبــــــدي�رأيــــــھ��ــــــ���ــــــل�مــــــا��عــــــرض�عليــــــھ�مــــــن�مشــــــا�ل�و�ــــــل�مــــــا�, ا��تاميــــــة�عــــــن�نتــــــائج��عمــــــال�واملركــــــز�املــــــا��

  3.ار�فيھ�من�موضوعات�م�نية�س�ش

بقــــــوة�القـــــــانون��إلزاميــــــة�عت�ــــــ��محافظــــــة�ا��ســــــابات�مـــــــن�أنــــــواع�املراجعــــــة�ا��ارجيــــــة�ال�ـــــــ���عــــــد��:04التعر�ــــــف�

يتــــــــو���مـــــــن�خالل�ـــــــا����ــــــــ�ص�, بال�ســـــــبة�لـــــــبعض��نـــــــواع�مــــــــن�املؤسســـــــات�ال�ـــــــ��حـــــــدد�ا�املشــــــــرع��ـــــــ���ـــــــل�بلـــــــد

عدالــــــــة�القــــــــوائم�املاليــــــــة�وحســــــــابات��م�ــــــــ��مؤ�ــــــــل�ومســــــــتقل�التعب�ــــــــ��عــــــــن�الــــــــرأي�الف�ــــــــ��املحايــــــــد�حــــــــول�مــــــــدى

أي�محافظـــــــــة�ا��ســـــــــابات�ينصـــــــــب�عمل�ـــــــــا�, النتـــــــــائج�ومـــــــــدى��عب���ـــــــــا�عـــــــــن�املركـــــــــز�املـــــــــا���ا��قيقـــــــــي�للمؤسســـــــــة

  4.ع���ا��انب�املحاس���املا��

  

1
ــة ــ ــ ــ ــ ــة�ا��زائر�ــ ــ ــ ــ ــ ــــمية�ل��م�ور�ــ ــ ــ ــ ــــدة�الرســ ــ ــ ــ ـــم�, ا��ر�ــ ــ ــ ــ ــ ـــدد�رقـ ــ ــ ــ ــ ـــم�,42العـ ــ ــ ــ ــ ـــانون�رقـ ــ ــ ــ ــ ــ���10/01القـ ــ ــ ــ ــ ــــؤرخ��ــ ــ ــ ــ ــــو29املــ ــ ــ ــ ــــ� 2010يوليــ ــ ــ ــ ـــن�ا��ب�ــ ــ ــ ــ ــ ــــق�بم�ـ ــ ــ ــ ــافظ��املتعلــ ــ ــ ــ ــ ومحــ

  .7ص, 22املادة�, املحاسب�املعتمد,ا��سابات

2
ـــانون� ــ ــ ــ ــ ــ���01-10قــ ــ ــ ــ ــ ــــؤرخ��ـــ ــ ــ ــ ــــو�29املـــ ــ ــ ــ ــ ــد, 2010يونيـ ــ ــ ــ ــ ـــب�املعتمـــ ــ ــ ــ ــ ــابات�واملحاســ ــ ــ ــ ــ ـــافظ�ا��ســـ ــ ــ ــ ــ ـــب�ومحــ ــ ــ ــ ــ ــ��املحاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــة�ا��ب�ـ ــ ــ ــ ــ ــــق�بم�نـــ ــ ــ ــ ــمية, املتعلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدة�الرسـ ــ ــ ــ , ا��ر�ـــ

.07ص, 2010يوليو��11املؤرخة����, 42العدد
  

3
ـــيف�هللا ــ ــ ــ ــادي�ضــ ــ ــ ــ ــ ــد�ال�ـ ــ ــ ــ ــباع, محمـــ ــ ــ ــ ــ ــا���سـ ــ ــ ــ ــ ــد�الصـ ــ ــ ــ ــ ــة, أحمـ ــ ــ ــ ــ ـــة��لك��ونيـ ــ ــ ــ ـــة�الداخليــ ــ ــ ــ ــام�الرقابــ ــ ــ ــ ــ ـــيم�نظـ ــ ــ ــ ــ��تقيــ ــ ــ ــ ـــابات��ـــ ــ ــ ــ ـــافظ�ا��ســ ــ ــ ــ ــــة-دور�محــ ــ ــ ــ ــــة�حالـ ــ ــ ــ , -دراسـ

ــات� ــ ــ ــ ـــــعاع�للدراســ ــ ــ ـــة�شـ ــ ــ ــ ــاديةمجلـ ــ ــ ــ ــــوم�, �قتصــ ــ ــ ــة�العلــ ــ ــ ــ ــادية�ليــ ــ ــ ــ ــي����قتصــ ــ ــ ــ ــــوم�ال�ســ ــ ــ ــة�وعلــ ــ ــ ــ ـــالوادي, والتجار�ــ ــ ــ ــ ـــر�بـ ــ ــ ــ ــــھ���ضـ ــ ــ ــ�يد�حمــ ــ ــ ــ ـــة�الشــ ــ ــ ــ ـــر, جامعـ ــ ــ ــ , ا��زائـ

  .232ص, 2018, العدد�الثالث

4
ـــر�قي� ــ ــ ــ ـــر�شــ ــ ــ ــ ــابات, عمـــ ــ ــ ــ ــ ـــافظ�ا��ســ ــ ــ ــ ــــؤولية�محـــ ــ ــ ــ ــة: مســ ــ ــ ــ ــ ــة�املغر�يــ ــ ــ ــ ــ ــــو�س�واململكــ ــ ــ ــ ـــر�وتــ ــ ــ ــ ــــ�ن�ا��زائـــ ــ ــ ــ ــة�بــ ــ ــ ــ ــ ـــة�مقارنــ ــ ــ ــ ــــوم�, دراســـ ــ ــ ــ ــة�العلــ ــ ــ ــ ــ ــاديةمجلــ ــ ــ ــ ــ ــــوم���قتصــ ــ ــ ــ وعلــ

  .94ص, 2012لسنة��12العدد�,01جامعة�سطيف, ال�سي��
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و�ســــــــتطيع��عر�فــــــــھ�أيضــــــــا�بأنــــــــھ�ذلــــــــك�ال�ــــــــ�ص�الــــــــذي�يقــــــــوم�بمراجعــــــــة�حســــــــابات�الشــــــــر�ات��:05التعر�ــــــــف�

م�مـــــــا��ـــــــان�شـــــــ�ل�ا�القـــــــانو�ي�و��م�ـــــــا�وذلـــــــك�بطلـــــــب�مـــــــن�ا��معيـــــــة�العامـــــــة�للمســـــــا�م�ن�و�ـــــــ��أحيـــــــان�أخـــــــرى�

كمـــــــــا�يقـــــــــوم�بتـــــــــدقيق�حســـــــــابات�الشـــــــــر�ات�الفرديـــــــــة�بطلـــــــــب�مـــــــــن�أ�ـــــــــ�ا��ا�, مـــــــــن�طـــــــــرف�متعـــــــــامل�ن�خـــــــــارجي�ن

  1.رأي�ف���محايد�حول�مدى�سالمة�القوائم�املاليةوال�دف�من��ل��ذا�إعطاء�

  :صفات�محافظ�ا��سابات: ثالثا

ملحـــــــــــافظ�ا��ســـــــــــابات�عـــــــــــدة�صـــــــــــفات�يجـــــــــــب�أن�يتح�ـــــــــــ����ـــــــــــا��ـــــــــــي�تم�ـــــــــــ�ه�عـــــــــــن�غ�ـــــــــــ�ه�باإلضـــــــــــافة�إ�ـــــــــــ���ملـــــــــــام�

  2:باملعلومات�والعلوم�املرتبطة

 أيــــــــــة�أن�ي�ــــــــــون�محافظــــــــــا�ع�ــــــــــ��أســــــــــرار�العميــــــــــل�الــــــــــذي�يــــــــــدقق�أعمالــــــــــھ�وأن�يقــــــــــوم�باإلفصــــــــــاح�عــــــــــن�

 .معلومات�يطلع�عل��ا�خالل�عملھ

 أن�ي�ون�عمليا�ومواكبا�ملا��و�جديد�من�قوان�ن�و�شر�عات. 

 أن�ي�ون�تا�عا�ألي�ج�ة�إال�لضم��ه�وأن���تم�بمص��ة�عملھ�ع���مصا��ھ�ال��صية. 

 أن�يتصف�بالص���حيث�طبيعة�عملھ�روتي�ية�مما�يؤدي�إ���امللل. 

 ي�ــــــــــــون�عملــــــــــــھ��ــــــــــــ��مجــــــــــــال�اختصاصــــــــــــھ�وأن�يقــــــــــــدم�النصــــــــــــيحة�عنــــــــــــدما�تطلــــــــــــب�منــــــــــــھ�إذا��انــــــــــــت��أن

 .مرتبطة��عملھ

 أن�ي�ون�لبقا����التعامل�وأن�ي�ون�قادرا�ع���التعب���ب�ل�وضوح. 

 أن�ي�ون�أمينا�وواقعيا�وأن�ي�ون�مستقال����رأيھ. 

 ع�ب��تھأن�ال�يقبل�أي�عمل�عميل�إال��عد�أن�يتف�م�طبيعة��شاط�العميل�وأن�يقتن. 

  

  

  

  

  

J.F.GAVANOU, ET AUTRES, CONTROLOR & AUDITOR, DUNOD, PARIS , 2006,P27
1  

2 
  .81ص�,مرجع�سبق�ذكره, غسان�فالح�املطارنة
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  )موا�ع�ونوا��(شروط�ممارسة�م�نة�محافظ�ا��سابات�وكيفية��عي�نھ: الثا�ي�املطلب

  :شروط�ممارسة�م�نة�محافظ�ا��سابات����ا��زائر: أوال

فيجــــــــــــب�أن�تتــــــــــــوفر�الشــــــــــــروط��تيــــــــــــة�ملمارســــــــــــة�م�نــــــــــــة�محــــــــــــافظ��01-10مــــــــــــن�القــــــــــــانون��08حســــــــــــب�املــــــــــــادة�

  1:ا��سابات

 أن�ي�ون�جزائري�ا���سية؛ 

 أن�يحوز�ع���الش�ادة�ا��زائر�ة�ملحافظ�ا��سابات�أو�ش�ادة�مع��فا�بمعادل��ا؛ 

 أن�يتمتع�بجميع�ا��قوق�املدنية�والسياسية؛ 

 أال�ي�ون�قد�صدر����حقھ�حكم�ارت�اب�جناية�أو�جنحة�مخلة��شرف�امل�نة؛ 

 حــــــــافظي�أن�ي�ــــــــون�معتمــــــــدا�مــــــــن�الــــــــوز�ر�امل�لــــــــف�باملاليــــــــة�وأن�ي�ــــــــون�م�ــــــــ�ال��ــــــــ��الغرفــــــــة�الوطنيــــــــة�مل

 ا��سابات؛

 أقســـــــم�: "وفـــــــق�الـــــــنص�التـــــــا���01-10مـــــــن�القـــــــانون��06أن�يـــــــؤدي�اليمـــــــ�ن�املنصـــــــوص�عل��ـــــــا��ـــــــ��املـــــــادة�

بـــــــــا��الع�ـــــــــ��العظـــــــــيم�أن�أقـــــــــوم��عم�ـــــــــ��أحســـــــــن�قيـــــــــام�وأ�ع�ـــــــــد�أن�أخلـــــــــص��ـــــــــ��تأديـــــــــة�وظيف�ـــــــــ��وأن�

�وهللا�ع�ــــــ��مــــــا�أقــــــول , أكــــــتم�ســــــر�امل�نــــــة�واســــــلك��ــــــ���ــــــل��مــــــور�ســــــلوك�املتصــــــرف�املح�ــــــ�ف�الشــــــر�ف

 2."ش�يد

  :�ذا�و�ش��ط�ع���شر�ات�محافظة�ا��سابات�شروطا�إضافية�كماي��

 بإم�ــــــــان�محــــــــافظي�ا��ســــــــابات�أن��شــــــــ�لوا�شــــــــر�ات�أســــــــ�م�أو�شــــــــر�ات�ذات�املســــــــؤولية�املحــــــــدودة�أو�

ملمارســــــــة�, شــــــــر�ات�مدنيــــــــة�أو�تجمعــــــــات�ذات�منفعــــــــة�مشــــــــ��كة�باســــــــت�ناء��شــــــــ�ال��خــــــــرى�للشــــــــر�ات

 3ر�اء�ا���سية�ا��زائر�ة؛شر�طة�أن�يحمل�جميع�الش, م�ن��م

 ملمارســـــــــــــة�م�نـــــــــــــة�محـــــــــــــافظ�, تؤ�ـــــــــــــل�شـــــــــــــر�ات��ســـــــــــــ�م�أو�ذات�املســـــــــــــؤولية�املحـــــــــــــدودة�أو�التجمعـــــــــــــات

ا��ســـــــــابات�عنـــــــــدما��شـــــــــ�ل��عضـــــــــاء��ـــــــــ��الغرفـــــــــة�الوطنيـــــــــة�امل�ـــــــــ�لون�بصـــــــــفة�فرديـــــــــة��ـــــــــ��ا��ـــــــــدول�

) 2/3(و�متل�ــــــــون�ع�ـــــــــ���قـــــــــل�ثل�ـــــــــ��, الشـــــــــر�اء�ع�ـــــــــ���قـــــــــل) 2/3(بصــــــــفة�محـــــــــافظي�ا��ســـــــــابات�ثل�ــــــــ�

 4رأس�املال؛

1
  .8املادة�, مرجع�سبق�ذكره,  01-10قانون�

2
  .6املادة�, نفس�املرجع�السابق

  .46املادة�, مرجع�سبق�ذكره,  01-10قانون�3

  .47املادة�, نفس�املرجع�السابق4
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 أن�ي�ــــــــــون�جزائــــــــــري�, امل�ــــــــــ�ل��ــــــــــ��ا��ــــــــــدول الشــــــــــر�ك�غ�ــــــــــ��املعتمــــــــــد�وغ�ــــــــــ��) 1/3(�شـــــــــ��ط��ــــــــــ��الثلــــــــــث�

 1ا���سية�وحامال�ش�ادة�جامعية�ولھ�عالقة�مباشرة�بامل�نة؛

 يجــــــــــــب�ع�ــــــــــــ��شــــــــــــر�ات��ســــــــــــ�م�والشــــــــــــر�ات�ذات�املســــــــــــؤولية�املحــــــــــــدودة�والتجمعــــــــــــات�ذات�املنفعــــــــــــة�

ز�ـــــــادة�ع�ــــــــ��ذلـــــــك�أن�تتـــــــوفر�فيـــــــھ�الشــــــــروط�, املشـــــــ��كة�املشـــــــ�لة�ملمارســـــــة�م�نــــــــة�محـــــــافظ�ا��ســـــــابات

 2:�تية

 دف�بالضرورة�ملمارسة�م�نة�محافظ�ا��سابات؛أن��� 

 أن�يقوم�ب�سي���ا�أو�إدار��ا�الشر�اء�امل��لون����ا��دول�فقط؛ 

 يجـــــــــــب�أن�يـــــــــــرتبط�انخـــــــــــراط�أي�شـــــــــــر�ك�جديـــــــــــد�أو�أي�عضـــــــــــو�ف��ـــــــــــا�باملوافقـــــــــــة�القبليـــــــــــة�إمـــــــــــا�ل���ـــــــــــاز�

�غــــــــــــض�النظــــــــــــر�عــــــــــــن�أي�حكــــــــــــم���جتماعيــــــــــــةاملؤ�ــــــــــــل�لــــــــــــذلك�وإمــــــــــــا���ــــــــــــام���ا��صــــــــــــص���جتمــــــــــــا��

 مخالف؛

 أال�ت�ون�تا�عة�بصفة�مباشرة�أو�غ���مباشرة�ألي���ص�أو�تجمع�مص��ة؛ 

 أال�تمتلــــــــك�مســــــــا�مات�ماليــــــــة��ــــــــ��املؤسســــــــات�بم�نــــــــة�محــــــــافظ�ا��ســــــــابات�يمكــــــــن�للغرفــــــــة�الوطنيــــــــة�

 .مسا�مة�بأخذال��خيص�

 فـــــــإن��ـــــــذه��خ�ـــــــ�ة�ال�تضـــــــم�إال�أعضـــــــاء�, عنـــــــدما�يختـــــــار�محـــــــافظي�ا��ســـــــابات�شـــــــ�ل�الشـــــــركة�املدنيـــــــة

إال�أنــــــــــھ�يمكــــــــــن�أن�ي�ــــــــــون�القــــــــــانونيون�,والغرفــــــــــة�الوطنيــــــــــة�أو�املنظمــــــــــات�الوطنيــــــــــة�املصــــــــــف�الــــــــــوط��

أو�أي��ـــــــــ�ص�حامـــــــــل�شـــــــــ�ادة�التعلـــــــــيم�العـــــــــا����ســـــــــا�م�نظـــــــــرا�لتأ�يلـــــــــھ��ـــــــــ��تحقيـــــــــق��و�قتصـــــــــاديون 

) 1/4(شــــــــر�اء�غ�ــــــــ��معتمــــــــدين�وغ�ــــــــ��م�ــــــــ�ل�ن��ــــــــ��ا��ــــــــدول��ــــــــ��حــــــــدود�ر�ــــــــع�,�ــــــــدف�الشــــــــركة�املدنيــــــــة

 3.���سية�ا��زائر�ةشر�طة�أن�ي�ونوا�حامل�ن�ل, الشر�اء

  

  

  

1 
  .48املادة�, مرجع�سبق�ذكره�,  01-10قانون�

2
  .51املادة�, نفس�املرجع�السابق

3
  .52املادة�, نفس�املرجع�السابق
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  .�عي�ن�وموا�ع��عي�ن�محافظ�ا��سابات: نياثا

  �عي�ن�محافظ�ا��سابات: أوال

�عـــــــــــ�ن�ا��معيـــــــــــة�العامـــــــــــة�أو�ا���ـــــــــــاز�امل�لـــــــــــف�باملـــــــــــداوالت��عـــــــــــد��01|10مـــــــــــن�القـــــــــــانون��27,26حســـــــــــب�املـــــــــــواد�

محــــــــــــافظ�ا��ســـــــــــــابات�مـــــــــــــن�بـــــــــــــ�ن�امل�نيـــــــــــــ�ن�املعتمـــــــــــــدين�, وع�ـــــــــــــ��أســـــــــــــاس�دف�ـــــــــــــ��الشـــــــــــــروط, موافق��ــــــــــــا�كتابيـــــــــــــا

وتحـــــــدد�, تحـــــــدد�كيفيـــــــات�تطبيـــــــق��ـــــــذه�املـــــــادة�عـــــــن�طر�ـــــــق�التنظـــــــيم, وامل�ـــــــ�ل�ن��ـــــــ��جـــــــدول�الغرفـــــــة�الوطنيـــــــة

ال�يمكــــــــــــن��عيـــــــــــ�ن�نفــــــــــــس�, ســـــــــــنوات�قابلــــــــــــة�للتجديـــــــــــد�مــــــــــــرة�واحـــــــــــدة) 3(ة�محــــــــــــافظ�ا��ســـــــــــابات�بــــــــــــثالث�ع�ـــــــــــد

�ـــــــ��حالـــــــة�عـــــــدم�املصـــــــادقة�, ســـــــنوات) 3(محـــــــافظ�ا��ســـــــابات��عـــــــد�ع�ـــــــدت�ن�متتـــــــاليت�ن�إال��عـــــــد�م�ـــــــ���ثـــــــالث�

يتعـــــــــ�ن�ع�ـــــــــ��محـــــــــافظ�, متتـــــــــاليت�ن�مـــــــــاليت�ن) 2(ع�ـــــــــ��حســـــــــابات�املؤسســـــــــة�أو�ال�يئـــــــــة�املراقبـــــــــة�خـــــــــالل�ســـــــــ�ت�ن�

  .ا��سابات�إعالم�وكيل�ا��م�ور�ة�املختص�إقليميا�بذلك

  1:�ع�ن�محافظ�ا��سابات�وفقا�لدف���الشروط�كماي���32-11وصدر�املرسوم�التنفيذي�رقم�

, آخـــــــــر�دورة�لع�ـــــــــدة�محـــــــــافظ�أو�محـــــــــافظي�ا��ســـــــــابات�إقفـــــــــالخـــــــــالل�أجـــــــــل�أقصـــــــــاه�شـــــــــ�ر��عـــــــــد� )1

كتـــــــــــب�أو�املســـــــــــ���أو�ال�يئـــــــــــة�املؤ�لـــــــــــة�إلعـــــــــــداد�دف�ـــــــــــ��الشـــــــــــروط�يتعــــــــــ�ن�ع�ـــــــــــ��مجلـــــــــــس��دارة�أو�امل

 .�غية��عي�ن�محافظ�أو�محافظي�ا��سابات�من�طرف�ا��معية�العامة

 :يجب�أن�يتضمن�دف���الشروط�ع���ا��صوص�مايأ�ي )2

 عــــــــرض�عــــــــن�ال�يئــــــــة�أو�املؤسســــــــة�وم��قا��ــــــــا�املحتملــــــــة�ووحــــــــدا��ا�وفروع�ــــــــا��ــــــــ��ا��زائــــــــر�

 و���ا��ارج؛

 ملالحظـــــــــــــات�والتحفظـــــــــــــات�الصـــــــــــــادرة�عـــــــــــــن�حســـــــــــــابات�الـــــــــــــدورات�م��ـــــــــــــص�املعاينـــــــــــــات�وا

وكــــــــــــذا�, ا��ســــــــــــابات�املن��يــــــــــــة�ع�ــــــــــــدا��م�محــــــــــــافظو الســــــــــــابقة�ال�ــــــــــــ��أبــــــــــــدا�ا�محــــــــــــافظ�أو�

الكيــــــــان�يقــــــــوم�بإدمــــــــاج�ا��ســــــــابات��إذا��ــــــــانا��ســــــــابات�للفــــــــروع��محــــــــافظو محــــــــافظ�أو�

 ؛

  

  

  

1 
  .24, 23ص�ص�, 15إ����3املواد�من�, 7العدد�, 2011جانفي��27مؤرخ�����32-11مرسوم�تنفيذي�رقم�, ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة
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 إعداد�ا�؛م�مة�محافظ�ا��سابات�والتقار�ر�الواجب� العناصر�املرجعية�املفصلة�ملوضوع 

 الوثائق��دار�ة�الواجب�تقديم�ا�؛ 

 نموذج�رسالة�ال�����؛ 

 نموذج�التصر�ح�الشر����عدم�وجود�ما�ع�يحول�دون�ممارسة�امل�نة�؛ 

 املؤ�الت�و�م�انيات�امل�نية�والتقنية.  

مـــــــــــن�الكيـــــــــــان�ع�ـــــــــــ��تـــــــــــرخيص�مكتـــــــــــوب�لتمكينـــــــــــھ�مـــــــــــن��املر�ـــــــــــ� يتحصـــــــــــل�محـــــــــــافظ�ا��ســـــــــــابات )3

 :�سمح�لھ�باإلطالع�ع���ماي��, ا��ساباتالقيام�بتقييم�م�مة�محافظة�

 تنظيم�الكيان�وفروعھ�؛ 

 تقار�ر�محافظي�ا��سابات�للسنوات�املالية�السابقة�؛ 

 معلومات�أخرى�محتملة�ضرور�ة�لتقييم�امل�مة. 

خــــــــالل�أجــــــــل�, دون�نقــــــــل�الوثــــــــائق�أو���ــــــــ��ا�,يــــــــتم��طــــــــالع�ع�ــــــــ��العناصــــــــر�املــــــــذ�ورة�أعــــــــاله��ــــــــ��عــــــــ�ن�امل�ــــــــان�

  .يحدده�دف���الشروط

يلــــــزم�محــــــافظ�ا��ســــــابات�ومســــــاعدوه�بالســــــر�امل�ــــــ��عنــــــد�اطالع�ــــــم�ع�ــــــ��الوثــــــائق�وع�ــــــ��وضــــــعية� )4

 .مل�مة�محافظة�ا��سابات�إخضاعھالكيان�الذي��ع��مون�

مـــــــا�, اســـــــ�نادا�إ�ـــــــ��العناصـــــــر�املـــــــذ�ورة��ـــــــ��املـــــــادة�أعـــــــاله, محـــــــافظ�ا��ســـــــابات��ـــــــ��العـــــــرض�يو�ـــــــ� )5

 :يأ�ي

 املوارد�املرصودة�؛ 

 املؤ�الت�امل�نية�للمتدخل�ن�؛ 

 برنامج�عمل�مفصل�؛ 

 ا��اصة�وا��تامية�الواجب�تقديم�ا�؛, التقار�ر�التم�يدية 

 التقار�ر�إيداعآجال�. 

يجــــــــــب�أن�يرصــــــــــد�ا�محــــــــــافظ�ا��ســــــــــابات�للتكفــــــــــل��يجــــــــــب�أن�تتوافــــــــــق��جــــــــــال�والوســــــــــائل�ال�ــــــــــ� )6

ســــــــنوات�ماليــــــــة�) 3(بامل�مــــــــة�مــــــــع���عــــــــاب�املناســــــــبة�ال�ــــــــ��ت�ــــــــون�محــــــــل�تقيــــــــيم�مــــــــا���ملــــــــدة�ثــــــــالث�

متتاليـــــــــة�موافقـــــــــة�لع�ـــــــــدة�محافظـــــــــة�ا��ســـــــــابات�مـــــــــع�مراعـــــــــاة�ا��فـــــــــاظ�ع�ـــــــــ��املعـــــــــاي���القاعديـــــــــة�

 .ال���تم�ع���أساس�ا�التقييم�املبد�ي
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مـــــــن�قبـــــــل�محـــــــافظ�ا��ســـــــابات�املعـــــــ�ن��ـــــــ��إطـــــــار���ل��امـــــــاتيمكـــــــن�أن�ترتـــــــب�ع�ـــــــ��عـــــــدم�اح�ـــــــ�ام� )7

 .العرض�التق���العقو�ات�املالية�املنصوص�عل��ا����دف���الشروط

يجـــــــــب�أن�يحـــــــــدد�دف�ـــــــــ��الشـــــــــروط�إم�انيـــــــــة�تر�ـــــــــ��امل�نيـــــــــ�ن�كأ�ـــــــــ�اص�طبيعيـــــــــ�ن�أو�أ�ـــــــــ�اص� )8

��ا��صــــــــــــوص�توضـــــــــــــيح�إلزاميــــــــــــة�اح�ـــــــــــــ�ام�حــــــــــــاالت�التنـــــــــــــا���ومبـــــــــــــدأ�معنــــــــــــو��ن�كمـــــــــــــا�يجــــــــــــب�ع�ـــــــــــــ

كمـــــــــا��شـــــــــ��ط�أن�ال�ي�ت�ـــــــــ��املتع�ـــــــــدون�املعنيـــــــــون�إ�ـــــــــ��نفـــــــــس�املكتـــــــــب�أو�إ�ـــــــــ��نفـــــــــس���ســـــــــتقاللية

 .ال�شر�عية�املعمول���ا�لألح�امالشبكة�امل�نية�طبقا�

ال�تلــــــــــزم�ال�يئــــــــــة�أو�املؤسســــــــــة�, �ــــــــــ��حالــــــــــة�تجديــــــــــد�ع�ــــــــــدة�محــــــــــافظ�ا��ســــــــــابات�املن��يــــــــــة�ع�دتــــــــــھ )9

 .بإعداد�دف���شروط�جديد

يجـــــــــب�أن�يتضــــــــــمن�دف�ــــــــــ��الشــــــــــروط��ــــــــــل�التوضـــــــــيحات�ال�ــــــــــ���ســــــــــمح�ب�نقــــــــــيط�العــــــــــرض�التق�ــــــــــ�� )10

 .والعرض�املا���من�أجل�اختيار�محافظ�ا��سابات

  .سلم�التنقيط��جما��) 3|2(يجب�أال�يقل�العرض�التق���عن�ثل��, غ���أنھ

أو�أك�ـــــــــــ��ب�شـــــــــــكيل���نـــــــــــة��تقـــــــــــوم�ال�يئـــــــــــات�واملؤسســـــــــــات�امللزمـــــــــــة�بتعيـــــــــــ�ن�محـــــــــــافظ�ا��ســـــــــــابات )11

 .تقييم�العروض

 ع�ـــــــــ��ج�ـــــــــاز�, حســـــــــب�ال��ت�ـــــــــب�التنـــــــــاز��, تقـــــــــوم�ال��نـــــــــة��عـــــــــرض�نتـــــــــائج�تقيـــــــــيم�العـــــــــروض

ال�ســـــــي���املؤ�ـــــــل�للقيـــــــام�بمعاين��ـــــــا�وعرضـــــــ�ا�ع�ـــــــ��ا��معيـــــــة�العامـــــــة�قصـــــــد�الفصـــــــل��ـــــــ��

 �عي�ن�محافظ�ا��سابات�أو�محافظي�ا��سابات�املنتق�ن�مسبقا�؛

  أنـــــــھ�يجـــــــب�أن��عـــــــادل�عـــــــدد�محـــــــافظي�ا��ســـــــابات�املزمـــــــع�اس�شـــــــار��م�ع�ـــــــ���قـــــــل��غ�ـــــــ�

 .مرات�عدد�محافظي�ا��سابات�املزمع��عيي��م) 3(ثالث�

العامــــــــــــة�لل�يئـــــــــــــة�أو��ل��معيـــــــــــــةيرســــــــــــل�محـــــــــــــافظ�ا��ســــــــــــابات�املقبـــــــــــــول�رســــــــــــالة�قبـــــــــــــول�الع�ــــــــــــدة� )12

تبليــــــــــغ��عــــــــــد�تــــــــــار�خ�وصــــــــــل�اســــــــــتالم�, أيــــــــــام) 8(خــــــــــالل�أجــــــــــل�أقصــــــــــاه�ثمانيــــــــــة�, املؤسســــــــــة�املعنيــــــــــة

 .�عي�نھ

إذا�فشــــــــــــلت�املشــــــــــــاورات�أو�لــــــــــــم�, مــــــــــــن�القــــــــــــانون�التجــــــــــــاري �4مكــــــــــــرر��715طبقــــــــــــا�ألح�ــــــــــــام�املــــــــــــادة� )13

�عــــــــــ�ن�محــــــــــافظ�, تــــــــــتمكن�ا��معيــــــــــة�العامــــــــــة�مــــــــــن��عيــــــــــ�ن�محــــــــــافظ�ا��ســــــــــابات�ألي�ســــــــــ�ب��ــــــــــان

ا��ســـــــابات�بموجـــــــب�أمـــــــر�مـــــــن�رئـــــــ�س�محكمـــــــة�مقـــــــر�ال�يئـــــــة�أو�املؤسســـــــة�بنـــــــاء�ع�ـــــــ��عر�ضـــــــة�مـــــــن�

 .املسؤول��ول�للكيان
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  طار�املفا�يمي�ملحافظ�ا��سابات� : الفصل�الثا�ي

  موا�ع��عي�ن�محافظ�ا��سابات: ثانيا

  1:من�القانون�التجاري�ال�يجوز��عي�ن�محافظ�ا��سابات����ا��االت�التالية�6مكرر��715املادة�

بــــــــــاإلدارة�وألعضــــــــــاء�مجلــــــــــس��بمــــــــــا��ــــــــــ��ذلــــــــــك�القــــــــــائم�ن, �قر�ــــــــــاء�و�صــــــــــ�ار�لغايــــــــــة�الدرجــــــــــة�الرا�عــــــــــة )1

 .املدير�ن�ومجلس�مراقبة�املؤسسة

القـــــــــــــائمون�بـــــــــــــاإلدارة�وأعضـــــــــــــاء�مجلـــــــــــــس�املـــــــــــــدير�ن�أو�مجلـــــــــــــس�املراقبـــــــــــــة�وأزواج�القـــــــــــــائم�ن�بـــــــــــــاإلدارة� )2

رأس�مــــــــــال�املؤسســــــــــة�أو�) 10|1(وأعضــــــــــاء�مجلــــــــــس�املــــــــــدير�ن�أو�مجلــــــــــس�املراقبــــــــــة�ال�ــــــــــ��تملــــــــــك�عشــــــــــر�

 .رأس�مال��ذه�املؤسسات) 10|1(إذا��انت��ذه�املؤسسة�نفس�ا�تملك�عشر�

أزواج���ـــــــــ�اص�الـــــــــذين�يتحصـــــــــلون�بحكـــــــــم��شـــــــــاط�دائـــــــــم�غ�ـــــــــ���شـــــــــاط�محـــــــــافظ�ا��ســـــــــابات�ع�ـــــــــ�� )3

 .إما�من�القائم�ن�باإلدارة�أو�أعضاء�مجلس�املدير�ن�أو�مجلس�املراقبة, أجرة�أو�مرتبا

��ـــــــ�اص�الـــــــذين�منحـــــــ��م�املؤسســـــــة�أجـــــــرة�بحكـــــــم�وظـــــــائف�غ�ـــــــ��وظـــــــائف�محـــــــافظ�ا��ســـــــابات��ـــــــ�� )4

 .نوات�ابتداء�من�تار�خ�ان��اء�وظائف�مأجل�خمس�س

�ــــــــ��, ��ــــــــ�اص�الــــــــذين��ــــــــانوا�قــــــــائم�ن�بــــــــاإلدارة�أو�أعضــــــــاء��ــــــــ��مجلــــــــس�املراقبــــــــة�أو�مجلــــــــس�املــــــــدير�ن )5

 .أجل�خمس�سنوات�ابتداء�من�تار�خ�ان��اء�وظائف�م

  2:يجب�عدم�توفر�ماي��, وحدد�القانون�حاالت�التنا��

 م�لف�باملعامالت�التجار�ة�وامل�نية�؛�السيما����ش�ل�وسيط�أو�وكيل, �ل��شاط�تجاري   ) أ

 �ل�عمل�مأجور�يقت����قيام�صلة�خضوع�قانو�ي�؛  ) ب

�ــــــــــل�ع�ــــــــــدة�إدار�ــــــــــة�أو�العضــــــــــو�ة��ــــــــــ��مجلــــــــــس�مراقبــــــــــة�املؤسســــــــــات�التجار�ــــــــــة�املنصــــــــــوص�عل��ــــــــــا��ــــــــــ���)ج

  القانون�التجاري�؛

  

  

  

1 
  .189ص�, مرجع�سابق, القانون�التجاري , ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية

2
  .11, 10ص�ص�, 70إ����64املواد�من�,مرجع�سابق, 01-10القانون�رقم�, ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة��
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ا��مـــــــــع�بـــــــــ�ن�ممارســـــــــة�م�نـــــــــة�ا��ب�ـــــــــ��املحاســـــــــب�ومحـــــــــافظ�ا��ســـــــــابات�وا��اســـــــــب�املعتمـــــــــد�لـــــــــدى�) د

  نفس�املؤسسة�أو�ال�يئة�؛

  �ل�ع�دة�برملانية�؛) ه

  �ل�ع�دة�انتخابية����ال�يئة�التنفيذية�للمجالس�املحلية�املنتخبة�؛) و

إلبـــــــالغ�, جلـــــــس�مح�ـــــــ��منتخـــــــبيتعـــــــ�ن�ع�ـــــــ��امل�ـــــــ��املنتخـــــــب�لعضـــــــو�ة�ال��ملـــــــان�أو�لعضـــــــو�ة�ال�يئـــــــة�التنفيذيـــــــة�مل

�عيـــــــ�ن�م�ـــــــ��يـــــــتم�, مـــــــن�تـــــــار�خ�مباشـــــــرة�ع�دتـــــــھ) 1(التنظـــــــيم�الـــــــذي�ي�ت�ـــــــ��إليـــــــھ��ـــــــ��أجـــــــل�أقصـــــــاه�شـــــــ�ر�واحـــــــد�

  .يتو���تصر�ف��مور�ا��ار�ة�مل�نتھ�الستخالفھ

ال�ت�نـــــــا���مـــــــع�ممارســـــــة�م�نــــــــة�ا��ب�ـــــــ��املحاســـــــب�أو�محـــــــافظ�ا��ســــــــابات�أو�املحاســـــــب�املعتمـــــــد�م�ـــــــام�التعلــــــــيم�

  .مجال�املحاسبة�بصفة��عاقدية�أو�تكميليةوالبحث����

  :و�منع�محافظ�ا��سابات�من

القيـــــــــام�م�ـــــــــ��بمراقبـــــــــة�حســـــــــابات�املؤسســـــــــة�ال�ـــــــــ��يمتلـــــــــك�ف��ـــــــــا�مســـــــــا�مات�بصـــــــــفة�مباشـــــــــرة�أو�غ�ـــــــــ��  ) أ

 مباشرة�؛

 القيام�بأعمال��سي���سواء�بصفة�مباشرة�أو�باملسا�مة�أو��نابة�عن�املس��ين�؛  ) ب

  ,م�ام�املراقبة�القبلية�ع���أعمال�ال�سي���,قبول�ولو�بصفة�مؤقتة�) ج

  ,قبول�م�ام�التنظيم����محاسبة�املؤسسة�أو�ال�يئة�املراقبة�أو��شراف�عل��ا) د

مس�شـــــــار�جبـــــــا�ي�أو�م�مـــــــة�خب�ـــــــ��قضـــــــا�ي�لـــــــدى�مؤسســـــــة�أو��يئـــــــة�يراقـــــــب�حســـــــابا��ا�ممارســـــــة�وظيفـــــــة�) ه

  ؛

ســــــــنوات�مــــــــن�) 3(شــــــــغل�منصــــــــب�مــــــــأجور��ــــــــ��املؤسســــــــة�أو�ال�يئــــــــة�ال�ــــــــ��راق��ــــــــا��عــــــــد�أقــــــــل�مــــــــن�ثــــــــالث�) و

  .ان��اء�ع�دتھ�

  :ز�ادة�ع���حاالت�التنا���واملوا�ع

 القيــــــــــام�بأيــــــــــة�م�مــــــــــة��ــــــــــ��, يمنــــــــــع�ا��ب�ــــــــــ��املحاســــــــــب�ومحــــــــــافظ�ا��ســــــــــابات�واملحاســــــــــب�املعتمــــــــــد

 .ةاملؤسسات�ال���ت�ون�ل�م�ف��ا�مصا���مباشرة�أو�غ���مباشر 
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 فــــــــإن��ــــــــؤالء�يجــــــــب�أن�ال�, ل��ســــــــابات�أو�أك�ــــــــ�) 2(إذا�اســــــــتقدمت�مؤسســــــــة�أو��يئــــــــة�محــــــــافظ�ن�

ي�ونــــــــــوا�تــــــــــا�ع�ن�لــــــــــنفس�الســــــــــلطة�وأال�تــــــــــر�ط�م�أيــــــــــة�مصــــــــــ��ة�وأال�ي�ونــــــــــوا�منتمــــــــــ�ن�إ�ــــــــــ��نفــــــــــس�

 مؤسسة�محافظ�ا��سابات؛

 إذا�أراد�ا��ب�ـــــــــــ��املحاســــــــــــب�أو�محــــــــــــافظ�ا��ســــــــــــابات�أو�املحاســــــــــــب�املعتمــــــــــــد�أن�يمــــــــــــارس��شــــــــــــاطا�

�ــــــ��أجــــــل���عتمــــــادمنافيــــــا�بصــــــفة�مؤقتــــــة�يتعــــــ�ن�عليــــــھ�طلــــــب�إغفالــــــھ�مــــــن�ا��ــــــدول�لــــــدى���نــــــة�

املوافقــــــــة�إذا��انــــــــت���عتمــــــــادوتمــــــــنح���نــــــــة�, واحــــــــد�مــــــــن�تــــــــار�خ�بدايــــــــة��شــــــــاطھ) 1(أقصــــــــاه�شــــــــ�ر�

 .مس�بطبيع��ا�باملصا����خالقية�للم�نةامل�مة�ا��ديدة�للم���ال�ت

 يمنــــــــع�ا��ب�ــــــــ��املحاســــــــب�ومحــــــــافظ�ا��ســــــــابات�واملحاســــــــب�املعتمــــــــد�الســــــــ���بصــــــــفة�مباشــــــــرة�أو�

كمــــــا�, غ�ــــــ��مباشــــــرة�لــــــدى�الز�ــــــون�لطلــــــب�م�مــــــة�أ�وظيفــــــة�تــــــدخل�ضــــــمن�اختصاصــــــا��م�القانونيــــــة

أخــــــــرى��يمنعـــــــون�مـــــــن�البحــــــــث�عـــــــن�الز�ــــــــائن�بتخفـــــــيض���عــــــــاب�أو�مـــــــنح��عو�ضــــــــات�أو�امتيـــــــازات

  .وكذا�استعمال�أي�ش�ل�من�أش�ال��ش�ار�لدى�ا��م�ور 

  .حقوق�وواجبات�محافظ�ا��سابات: املطلب�الثالث

  حقوق�محافظ�ا��سابات: أوال

  1:وتتمثل�فيماي��

 ال�ـــــــــــ�الت�أو�املوازنـــــــــــات�واملراســـــــــــالت�يمكـــــــــــن�ملحـــــــــــافظ�ا��ســـــــــــابات��ـــــــــــ���ـــــــــــل�وقـــــــــــت�أن�يطلعـــــــــــوا�ع�ـــــــــــ��

 .و�صفة�عامة�ع����ل�الوثائق�واملحاضر 

 يمكـــــــ��م�أن�يطلبـــــــوا�مـــــــن�القـــــــائم�ن�بـــــــاإلدارة�و�عـــــــوان��ـــــــ��الشـــــــركة��ـــــــل�التوضـــــــيحات�واملعلومـــــــات�وأن�

 .يقوموا�ب�ل�التفت�شات�ال���يرو��ا�الزمة

 يمكـــــــن�ملحـــــــافظي�ا��ســـــــابات�أن�يطلبـــــــوا�مـــــــن�القـــــــائم�ن�بـــــــاإلدارة�معلومـــــــات�تتعلـــــــق�بمؤسســـــــات�توجـــــــد�

 .مع�ا�عالقة�مسا�مة

 ت��ــــــــ���ــــــــل�سدا�ــــــــ���ع�ــــــــ���قــــــــل�املحــــــــافظ�ا��ســــــــابات�جــــــــدوال�يقــــــــدم�القــــــــائمون�بــــــــاإلدارة��ــــــــ��الشــــــــر�ا

 .للمحاسبة�معد�حسب�مخطط�املوازنة�والوثائق�ا��سابية�ينص�عل��ا�القانون 

 علـــــــم�محـــــــافظ�ا��ســـــــابات��ـــــــ��حالـــــــة�عرقلـــــــة�ممارســـــــة�م�نـــــــة�كتابـــــــة��ج�ـــــــزة��دار�ـــــــة�قصـــــــد�تطبيــــــــق��

 .أح�ام�القانون�التجاري 
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 ل�ـــــــــ�اميحـــــــــدد�محـــــــــافظ�ا��ســـــــــابات�ب�ـــــــــل�حر�ـــــــــة�كيفيـــــــــات�ومـــــــــدى�م�نتـــــــــھ��ـــــــــ��الرقابـــــــــة�مـــــــــع�مراعـــــــــاة���

 .بمقاي�س�التفت�ش�والواجبات�امل�نية

 محـــــــــــافظ�ا��ســـــــــــابات�إ�ـــــــــــ��اجتمـــــــــــاع�مجلـــــــــــس��دارة�أو�املراقبـــــــــــة�الـــــــــــذي�يضـــــــــــبط�حســـــــــــابات���ســـــــــــتد��

 .يوما�ع����ك���قبل�ا�عقاده45النتائج�وموازنة�السنة�املنصرمة�

 يمكـــــــــــــن��عيـــــــــــــ�ن�محـــــــــــــافظي�ا��ســـــــــــــابات�بصـــــــــــــفة�محـــــــــــــافظ�ن�ل��صـــــــــــــص�طبقـــــــــــــا�لألح�ـــــــــــــام�القانونيـــــــــــــة�

 .املعمول���ا

 ــــــــــــ��ا��ســــــــــــابات�وتحــــــــــــت�مســــــــــــؤولي��م�أن�يمكــــــــــــن�ملحــــــــــــافظي�ا��ســــــــــــابات�أثنــــــــــــاء�ممارســــــــــــة�م�ــــــــــــام�م�ع�

 .�ستعينوا�ب�ل�خب���م���آخر

 ا��ســـــــابات�ا��معيـــــــات�العامـــــــة�عنـــــــدما�تنعقـــــــد�للمداولـــــــة�ع�ـــــــ��أســـــــاس�تقر�ـــــــر�أعـــــــده��محـــــــافظو يحضـــــــر�

 .�ؤالء�املحافظون�ول�م�ا��ق����تناول�ال�لمة����ا��معية�ارتباطا�بتأدية�م�م��م

 افظ�أ�عابـــــــــھ�طبقـــــــــا�للســـــــــعر�الـــــــــذي�تحـــــــــدده�تحـــــــــدد�ا��معيـــــــــة�العامـــــــــة�للمســـــــــا�م�ن�باإلنفـــــــــاق�مـــــــــع�محـــــــــ

وال�, الســــــــلطات�العموميــــــــة�املتخصصــــــــة�بمســــــــاعدة�املنظمــــــــة�الوطنيــــــــة��ــــــــ��إطــــــــار�ال�شــــــــر�ع�املعمــــــــول�بــــــــھ

 .يمكن�أن�يتلقى�محافظ�ا��سابات�امتياز�تحت�أي�ش�ل��ان

 ا��ســــــــابات�مســــــــؤول�ن�اتجــــــــاه�الشــــــــركة�أو�ال�يئــــــــة�عــــــــن��خطــــــــاء�ال�ــــــــ��يرتكبو��ــــــــا�أثنــــــــاء��محــــــــافظو �عــــــــد�

م�ـــــــام�م�ســـــــواء�اتجـــــــاه�الشـــــــركة�أو�ال�يئـــــــة�أو�اتجـــــــاه�الغ�ـــــــ��عـــــــن��ضـــــــرار�الناجمـــــــة�عـــــــن�مخالفـــــــة�تأديـــــــة�

أح�ـــــــام��ـــــــذا�القـــــــانون�وال�يتـــــــدبرون�مـــــــن�مســـــــؤولي��م�فيمـــــــا�يخـــــــص�املخلفـــــــات�ال�ـــــــ��لـــــــم��شـــــــر�وا�ف��ـــــــا�

إال�إذا�بر�نــــــــــوا�ع�ــــــــــ��أ��ــــــــــم�قــــــــــاموا�باملتطلبــــــــــات�العاديــــــــــة�مل�مــــــــــ��م�وأ��ــــــــــم�أعلنــــــــــوا��ــــــــــذه�املخلفــــــــــات��ــــــــــ��

رة�وأن�لـــــــم�تـــــــتم�معا��ـــــــة�ذلـــــــك�بصـــــــفة�مالئمـــــــة��ـــــــ��ا��معيـــــــة�العامـــــــة�أقـــــــرب�ا�عقـــــــاد��عـــــــد�مجلـــــــس��دا

 .إعالم�م�بذلك

 يمكــــــــــن�ملحــــــــــافظ�ا��ســــــــــابات�أن��ســــــــــتقل�دون�الــــــــــتخلص�مــــــــــن�ال��اماتــــــــــھ�القانونيــــــــــة�و�جــــــــــب�عليــــــــــھ�أن�

أشـــــــ�ر�و�قـــــــدم�تقر�ـــــــرا�عـــــــن�املراقبـــــــات�و�ثباتـــــــات�ا��اصـــــــلة�وال�يمكـــــــن�3يح�ـــــــ�م�إشـــــــعار�مســـــــبقا�مدتـــــــھ�

  .التخلص�من�ال��اماتھ�القانونية��ستقالة أن�ي�ون�س�ب
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  .واجبات�محافظ�ا��سابات: ثانيا

تمثـــــــــل�فيمـــــــــا�يجـــــــــب�أن�يقـــــــــوم�بـــــــــھ�مـــــــــن�أعمـــــــــال�مختلفـــــــــة�إلنجـــــــــاز�برنـــــــــامج�يدققـــــــــھ�ع�ـــــــــ��أكمـــــــــل�وجـــــــــھ�و�شـــــــــ�ل�

 1:موضو���وفعال�ومن�أ�م��ذه��الواجبات�ماي��

 يجــــــــــب�عليــــــــــھ�أن�يقــــــــــوم�بالتــــــــــدقيق���ســــــــــابات�الشــــــــــركة�ودفاتر�ــــــــــا�بمــــــــــا�تحتو�ــــــــــھ�مــــــــــن�قيــــــــــود�يوميــــــــــة�

وحســــــــــابات��ســــــــــتاذ��غــــــــــرض�التحقــــــــــق�مــــــــــن��ــــــــــ���ا�وســــــــــالم��ا�وكشــــــــــف�أي�أخطــــــــــاء�والعمــــــــــل�ع�ــــــــــ��

  .ت��يح�ا�بالتعاون�مع�محاس���الشركة

 و�ل��امــــــــــــاتيجــــــــــــب�ع�ــــــــــــ��مــــــــــــدقق�ا��ســــــــــــابات�التحقــــــــــــق�مــــــــــــن�القــــــــــــيم�امل�ــــــــــــ�لة�لعناصــــــــــــر��صــــــــــــول��

ختلفــــــــة�بــــــــأي�طر�قــــــــة�مــــــــن�طــــــــرق�التحقــــــــق�ال�ــــــــ��يرا�ــــــــا�مناســــــــبة�بال�ســــــــبة�ل�ــــــــل�عنصــــــــر�مــــــــن��ــــــــذه�امل

 .العناصر

 يجــــــــب�ع�ــــــــ��مــــــــدقق�ا��ســــــــابات�أن�يتأكــــــــد�مــــــــن�مــــــــدى�قــــــــوة�نظــــــــام�الرقابــــــــة�الداخليــــــــة�بتقييمــــــــھ�ح�ــــــــ��

 .�ستطيع�اختيار�عينات�مدقق�ا��سابات�مالئم�وسليم�معظم�عمليات�الشركة

 كماي���و�ق��احاتيجب�ع���مدقق�ا��سابات�أن�يقدم�التوصيات�: 

 معا��ة�وت��يح��خطاء�ال���تم�اك�شاف�ا. 

 عدم�الوقوع�����خطاء�مستقبال�ما�أمكن�ذلك. 

 حسن�س���العمل�����قسام�وإدارات�الشركة. 

 يجب�ع���مدقق�ا��سابات�التأكد�إ���جانب�التدقيق. 

 ء�قيامــــــــــھ�بم�متـــــــــھ�التحقيـــــــــق�مـــــــــن�أن�الشـــــــــركة�تل�ـــــــــ�م�بتطبيــــــــــق�يجـــــــــب�ع�ـــــــــ��مـــــــــدقق�ا��ســـــــــابات�أثنـــــــــا

 :ومن�أمثلة�القواعد�ماي��, القواعد�املحاس�ية�املتعارف�عل��ا

 يل��صول�الثابتة����الدفاتر�بت�لف��ا�التار�خية���. 

 اك�شـــــــــــاف�ا�ـــــــــــتالك�ل�ـــــــــــذه��صـــــــــــول�القابلـــــــــــة�لال�ـــــــــــتالك�وفقـــــــــــا�لطـــــــــــرق�املعـــــــــــادالت�املعمـــــــــــول���ـــــــــــا��ـــــــــــ��

الســــــــابقة�دون��غي�ــــــــ��إال�بأســــــــلوب�معــــــــ�ن�يقنــــــــع�مــــــــدقق�ا��ســــــــابات���ــــــــا�وفقــــــــا�الشــــــــركة��ــــــــ��الســــــــنوات�

 .ملا�جرى�عليھ�العرف�املحاس���بال�سبة�للشر�ات�و��شطة�املماثلة

  إثبات�طرق�تقييم�املخزون�السل���مثل�طر�قة�التقييم�وفقا�لسعر�السوق. 

 يــــــق��ــــــذا�املبــــــدأ�إتبــــــاع�مبــــــدأ�ا��يطــــــة�وا��ــــــذر�عــــــن�طر�ــــــق�ت�ــــــو�ن��عــــــض�التخصصــــــات�املالئمــــــة�لتطب

مخصــــــــص�الــــــــديون�املشــــــــ�وك�ف��ــــــــا�وأســــــــاس�ت�و�نــــــــھ�ومــــــــدى�مالئمــــــــة�معدلــــــــھ�لرصــــــــيد�املــــــــدينون�:مثــــــــل

 .���الشركة

  
1 

  .109-106ص, مرجع�سبق�ذكره, 1تدقيق�ا��سابات, لؤي�محمد�الوديان, سامي�محمد�الوقاد
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 املبالغــــــة��ــــــ��ت�ــــــو�ن�املخصصـــــات�بصــــــفة�عامــــــة�وال�ــــــ��يــــــتم�تحميل�ـــــا�ع�ــــــ��حســــــاب�الــــــدخل�ح�ــــــ���عـــــدم

 :ال�ي��تب�عل��ا�عند�ز�اد��ا�عن�الالزم�تخفيض��ر�اح�و�التا��

o تخفيض�نص�ب�املسا�م�ن�من��ر�اح�ال���يتقرر�توز�ع�ا. 

o  ال��ـــــــــــرب�مـــــــــــن�الضـــــــــــرائب�عـــــــــــن�طر�ـــــــــــق�تخفيضـــــــــــ�ا�أ��ـــــــــــا�ســـــــــــوف�تح�ســـــــــــب�ع�ـــــــــــ��أر�ـــــــــــاح�ضـــــــــــ�يلة�غ�ـــــــــــ��

 .حقيقية

o عدم�إظ�ار�املركز�املا���ا��قيقي�للشركة. 

o القيــــــــــــام��عمــــــــــــل�ال�ســـــــــــــو�ات�الفرديــــــــــــة�الالزمـــــــــــــة�لعناصــــــــــــر��يــــــــــــرادات�واملصـــــــــــــروفات�وفقــــــــــــا�للقواعـــــــــــــد�

 .املتعارف�عل��ا

o يجـــــــب�ع�ـــــــ��مـــــــدقق�ا��ســـــــابات�فحـــــــص�عناصـــــــر�قائمـــــــة�املركـــــــز�املـــــــا���للتحقيـــــــق�مـــــــن�أ��ـــــــا��ع�ـــــــ���عب�ـــــــ�ا�

 .ل��اماتو���يحا�عن�القيم�ا��قيقية��صول�

o يجـــــــــــب�ع�ـــــــــــ��مـــــــــــدقق�ا��ســـــــــــابات�أن�يحضـــــــــــر��ـــــــــــو�أو�أحـــــــــــد�مســـــــــــاعديھ�اجتمـــــــــــاع�ا��معيـــــــــــة�العامـــــــــــة�

بحيــــــث�ي�ــــــون�تقر�ــــــر�شــــــامل�ع�ــــــ��جميــــــع�البيانــــــات�ال�امــــــة�, للمســــــا�م�ن��ــــــ��الشــــــركة�ملناقشــــــة�تقر�ــــــره

 :والالزمة�ال����ع���عن

 وال�ــــــــ�الت�والـــــــــدفاتر��مــــــــا�إذا��ــــــــان�مـــــــــدقق�ا��ســــــــابات�قـــــــــد�حصــــــــل�ع�ــــــــ���ـــــــــل�البيانــــــــات�واملعلومـــــــــات

 .إلنجاز�عملھ

 ما�إذا��انت�ا��سابات�والدفاتر�وال��الت�سليمة�ومنتظمة. 

 ما�إذا��انت�ا��سابات�ا��تامية�وامل��انية�تتفق�مع�البيانات�امل��لة����حسابات�التقار�ر. 

 مـــــــــــا�إذا��ـــــــــــان�ا��ـــــــــــرد�وال�ســـــــــــو�ات�ا��رديـــــــــــة�ال�ـــــــــــ��قامـــــــــــت���ـــــــــــا�الشـــــــــــركة�قـــــــــــد�رو�ـــــــــــ��ف��ـــــــــــا�القواعـــــــــــد�

 .ف�عل��ااملتعار 

 مــــــــــا�إذا��انــــــــــت�وقعــــــــــت�مخلفــــــــــات�معينــــــــــة�ألح�ــــــــــام��عــــــــــض�الــــــــــنظم�والقــــــــــوان�ن�واللــــــــــوائح�ال�ــــــــــ��تحكــــــــــم�

 .طبيعة��شاط�الشركة
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  .من��ية�مزاولة�م�نة�محافظ�ا��سابات: املبحث�الثا�ي

  :تم�يد

واســــــــــتقاللية�يقــــــــــوم�بممارســــــــــة�م�نتــــــــــھ�ب�ــــــــــل�مســــــــــؤولية�نظــــــــــرا�محــــــــــافظ�ا��ســــــــــابات��ــــــــــو��ــــــــــ�ص�ذو�كفــــــــــاءة�

أل�ميــــــــة�دوره��ــــــــ��تــــــــدقيق�ا��ســــــــابات�وعليــــــــھ�إتبــــــــاع�من��يــــــــة�يحــــــــدد�ف��ــــــــا�طر�قــــــــة�مزاولــــــــة�م�نتــــــــھ�مــــــــن�م�ــــــــام�

  .ومسؤوليات�وإعداد�التقار�ر

  .م�ام�ومسؤوليات�محافظ�ا��سابات: املطلب��ول 

  .ملحافظ�ا��سابات�م�ام�وكذا�لھ�مسؤوليات�يقوم���ا

  .م�ام�محافظ�ا��سابات )1

  1:ةالتالي النقاط �� إيجاز�ا يمكن امل�ام من بمجموعة ا��سابات محافظ يضطلع

 الســـنة عمليـــات لنتـــائج تمامـــا ومطابقـــة و�ـــ�يحة منتظمـــة الســـنو�ة ا��ســـابات بـــان �شــ�د 

  وال�يئات؛ املؤسسات وممتل�ات املالية للوضعية بال�سبة �مر وكذا املنصرمة

 قبــل مــن ال�ســي�� تقر�ــر �ــ� املقدمــة للمعلومــات ومطابق��ــا الســنو�ة ا��ســابات �ــ�ة يفحــص 

 ا��صص؛ حام�� أو الشر�اء أو للمسا�م�ن املس��ين

 أو ل�ــا التا�عــة وال�يئــات واملؤسســاتال�ــ��يراق��ــا� املؤسســة بــ�ن �تفاقيــاتإبــرام� شــروط يقــدر 

 املعنيـــة للمؤسســـة املســـ��ين أو بـــاإلدارة للقـــائم�ن ف��ـــا ت�ـــون  ال�ــ� وال�يئـــات  املؤسســـات بــ�ن

 مباشرة؛ غ�� أو مباشرة مصا��

 يطلــع أو يك�شــفھ قــد نقــص ب�ــل املؤ�لــة، املداولــة �يئــة أو العامــة وا��معيــة املســ��ين �علــم 

 ال�يئة؛ أو املؤسسة استغاللاستمرار� �عرقل أن طبيعتھ ومن عليھ،

 وصــور��ا واملدمجــة املدعمــة ا��ســابات وانتظــام �ــ�ة ع�ــ� أيضــا ا��ســابات محــافظ يصــادق 

 أو الفــروع لــدى ا��ســابات محــافظي وتقر�ــر املحاســ�ية الوثــائق أســاس ع�ــ� وذلــك  ال�ــ�يحة

  .القرار�مركز  لنفس التا�عة الكيانات

  

  

  

  

  
1

  7ص, 23املادة�, مرجع�سبق�ذكره, ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة
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  :ا��سابات محافظ مسؤوليات )2

 مـــن أنـــواع الوفـــاء���ـــا�ي��تـــب�عليـــھ�عـــدة عـــدم أو امل�نيـــة بواجباتـــھ ا��ســـابات ملحـــافظ إخـــالل أي إن

 :�� ات�املسؤولي

   :املدنية املسؤولية ) 2-1 

 تقصــ��ية ومســؤولية عقــدي بــال��ام �خــالل ع�ــ� تقــوم عقديــة مســؤولية قســم�ن إ�ــ� تنقســم ملســؤوليةا

  1.بالغ�� �ضرار �عدم �ل��ام �و يتغ�� ال واحد قانو�ي بال��ام �خالل ع�� تقوم

 ثالثــة املســؤولية �ـذه �ــ� وتتــوفر بــالتعو�ض ارتكبـھ مــن يلــزم للغ�ـ� ضــررا �ســ�ب خطــأ �ـل أن �ع�ـ� و�ـذا

 2:أساسية أر�ان

  امل�نية�؛ واجباتھ أداء �� حسابات محافظ جانب من وتقص�� إ�مال حصول 

  ا��سابات�؛ محافظ وتقص�� إ�مال ن�يجة املد�� يص�ب قد ضرر 

 ا��سابات محافظ وتقص�� إ�مال و��ن بالغ�� ��ق الذي الضرر  ب�ن سب�ية عالقة. 

 :وا��امل ا��دول  خالل من ا��سابات ملحافظ املدنية املسؤولية توضيح يمكن كما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1

  .58-57ص, 2003, ا��زائر, ديوان�املطبوعات�ا��امعية, النظر�ة�إ���التطبيقالتدقيق�ومراقبة�ا��سابات�من�, محمد�بوت�ن

2
  .238ص, 2000, �ردن, مؤسسة�الوراق, مراجعة�ا��سابات�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق, يوسف�محمود�جر�وع
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 .ملحافظ�ا��ساباتاملسؤولية�املدنية�): 2(ا��دول�رقم�

 

املخالفة�املرتكبة�من�طرف�

  .محافظ�ا��سابات

.  

  

  النص�القانو�ي

  العقو�ة

  

  الغرامة�املالية  ال��ن

املمارسة��بصفة�غ���قانونية�

  م�نة�محافظ�ا��سابات

  من�القانون �73املادة�

10|01  
  أش�ر������إ���سنة�واحدة�06من

  إ���500.000من

  دج2.000.000

������������������������������وتضاعف����حالة��

  .العودة

املنح�عمدا�أو�املوافقة�ع���

البيانات�غ���ال��يحة�ال���

وردت����التقار�ر�املقدمة�

ل��معية�العامة�املدعوة�للبت�

���إلغاء�حق��فضلية����

  .اكتتاب�املسا�م�ن

  من�القانون �825املادة�

  التجاري 
  أش�ر�������إ���س�ت�ن�06من

  إ���20.000من�

  .دج500.000

املمارسة�العمدية�وقبول�

�حتفاظ�بوظائف�محافظ�

ا��سابات�بالرغم�من�عدم�

  .املالئمة�القانونية

  من�القانون �829املادة�

  التجاري 

  من�ش�ر�ن�إ��

  أش�ر06

  إ���20.000من�

  .دج500.000

�عمد�محافظ�ا��سابات�

تقديم�معلومات��اذبة�أو�

أو�عدم�الكشف�عن�, تأكيد�ا

الوقا�ع��جرامية�ال���علم���ا�

  .وكيل�ا��م�ور�ة

  من�القانون �830املادة�

  التجاري 
  سنوات05من�سنة�إ����������

  إ���20.000من�

  .دج500.000

  إفشاء�السر�امل��

من�القانون�التجاري��830املادة�

من�قانون��301واملادة�

  العقو�ات

  أش�ر06من�ش�ر�إ��
  دج�إ��500من�

  .دج5.000

 
جامعة�سطيف�, مجلة�العلوم��قتصادية, دراسة�مقارنة�ب�ن�ا��زائر�وتو�س�واململكة�املغر�ية: مسؤوليات�محافظ�ا��سابات, عمر�شر�قي�:املصدر

  .95ص, 2012, 12العدد�, 01
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   :املسؤولية�ا��زائية) 2-2

تتمثـــــــل��ـــــــ��ارت�ـــــــاب�جر�مـــــــة�تتعـــــــدى�م��ـــــــا�ال�ـــــــ�ص�الطبي�ـــــــ��أو�املعنـــــــوي�إ�ـــــــ���صـــــــرار�بـــــــاملجتمع�وت�ت�ـــــــ���و�ـــــــ�

  :�عقو�ة�يحدد�ا�قانون�العقو�ات�وت�ون����ا��االت�التالية

 تدو�ن�بيانات��اذبة����تقار�ر�أو�حسابات�أو�وثائق�قام�بإعداد�ا����سياق�ممارسة�امل�ن�؛ 

 قيـــــــق��ـــــــ��أيـــــــة�وثيقـــــــة�يتوجـــــــب�إصـــــــدار�ا�قانونـــــــا�أو�بحكـــــــم�قواعـــــــد�املصـــــــادقة�ع�ـــــــ��وقـــــــا�ع�مغـــــــايرة�للتح

 ممارسة�امل�نة�؛

 عدم�التصر�ح�باألعمال�غ���الشرعية�لوكيل�ا��م�ور�ة�إذا�تم�اك�شافھ�؛ 

 عدم�اح��ام�امل�نة����حالة��سر�ب�أسرار�خاصة�باملؤسسة. 

  : املسؤولية�التأدي�ية) 2-3

يتحمـــــــل�محـــــــافظ�ا��ســـــــابات�املســـــــؤولية�التأدي�يـــــــة�أمـــــــام�"ع�ـــــــ��مـــــــاي����01-10مـــــــن�قـــــــانون�) 63(نصـــــــت�املـــــــادة�

عــــــــن��ــــــــل�مخالفـــــــــة�أو�, ال��نــــــــة�التأدي�يــــــــة�للمجلــــــــس�الــــــــوط���للمحاســــــــبة�ح�ــــــــ���عــــــــد�اســــــــتقال��م�مــــــــن�م�ــــــــام�م

وتتمثـــــــــل�العقو�ـــــــــات�التأدي�يـــــــــة�ال�ـــــــــ��.تقصـــــــــ���تق�ـــــــــ��أو�أخال�ـــــــــ���ـــــــــ��القواعـــــــــد�امل�نيـــــــــة�عنـــــــــد�ممارســـــــــة�وظـــــــــائف�م

  :��, حسب�خطور��اوفق�ترتي��ا�التصاعدي�, يمكن�اتخاذ�ا

 نذار�؛� 

 التو�يخ�؛ 

 أش�ر�؛) 6(التوقيف�املؤقت�ملدة�أقصا�ا�ستة� 

  الشطب�من�ا��دول. 

طبقــــــــــا�لإلجــــــــــراءات�, يقــــــــــدم��ــــــــــل�طعــــــــــن�ضــــــــــد��ــــــــــذه�العقو�ــــــــــات�التأدي�يــــــــــة�أمــــــــــام�ا���ــــــــــة�القضــــــــــائية�املختصــــــــــة

  1."املعمول���ا

  

  

  

  

  

  

  

  
1

  .63املادة�, مرجع�سبق�ذكره,  01|10قانون�
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  :الفرق�ب�ن�مسؤوليات�محافظ�ا��سابات) 2-4

يمكـــــــن�أن�نو�ـــــــ��الفـــــــرق�بـــــــ�ن��شـــــــ�ال�الثالثـــــــة�مـــــــن�املســـــــؤوليات�ال�ـــــــ��يتحمل�ـــــــا�محـــــــافظ�ا��ســـــــابات�جـــــــراء�

  :ممارستھ�مل�مة�عادية�من�خالل�الش�ل�املوا��

  

  ملسؤوليات�محافظ�ا��سابات�الفرق�ب�ن��ش�ال�الثالثة): 02(الش�ل�رقم�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ـــر�: املصـــــــــــدر ــ ــ ــ ـــر�قيعمــ ــ ــ ــ ــابات, شـ ــ ــ ــ ـــافظ�ا��ســـ ــ ــ ــ ــــؤوليات�محــ ــ ــ ــة: مســـ ــ ــ ــ ــة�املغر�يـــ ــ ــ ــ ــــو�س�واململكـــ ــ ــ ـــر�وتـــ ــ ــ ــ ــــ�ن�ا��زائـ ــ ــ ــة�بـــ ــ ــ ــ ـــة�مقارنـــ ــ ــ ــ ــادية, دراســ ــ ــ ــ ــــوم��قتصـــ ــ ــ ــة�العلـــ ــ ــ ــ , مجلـــ

  .95ص, 2012, 12العدد�, 01جامعة�سطيف�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مسؤوليات�محافظ�ا��سابات

 مسؤولية�انضباطية مسؤولية�جزائية مسؤولية�مدنية

عقو�ة�تأدي�ية�من�طرف�دائرة�

 التأديب

�عو�ض����اص� ال��ن�والغرامة�املالية

املتضرر�ن�من�رأي�محافظ�
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 .���ا��زائر ا��سابات ملحافظ امل�� �داء معاي�� :املطلب�الثا�ي

 محـــــافظي املحاســـــب�ن،ومنــــھ�مجلــــس�ا���ــــ�اء� ،ي�ب�ــــ��ع�ــــ��محــــافظ�ا��ســــابات�إتبـــــاع�توصــــيات�إلزاميــــة�

 .أعضائھ طرف من تطبيق�ا ع�� الس�ر املعتمدين واملحاسب�ن ا��سابات

 1:ا��زائر �� ا��سابات حافظ�مل امل�� �داء معاي�� وتتمثل

 :العمل بداية امل�مة قبول   1- 

 :أ�م�ا شروط عدة فرو ت من التأكد البداية �� ا��سابات محافظ ع��

 القـــوان�ن �ـــ� عل��ـــا املنصـــوص واملمنوعـــة املتعارضـــة ا��ـــاالت �ـــ� يقـــع لـــم وأنـــھ �عي�نـــھ ســالمة 

 والتنظيمات؛

 ا��ليفــة املؤسســات إدارة مجلــس وأعضــاء �دارة مجلــس أعضــاء قائمــة ع�ــ� ا��صــول  عليــھ 

 وجدت؛ إن العي�ية ا��صص شر�اء قائمة وكذا

 اق��اس� ال�� املؤسسة مسؤو�� اتجاه وخاصة تامة باستقاللية م�متھ سيؤدي أنھ من التأكد�.  

 :العمل ملفات - 2 

 بامل�مــة للقيــام ضــرور��ن ملفــ�ن مســك إ�ــ� مضــطر املحــافظ يجعــل ذلــك فــإن مســتمرة،املراجعــة� �ــون  إن

باإلشــراف� �ســمح إثبــات وأدلــة دائــم معلومــات بنــك يمثــل فوجود�مــا الســنوي، وامللــف الــدائم امللــف �مــا

  .ودوليا ج�و�ا عل��ا املتفق امل�� �داء معاي�� إتباع ع�� ودليل مساعديھ أعمال ع��

 :التقار�ر  3-

 محــافظ تقـــار�ر معـــاي�� محتـــوى  املحـــدد ، 2010نجــوا�24 �ــ� املــؤرخالقـــرار� �ـــ�ا��زائـــري� املشـــرع أكــد

 صــدق ومراجعــة� الســنو�ة ا��ســابات ع�ــ� �املصــادقة ا��ســابات محــافظ م�ــام املتضــمن ا��ســابات،

  .للمسا�م�ن العامة ا��معية إ�� يوجھ عام تقر�ر لتحر�ر املعلومات وتطابق

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  وتــو�سا��زائــر� بــ�ن مقارنــةدراســة� (  ة�املغار�يــ الــدول  مــع ومقارن��ــاا��زائــر� �ــ� ا��ــار�� التــدقيق م�نــة تنظــيم �عنــوان مجلــة ,خديجــة ارمــت 1

  .439ص ، 2017 مستغانم، الثامن العدد و�دار�ة، املحاس�ية املالية،الدراسات� مجلة ،)املغر�ية واململكة
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 :الشرعية غ�� باألعمال التصر�ح 4-

 ع�ــ� ودفاعــا حمايــة ،املراجعــة�واملراقبــة� أثنــاء شــرعية غ�ــ� أعمــال ع�ــ� ا��ســابات محــافظ �ع�ــ� قــد

 مســـاعدا باعتبــاره املحــافظ فع�ـــ� املعنيــة، املؤسســـة مــع واملتعـــامل�ن املســتخدم�ن املســا�م�ن، مصــا��

 تقر�ـره �ــ� ي�شــر�ا أن ع�ـ� ممكـن، وقـت أقــرب �ــ� ا��م�ور�ــة وكيـل و�خ�ـ� القضـية �ـ� يحقـق أن للعدالـة،

  .للمسا�م�ن العامة ل��معية سيقدم الذي العام

 :ا��سابات محافظإجراءات� 5-

 1:�اآل�ي و�� املحافظ �عمل للقياممراحل� ثالث توجد

 بم�متــھ، للقيــام أشــ�ال�ا بجميــع �م�انيــات وتــوفر �عي�نــھ ســالمة مــن التأكــد مرحلــة 

 املؤسسة؛ حول  عامة معرفة ع�� ��صولھ إضافة

 الداخلية؛ الرقابة نظام وتقييم فحص مرحلة 

 ج��ــادات'' �عنــوان السادســة التوصــية ل�ــا خصصــت وقــد ا��ســابات، فحــص مرحلــة� 

 .''ا��سابات بمحافظ ا��اصة امل�نية

 :ا��سابات فحص 6-

 �ــ� املحــافظ إل��ــا توصــل ال�ــ� النتــائج حســب وذلــك ف��ــا، �شــغال تضــيق وقــد ت�ســع قــد مرحلــة �ــ�

  2.السابقت�ن املرحلت�ن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.439 ص ذكره، سبق مرجع خديجة، تمار 1
 

  .440 ص ،نفس�املرجع خديجة، تمار 2
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  من��ية�إعداد�التقار�ر: املطلب�الثالث

ا��ســــــابات���ايــــــة�نظــــــام�املعلومــــــات�املحاســــــ����ــــــ��املؤسســــــة�بحيــــــث�مــــــن�خــــــالل�التقر�ــــــر��تقر�ــــــر�محــــــافظ�عت�ــــــ��

أن��افــــــــــــة�الت�بــــــــــــؤات���ختبــــــــــــاري يقــــــــــــوم�محــــــــــــافظ�ا��ســــــــــــابات�بالتوضــــــــــــيح�والتأكيــــــــــــد�مــــــــــــن�خــــــــــــالل�الفحــــــــــــص�

املنطقيـــــــــــة�ال�ـــــــــــ���عـــــــــــد�ع�ـــــــــــ��أساســـــــــــ�ا��و�ف��اضـــــــــــاتقـــــــــــد�أعـــــــــــدت�وفقـــــــــــا�للقواعـــــــــــد��N+1املســـــــــــتقبلية�لســـــــــــنة�

  .املؤسسةالتقديرات�ا��اصة�بأداء�

  :وسن�ناول�����ذا�املطلب��ل�ا��وانب�املتعلقة�بتقر�ر�محافظ�ا��سابات�ع���النحو�التا��

وثيقـــــــة�مكتو�ـــــــة�صـــــــادرة�عـــــــن��ـــــــ�ص�م�ـــــــ��:"�ـــــــو�املنـــــــتج�ال��ـــــــا�ي�لعمليـــــــة�التـــــــدقيق�لـــــــذا��عـــــــرف�بأنـــــــھ: التقر�ـــــــر

ملؤسســــــة��عطــــــي�صــــــورة�ي�ــــــون�أ�ــــــال�إلبــــــداء�رأي�ف�ــــــ��محايــــــد�عــــــن�مــــــا�إذا��انــــــت�البيانــــــات�املاليــــــة�ال�ــــــ��أعــــــد��ا�ا

  1."��يحة�عادلة�عن�املركز�املا���ل�ا�ونتائج�أعمال�ا����السنة�املالية�محل�التدقيق

  :عناصر�تقر�ر�محافظ�ا��سابات: الفرع��ول 

  :يحتوي�تقر�ر�محافظ�ا��سابات�عادة�ع���العناصر�التالية

  ):Titre(عنوان�التقر�ر: أوال

تقر�ــــــــــــــر�محــــــــــــــافظ�(ناســــــــــــــب�و�فضــــــــــــــل�اســــــــــــــتخدام�اصــــــــــــــطالحي�ب�ــــــــــــــ��أن�يحتــــــــــــــوي�التقر�ــــــــــــــر�ع�ــــــــــــــ��العنــــــــــــــوان�امل

مثـــــــــل�تلـــــــــك�, وذلـــــــــك�لتمي�ـــــــــ��التقر�ـــــــــر�عـــــــــن�التقـــــــــار�ر�ال�ـــــــــ��قـــــــــد�تصـــــــــدر�عـــــــــن��خـــــــــر�ن, �ـــــــــ��العنـــــــــوان) ا��ســـــــــابات

أو�عــــــــــــن�املـــــــــــراجع�ن��خـــــــــــر�ن�الــــــــــــذين�ال�يل��مـــــــــــون�نفــــــــــــس�, مجلـــــــــــس��دارة, الصـــــــــــادرة�عـــــــــــن�مــــــــــــوظفي�الشـــــــــــركة

  .باتمتطلبات�قواعد�امل�نة�كما�يل��م���ا�محافظ�ا��سا

  ):Adressée(ا���ة�املوجھ�ل�ا�التقر�ر: ثانيا

��رتبــــــــــــــاطي�ب�ــــــــــــــ��أن�يوجــــــــــــــھ�تقر�ــــــــــــــر�محــــــــــــــافظ�ا��ســــــــــــــابات��شــــــــــــــ�ل�مناســــــــــــــب�حســــــــــــــب�متطلبــــــــــــــات�ظــــــــــــــروف�

  2.و�وجھ�التقر�ر�عادة�إما�للمسا�م�ن�أو�ملجلس�إدارة�الشركة�موضوع�املراجعة, باملراجعة

  

  

  

  

  

  
1 

  .272ص, مرجع�سابق, ا��ديثتدقيق�والتأكيد�مدخل�إ���ال, أحمد�حل���جمعة

2 
دار�الثقافة�لل�شر�, ا��زء��ول , مراجعة��ا��سابات�املتقدمة��طار�النظري�و�جراءات�العملية, حس�ن�يوسف�القا���, حس�ن�أحمد�دحدوح
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  )Introductoire Paragraphe(فقرة�تم�يدية: ثالثا

تحـــــــدد�الفقـــــــرة�التم�يديـــــــة�القـــــــوائم�املاليـــــــة�ال�ـــــــ���شـــــــمل�تقر�ـــــــر�محـــــــافظ�ا��ســـــــابات�وكـــــــذلك�تتضـــــــمن�التمي�ـــــــ��

الوا�ــــــــ��بــــــــ�ن�مســــــــؤولية��دارة�عــــــــن�إعــــــــداد�القـــــــــوائم�املاليــــــــة�ومســــــــؤولية�محــــــــافظ�ا��ســــــــابات�ال�ــــــــ����ـــــــــدف�

املاليـــــــة�مباشـــــــرة��ـــــــ��حـــــــ�ن�مســـــــؤولية�محـــــــافظ�فمســـــــؤولية��دارة�عـــــــن�القـــــــوائم�, عـــــــن�الـــــــرأي�ف��ـــــــا إ�ـــــــ��التعب�ـــــــ�

ا��ســــــابات�غ�ــــــ��مباشـــــــرة�وتتضــــــمن�ممارســــــة�ا��ـــــــرص�امل�ــــــ��الواجـــــــب��ــــــ��أداء�عمليــــــة�املراجعـــــــة�والتعب�ــــــ��عـــــــن�

  1.الرأي����القوائم�املالية

  )Scope Paragraphe(فقرة�النطاق: را�عا

, ي�تفصـــــــــــيالتودون�ذكـــــــــــر�أ, و�ـــــــــــ��نصـــــــــــف��ـــــــــــ��عبـــــــــــارات�عامـــــــــــة�ومركـــــــــــزة�ملـــــــــــا�قـــــــــــام�بـــــــــــھ�محـــــــــــافظ�ا��ســـــــــــابات

و�التحديـــــــد�تبـــــــ�ن��ـــــــذه�الفقـــــــرة�مـــــــا�إذا��انـــــــت�عمليـــــــة�املراجعـــــــة�قـــــــد�أنجـــــــزت�وفقـــــــا�ملبـــــــادئ�املراجعـــــــة�املقبولـــــــة�

وتبــــــــ�ن�أيضــــــــا�أن��ــــــــذه�املعــــــــاي���تتطلــــــــب�تخطـــــــيط�املراجعــــــــة�للوصــــــــول�إ�ــــــــ��تأكيــــــــد�معقــــــــول�بخلــــــــو�, قبـــــــوال�عامــــــــا

فإنـــــــــھ�, نطـــــــــاق�الفحـــــــــصو�ـــــــــ��حالـــــــــة�وجـــــــــود�قيـــــــــود�جو�ر�ـــــــــة�ع�ـــــــــ��, القــــــــوائم�املاليـــــــــة�مـــــــــن�أي�تحر�ـــــــــف�جـــــــــو�ري 

يجــــــب��شــــــارة�إل��ــــــا��ــــــ���ــــــذه�الفقــــــرة�وذلــــــك�ع�ــــــ��أن�يــــــتم�توضــــــيح�ا�بصــــــورة�أك�ــــــ���ــــــ��فقــــــرة�وســــــيطة�بتقر�ــــــر�

  .املراجعة�تقع�ب�ن�فقرة�النطاق�وفقر�الرأي

  )Opinion Paragraphe(فقرة�الرأي: خامسا

�ـــــــذه�الفقــــــــرة�ينقـــــــل�محــــــــافظ�ا��ســـــــابات�ملــــــــن���م�ـــــــم��مــــــــر�اســـــــت�تاجاتھ��ــــــــ��القـــــــوائم�املاليــــــــة�ال�ـــــــ��قــــــــام��و�ـــــــ�

  .وال���تقوم�ع���أساس�من�أدلة�املراجعة�ال���جمع�ا, بفحص�ا

  )Explanter Paragraphe(الفقرة�التوضيحية: سادسا

ضــــــــــــيح��عــــــــــــض�وذلــــــــــــك�لتو , و�ــــــــــــ��فقــــــــــــرة�يقــــــــــــوم�بإضــــــــــــاف��ا�محــــــــــــافظ�ا��ســــــــــــابات�للتقر�ــــــــــــر�حســــــــــــب�الظــــــــــــروف

وإذا�مــــــــا�اســــــــتخدم�محــــــــافظ�ا��ســــــــابات��ــــــــذه�الفقــــــــرة�لتوضــــــــيح�الســــــــ�ب�, ا��وانــــــــب�املرتبطــــــــة���ــــــــذه�الظــــــــروف

��متنــــــاعأمــــــا��ــــــ��حالــــــة�, فــــــإن��ــــــذه�الفقــــــرة�تضــــــاف��عــــــد�فقــــــرة�النطــــــاق, وراء�تب�يــــــھ�لــــــرأي�مــــــتحفظ�أو�معــــــاكس

ف�ال�ــــــــ��يــــــــتم�عــــــــن�إبــــــــداء�الــــــــرأي�فــــــــإن��ــــــــذه�الفقــــــــرة�تضــــــــاف��عــــــــد�الفقــــــــرة�التم�يديــــــــة�أمــــــــا�إذا��انــــــــت�الظــــــــرو 

توضــــــيح�ا�ال�تـــــــؤثر�ع�ــــــ��إبـــــــداء�محـــــــافظ�ا��ســــــابات�لـــــــرأي�نظيـــــــف�فــــــإن�الفقـــــــرة�التوضـــــــيحية�تــــــأ�ي��عـــــــد�فقـــــــرة�

  :وذلك�كما����ا��االت�التالية, الرأي

 ستمرارإشارة�محافظ�ا��سابات�إ���مقدرة�املشروع�ع����. 

 تطبيق�ا�يوافق�عليھ�محافظ�ا��سابات���ساقوجود�قيود�ع���املبادئ�أو�عدم����. 

 وذلـــــــك�لتوجيـــــــھ�نظـــــــر�وا�تمـــــــام�قـــــــار�ي�التقر�ـــــــر�, ال��ك�ـــــــ��ع�ـــــــ��عمليـــــــات�أو�عالقـــــــات�تـــــــم��فصـــــــاح�ع��ـــــــا

 .نحو�ا�نظرا�أل�مي��ا
  

  
1 

ـــاد ــ ــ ــال�حمــ ــ ــ ــ ــد�العـ ــ ــ ــ ـــارق�عبـ ــ ــ ــة, طــ ــ ــ ــ ــة�والعر�يـ ــ ــ ــ ـــة�و�مر�كيـ ــ ــ ــة�الدوليــ ــ ــ ــ ــاي���املراجعـ ــ ــ ــ ــــوعة�معـ ــ ــ ـــث, موسـ ــ ــ ـــزء�الثالــ ــ ــ ـــر, ا��ــ ــ ــ ــة�لل�شــ ــ ــ ــ ــــدار�ا��امعيـ ــ ــ ـــر, الـ ــ ــ ص�, 2007, مصــ

99.  
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  )Signature(توقيع�محافظ�ا��سابات: سا�عا

وذلــــــــك�ح�ــــــــ��يمكــــــــن�التأكيــــــــد�ع�ــــــــ��قبــــــــول�محــــــــافظ�, يجــــــــب�أن�يوقــــــــع�التقر�ــــــــر�مــــــــن�قبــــــــل�محــــــــافظ�ا��ســــــــابات

  .ا��سابات�مسؤوليتھ

  )Date(تار�خ�التوقيع: ثامنا

, الفحـــــــــص�امليـــــــــدا�ي�إجـــــــــراءاتيجـــــــــب�تـــــــــأر�خ�التقر�ـــــــــر�بـــــــــذلك�التـــــــــار�خ�الـــــــــذي�أكمـــــــــل�فيـــــــــھ�مراجـــــــــع�ا��ســـــــــابات�

و�عت�ــــــ��التــــــار�خ�م�مــــــا�ألنــــــھ�يمثــــــل�حــــــدود�الــــــزمن�ع�ــــــ��مســــــؤولية�محــــــافظ�ا��ســــــابات�ع�ــــــ���حــــــداث�ال�ــــــ��تقــــــع�

  1.�عد�ان��اء�امل��انية�العمومية

  :ب�معاي���املراجعة�الدوليةنموذج�لتقر�ر�محافظ�ا��سابات�وفقا�ملا�تتطل�وفيما�ي��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1 

  .496,495ص�ص�, 2000, مصر, الدار�ا��امعية, أصول�املراجعة, محمود�نا���درو�ش, عبد�الفتاح�محمد�ال��ن
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  التقر�ر�النظيف�النموذ��: 03الش�ل�رقم�

  

  اسم�التقر�ر

  

  املخاطبون 

  

  فقرة�املقدمة

  

  

  

  

  فقرة�املجال

  

  

  

  

  

  

  فقرة�الرأي

  

  

  اسم�محافظ�

  ا��سابات

  تار�خ�التقر�ر

  

  

  
  .649ص, 2007, مصر, الدار�ا��امعية, التطورات�ا��ديثة����املراجعة, أم�ن�أحمد�السيد�لطفي: املصدر

  

  

  محافظ�ا��ساباتتقر�ر�

  ...إ���مسا����الشركة

والقـــــــوائم�املرتبطـــــــة�, ن/31/12املرفقـــــــة�واملعـــــــدة��ـــــــ��...قمنـــــــا�بمراجعـــــــة�قائمـــــــة�املركـــــــز�املـــــــا���للشـــــــركة

  .املعدة�عن�ذات�السنة, وقائمة�التدفقات�النقدية, قائمة�الدخل: و��, ��ا

أمــــــــــــا��, إدارة�الشــــــــــــركةوتقــــــــــــع��مســــــــــــؤولية�إعــــــــــــداد�القــــــــــــوائم�املاليــــــــــــة��املــــــــــــذ�ورة�أعــــــــــــاله�ع�ــــــــــــ��عــــــــــــاتق�

  .مسؤولي�نا�فتتمثل����التعب���عن�رأينا�عن�تلك�القوائم�تأس�سا�ع���مراجعتنا

أو��شــــــــــــار�إ�ــــــــــــ��املعــــــــــــاي���واملمارســــــــــــات�(قمنــــــــــــا�بــــــــــــإجراء�املراجعــــــــــــة�طبقــــــــــــا�ملعــــــــــــاي���املراجعــــــــــــة�الدوليــــــــــــة

��وتتطلـــــــب��ـــــــذه�املعـــــــاي���أن�يـــــــتم��تخطـــــــيط��وتنفيـــــــذ�املراجعـــــــة�ممـــــــا�يـــــــؤدي�إ�ـــــــ, )الوطنيـــــــة�املناســـــــبة

التوصـــــــــل�إ�ـــــــــ��تأكيـــــــــد�مناســـــــــب�عـــــــــن�مـــــــــا�إذا��انـــــــــت�القـــــــــوائم�املاليـــــــــة�ال�يوجـــــــــد���ـــــــــا�تحر�ـــــــــف�ي�ســـــــــم�

و�شــــــمل�املراجعــــــة�بنــــــاء�ع�ــــــ��أســــــاس�اختبــــــاري�جمــــــع��دلــــــة�ال�ــــــ��تــــــدعم�القــــــيم��, باأل�ميــــــة�ال�ســــــ�ية

كمـــــــا��شـــــــمل�املراجعـــــــة�أيضـــــــا�تقيـــــــيم�املبـــــــادئ�املحاســـــــ�ية�املســـــــتخدمة�, و�فصـــــــاح�بـــــــالقوائم�املاليـــــــة

ا��و�ر�ـــــــــة�ال�ـــــــــ��توصـــــــــلت��دارة�إل��ـــــــــا�وتقيـــــــــيم�مـــــــــدى�ســـــــــالمة�العـــــــــرض��ـــــــــ��القـــــــــوائم��والتقـــــــــديرات

  .و�عتقد�أن�املراجعة�ال���قمنا���ا�توفر�لنا�أساسا�مناسبا��إلبداء�الرأي, املالية��وحدة

وفــــــــــق��افـــــــــــة�) أو��عــــــــــرض��عدالـــــــــــة(�ــــــــــ��رأينـــــــــــا�أن�القــــــــــوائم�املاليـــــــــــة��تــــــــــوفر�صـــــــــــورة�صــــــــــادقة�وعادلـــــــــــة

ن�ونتــــــــــــــائج�العمليــــــــــــــات�/�31/12ــــــــــــــ��....املركــــــــــــــز�املــــــــــــــا���للشــــــــــــــركةجوانــــــــــــــب���ميــــــــــــــة�ال�ســــــــــــــ�ية�عــــــــــــــن�

  .والتدفقات�من�نفس�الف��ة�طبقا�للمعاي���الدولية�للتقر�ر�املا��

.............................................................  

  

  .........................................العنوان..../.../....                                                                    ��
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  :أنواع�تقار�ر�محافظ�ا��سابات

  :توجد�أنواع�كث��ة�من�التقار�ر�ولكن�أك���ا�استعماال���

  التقر�ر�املختصر: أوال

  .يرتبط�دائما�بالقوائم�املالية�و��دف�أساسا�إ���تقديم�ا��قائق�املالية�بطر�قة�مختصرة�و�الذي�

  التقر�ر�املطول : ثانيا

�عــــــــــد�بواســــــــــطة�محــــــــــافظ�ا��ســــــــــابات�بنــــــــــاء�ع�ــــــــــ��طلــــــــــب�إدارة�الشــــــــــركة�عنــــــــــدما�ترغــــــــــب��ــــــــــ��ا��صــــــــــول�ع�ــــــــــ��

وتتمثـــــــل��ـــــــ���ســــــ�يالت�بنكيـــــــة�مــــــن�البنـــــــوك�ومـــــــان����ئتمــــــان�حيـــــــث�تطلـــــــب�تلــــــك�ا���ـــــــات�معلومـــــــات�إضــــــافية�

ســــــــنوات�أو�عشــــــــرة�ســــــــنوات�ســــــــواء�لقائمــــــــة�الــــــــدخل�أو�املركــــــــز�املــــــــا���أو�قائمـــــــــة��5شــــــــاط�الشــــــــركة�املــــــــا���ملــــــــدة�

  1.التدفقات�النقدية

  :التقر�ر�العام�حول�املصادقة�ع���ا��سابات�السنو�ة: ثالثا

  : يتضمن��ذا�التقر�ر�ماي��

 التذك���بكيفية�وتار�خ��عي�ن�محافظ�ا��سابات. 

 املؤسسة�والدورة�موضوع�املراجعةالتعرف�ع���. 

 الوثائق�املالية�ال���خضعت�للمراجعة�وال���يجب�أن�تم����وترفق�بالتقر�ر�كمالحق. 

 ومدى�اح��ام�ا�����ذه�امل�مة, التذك���بمعاي����داء�امل���وأ�داف�ا. 

 عرض��خطاء�والنقائص��املك�شفة�ل�ل�وضوح�مع�ذكر�آثار�ا�باألرقام�ع���الن�يجة. 

 أن�ت�ـــــــــــون��املحتمـــــــــــلصـــــــــــادقة�ع�ـــــــــــ��املعلومـــــــــــات�املقدمـــــــــــة�مـــــــــــن�طـــــــــــرف�مجلـــــــــــس��دارة�وا��الفـــــــــــات�امل

 .حول�املعلومات��ضافية�ال���طل��ا�من��ذا�املجلس

 أســـــــــباب�التعـــــــــديالت�املحتملـــــــــة�وال�ـــــــــ��تخـــــــــص�الطــــــــــرق�املتبعـــــــــة��ـــــــــ��التقيـــــــــيم�وطـــــــــرق�إظ�ـــــــــار�القــــــــــوائم�

 .املالية�مع�ت�يان�آثار��ذه�القوائم

 ا��ســــــــابات�يصــــــــادق�ف��ــــــــا�ع�ــــــــ��ا��ســــــــابات�بــــــــدون�تحفــــــــظ�أو�بــــــــتحفظ�أو�خاتمــــــــة�وا�ــــــــ�ة�ملحــــــــافظ�

 .يرفض�املصادقة�بأدلة

  :ع���محافظ�ا��سابات�إعطاء�رأيھ�بصفة�خاصة�حول 

 املـــــــــوظف�ن��وائـــــــــل�ذوي��جـــــــــور�الكب�ـــــــــ�ة��ـــــــــ��املؤسســـــــــة�واملدفوعـــــــــة�خـــــــــالل�دورة��10أو�ال5قائمـــــــــة�ال

  .املراقبة

  

  

  
1

  .266ص�,مرجع�سبق�ذكره, ب�ن�النظر�ة�والتطبيق�سابات�مراجعة�ا�, يوسف�محمود�جر�وع

  

61 



  �طار�املفا�يمي�ملحافظ�ا��سابات: الفصل�الثا�ي

  

 وضاع�املمكن�أن���دد��ستمرار�ة����ال�شاط�. 

 املسا�مة����رؤوس�أموال�شر�ات�أخرى�ال���قامت���ا�املؤسسة�إن�وجدت. 

 املرتكبــــــــــة�مــــــــــن�طــــــــــرف�املجلــــــــــس�أو�أي�موظــــــــــف��ــــــــــ��الشــــــــــركة�ال�ــــــــــ��ي�ب�ــــــــــ��التصــــــــــر�ح���ــــــــــا��املخالفــــــــــات

 .لوكيل�ا��م�ور�ة

  التقر�ر�ا��اص: را�عا

بصـــــــــــفة�مباشـــــــــــرة�أو�غ�ـــــــــــ��, خـــــــــــالل�الـــــــــــدورة�واملســـــــــــموح���ـــــــــــا�قانونـــــــــــا, قيـــــــــــات�امل��مـــــــــــةاإن�التقر�ـــــــــــر�يتعلـــــــــــق�باالتف

و�تضـــــــــمن��ـــــــــذا��خ�ـــــــــ��, ا��ســـــــــاباتصـــــــــرح���ـــــــــا�ملحـــــــــافظ�, مباشـــــــــرة�مـــــــــع�املســـــــــؤول�ن��ـــــــــ��املؤسســـــــــة�ومـــــــــع�الغ�ـــــــــ�

  :ماي��

 املقدمــــــــة�للمصــــــــادقة�عل��ــــــــا�مــــــــن�طــــــــرف�ا��معيــــــــة�العامــــــــة�, طبيع��ــــــــا�وموضــــــــوع�ا, قائمــــــــة��تفاقيــــــــات

 .للمسا�م�ن

 قائمة�املستفيدين�م��ا. 

 شروط�إبرام�ا. 

 الرأي�حول�ا. 

محــــــافظ�ا��ســــــابات�قبــــــل�كتابــــــة�التقر�ــــــر�ا��ــــــاص�التأكـــــــد�مــــــن�عــــــدم�وجــــــود�اتفاقيــــــات�أخــــــرى�لــــــم�يخ�ـــــــ���ع�ــــــ�

و�ـــــــ��. وكـــــــذا�حســـــــابات�القـــــــروض�وا��ســـــــابات�ا��ار�ـــــــة, ��ـــــــا�وذلـــــــك��عـــــــد��طـــــــالع�ع�ـــــــ��محاضـــــــر�مجلـــــــس��دارة

عليـــــــــــھ�ت�يـــــــــــان�ذلـــــــــــك��ــــــــــــ��تقر�ـــــــــــره�العـــــــــــام�الســـــــــــابق�حــــــــــــول�, حالـــــــــــة�عثـــــــــــوره�ع�ـــــــــــ��اتفاقيـــــــــــات�م��مــــــــــــة�ممنوعـــــــــــة

وم�مــــــــــا�يكــــــــــن�فح�ــــــــــ���ــــــــــ��حالــــــــــة�غيــــــــــاب��تفاقيــــــــــات�ع�ــــــــــ��محــــــــــافظ�ا��ســــــــــابات�كتابــــــــــة�التقر�ــــــــــر�. ا��ســــــــــابات

  1.ا��اص�وذكر�غيا��ا�فيھ

  2:ة�الذكر�يت���أن�ملحافظ�ا��سابات�أر�ع�أنواع�من�الرأي�و��فومن�خالل�التقار�ر�سال

 ):رأي�نظيف(الرأي�بدون�تحفظ )1

يصــــــــدر�محــــــــافظ�ا��ســــــــابات�ا��ــــــــار���املســــــــتقل�رأيــــــــھ�بــــــــدون�تحفــــــــظ�ع�ــــــــ��القــــــــوائم�املاليــــــــة�ال�ــــــــ��راجع�ــــــــا�إذا�

  :توفرت�لديھ�أر�عة�شروط���

 أن�القوائم�املالية�قد�أعدت�وفقا�للمبادئ�املحاس�ية�املتعارف�عل��ا�واملقبولة�قبوال�عاما. 

 قائمة�املركز�املا��عدم�وجود�أخطاء�تؤثر�ع���ا��سابات�سواء����قائمة�الدخل�أو���� . 

 أن�يبــــــــدد�محـــــــــافظ�ا��ســـــــــابات�أي�شـــــــــك�أو�غمـــــــــوض�بـــــــــأن�قائمـــــــــة�الـــــــــدخل�واملركـــــــــز�املـــــــــا����ـــــــــ��مبـــــــــالغ�

 .��يحة�وتمثل�واقع�الشركة�املا���ا��قيقي

 حصــــــــــول�املراجــــــــــع�ا��ــــــــــار���ع�ــــــــــ��أدلــــــــــة��ثبــــــــــات�ال�افيــــــــــة�واملالئمــــــــــة�ال�ــــــــــ��ت�ــــــــــ�ر�رأيــــــــــھ�ع�ــــــــــ��صــــــــــدق�

 .ركز�املا��������اية�السنة�املاليةالقوائم�املالية�لنتائج��عمال�وامل

  
1 

  .48,52ص�ص�, 2005,ا��زائر, بن�عكنون , ديوان�املطبوعات�ا��امعية, 2ط, املراجعة�ومراقبة�ا��سابات�من�النظر�ة�إ���التطبيق, محمد�بوت�ن

2 
  .265, 260ص�ص�, مرجع�سابق, يوسف�محمود�جر�وع
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  ا��سابات�طار�املفا�يمي�ملحافظ�: الفصل�الثا�ي

  

 :الرأي�بتحفظ )2

محــــــــــافظ�ا��ســــــــــابات��ــــــــــ��تقر�ــــــــــره��عــــــــــض�املالحظــــــــــات�أو��يصــــــــــدر�التقر�ــــــــــر�متحفظــــــــــا�أو�مقيــــــــــدا�عنــــــــــدما�يــــــــــذكر 

التحفظـــــات�ال�ـــــ��ي�ـــــون�القصـــــد�م��ـــــا�لفـــــت�النظـــــر�إ�ـــــ��أنـــــھ�لـــــم�يكـــــن�قـــــادر�ع�ـــــ��القيـــــام�بـــــالفحص�وفقـــــا�ملعـــــاي���

ومـــــــن�الظـــــــروف�أو��ســـــــباب�ال�ـــــــ��تجعـــــــل�محـــــــافظ�ا��ســـــــابات�يـــــــتحفظ��ـــــــ��تقر�ـــــــره�, املراجعـــــــة�املتعـــــــارف�عل��ـــــــا

  :نذكر�م��ا�ماي��

 بات�والتجا�س����تطبيق�املبادئ�املحاس�يةتحفظات�تتعلق�بالث. 

 تحفظــــــــات�تتعلــــــــق�بوجــــــــود�قيــــــــود�ع�ــــــــ��نطــــــــاق�الفحــــــــص�أي�محدوديــــــــة�مجــــــــال�الفحــــــــص�الــــــــذي�قــــــــام�

 .بھ

 ):املعاكس(الرأي�السل�� )3

و�ســـــــــتخدم�عـــــــــادة��ـــــــــ���حـــــــــوال�ال�ـــــــــ��ال�تمثـــــــــل�ف��ـــــــــا�القـــــــــوائم�املاليـــــــــة�لن�يجـــــــــة�, �ـــــــــو�عكـــــــــس�التقر�ـــــــــر�النظيـــــــــف

  .ثيال�عادال�وصادقا�يتوافق�مع�املبادئ�املحاس�ية�املقبولة�عموماأعمال�املشروع�ومركزه�املا���تم

أن�يحصـــــــل�ع�ـــــــ���دلـــــــة�وال�ـــــــ�ا��ن�الالزمـــــــة�لت��يـــــــر�رأيـــــــھ�املعـــــــاكس�و�بـــــــ�ن�ذلـــــــك��ـــــــ��فقـــــــرة�توضـــــــيحية�مســـــــتقلة�

  .���تقر�ره

 :عن�إبداء�الرأي��متناع )4

عــــــن�إبـــــــداء�الــــــرأي�أن�محــــــافظ�ا��ســـــــابات�ال��ســــــتطيع�إعطــــــاء�رأيــــــا�فنيـــــــا�عــــــن�القــــــوائم�املاليـــــــة���متنــــــاع�ع�ــــــ��

  :و�متنع�محافظ�ا��سابات�عن�إبداء�رأيھ�إذا�ما�واجھ�ا��االت�التالية, موضوع�املراجعة

 قيــــــــود�مفروضــــــــة�ع�ــــــــ��عمــــــــل�محــــــــافظ�ا��ســــــــابات�تفــــــــرض�عليــــــــھ�مــــــــن�طــــــــرف�إدارة�الشــــــــركةوجــــــــود� ,

بــــــالعمالء�املــــــدين�ن���تصــــــالأو�عــــــدم�تمكينــــــھ�مــــــن�, عمليــــــة�ا��ــــــردوذلــــــك��عــــــدم�تمكينــــــھ�مــــــن�حضــــــور�

 .ع���املصادقات�ب��ة�أرصد��م�مع�الشركة�موضوع�املراجعة

  جو�ر�ــــــا�بأحــــــدفــــــإذا�تــــــأثرت�القــــــوائم�املاليــــــة�تــــــأث��ا�, وجــــــود�أحــــــداث�مســــــتقبلية�تــــــؤثر�ع�ــــــ��ا��ســــــابات�

مثــــــــل�دعــــــــاوي�قضــــــــائية�مرفوعــــــــة�, املســــــــتقبلية�ب�تائج�ــــــــا�حــــــــداث�غ�ــــــــ��املؤكــــــــدة�ال�ــــــــ��يمكــــــــن�الــــــــتك�ن�

أو�قضــــــــــية�مــــــــــن�عمــــــــــال�, لشــــــــــركة�أخــــــــــرى ��خ�ــــــــــ�اقأو��عــــــــــدي�الشــــــــــركة�ع�ــــــــــ��حقــــــــــوق�, ضــــــــــد�الشــــــــــركة

��عتياديــــــــــــةأو�الشــــــــــــك��ــــــــــــ��اســــــــــــتمرار�ة�الشــــــــــــركة�بأعمال�ــــــــــــا�, الشــــــــــــركة�يطــــــــــــالبون�بــــــــــــدفع��عو�ضــــــــــــا��م

 .القادمة

 ففــــــــي�, �عــــــــض�القــــــــوائم�املاليــــــــة��ــــــــ��حالــــــــة�قيــــــــام�زميــــــــل�آخــــــــر�ملحــــــــافظ�ا��ســــــــابات�الرئ��ــــــــ���بمراجعــــــــة

و�جـــــــب�ع�ـــــــ��محـــــــافظ�ا��ســـــــابات�الرئ��ـــــــ����ـــــــ��حالـــــــة�, �ـــــــذه�ا��الـــــــة�يمتنـــــــع�عـــــــن�إبـــــــداء�الـــــــرأي�عل��ـــــــا

أداء�خـــــــدمات�املراجعـــــــة�للشـــــــركة�محـــــــل�املراجعـــــــة�أن�يو�ـــــــ��بدقـــــــة��ـــــــ��تقر�ـــــــره�مـــــــا�أداه�مـــــــن�أعمـــــــال�

وتحديـــــــــــد�, و�حـــــــــــدد�مـــــــــــدى�مســـــــــــؤوليتھ�ح�ـــــــــــ��ال�يظـــــــــــن�الغ�ـــــــــــ��أن��ـــــــــــذا��ع�ـــــــــــ��أداء�املراجعـــــــــــة�ب�امل�ـــــــــــا

املســــــــؤولية��عت�ــــــــ��مــــــــن��مــــــــور�ال�امــــــــة�ملحــــــــافظ�ا��ســــــــابات�ح�ــــــــ��ال�يحمــــــــل�نفســــــــھ�مســــــــؤوليات��ــــــــو�

 .أصال�غ���مسؤول�ع��ا
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 عنــــــــدما�يتعــــــــذر�ع�ــــــــ��محــــــــافظ�ا��ســــــــابات�ا��صــــــــول�ع�ــــــــ��أدلــــــــة��ثبــــــــات�ال�افيــــــــة�واملالئمــــــــة�إلبــــــــداء�

فإنــــــــھ�ال�يبــــــــدي�رأيــــــــا�عــــــــن��ــــــــذه�القــــــــوائم�, رأيــــــــھ�الف�ــــــــ��املحايــــــــد�عــــــــن�عدالــــــــة�ووضــــــــوح�القــــــــوائم�املاليــــــــة

غالبــــــــا�مــــــــا�ترجــــــــع�أســــــــباب��متنــــــــاع�عــــــــن�إبــــــــداء�الــــــــرأي�إ�ــــــــ��تصــــــــ�يف�نطــــــــاق�الفحــــــــص�الــــــــذي�, املاليــــــــة

ال�يمكـــــــــن�التأكـــــــــد�مـــــــــن��ـــــــــ���ا�ول�ـــــــــا�.أو��ســـــــــ�ب�وجـــــــــود�عناصـــــــــر��امـــــــــة, ��ســـــــــاباتايجر�ـــــــــھ�محـــــــــافظ�

 .تأث���جو�ري�ع���القوائم�املالية�ال���س�بدي�محافظ�ا��سابات�رأيھ�ف��ا

وح�ــــــــــ��ي�ــــــــــون�رأي�محــــــــــافظ�ا��ســــــــــابات�ســــــــــليما�ومالئمــــــــــا�ومقبــــــــــوال�مــــــــــن�الناحيــــــــــة�الفنيــــــــــة�البــــــــــد�أن�يتصــــــــــف�

  1:بمجموعة�من�ا��صائص�ال�امة�م��ا�ماي��

 ون�مب�يا�ع���الكفاءة�امل�نية�وامل�ارة�املطلو�ة�إلنجاز�برنامج�عمل�محافظ�ا��ساباتأن�ي�. 

 ال�يتـــــــأثر�بأيـــــــة�ضـــــــغوط��ونآخـــــــر أن�ي�ـــــــون�رأيـــــــا�محايـــــــدا�وغ�ـــــــ��متح�ـــــــ��لطـــــــرف�مـــــــا�ع�ـــــــ��حســـــــاب�طـــــــرف�

 .قد�تقع�ع���محافظ�ا��سابات�بطر�قة�مباشرة�أو�غ���مباشرة

 واقعيــــــــــا��ع�ــــــــــ��عــــــــــن�نتــــــــــائج�واقعيــــــــــة�حــــــــــدثت�فعــــــــــال�و�ع�ــــــــــ��عــــــــــن���صــــــــــية�محــــــــــافظ��أن�ي�ــــــــــون��رأيــــــــــا

 .ا��سابات�الذاتية�ووفقا�ملا�قام�بھ�ومارسھ�من�أعمال

 أن�ي�ــــــــــــون�أســــــــــــاس�رأي�محــــــــــــافظ�ا��ســــــــــــابات�الدراســــــــــــة�والتحليــــــــــــل�بــــــــــــأن��ســــــــــــبق�اقتنــــــــــــاع�محــــــــــــافظ�

إم�انيــــــــة�ا��ســــــــابات�بــــــــالرأي�وإبدائــــــــھ�لــــــــھ�وقيامــــــــھ�بتقيــــــــيم�نظــــــــام�الرقابــــــــة�الداخليــــــــة�وتحديــــــــد�مــــــــدى�

 .عل��ا����مجال�تنفيذ�برنامج�املراجعة��عتماد

 يجــــــــــب�أن�ي�ــــــــــون�أســــــــــاس�إبــــــــــداء�الــــــــــرأي�بطر�قــــــــــة�مالئمــــــــــة�وســــــــــليمة�أن�يقــــــــــوم�محــــــــــافظ�ا��ســــــــــابات�

بتجميـــــــــع�أدلـــــــــة��ثبـــــــــات�الالزمـــــــــة�واملالئمـــــــــة�وال�افيـــــــــة�لت�ـــــــــو�ن��ـــــــــذا��ســـــــــاس�و�التـــــــــا���إبـــــــــداء�وتقر�ـــــــــر�

 .الرأي

 ي�ـــــــــون�رأيـــــــــا�وا�ـــــــــ�ا�ومف�ومــــــــــا�ومع�ـــــــــ�ا�بمـــــــــا�فيـــــــــھ�الكفــــــــــاءة�عـــــــــن�جميـــــــــع�املعلومـــــــــات�والبيانــــــــــات��أنبـــــــــ

والنتــــــــــائج�ال�امــــــــــة�بطر�قــــــــــة�ال�تحتمــــــــــل�اخــــــــــتالف�التأو�ــــــــــل�وكــــــــــذلك�أن��ســــــــــتخدم��ــــــــــ��صــــــــــياغة�الــــــــــرأي�

 .املصط��ات�الفنية��ك���شيوعا����محيط�امل�مة

  اجعةيجب�أن�ي�ون�رأيا�شامال�ل�افة�املالحظات�ونتائج�عملية�املر. 

 عليـــــــــــھ��ـــــــــــ��مجـــــــــــال�اتخـــــــــــاذ��عـــــــــــض���عتمـــــــــــاديجـــــــــــب�أن�ي�ـــــــــــون�رأيـــــــــــا�دقيقـــــــــــا�وقاطعـــــــــــا�ح�ـــــــــــ��يـــــــــــتمكن�

 .�جراءات�أو�القرارات

 يجــــــــب�مراعــــــــاة�توقيــــــــت�إبــــــــداء�الــــــــرأي�بــــــــأن�يقــــــــدم��ــــــــ��وقــــــــت�مناســــــــب�ملختلــــــــف��طــــــــراف�ح�ــــــــ��يمكــــــــن�

 .منھ��ستفادة

 ملراجعـــــــة�بـــــــأن��عـــــــد�يجـــــــب�مراعـــــــاة�التفصـــــــيل�و�يجـــــــاز��ـــــــ��كتابـــــــة�وإعـــــــداد�الـــــــرأي�مـــــــن�خـــــــالل�تقر�ـــــــر�ا

مخــــــــل�أي�أنــــــــھ�ال�يجــــــــب�أن�يبعــــــــث�امللــــــــل�عنــــــــد�دراســــــــتھ�أو�الــــــــرأي�بتفصــــــــيل�غ�ــــــــ��ممــــــــل�و�إيجــــــــاز�غ�ــــــــ��

 .قراءاتھ�و�خل�بال�دف�الرئ�����منھ�و�و�إظ�ار�النتائج�ال�امة�لعملية�املراجعة

  
1 

  .69, 68ص�ص�, مرجع�سابق, محمد�السيد�سرايا
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  :باإلضافة�إ���التقر�ر�العام�والتقر�ر�ا��اص�يكتب�محافظ�ا��سابات�تقار�ر�أخرى 

 تقر�ر�حول�املراقبة�الداخلية. 

 تأش��ة�محافظ�ا��سابات. 

 تقر�ر�حول�ا��سابات�املجمعة.  
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  املي�ان��مات�املتبعة�من�طرف�محافظ�ا��سابات�لتقييم�الرقابة�الداخلية:املبحث�الثالث

  :تم�يد

 الضــبط وأنظمــة واملحاســ�ية، �دار�ــة الرقابــة يضــم الداخليــة الرقابــة نظــام أن وأوردنــا ســبق لقــد

 تحــت املشــروع �ــ� املســتعملة الداخليــة الرقابــة نظــام وتقيــيم املحــافظ�دراســة ع�ــ� يجــب أنــھ كمــا.الــداخ��

 عليــھ ف�ــل العينــات، و��ــم��ختبــارات وكميــة التــدقيق عمليــة نطــاق تحديــد أجــل مــن وذلــك التــدقيق

 ت�ــون  وال�ــ� الــداخ�� والضــبط واملحاســ�ية �دار�ــة �نظمــةوإجــراءات��ومقــاي�س وســائل دراســة�وتقيــيم

  الداخلية؟ الرقابة نظام مجموع�ا ��

  ا��سابات����تقييم�الرقابة�الداخليةمسؤولية�محافظ�: املطلب��ول 

  1:��التا النحو ع�� املجال �ذا �� رأيھ�القانوني�ن للمحاسب�ن �مر��ي املع�د أصدر لقد

 :�دار�ة الرقابة )1

 الرقابة فروع من النوع �ذا ومقاي�س وسائل وتقييم فحص عن مسؤوال ا��سابات محافظ �عت�� ال

 طبقــا �دار�ــة السياســات تنفيــذ وضــمان ممكنــة إنتاجيــة كفايــة أك�ــ� تحقيــق إ�ــ� ��ــدف ألنــھ الداخليــة

 ع�ــ�تــأث��ا�مباشــر��يــؤثر  ال عدمــھ أو �دار�ــة الرقابــة �ــذه أنظمــة وجــود فــإن وكــذلك .املرســومة ل��طــة

 ليل�ــ�م يحــدد�ا ال�ــ��ختبــارات��كميــة ع�ــ� وال �ــداه، ع�ــ� للســ�� املحــافظ يضــعھ الــذي التــدقيق برنــامج

 أو عالقـة ل�ـا �دار�ـة الرقابـة وســائل �عـض أن معينـة، ظــروف �ـ� للمحــافظ تبـ�ن إذا ولكــن عملـھ، �ـ� ��ـا

 �عمــال ن�يجــة ع�ــ� أو التــدقيق موضــوع املاليــة القــوائم أو ا��تاميــة ا��ســابات داللــة مــدى ع�ــ� تــأث��

  .وتقييم�ا والوسائل �نظمة تلكدراسة� عند�ا يجب املا�� واملركز

 :الرقابة�املحاس�ية )2

 مــن الفــرع �ــذا وأنظمــة وســائل وتقيــيم فحــص عــن �املــة مســؤولية مســؤوال ا��ســابات محــافظ �عت�ــ�

 عمــل بطبيعــة وثيــق وارتبــاط مباشــر تــأث�� مــن الوســائل أو �نظمــة ل�ــذه ملــا الداخليــة، الرقابــة فــروع

 املحاســـ�ية فالرقابـــة ا��ـــار��، التـــدقيق عمليـــة مـــن تحقيق�ـــا الواجـــب و��ـــداف ا��ســـابات، محـــافظ

 الـــدفاتر �ـــ� امل�ـــ�لة املحاســـ�ية البيانـــات دقـــة اختبـــار إ�ـــ� ��ـــدف املتعـــددة، ومقاي�ســـ�ا بوســـائل�ا

   وا��سابات

 

 

  

  
1

  .174, 173ص�ص�, مرجع�سبق�ذكره, )الناحية�النظر�ة�والعلمية(علم�تدقيق�ا��سابات, خالد�أم�ن�عبد�هللا
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 مــن وخلو�ــا املحاســ�ية البيانــات �ــذه دقــة أن والشــك عل��ــا، �عتمــاد ودرجــة املاليــة والقــوائم ا��تاميــة

 ومـــدى املاليـــة والقـــوائم ا��تاميـــة ا��ســـابات إفصـــاح درجـــة ع�ـــ� ووا�ـــ�اتـــأث��ا�مباشـــرا���يـــؤثر  �خطـــاء

 التــدقيق راء�و  مــن تحقيقــھ إ�ــ� ترمــي أساســيا �ــدفا �عت�ــ� وال�ــ� املــا�� واملركــز �عمــال ن�يجــة ع�ــ� دالل��ــا

�ختبــارات��كميــة مــن املحــافظ يز�ــد أن��إ�ــ� بالتبعيــة ســيؤدي املوجــودة ��ــداف فــإن وكــذلك .ا��ــار��

  .وال��الت للدفاتر تدقيقھ نطاق �� يتوسع وأن

 :الضبط�الداخ�� )3

 أنظمــة و�غي�ــ� فحــص عــن مســؤوال ا��ســابات محــافظ فيعت�ــ� الــداخ�� الضــبط نظــام يخــص فيمــا

 ع�ــ� والرقابــة الضــبط أنظمــة �ــو الــداخ�� الضـــبط نظــام أن معــروف �ــو وكمـــا الــداخ��، الضــبط

 قبـل مـن �ـ�تھ مـن والتحقـق إكمالـھ يـتم موظـف أي عمـل إ�ــ� يـؤدي والـذي للمؤسسـة اليوميـة العمليـات

 ا��ســابات محــافظ أن و�مــا �ســ�ولة، والغــش �خطــاء اك�شــاف إ�ــ� يــؤدي ذلــك أن حيــث آخــر موظــف

 نظــام فحــص عــن مســؤوال �عت�ــ� بــذلك فإنــھ و�خــتالس والغــش �خطــاء اك�شــاف عمليــة عــن مســؤوال

  1.الداخ�� الضبط

  

  التقييم�ال��ا�ي�لنظام�الرقابة�الداخلية: املطلب�الثا�ي

 يتج�� ما ضوء وع�� عملھ، ا��سابات محافظ يبدأ عند�ا ال�� �نطالق نقطة الداخلية الرقابة �عت��

 الالزمــة رات�ختبــا كميــة تحديــد مــع املناســب التـدقيق برنـامج برسـم يقـوم املختلفـة ألنظم��ـا فحصـھ عنـھ

  .املناسب العينات و��م

 �دارة، وضــع��ا كمــا �نظمــة تلــك ع�ــ� مشــروع ألي الداخليــة الرقابــة أنظمــة وتقيــيم فحــص يقتصــر وال

 بمجموعــة يقــوم أن ا��ســابات محــافظ ع�ــ� يجــب لــذلك منفــذة، �ــ� كمــا راســ��ا�د إ�ــ� يتعــدا�ا بــل

  .التدقيق �عملية للقيام الوسائل مجموعة إلتباع ا��طوات

  

  

  

  

  

  
1 

ـــرحمن ــ ــ ــ ـــد�الــ ــ ــ ــ ـــان�عبــ ــ ــ ــ ــــود, دحمــ ــ ــ ـــان�محمـــ ــ ــ ــ ــادية, ر�حــ ــ ــ ــ ــــة��قتصـــ ــ ــ ــة�للمؤسســـ ــ ــ ــ ـــة�الداخليـــ ــ ــ ــ ــام�الرقابــ ــ ــ ــ ـــيم�نظـــ ــ ــ ــ ــ��تقيــ ــ ــ ــ ــ ـــابات��ـ ــ ــ ــ ـــافظ�ا��ســ ــ ــ ــ ـــة�, دور�محــ ــ ــ ــ ــــة�حالــ ــ ــ دراســـ

ـــدف�� ــ ــ ــ ــ ـــ�ن�الــ ــ ــ ــ ــ ـــابات��عــ ــ ــ ــ ــ ـــافظ�ا��ســ ــ ــ ــ ــ ـــب��محــ ــ ــ ــ ــ ـــ��, مكتــ ــ ــ ــ ــ ـــ�ادة�املاســ ــ ــ ــ ــ ـــل�شــ ــ ــ ــ ــ ـــذكرة�لنيــ ــ ــ ــ ــ ــــورة, مــ ــ ــ ــ ــ ــــ��م�شـ ــ ــ ــ ــ ــــ�ية, غ�ـ ــ ــ ــ ــة�واملحاســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم�املاليـ ــ ــ ــ ــ ــــم�العلـ ــ ــ ــ ــــوم�, قســـ ــ ــ ــ ــ ــة�العلـ ــ ــ ــ ــ ــ �ليـ

  .25, 24ص�ص�, 2016/2017, ع�ن�الدف��, �سي���قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال
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  :خطوات�تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية )1

 الفحص محل املؤسسة �� الداخلية الرقابة نظام ا��سابات�بدراسة�وفحص محافظ يقوم أن يمكن

  1:التالية ا��طوات خالل من

 :�و���ا��طوة )1- 1

 نظــام عــن ال�افيــة املعرفــة يحقــق أن ا��ســابات محــافظ ع�ــ� يجــب الداخليــة، الرقابــة نظــام �ي�ــل ف�ــم

 داخــل ��ــ�اص مــن �ستفســار طر�ــق عــن )الرقابــة وأســاليب املحاســ�� النظــام( الداخليــة الرقابــة

 .الداخلية الرقابة نظام توصف ال�� املس�ندات إ�� الرجوع وكذلك املؤسسة،

 �عتمــاد املحــافظ يرغــب ال�ــ� النــوا�� تحديــد إ�ــ� الداخليــة الرقابــة لنظــام املبــد�ي التقيــيم عمليــة ��ــدف

  .التوقف عملية �� عل��ا

 :ا��طوة�الثانية )2- 1

 والقــوة الضــعف مــواطن طر�ــق عــن بــذلك يقــوم أن ا��ســابات ملحــافظ يمكــن الرقابــة، مخــاطر تحديــد

�فيمــا والقــوة الضــعف مــواطن توفــق أن يجــب كــذلك التــدقيق،ألوراق��وضــم�ا وتوثيق�ــا ��ــ�يل�ا و�جــب

 لالحقــةجراءات�ابــاإل  النظــام تقيــيم نتــائج تــر�ط أل��ــا بــذلك ســميت وقــد ا��ســر، التــدقيق�ســ���بــأوراق�

 ع�ـ� الشـاملة، التــدقيق خطــة تطـو�ر عنـد أنــھ ع�ــ� التـدقيق معـاي�� مــن)400 ( املعيــار نـص وقــد للتـدقيق،

  .املالية البيانات مستوى  ع�� املالزمة املخاطر تقدير املحافظ

 :ا��طوة�الثالثة )3- 1

 ال�ــ� الطر�قــة نفــس تطبــق املؤسســة �ــ� الرقابــة أســاليب أن مــن التحقــق إ�ــ� ��ــدف ،اختبــارات��ل�ــ�ام

 راتاختبــا ��ــتم الرقابــة؛ وأســاليب راءاتإجــ بتطبيــق مل��مــون  املؤسســة �ــ� املــوظف�ن وأن ��ــا، وضــعت

  2:الرقابة أساليب من عوامل بثالث �و�� بالدرجة �ام�ل�

 الرقابـــة أســـاليب ع�ـــ� �عتمـــاد يتقـــرر  أن قبـــل الضـــرور�ة، الرقابـــة راءاتبـــإج القيـــامرار�تكـــ 

 املعــدة جراءاتبــاإل �ام��ل�ــ تــم قــد ي�ــون  أن يجــب التحقــق راتاختبــا تخفــيض ثــم ومــن الداخليــة

  مقدما؛

  

  

  

  

  
1

  .215, 214, ص�ص, مرجع�سابق, غسان�فالح�املطارنة

  .216, 215ص�ص�, املرجع�نفسھ, غسان�فالح�املطارنة�2
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 انجــازه الضــروري  مــن ي�ــون  فقــد الرقابــة، إجــراء تنفيــذ مــع وح�ــ� الرقابــة إجــراءات تنفيــذ جــودة 

 ال��يحة؛ الطر�قة �� معينة�أل��ا بطر�قة

 الرقابــة إجــراء عــن املســؤول ال�ــ�ص ي�ــون  أن يجــب الرقابــة، بــإجراء يقومــون  الــذين �فــراد 

 ذلـك و�تحقـق فعالــة، الرقابـة لتصــبح وذلـك عملـھ إ�ـ� ضـم�ا يجــوز  ال ال�ـ� عـن�الوظــائف مسـتقال

 تطبيــق جديــة مــن التحقــق ا��ســابات محــافظ ع�ــ� يجــب. بــ�ن�الواجبــات الفصــل طر�ــق عــن

 عينــة، أخــذ طر�ــق عــن بمســ�ندات املؤ�ــدة بــإجراءات�الرقابــة �ل�ــ�ام �ــ�ة مــن للتأكــد النظــام

 تحديــد يــتم أن :التــا�� ع�ــ��النحــو الرقابــة بــإجراءات �ل�ــ�ام خطــوات ت�ــون  أن املمكــن ومــن

 املــراد�اختبار�ــا الصــفات يحــدد أن الدراســة، مجتمــع وتحديــد �عر�ــف يــتم أن التــدقيق، أ�ــداف

 فحــص يــتم أن العينــة، باختيــار يقــوم أن العينــة، ��ــم تحديــد يــتم أن و�نحرافــات�ع��ــا،

  1.�ثبات أدلة تقييم �خ��ة وا��طوة إجراءات�الرقابة،
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  .216ص, مرجع�سابق, غسان�فالح�املطارنة
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  مراحل�تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية: 04الش�ل�رقم�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      ال                                                                                                                                                              

  

  

       �عم������������������������������������������������������������������������������������������������������                                                            

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  ال

  

  �عم                                                                 

  

  

  

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ال ������������������������������������������������������������������������������������������������������                                    

  ال

  

  
 تدقيق, غسان�فالح�املطارنة: املصدر

  .217ص�, مرجع�سبق�ذكره, ا��سابات�املعاصر�
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 :الداخلية الرقابة نظام تقييم وطرق  شروط )2

 مــن مجموعــة واســتخدام الشــروط، مــن العديــد بتطبيــق إال الداخليــة الرقابــة نظــام تقيــيم يمكــن ال

 .الطرق 

 :الداخلية الرقابة نظام تقييم شروط) 2-1

 حسـب تـتم عنــدما مفيـدة ت�ـون  معمقـة أو تم�يديـة �انــت سـواء الداخليـة الرقابـة نظــام تقيـيم عمليـة إن

  1:�ي�ما

 مراقبــة�نظــام خــالل مــن تفاد��ــا يمكــن ال�ــ� راقبــةامل بأ�ــداف املتعلقــة املخــاطر أنــواع تحديــد 

 فعال؛

 للمستخدم�ن؛ املوج�ة والتعليمات جراءات�  فحص بواسطة راقبةامل عملية تحديد 

 الداخلية؛ الرقابة نظام ت�بع خرائط�أو  بيانية رسوم خالل من الفحص �ذا نتائج توثيق 

 املسار اختبار خالل من الداخلية الرقابة بنظام املحافظ�ن إملام من التأكد. 

  2:ةالداخلي الرقابة نظام تقييم )أساليب( طرق  )2- 2

 ال�ــ� الوســائل ومــن �نظمــة، تلــك ع�ــ� مؤسســة ألي الداخليــة الرقابــة نظــام وتقيــيم فحــص يقتصـرال�

 التقر�ــر التوكيــدي، امل��ــص �ســت�يان، :ي�ــ� مــا املطبــق النظــام ع�ــ� للتعــرف املحــافظون  �ســتخدم�ا

 الوصفي،

  .املحاس�� النظام فحص التنظيمية، راسة�ا��رائطد

 املحتملـة النظـام ثقـة خـالل مـن الداخليـة الرقابـة نظـام دراسـة ا��سـابات محـافظ ع�ـ� يجـب فإنـھ وعليـھ

  .التطبيق مستوى  ع�� فعال �ش�ل �س�� أ��ا ذلك �عد ات�� إذا

 :�ست�يان  ) أ

 القائمــة �ــذه وتقــدم .الداخليــة الرقابــة عليــھ ت�ــون  أن يجــب ملــا استفســار�ة أســئلة عــن عبــارة و�ــو

 عــن �جابــات مــن بالتأكــد بــدوره يقــوم الــذي املحــافظ إ�ــ� ورد�ــا عل��ــا لإلجابــة املختصــ�ن للمــوظف�ن

 �جابــات تــدل بحيــث �ســئلة صــياغة كيفيــة ع�ــ� الطر�قــة �ــذه نجــاح و�توقــف .واملعاينــة �ختبــار طر�ــق

  .ضعيفة أنظمة ع�� ''ال'' و�جابة للرقابة دقيقة أنظمة ع�� '' �عم ''

 النظـام، خصــائص معظــمبـراز�إ يضـمن بمــا �ســئلة مرونــة التطبيــق، سـ�ولة :ي�ـ� مــا �ســت�يان مزايــا� ومـن

 .منفردة تدقيق عملية ب�ل جديد برنامج إ�شاء عن املحافظ �ستغ�� حيث الوقت توف��

  

  
1 

ـــف ــ ــ ــــوردات�خلــ ــ ــ ــة, هللا�الــ ــ ــ ــ ــــداخ���الدوليــ ــ ــ ــــدقيق�الــ ــ ــ ــاي���التـ ــ ــ ــ ــا�ملعــ ــ ــ ــ ـــق�وفقــ ــ ــ ــة�والتطبيــ ــ ــ ــ ــــ�ن�النظر�ــ ــ ــ ــــداخ���بــ ــ ــ ــــدقيق�الـ ــ ــ ــة, التــ ــ ــ ــ ــ�, دار�الوراقـ ــ ــ ــ ــــة��و�ــ ــ ــ ـــان, الطبعــ ــ ــ , عمـــ

  .145ص, 2006, �ردن
2 

  .149, 148ص�ص��, املرجع�نفسھ, خلف�هللا�الوردات
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 :التذك��ي  امل��ص -ب

 أســـئلة تحديـــد وطـــرق  الســـليم الداخليـــة الرقابـــة نظـــام وأســـس قواعـــد بوضـــع �نـــا املحـــافظ يقـــوم

 يــتم ال بــأن الطر�قــة �ــذه ع�ــ� تؤخــذ ولكــن بالوقــت باالقتصــاد الطر�قــة �ــذه تمتــاز حيــث .اراتواستفســ

 .مناسبةرا�ا�ي ال�� �سس يضع بأن محافظ ل�ل م��وك و�مر الكتا�ي التدو�ن

 :الوصفي التقر�ر أسلوب - ج

 تتخــذ ال�ــ� الرقابيــة جراءاتبــاإل  مكتــوب تفصــي�� وصــف ع�ــ� املحــافظ يحصــل �ســلوب �ــذا بموجــب

 املـوظف�ن تمي�ـ� مـع العمليـات مـن نـوع �ـل تـدفق متا�عـة تـتم وعـادة .العمليـات مـن رئـ�س نـوع ل�ـل بال�سـبة

 �حتفــاظ يــتم ال�ــ� وال�ــ�الت إعــداد�ا، يــتم ال�ــ� واملســ�ندات املختلفــة، �عمــال بــأداء يقومــون  الــذين

 جــزء �ــل بت��ــيص عــادة املحــافظ يقــوم املكتــوب الوصــف �ــذا إعــداد و�عــد الواجبــات، وتقســيم ��ــا،

 1.)ضعيف(أو )�اف(أو )قوي (ك النظامزاء�أج من رئ�س

 :التدفق رائطخ -د

 بأ��ــا تتم�ــ� ولــذلك للتــدقيق، خاضــعة معينــة عمليــة أي راســة�إجــراءاتلد �امــة أداة التــدفق خر�طــة �عــد

 رســما �عــد أل��ــا تحليليــة، كــأداة للمحــافظ نافعــة ت�ــون  وال�ــ� العميــل، نظــام عــن دقيقــة فكــرة �عطــي

 .تخطيطيا

��ــذه ومــن للمعــاي�� �مر��ــي املع�ــد أعــد�ا ال�ــ� �شــ�ال مــن املشــتقة الرمــوز  مــن التــدفق خر�طــة وتت�ــون 

  :كما��و�مو������الش�ل�املوا���Symbolesالرموز�

  

  

  

  

  

  

  

  
1 

ـــدوح ــ ــ ــ ـــد��دحـ ــ ــ ــ ـــ�ن�أحمـ ــ ــ ــ ــ��, حسـ ــ ــ ــ ــــف�القا�ــ ــ ــ ـــ�ن�يوســ ــ ــ ــ ــة, حسـ ــ ــ ــ ـــابات�املتقدمــ ــ ــ ــ ــة�ا��سـ ــ ــ ــ ــة( مراجعــ ــ ــ ــ ـــراءات�العمليــ ــ ــ ــ ـــري�و�جـ ــ ــ ــ ـــار�النظـ ــ ــ ــ ــة, ) �طـ ــ ــ ــ ـــان, دار�الثقافــ ــ ــ ــ , عمـ

  .299ص�, 2006, الطبعة��و��, �ردن
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  الرموز��ساسية�واملتخصصة����خرائط�التدفق:  05الش�ل�رقم�

  :الرموز��ساسية

  

                                                                                     

  

  

  

  

خطوط�التدفق������������������������������������������������������������������������������������������                                              

  أس�م

  

  

  

  :الرموز�املتخصصة

  

  

  

  

  حلقة�اتصال                                                                                                                                                                                

  

  

                                                                                                                                                             

  م��وظة.......... ...   ...............  

                                                                                                                                                              
  .111ص, املدخل�إ���التدقيق�ا��ديث, أحمد�حلمي�جمعة:املصدر
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 1:املحاس�� النظام فحص -ه

 إ�شـــا��ا، عـــن املســـؤول�ن وأســـماء املحاســـ�ية ال�ـــ�الت قائمـــة ع�ـــ� ا��ســـابات محـــافظ يحصـــل و�نــا

 القـــوائم تلـــك ومـــن ا�ـــ�،....املســـ�ندية والـــدورة املســـ�ندات بطبيعـــة ثانيـــة وقائمـــة وتدقيقـــھ، وع�ـــد��ا

 الظــروف ع�ــ� ترتكــز بأ��ــا الطر�قــة �ــذه وتتم�ــ� الداخليــة، الرقابــة نظــام متانـة درجـة ع�ـ� ا��كـم �سـتطيع

 محـافظ قــام إذا وخاصـة الكب�ــ�ة املؤسسـات �ــ� مطولـة تصــبح قـد أ��ــا عل��ـا و�عــاب وسـيلة، ل�ــل ا��اصـة

  .وغ���ا ال��الت املوظف�ن، صوصخب بالتحري  ا��سابات

 نظـام وتقيـيمراسـة�د وسـائل مـن أك�ـ� أو وســيلت�ن بـ�ن يجمـع أن ا��سـابات محـافظ بإم�ـان أنـھ إ�ـ� و�شـ��

 متانــة درجــة ع�ــ� ا��كــم إ�ــ� التوصــل �ــو �انــت وســيلة أي اسـتعمال راءو  مــن فال�ــدف الداخليــة، الرقابـة

 مقــدرة �ــ� يتمثــل امل�ــم ا��ــزء ألن عــادي راءإجــ مجــرد الوســيلة وأن املســتعمل، الداخليــة الرقابــة نظــام

  .النظام حول  دقيق بحكم وا��روج راء�ج ذلك نتائج عراضاست ع�� ا��سابات محافظ

  

  محافظ�ا��سابات�والرقابة�الداخلية: الثالث�املطلب

�ــــــــــــو�تحســــــــــــ�ن�و�عــــــــــــديل��جــــــــــــراءات�, إن��ــــــــــــدف�املراجعــــــــــــة�مــــــــــــن�دراســــــــــــة�وتقيــــــــــــيم�نظــــــــــــام�الرقابــــــــــــة�الداخليــــــــــــة

وممتل�ا��ــــــا�, املوضــــــوعة�مــــــن�طــــــرف��دارة�و��ــــــدف�بالدرجــــــة��و�ــــــ��إ�ــــــ��الســــــ�ر�ع�ــــــ��حمايــــــة�أصــــــول�ا, الرقابيــــــة

وذلــــــك�, الرقابــــــة��ــــــ��تنفيــــــذ�امل�ــــــام�واملســــــؤوليات�املنوطــــــة���ــــــاوذلــــــك�بمرافقــــــة�منفــــــذي�, مــــــن�الضــــــياع�و��مــــــال

وتقــــــــــديم�النصــــــــــائح�والتعــــــــــديالت�حــــــــــول�العمليــــــــــات�ال�ــــــــــ��تــــــــــم�, باســــــــــتخدام�مجموعــــــــــة�مــــــــــن�الوســــــــــائل�و�دوات

بدراســـــــــــة�نظـــــــــــام�الرقابـــــــــــة�الداخليـــــــــــة��حيـــــــــــث�يمكـــــــــــن�ت��ـــــــــــيص�كيفيـــــــــــة�قيـــــــــــام�محـــــــــــافظ�ا��ســـــــــــابات, تـــــــــــدقيق�ا

  2:فيماي��

  :الفحص�املبد�ي: أوال

  :ع���معرفة�ماي���الفحص�املبد�ي�محافظ�ا��ساباتو�ساعد�

 طبيعة�النظام�املحاس������املؤسسة�والدورة�املحاس�ية؛ 

 طبيعة�نظام�الرقابة�الداخلية�املطبق����املؤسسة�والب�ئة�الرقابية.  

  

  

  

  

  
1 

ــال ــ ــ ــ ــــدم�جمـ ــ ــة, جغـــ ــ ــ ـــة�الداخليـــ ــ ــ ــام�الرقابــ ــ ــ ــــ�ن�نظـــ ــ ــ ـــ��تحسـ ــ ــ ـــابات��ــ ــ ــ ـــافظ�ا��ســ ــ ــ ــــؤولية�محــ ــ ـــ, دور�ومســـ ــ ــ ـــة�لنيــ ــ ــ ـــذكرة�مقدمــ ــ ــ ـــ��مــ ــ ــ ـــ�ادة�املاســ ــ ــ ــــورة, ل�شــ ــ ــ ــــ��م�شـ ــ ــ , غ�ـ

  .42ص, 2016/2017,مستغانم, والتجار�ة�وعلوم�ال�سي����قتصادية�لية�العلوم�, قسم�العلوم�املالية�واملحاس�ية
2 

  .91, 88ص�ص�, مرجع�سابق, محمد�السيد�سرايا
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  الفحص�املبد�ي�نتائج: ثانيا

لنظـــــــام�الرقابـــــــة�الداخليـــــــة��ـــــــ��املؤسســـــــة�يمكـــــــن�فحـــــــص�املبـــــــد�ي�الـــــــذي�يقـــــــوم�بـــــــھ�محـــــــافظ�ا��ســـــــابات��عـــــــد�ال

  :التالي�ن��ست�تاج�نأن�يصل�إ���أحد�

 ع���نظام�الرقابة�الداخلية��عتمادعدم�: �ول ��ست�تاج )1

�ي�الـــــــذي�قـــــــام�بـــــــھ�لنظـــــــام�مـــــــن�خـــــــالل�نتـــــــائج�الفحـــــــص�املبـــــــد��ســـــــت�تاجإ�ـــــــ���ـــــــذا��و�صـــــــل�محـــــــافظ�ا��ســـــــابات

  :الرقابة�الداخلية�املطبق����املؤسسة�ع���أساس�أنھ�توصل�إ���النتائج�التالية

 وأنـــــــھ�و�ـــــــو���ـــــــذا�الشـــــــ�ل�ال�يصــــــــ���, ال�جـــــــدوى�مـــــــن�دراســـــــة�وتقيـــــــيم�النظـــــــام�القـــــــائم��شـــــــ�ل�تفصـــــــي��

 �ساسية�للتدقيق؛��ختباراتبصفة�عامة����مجال�تحديد�نطاق�

 أي�عمليــــــــــة�تقيــــــــــيم�تفصــــــــــي���أو�دراســــــــــة�إضــــــــــافية�للنظــــــــــام�متضــــــــــمنة�اختبــــــــــار��ل�ــــــــــ�ام�بتطبيقــــــــــھ��أن

 .سوف�تت�لف�نفقات�تفوق�بكث���املنافع�املتوقعة�من��ذا�الفحص�أو��ذه�الدراسة

عـــــــن�إجـــــــراء�أيـــــــة�دراســـــــة�أو�تقيـــــــيم�جديـــــــد�لنظـــــــام��ـــــــ���ـــــــات�ن�الن�يجتـــــــ�ن�يتوقـــــــف�محـــــــافظ�ا��ســـــــابات�و�نـــــــاء�ع

�ساســـــــــــية�بـــــــــــدون���ختبـــــــــــاراتبتصـــــــــــميم�برنـــــــــــامج��ذلك�يقـــــــــــوم�محـــــــــــافظ�ا��ســـــــــــاباتو�ـــــــــــ, قابـــــــــــة�الداخليـــــــــــةالر 

و�ــــــ���ــــــذا�املجــــــال��عــــــرض�, سســــــة�ليــــــا�ع�ــــــ��إجــــــراء�مــــــن�إجــــــراءات�الرقابــــــة�الداخليــــــة�ال�ــــــ��ت�بع�ــــــا�املؤ ��عتمــــــاد

  .�سباب�الرئ�سية�لعدم�قيامھ�بدراسة�تفصيلية�لنظام�الرقابة�الداخليةمحافظ�ا��سابات�

 ع���نظام�الرقابة�الداخلية��عتماد: الثا�ي��ست�تاج )2

عنــــــــدما�يتوصــــــــل�إ�ــــــــ��أن�نظــــــــام�الرقابــــــــة�الداخليــــــــة�املطبــــــــق���ســــــــت�تاجإ�ــــــــ���ــــــــذا��و�صــــــــل�محــــــــافظ�ا��ســــــــابات

�ــــــــ��فحــــــــص���ســــــــتمرار ولــــــــذلك�فعليــــــــھ�, عليــــــــھ��ــــــــ��مجــــــــال�وضــــــــع�برنــــــــامج�عملــــــــھ��عتمــــــــاد�ـــــــ��املؤسســــــــة�يمكــــــــن�

وتقيــــــيم�النظــــــام�لتحديــــــد�مــــــدى�كفايــــــة�أســــــاليب�وإجـــــــراءات�الرقابــــــة��ــــــ��تزو�ــــــده�بدرجــــــة�معقولــــــة�مــــــن�التأكـــــــد�

  .�عدم�وجود�أخطاء�ومخالفات�جو�ر�ة

  التقييم�ال��ا�ي: ثالثا

يقـــــــــوم�محـــــــــافظ�ا��ســـــــــابات�بـــــــــإجراء�التقيـــــــــيم�ال��ـــــــــا�ي�لنظـــــــــام�الرقابـــــــــة�الداخليـــــــــة��ـــــــــ��املؤسســـــــــة�ع�ـــــــــ��ضـــــــــوء�

و�نـــــــــاء�ع�ــــــــــ��, بــــــــــاإلجراءات�والسياســـــــــات�الرقابيـــــــــة��ل�ـــــــــ�امتقييمـــــــــھ�املبـــــــــد�ي�ل�ـــــــــذا�النظــــــــــام�ونتـــــــــائج�اختبـــــــــارات�

  :التقييم�ال��ا�ي��ستطيع�محافظ�ا��سابات�أن�يحكم�ع���عنصر�ن�من�عناصر�التدقيق��ما

 و��ــــــون�,بأرصــــــدة�القــــــوائم�املاليــــــة�الــــــالزم�ا��صــــــول�عل��ــــــا�تحديــــــد�مقــــــدار��دلــــــة�املفصــــــلة�ال�ــــــ��تتعلــــــق

 �ذا�املقدار�ذو�أ�مية�رئ�سية�لعملية�التدقيق؛

 و�عت�ــــــــ���ــــــــذا�القــــــــرار�, التعــــــــرف�ع�ــــــــ��مــــــــواطن�ضــــــــعف�النظــــــــام�وال�ــــــــ��يجــــــــب�تبليغ�ــــــــا�إلدارة�املؤسســــــــة

حيــــــــث�ي�ب�ــــــــ��ع�ــــــــ��محــــــــافظ�ا��ســــــــابات�عنــــــــد��,مــــــــن�نتــــــــائج�عمليــــــــة�اختبــــــــار�نظــــــــام�الرقابــــــــة�الداخليــــــــة

اك�شــــــــــاف�مــــــــــواطن�ضــــــــــعف�معينــــــــــة�وذاك�أ�ميــــــــــة�أن�يقــــــــــوم�بــــــــــإبالغ�إدارة�املؤسســــــــــة�بــــــــــذلك�بكتابــــــــــة�

تقر�ــــــــر�يتضــــــــمنھ��عــــــــض�التوصــــــــيات�الالزمــــــــة�واملالئمـــــــــة�للقضــــــــاء�ع�ــــــــ��مــــــــواطن�الضــــــــعف��ــــــــذه�عنـــــــــد�

 .التنفيذ
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  املخاطر�املحيطة��عملية�التدقيق�ا��ار��: را�عا

��ـــــــدف�محـــــــافظ�ا��ســـــــابات�مـــــــن�خـــــــالل�تقيـــــــيم�نظـــــــام�الرقابـــــــة�الداخليـــــــة�ومـــــــن�خـــــــالل�إعـــــــداد�خطـــــــة�مالئمـــــــة�

��مــــــــــع�أدلــــــــــة�التــــــــــدقيق�إ�ــــــــــ��تحقيــــــــــق��عــــــــــض��طمئنــــــــــان�نحــــــــــو�نــــــــــوع�ن�مــــــــــن�املخــــــــــاطر�املتعلقــــــــــة�بإبــــــــــداء�رأيــــــــــھ�

  :بخصوص�القوائم�املالية

 ال��الت�املحاس�ية؛مخاطر�وجود�أخطاء�جو�ر�ة���� 

 مخاطر�احتمال�عدم�كفاية�اختبارات�التدقيق�الك�شاف�تلك��خطاء.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

76 



  �طار�املفا�يمي�ملحافظ�ا��سابات: الفصل�الثا�ي

  

  : خالصة�الفصل

مــــــــن�خــــــــالل��ــــــــذا�الفصــــــــل��ســــــــت�تج�أن�م�نــــــــة�محــــــــافظ�ا��ســــــــابات��ــــــــدف�ا��سا�ــــــــ����ــــــــو�الفحــــــــص�والتأكــــــــد�

والغــــــرض�مــــــن��ــــــذا�ال�ــــــدف�إعــــــداد�تقر�ــــــر�يو�ــــــ��فيــــــھ�, مــــــن��ــــــ�ة�البيانــــــات�واملعلومــــــات�املاليــــــة�واملحاســــــ�ية

�و�شــــــــ��ط�فيــــــــھ, رأيــــــــھ�الف�ــــــــ��املحايــــــــد�حــــــــول�مصــــــــداقية�وشــــــــفافية�القــــــــوائم�املاليــــــــة�وفقــــــــا�للمبــــــــادئ�املحاســــــــ�ية

أن�ي�ـــــــون�محايـــــــدا�ومســـــــتقال�عـــــــن�املؤسســـــــة�ذو�كفـــــــاءة�وخ�ـــــــ�ة�عاليـــــــة�حيـــــــث�ي��تـــــــب�عليـــــــھ�أثنـــــــاء�أدائـــــــھ�مل�امـــــــھ�

  .ال���تؤدي�ان��اك�ا�إ���مسؤوليات�تقع�ع���عاتق�املحافظ�وقد�ت�لفھ�حر�تھ��ل��اماتالعديد�من�
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  الفصل�

  :الثالث

  دراسة�ميدانية

بمكتب�محافظ��

  ا��سابات

  

  



  دراسة�ميدانية�بمكتب�محافظ�ا��سابات: الفصل�الثالث

  

  :تم�يد�الفصل

عنـــــــد�عـــــــرض�النتـــــــائج�املوصـــــــل�إل��ـــــــا�مـــــــن�خـــــــالل�, مـــــــن�أجـــــــل�تـــــــدارك�أي�نقـــــــص�قـــــــد�ي��ـــــــق�بالبحـــــــث��������������

حيــــــث�قمنــــــا�بــــــإجراء�دراســــــة�, املطروحــــــة��ــــــ��إشــــــ�الية�الدراســــــةالبحــــــث�مــــــع��جابــــــة�ع�ــــــ��مختلــــــف�ال�ســــــاؤالت�

و�مــــــــا�أن�لنظــــــــام�الرقابـــــــــة�, ميدانيــــــــة�بمكتــــــــب�محــــــــافظ�ا��ســــــــابات�للوقــــــــوف�ع�ــــــــ��مختلــــــــف�مراحــــــــل�التــــــــدقيق

الداخليـــــــــة�عالقـــــــــة�وطيـــــــــدة�بمحـــــــــافظ�ا��ســـــــــابات�وإعـــــــــداد�التقر�ـــــــــر�ال��ـــــــــا�ي�الـــــــــذي�يمكـــــــــن�مـــــــــن�ت�يـــــــــان�الـــــــــدور�

  .نظام�الرقابة�الداخلية�للمؤسسةالذي�يقوم�بھ�محافظ�ا��سابات����تقييم�

  

  :ولتحقيق�ذلك�يتم�تقسيم��ذا�الفصل�إ���ثالث�مباحث�تتمثل���

  .تقديم�املكتب�محل�الدراسة�امليدانية�:املبحث��ول 

�جــــــــــــراءات�ال�ــــــــــــ��يقــــــــــــوم���ــــــــــــا�محــــــــــــافظ�ا��ســــــــــــابات�حســــــــــــب�القــــــــــــانون�التجــــــــــــاري�وم�نــــــــــــة��:املبحــــــــــــث�الثــــــــــــا�ي

  .املحاسبة

  .إعداد�التقر�ر�ال��ا�ي�ملحافظ�ا��سابات�:املبحث�الثالث
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  .تقديم�املكتب�محل�الدراسة�امليدانية: املبحث��ول 

ســــــــوف�نقــــــــوم��ــــــــ���ــــــــذا�املبحــــــــث�بــــــــالتطرق�إ�ــــــــ��املكتــــــــب�محــــــــل�الدراســــــــة�واملتمثــــــــل��ــــــــ��مكتــــــــب��ســــــــتاذ����������

  .وا��دمات�ال���يقوم���ا, من�خالل��عر�فھ" كيحل�بومدين"خب���املحاسب�ومحافظ�ا��سابات�

  .التعر�ف�باملكتب: املطلب��ول 

  :تمادات�التالية�و�عبارة�عن�مكتب�بوالية�مستغانم�الذي�يتمتع�صاحبھ�باإلع

الصـــــــادر�عـــــــن��2017املـــــــؤرخ��ـــــــ��أوت�344رقـــــــم��لالعتمـــــــادخب�ـــــــ��محاســـــــب�ومحـــــــافظ�ا��ســـــــابات�وفقـــــــا� )1

 .املجلس�الوط���للمحاسبة�با��زائر

 .20/01/2019محافظ�ا��سابات�وفق�ش�ادة�التنص�ب�لدى�املجلس�بتار�خ )2

كمــــــــــــا���ــــــــــــ�ل�لــــــــــــدى�, يقــــــــــــوم�محــــــــــــافظ�ا��ســــــــــــابات�بتأديــــــــــــة�اليمــــــــــــ�ن�بــــــــــــاملجلس�القضــــــــــــا�ي�لواليــــــــــــة�مســــــــــــتغانم

, مف�شــــــــية�الضــــــــرائب���ــــــــدف�بدايــــــــة�عملــــــــھ�بصــــــــورة�قانونيــــــــة�مــــــــن�خــــــــالل�إصــــــــدار�رئــــــــ�س�مف�شــــــــية�الضـــــــــرائب

حيــــــــــث�يقــــــــــوم�محــــــــــافظ��2727443011ورقــــــــــم�املــــــــــادة��1732701003338164حيــــــــــث�يمثــــــــــل�الــــــــــرقم�ا��بــــــــــا�ي�

لــــــــــــف�املت�ــــــــــــون�مــــــــــــن��ــــــــــــذه�الوثــــــــــــائق�لــــــــــــدى�الغرفــــــــــــة�الوطنيــــــــــــة�ملحــــــــــــافظي�ا��ســــــــــــابات�ا��ســــــــــــابات�بإيــــــــــــداع�امل

دج�لـــــــــــدى�الغرفــــــــــــة�ومـــــــــــن��نــــــــــــا�1800000الســـــــــــنوي�املقــــــــــــدر�ب���شــــــــــــ��اكو�قـــــــــــوم�ب�ســــــــــــديد�مبلـــــــــــغ�, بـــــــــــا��زائر

  .يصبح�م��ل����جدول�الغرفة�الوطنية

ائنــــــــھ�و�ــــــــ��ذات��ــــــــ��ا��ــــــــدمات�ال�ــــــــ��قــــــــدم�ا�و�قــــــــدم�ا�لز��و�ل�ــــــــ�ام و�نضــــــــباطكمــــــــا�يتم�ــــــــ��املكتــــــــب�با��ديــــــــة�

املجلـــــــس�الـــــــوط���للغرفـــــــة�الوطنيـــــــة��كمـــــــا�قـــــــام�صـــــــاحب�املكتـــــــب�بـــــــال��بص�امليـــــــدا�ي�لـــــــدى�رئـــــــ�س, جـــــــودة�عاليـــــــة

  .ملحافظي�ا��سابات
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  .ا��دمات�ال���يقوم���ا�املكتب: املطلب�الثا�ي

  1:أ�م�ايقدم�املكتب�عدة�خدمات�

يقــــــــــوم�املكتــــــــــب�باملصــــــــــادقة�ع�ــــــــــ��حســــــــــابات�املؤسســــــــــات�ســــــــــواء��انــــــــــت�ذات�مســــــــــؤولية�محــــــــــدودة�أو� )1

 .أو�م�رجانات�والئية, اجتماعية, مؤسسة�مسا�مة�أو�جمعيات�ثقافية

ال�ـــــــــ���عـــــــــ�ن�الصـــــــــورة�ا��قيقيـــــــــة�لعمليـــــــــات�, مـــــــــن�مصـــــــــداقية�و�ـــــــــ�ة�ا��ســـــــــابات�الســـــــــنو�ة�التأكـــــــــد )2

 .إضافة�إ���فحص�ا��الة�املالية�وأصول�املؤسسة, الدورة

 .واملعلومات�املدونة����تقار�ر�ال�سي��, التدقيق�والت�سيق�ب�ن�ا��سابات�السنو�ة )3

عل��ــــــا�املــــــدقق�وال�ــــــ���عرقــــــل�اطــــــالع�املســــــؤول�ن�أو�ا��معيــــــة�العامــــــة�مــــــن��ــــــل�النقــــــائص�ال�ــــــ���عــــــرف� )4

 .العادي�ل�شاط�املؤسسة��ستمرار 

الطبيعيــــــــــــــــــــ�ن�واملعنــــــــــــــــــــو��ن��لأل�ــــــــــــــــــــ�اصاملتا�عــــــــــــــــــــة�ا��بائيــــــــــــــــــــة�واملحاســـــــــــــــــــ�ية��,مســـــــــــــــــــك�املحاســــــــــــــــــــبة )5

وإعـــــــــداد�امل��انيـــــــــات�ا��تاميـــــــــة�والقـــــــــوائم�املاليـــــــــة�و�ـــــــــل��عمـــــــــال�والتصـــــــــر�حات�ا��بائيـــــــــة�والشـــــــــ�ر�ة�

 .الدور�ة�لز�ائنھ

 أ��ـــت ال�ـــ� للمؤسســـات التصـــفية خـــدمات مثـــل و�قتصـــادية، التقنيـــةبالدراســـات� القيـــام )6

 .إدار�ا�أو�ألسباب�أخرى��اإلفالس�مثال �شاط�ا
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ا��ســـــــــــابات�حســـــــــــب�القـــــــــــانون�التجـــــــــــاري�وم�نـــــــــــة��جـــــــــــراءات�ال�ـــــــــــ��يقـــــــــــوم���ـــــــــــا�محـــــــــــافظ�: املبحـــــــــــث�الثـــــــــــا�ي

  .املحاسبة

يقــــــــــوم�محــــــــــافظ�ا��ســــــــــابات�بتــــــــــدقيق�مؤسســــــــــة�معينــــــــــة�وذلــــــــــك�بتوكيــــــــــل�ولقبــــــــــول��ــــــــــذا�التوكيــــــــــل�أو�رفضــــــــــھ�

�نــــــاك�اج��ــــــادات�يبــــــذل�ا�محــــــافظ�ا��ســــــابات�و�ــــــذا�مــــــا�ســــــوف�نتطــــــرق�لــــــھ��ــــــ���ــــــذا�املبحــــــث�وذلــــــك��ــــــ��حالــــــة�

الـــــــــدنيا���ج��ـــــــــاداتقبـــــــــول�التوكيـــــــــل�والـــــــــدخول�إ�ـــــــــ��الوظيفـــــــــة�و�ـــــــــ��حالـــــــــة�رفضـــــــــھ�للتوكيـــــــــل�و�عـــــــــد�ذلـــــــــك�إ�ـــــــــ��

  .ملف�العمل�ومن�ثم��جراءات�املتعلقة�بالطر�قة�ال���ي�بع�ا�محافظ�ا��ساباتا��اصة�ب

  .�جراءات�املبدئية�ملحافظ�ا��سابات����إطار�قبول�التوكيل�أو�رفضھ: املطلب��ول 

  قبول�التوكيل: أوال

يجـــــــب�أن�ت�ـــــــون�طر�قـــــــة�عمـــــــل�محـــــــافظ�ا��ســـــــابات�حـــــــذرة�وترتكـــــــز�ع�ـــــــ��من��يـــــــة�منـــــــذ�قبـــــــول�التوكيـــــــل�ح�ـــــــ��

  .د�تقر�ر�مصادقة�ا��سابات�السنو�ةإعدا

ع�ــــــ��محــــــافظ�ا��ســــــابات�أن�يمتنــــــع�مــــــن�إبــــــداء�قبولــــــھ�, بالتوكيــــــل�وقبــــــل�البــــــدء��ــــــ��الوظيفــــــة��س�شــــــعار عنــــــد�

  :ح���التنفيذ�ال����سمح�لھ�بماي����ج��ادات�س�ولة�و�ذا�قبل�أن�يضع�مسبقا��عض�

 يةتجنب�السقوط�تحت�طائلة�التنا���واملمنوعات�الشرعية�والقانون. 

 التأكد�من�إم�انية�القيام�بامل�مة�السيما��م�انيات�التقنية�وال�شر�ة�ملكتبھ. 

 ال��شــــــــو�ھ�مخالفــــــــات�ومــــــــن�ثــــــــم�تجنــــــــب�املؤسســــــــة�املراقبــــــــة�أخطــــــــار��التأكــــــــد�مــــــــن�أن�التوكيــــــــل�املق�ــــــــ�ح

 .بطالن�مداوالت�جمعي��ا�للمسا�م�ن

الـــــــــــــدنيا���ج��ـــــــــــــادات, إن��ـــــــــــــذه�التوصـــــــــــــية�تـــــــــــــدرس�ع�ـــــــــــــ��ضـــــــــــــوء�القـــــــــــــوان�ن�والتنظيمـــــــــــــات�الســـــــــــــار�ة�املفعـــــــــــــول 

حيــــــث�يجــــــب�ع�ــــــ��محــــــافظ�ا��ســــــابات�قبــــــل�, ملحــــــافظ�ا��ســــــابات�قبــــــل�قبــــــول�التوكيــــــل�والبــــــدء��ــــــ��الوظيفــــــة

  :التالية��ج��اداتأن�يضع�ح���التنفيذ�¸ إبداء�قبولھ�للتوكيل�الذي��س�شعر�بھ

 ســــــــــــابات�مــــــــــــن�عــــــــــــدم�وقوعــــــــــــھ�تحــــــــــــت�طائلــــــــــــة�التنــــــــــــا���واملمنوعــــــــــــات�الشــــــــــــرعية�يتأكــــــــــــد�محــــــــــــافظ�ا��

 .والقانونية

 يطالــــــــب�محــــــــافظ�ا��ســــــــابات�القائمــــــــة�ا��اليــــــــة�للمتصــــــــرف�ن��دار�ــــــــ�ن�أو�أعضــــــــاء�مجلــــــــس�املــــــــدير�ن�

ومجلـــــــس�الرقابــــــــة�للمؤسســـــــة�املراقبــــــــة�واملؤسســــــــات�امل�ســـــــو�ة�وإذا�اقت�ــــــــ����مـــــــر�قائمــــــــة�املســــــــا�م�ن�

 .باألموال�العي�ية

 ة�اس�شــــــــــــعار�ب�بــــــــــــديل�محــــــــــــافظ�ا��ســــــــــــابات�معــــــــــــزول�عليــــــــــــھ�أن�يتأكــــــــــــد�أمــــــــــــام�املؤسســــــــــــة�و�ــــــــــــ��حالــــــــــــ

 .والزميل�املعزول�أن�قرار�عزلھ�لم�يكن��عسفيا

 تصـــــــــــالعليـــــــــــھ�, و�ـــــــــــ��حالـــــــــــة�مـــــــــــا�إذا�خلـــــــــــف�محـــــــــــافظ�ا��ســـــــــــابات�الـــــــــــذي�رفـــــــــــض�تجديـــــــــــد�توكيلـــــــــــھ��

 .عن�أسباب�عدم�قبول�تجديد�توكيلھ�الستعالمبالزميل�املغادر�

 ع�ــــــــ��محــــــــافظ�ا��ســــــــابات�أن�يتأكــــــــد�مــــــــن�أن�كفــــــــاءات�مكتبــــــــھ��ســــــــمح�لــــــــھ�بالتكفــــــــل�و��نفيــــــــذ��يجــــــــب

 .التوكيل�بطر�قة���يحة
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 كمـــــــا�يجـــــــب�عليـــــــھ�أيضـــــــا�أن�يتأكـــــــد�مـــــــن�أنـــــــھ�بإم�انـــــــھ�تلبيـــــــة�م�متـــــــھ�ب�ـــــــل�حر�ـــــــة�الســـــــيما�إزاء�مســـــــ��ي�

  .املؤسسة

  إ���الوظيفةالدخول�: ثانيا

  :وقبول�التوكيل�ولية���ج��ادات�عد�تلبية�

 يجــــــب�ع�ــــــ��محــــــافظ�ا��ســــــابات�أن�يتأكــــــد�مــــــن�شــــــرعية��عي�نــــــھ�حســــــب�ا��الــــــة�مــــــن�طــــــرف�املجلــــــس�

, العــــــــام�العــــــــادي�أو�املجلــــــــس�التأس��ــــــــ���و�ــــــــ��حالــــــــة�حضــــــــوره��ــــــــ��املجلــــــــس�التأس��ــــــــ���الــــــــذي��عينــــــــھ

مجلـــــــس�عـــــــام�عـــــــادي�يم�ـــــــ���املحضـــــــر�مـــــــع�يم�ـــــــ���القـــــــوان�ن�العامـــــــة�إمـــــــا�إذا�تـــــــم��عي�نـــــــھ�مـــــــن�طـــــــرف�

 .وإذا�لم�يحضر�للمجلس�يد���بقبولھ�للمؤسسة�كتابيا" قبول�التوكيل"املالحظة�

 ــــــ���ــــــل�أشــــــ�ال�التعيــــــ�ن�يجــــــب�ع�ــــــ��محــــــافظ�ا��ســــــابات�عنــــــد�قبولــــــھ�التوكيــــــل��عــــــالن�كتابيــــــا�أنــــــھ��

 .ل�س����وضعية�التنا���وال����حالة�مخالفة�شرعية�أو�تنظيمية

 ســـــــابات�أن��علـــــــم�عـــــــن�طر�ـــــــق�رســـــــالة�مضـــــــمونة�مـــــــع�وصـــــــل��يـــــــداع�ا���ـــــــة�يجـــــــب�ع�ـــــــ��محـــــــافظ�ا��

 .يوما�التالية�لقبولھ�التوكيل�15ال���قامت�بتعي�نھ����ظرف�

 قبــــــل�البدايــــــة��ــــــ��تنفيــــــذ�التوكيــــــل�يجــــــب�ع�ــــــ��محــــــافظ�ا��ســــــابات�أن�يرســــــل�إ�ــــــ��املؤسســــــة�املراقبــــــة�

 .رسالة��ش���إ���إجراءات�تطبيق�توكيل�محافظ�ا��سابات

ف�ــــــــــ�ات�التــــــــــدخل�و�جــــــــــال�, طــــــــــرق�العمــــــــــل�املســــــــــتعملة, املتــــــــــدخل�ن, مســــــــــؤولية�امل�مــــــــــة: �شــــــــــ����ــــــــــذه�الرســــــــــالة

  .��عاب, �جال�القانونية�إليداع�التقار�ر, القانونية�ال���يجب�اح��ام�ا

 عنـــــــد�تنفيـــــــذ�توكيلـــــــھ�يجـــــــب�ع�ـــــــ��محـــــــافظ�ا��ســـــــابات�الـــــــذي�تـــــــم��عي�نـــــــھ�حـــــــديثا�أن�يتصـــــــل��ســـــــلفھ�

 .كفل�بتوكيلھ�بطر�قة���يحة�وشرعيةل��صول�ع����ل�معلومة�تفيده����الت

 يجــــــــــب�ع�ــــــــــ��محــــــــــافظ�ا��ســــــــــابات�املغــــــــــادر�أن��ســــــــــ�ل���لفــــــــــھ�الــــــــــدخول�إ�ــــــــــ��الوظيفــــــــــة�و�ــــــــــذا�عمــــــــــال�

 .بمبدأ�التضامن�ب�ن�الزمالء

 و�ــــــ��حالــــــة��عــــــدد�محــــــافظي�ا��ســــــابات�يل�ــــــ�م��ــــــل�واحــــــد�مــــــن��ــــــؤالء�اح�ــــــ�ام��جــــــراءات�املشــــــار�إل��ــــــا�

 .أعاله�وكأنھ�يتصرف�ملفرده

  فض�القبول حالة�ر : ثالثا

رغــــــــــم�وقوعــــــــــھ�تحــــــــــت�, إذا�تــــــــــم�اس�شــــــــــعار�محــــــــــافظ�ا��ســــــــــابات�بالتكفــــــــــل�بتوكيــــــــــل�أو�يحــــــــــاط�علمــــــــــا�بتعي�نــــــــــھ

عليــــــــــھ�بــــــــــإعالم�املؤسســــــــــة��عــــــــــدم�اك�ســــــــــابھ�للكفــــــــــاءة�, طائلــــــــــة�التنــــــــــا���أو�املمنوعــــــــــات�القانونيــــــــــة�أو�التنظيميــــــــــة

و�ــــــذا��ــــــ��ظــــــرف�بواســــــطة�رســــــالة�مضــــــمونة�مــــــع�مث�ــــــت�اســــــتالم�) رفــــــض�م�ــــــ�ر(القانونيــــــة�لقبــــــول��ــــــذا�التوكيــــــل

إذا�لــــــم�يكـــــــن�محــــــافظ�ا��ســـــــابات��ــــــ��حالـــــــة�التنــــــا���أو�امتنـــــــاع�قـــــــانو�ي�, يومــــــا�مـــــــن�تــــــار�خ�عملـــــــھ���ــــــذا��مـــــــر15

وإذا�ســــــــبق�وإن�, أو�تنظي�ــــــــ��يــــــــرفض�قبــــــــول�التوكيــــــــل�عليــــــــھ�بإتبــــــــاع��جــــــــراء�املنصــــــــوص��ــــــــ��القــــــــانون�التجــــــــاري 

يطلـــــــــــب��ـــــــــــ��رســـــــــــالة�رفضـــــــــــھ��قامـــــــــــت�املؤسســـــــــــة�بـــــــــــإجراء��شـــــــــــ�ارات�القانونيـــــــــــة�والتنظيميـــــــــــة�عليـــــــــــھ�أيضـــــــــــا�أن

 .لقبول�التوكيل
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  الدنيا�ا��اصة�بملف�العمل��ج��ادات: املطلب�الثا�ي

مســـــــــــك�مســـــــــــ�ندين�أساســـــــــــ�ن�إن�لـــــــــــم�نقـــــــــــل�إن�الطـــــــــــا�ع�الـــــــــــدائم�مل�مـــــــــــة�محـــــــــــافظ�ا��ســـــــــــابات�تفـــــــــــرض�عليـــــــــــھ�

دائــــــــم�ملــــــــف�ســـــــنوي�حيــــــــث�مســــــــك��ـــــــذه�املســــــــ�ندات��ســــــــمح�ملحــــــــافظ�ملــــــــف�, إجبـــــــار��ن��ــــــــ��تنفيــــــــذ�اج��اداتـــــــھ

  :ا��سابات�بماي��

 طر�قـــــــة�للمراقبـــــــة�والتأكـــــــد�مـــــــن�جمـــــــع��ـــــــل�العناصـــــــر�الضـــــــرور�ة�للتعب�ـــــــ��عـــــــن�رأي�م�ـــــــ�ر�حـــــــول��إتبـــــــاع

 ,ا��سابات�السنو�ة�املعروضة�لفحصھ

 أن�ت�ــــــــون��ــــــــ��حوزتـــــــــھ�معلومــــــــات�ذات�طـــــــــا�ع�دائــــــــم�حــــــــول�املؤسســـــــــة�املراقبــــــــة�طـــــــــوال�مــــــــدة�التوكيـــــــــل�

 ,مع�احتمال�تجديدهو 

 والوســـــــــــائل���ج��ــــــــــاداتوتــــــــــوف���إذا�اقت�ــــــــــ����مـــــــــــر�بــــــــــدليل�عــــــــــن��عمــــــــــال�ال�ـــــــــــ��أجر�ــــــــــت���حتفــــــــــاظ

 ,املستعملة�للوصول�إ���إبداء�رأي�حول�مدى�شرعية�ومصداقية�ا��سابات�السنو�ة

 أن�ت�ون�طر�قة�عملھ�مطابقة�للكيفيات�امل�نية�املقبولة�ع���الصعيد�الوط���الدو��, 

 ع���العمل�الذي�أجري�من�طرف�املساعدين�شراف�. 

  امللف�الدائم: أوال

طر�قـــــــة�ال��ت�ـــــــب�ومضـــــــمون�امللـــــــف�الـــــــدائم�متوقفـــــــة�ع�ـــــــ��خصـــــــائص�املؤسســـــــة�: الشـــــــ�ل�واملضـــــــمون  )1

إال�أنــــــــھ�يمكنــــــــھ�التمحــــــــور�حــــــــول�الفصــــــــول�, املراقبــــــــة�والنظــــــــام�الــــــــداخ���ملكتــــــــب�محــــــــافظ�ا��ســــــــابات

 :�تية

 .ال����ش���إ���مؤسسة�ووحدا��ا :العموميات�ا��اصة�باملؤسسة�املراقبة  ) أ

يمكــــــــن�أن�يحتــــــــوي��ــــــــذا�الفصــــــــل�ع�ــــــــ���ــــــــل�ســــــــند��ســــــــمح�بتقيــــــــيم�بصــــــــفة��:املراقبــــــــة�الداخليــــــــة  ) ب

مجمــــــــــوع�أســــــــــئلة�تخـــــــــــص�, وصــــــــــف�امل�ــــــــــام(واملخــــــــــاطر�العامـــــــــــة, عامــــــــــة��ــــــــــ�ة�الرقابــــــــــة�الداخليــــــــــة

 ...).البيانات, الرقابة�الداخلية

, إجــــــــــــراءات�محاســــــــــــ�ية, النظــــــــــــام�املــــــــــــا���واملحاســــــــــــ���املســــــــــــتعمل�:معلومــــــــــــات�محاســــــــــــ�ية�وماليــــــــــــة) ج

طــــــــرق�وإجــــــــراءات�, السياســــــــة�املاليــــــــة, ��ــــــــم�العمليــــــــات�وفقــــــــا�لطبيع��ــــــــا, مخطــــــــط�مصــــــــا���املحاســــــــبة

حالـــــــــــــة�, ا��ســـــــــــــابات�الســـــــــــــنو�ة�ل�شـــــــــــــاطات�الـــــــــــــثالث�ســـــــــــــنوات��خ�ـــــــــــــ�ة, تقـــــــــــــدير�وعـــــــــــــرض�ا��ســـــــــــــابات

  .ا��ز�نة�والتمو�ل

قــــــــــرار�, قــــــــــوان�ن�ومراجــــــــــع�أخــــــــــرى�ذات�طــــــــــا�ع�قــــــــــانو�ي�:يــــــــــةضــــــــــر��ية�واجتماع, معلومــــــــــات�قانونيــــــــــة) د

�عيـــــــــــ�ن�محـــــــــــافظ�ا��ســـــــــــابات�و�دلـــــــــــة�ع�ـــــــــــ��أن��ـــــــــــل�الواجبـــــــــــات�القانونيـــــــــــة�املتعلقـــــــــــة�بتعي�نـــــــــــھ�تـــــــــــم�

الوثيقـــــــــة�, قائمـــــــــة�املســـــــــا�م�ن�مـــــــــع�عـــــــــدد��ســـــــــ�م�ال�ـــــــــ���ـــــــــ���ـــــــــ��حـــــــــوزة��ـــــــــل�واحـــــــــد�مـــــــــ��م, مالحظ��ـــــــــا

تقر�ــــــــــــــر�, ات�واملجــــــــــــــالسمحاضــــــــــــــر�ا��معيــــــــــــــ, للمؤسســــــــــــــة�و�جتمــــــــــــــا��ا��اصــــــــــــــة�بالنظــــــــــــــام�الضــــــــــــــر����

  .العقود�ال�امة�واملراجع�القانونية��خرى , محافظي�ا��سابات�السابقة

وصـــــــــــف�, وصـــــــــــف�الـــــــــــدورات��ساســـــــــــية, قطـــــــــــاع�ال�شـــــــــــاط�:والتجار�ـــــــــــة��قتصـــــــــــاديةا��صـــــــــــائص�) ه

  .الز�ائن�والسياسة�التجار�ة, املؤسسة����الفرع�وكذا�ع���مستوى�السوق 
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التج��ـــــــــــــــ�ات�والـــــــــــــــنظم�, مخطـــــــــــــــط�مصـــــــــــــــ��ة��عـــــــــــــــالم���ـــــــــــــــ��:معلومـــــــــــــــات�حـــــــــــــــول��عـــــــــــــــالم���ـــــــــــــــ�) و

  .م�شورة�ومراجعبرامج�, املستعملة

, يمكـــــــــن�للملــــــــــف�الــــــــــدائم�أن�يـــــــــنظم�ع�ــــــــــ��شــــــــــ�ل�ملـــــــــف�فر�ــــــــــ���ســــــــــ�ل�ترت�ـــــــــب�املراجــــــــــع�وفحصــــــــــ�ا) 2

  .هو�كذا�يجب�فتح�ملف�فر���ل�ل�فصل�من�الفصول�املذ�ورة�أعال 

  .ملف�فر���م��ص�املضمون�مطبوعا�مسبقا�إضافة�ل�ليمكن�) 3

  .مسك�امللف�الدائم) 4

ح�ــــــــــ���شــــــــــ�ل�امللــــــــــف�الــــــــــدائم�مجموعــــــــــة�معلومــــــــــات�مفيــــــــــدة�ذات�الطــــــــــا�ع�الــــــــــدائم�حــــــــــول�املؤسســــــــــة�املراقبــــــــــة�

  :�ستوجب

 لما�طرأ��عديال�ع���عنصر�دائم�بانتظام�عي�ن�امللف�الدائم��. 

 لم��عد�ل�ا�أية�فائدة�اقتضاء�املعلومات�القديمة�وال��. 

 املراجع�ذات�ا���م�ال��م�بت��يصالقيام�. 

  امللف�السنوي : ثانيا

يتضـــــــمن��ـــــــذا�, ع�ـــــــ��عكـــــــس�امللـــــــف�الـــــــدائم�الـــــــذي��ســـــــتعمل�طيلـــــــة�مـــــــدة�التوكيـــــــل�وتجديـــــــده�املحتمـــــــل )1

 .امللف��ل�العناصر�املرتبطة�بامل�مة�وال���ال�يتجاوز�استعمال�ا��شاط�املراقبة

املن��يــــــــة�املتبعــــــــة�لتنفيــــــــذ�امل�مــــــــة�, ع�ــــــــ��مجموعــــــــة��عمــــــــال�املنفــــــــذة�يجــــــــب�أن�يحتــــــــوي��ــــــــذا�امللــــــــف )2

وامل��ـــــــــــص�وعناصــــــــــــر�املعلومــــــــــــات�ال�ــــــــــــ��ســــــــــــمحت�ملحــــــــــــافظ�ا��ســــــــــــابات�بإبــــــــــــداء�رأيــــــــــــھ�حــــــــــــول�درجــــــــــــة�

 .الشرعية�ومصداقية�ا��سابات�السنو�ة

تـــــــــدو�ن��عمـــــــــال�ال�ـــــــــ��أجر�ـــــــــت�, تحكـــــــــم�أفضـــــــــل��ـــــــــ��امل�مـــــــــة: �عـــــــــد��ـــــــــذا�امللـــــــــف�ضـــــــــروري�مـــــــــن�أجـــــــــل )3

ت��يـــــــر�الـــــــرأي�املبـــــــدي�, التأكـــــــد�مـــــــن�التنفيـــــــذ�الك�ـــــــ��لل��نـــــــامج�بـــــــدون�إ�مـــــــال, عمـــــــول���ـــــــاامل�و�ختبـــــــارات

 .و�س�يل�تحر�ر�التقر�ر

املطبقــــــة�وا��ديـــــة�ال�ــــــ��اتصــــــفت���ـــــا��ــــــذه�امل�مــــــة���ج��ــــــادات�عت�ــــــ��ذلـــــك�دليــــــل�إثبــــــات�ل�ـــــل�, و�التـــــا�� )4

 .أثناء�أدا��ا

 :يدور�امللف�السنوي�حول�الفواصل��تية: الش�ل�واملضمون  )5

, م��انيــــــــــة�الوقــــــــــت�ومتا�عــــــــــة��عمــــــــــال, قائمــــــــــة�املتــــــــــدخل�ن, برنــــــــــامج�عــــــــــام: م�وتخطــــــــــيط�امل�مــــــــــةتنظــــــــــي  ) أ

 .تار�خ�إيداع�التقار�ر, م�ان�التدخل, تار�خ�ومدة�الز�ارات, يومية�املتدخل�ن

وصــــــــــــف��نظمــــــــــــة�واملخطــــــــــــط�املســــــــــــ���ومجموعــــــــــــة��ســــــــــــئلة�ا��اصــــــــــــة�: تقيــــــــــــيم�املراقبــــــــــــة�الداخليــــــــــــة  ) ب

قـــــــــــــوة�وضـــــــــــــعف��نظمـــــــــــــة�وإجـــــــــــــراءات�الشـــــــــــــركة�, املراقبـــــــــــــة�الداخليـــــــــــــةتقيـــــــــــــيم�, باملراقبـــــــــــــة�الداخليـــــــــــــة

اســـــــت�تاج�مـــــــدى�الثقـــــــة�املمنوحـــــــة�لألنظمـــــــة�و�جـــــــراءات�املعمـــــــول���ـــــــا�وأثر�ـــــــا�, أوراق�العمـــــــل, املراقبـــــــة

 .ع���برنامج�مراقبة�ا��سابات
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, املكيــــــــــــف�مــــــــــــع�خصوصــــــــــــيات�وأخطــــــــــــار�املؤسســـــــــــــةبرنــــــــــــامج�العمــــــــــــل�: مراقبــــــــــــة�ا��ســــــــــــابات�الســــــــــــنو�ة) ج

مراجــــــع�أو���ــــــ�ة�مــــــن�املراجــــــع�املتحصــــــل�عل��ــــــا�مــــــن�طــــــرف�املؤسســــــة�أو�, تفاصــــــيل��عمــــــال�ال�ــــــ��أجر�ــــــت

ت��ـــــــــيص��عمـــــــــال�املنفـــــــــذة�والتعقيـــــــــب�عل��ـــــــــا�إضـــــــــافة�, �خـــــــــر�ن�م�ـــــــــ�رة��رقـــــــــام�وا��ســـــــــابات�املفحوصـــــــــة

  .للش�ادة�خالصة�عامة, إ���النقائص�ال���تم�اك�شاف�ا

الكشــــــــــف�عــــــــــن�املخالفــــــــــات�لــــــــــدى�, القانونيــــــــــة��تفاقيــــــــــاتفحــــــــــص��:املراقبـــــــــات�ا��اصــــــــــة�أو�الشــــــــــرعية) د

, جمـــــــــع�مراجـــــــــع��عمـــــــــال�املتعلقـــــــــة�بالواجبـــــــــات�ا��اصـــــــــة�املشـــــــــار�إل��ـــــــــا�أعـــــــــاله, التـــــــــدخالت, وكيـــــــــل�الدولـــــــــة

  .فحص��حداث�الالحقة�عند�إ��اء�ال�شاط

معلومـــــــــات�حـــــــــول�اجتماعـــــــــات�مجلـــــــــس��دارة�, املراســـــــــالت�املتبادلـــــــــة�مـــــــــع�املؤسســـــــــة�:املراجـــــــــع�العامـــــــــة) ه

التأكيـــــــــدات�املتحصـــــــــل�, وجمعيـــــــــة�املســـــــــا�م�ن�و�ـــــــــاألخص�القـــــــــرارات�ال�ـــــــــ��تـــــــــؤثر�ع�ـــــــــ��حســـــــــابات�ال�شـــــــــاط

  .����من�املحاضر, عل��ا�مع�الغ��

�ستحســــــــــن�تحضــــــــــ���ملفــــــــــات�فرعيــــــــــة��ســــــــــ�ل�اســــــــــتعمال�, كمــــــــــا��ــــــــــو�ا��ــــــــــال�بال�ســــــــــبة�للملــــــــــف�الــــــــــدائم�)6

  .وفحص�امللف�السنوي 

  بملفات�العمل��حتفاظ: ثالثا

إن�الطـــــــــــا�ع�الســـــــــــري�للمعلومـــــــــــات�ال�ـــــــــــ��تتضـــــــــــم��ا��ـــــــــــذه�امللفـــــــــــات�تج�ـــــــــــ��محـــــــــــافظ�ا��ســـــــــــابات�ع�ـــــــــــ�� )1

 .من�قانون�العقو�ات�301املحافظة�ع����ذا�الطا�ع�خارج�املكتب�و�ذا�طبقا�ألح�ام�املادة�

يجـــــــــب�, اجـــــــــع�املتعلقـــــــــة�باملؤسســـــــــة�املراقبـــــــــةإن�امللفـــــــــات�الســـــــــنو�ة�وامللـــــــــف�الـــــــــدائم�باإلضـــــــــافة�إ�ـــــــــ��املر  )2

 ).من�القانون�التجاري �12املادة�(سنوات�ح����عد�ان��اء�مدة�الو�الة��10ا�مدة���حتفاظ

  حالة��عدد�محافظي�ا��سابات: را�عا

�ــــــ��حالــــــة��عــــــدد�محــــــافظي�ا��ســــــابات��ــــــل�واحــــــد�مــــــن�املحــــــافظ�ن�مج�ــــــ��ع�ــــــ��مســــــك�ملفــــــات�العمــــــل� )1

 .املشار�إل��ا�أعاله

حالــــــــة�تقســــــــيم�العمــــــــل�بــــــــ�ن�مســــــــاعدي�املحــــــــافظ�ن�يجــــــــب�أن�يتضــــــــمن�ملــــــــف��ــــــــل�واحــــــــد�مــــــــ��م��و�ــــــــ� )2

 .ع�������مس�ندات�عمل�زميلھ

 .تبقى�مسؤولية��ل�واحد�م��م��املة�لتنفيذ�امل�مة�ع���أحسن�وجھ )3

  �جراءات�املتعلقة�بالطر�قة�ال���ي�بع�ا�محافظ�ا��سابات: املطلب�الثالث

  :محافظي�ا��سابات�حول�ثالث�وجبات�شرعية�تتمحور�م�ام

 مراقبة�انتظام�ومصداقية�ا��سابات�السنو�ة. 

 التأكد�من�اح��ام��جراءات�الشرعية�والقانونية�ال����س���حياة�املؤسسة�املراقبة. 

 امل�ـــــــــــام�ا��اصـــــــــــة�بـــــــــــالتعر�ف�برأ��ـــــــــــا�ومالحظتـــــــــــھ�ألج�ـــــــــــزة�املؤسســـــــــــة�املراقبـــــــــــة�و�ـــــــــــ���عـــــــــــض��حيـــــــــــان�

 .للسلطات�املعينة
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 لبلـــــــــوغ���ــــــــــداف�املســـــــــطرة�ع�ــــــــــ��محـــــــــافظ�ا��ســــــــــابات�أن�يتعــــــــــرف�و�قـــــــــدر��ــــــــــ��أجـــــــــل�محــــــــــدود�جــــــــــدا�

 .لكتلة�املعلومات�ال������جد�م�مة�ومختلفة

 وضـــــــــــيق�الوقـــــــــــت�املحـــــــــــدد�ل�ـــــــــــا�كن�يجـــــــــــة�لـــــــــــذلك�يلـــــــــــزم�امل�نيــــــــــــ�ن�, و�عقـــــــــــد�لكتلـــــــــــة�املعلومـــــــــــات���ـــــــــــم

وال�ــــــــ���ســــــــمح�لــــــــھ�بجمــــــــع�أك�ــــــــ��عــــــــدد�ممكــــــــن�مــــــــن��دلــــــــة�, ا��ــــــــذر�ن�و�نــــــــذر�باتخــــــــاذ�طر�قــــــــة�عقالنيــــــــة

 .الالزمة�للتعب���عن�رأيھ

  :�ذه�الطر�قة�ت��كز�ع����جراءات��تية

 .الدخول�إ���امل�نة�إجراءات  ) أ

 .املؤسسة�املراقبة�بصفة�عامةالتعرف�ع���  ) ب

  .فحص�وتقييم�املراقبة�الداخلية) ج

  .مراقبة�ا��سابات) د

  التعرف�ع���املؤسسة�املراقبة�بصفة�عامة: أوال

واملاليـــــــة�والقانونيـــــــة���قتصـــــــاديةقبـــــــل�بدايـــــــة�مراقبـــــــة�ا��ســـــــابات�ع�ـــــــ��محـــــــافظ�ا��ســـــــابات�معرفـــــــة�الوقـــــــا�ع�

املرحلـــــــــــــة��ـــــــــــــو�ا��صـــــــــــــول�ع�ـــــــــــــ��املفـــــــــــــا�يم�ال�افيـــــــــــــة�املحاســـــــــــــ�ية�للمؤسســـــــــــــة�املراقبـــــــــــــة�وال�ـــــــــــــدف�مـــــــــــــن��ـــــــــــــذه�

  :��صوصيات�املؤسسة�املراقبة�ب

 تحديــــــــــد��خطـــــــــــار�العامـــــــــــة�املتعلقـــــــــــة�بخصوصـــــــــــيات�املؤسســــــــــة�املراقبـــــــــــة�ال�ـــــــــــ��بإم�ا��ـــــــــــا�التـــــــــــأثر�ع�ـــــــــــ��

 .ا��سابات�أو�ع���اتجاه�وتخطيط�امل�مة

 عــــــــــــة�طبي: ع�ـــــــــــ��محـــــــــــافظ�ا��ســـــــــــابات�أن�يبحــــــــــــث�عـــــــــــن�املعلومـــــــــــات�ال�ـــــــــــ��تخــــــــــــص�املجـــــــــــاالت�التاليـــــــــــة

التنظــــــــــــــيم��داري�, السياســــــــــــــات, التنظــــــــــــــيم�العــــــــــــــام, �ي�لــــــــــــــة�املؤسســــــــــــــة, قطــــــــــــــاع�ال�شــــــــــــــاط, ال�شــــــــــــــاط

 .�طالع�ع���القانون��سا���, واملحاس��

 عنـــــــوان�الوحـــــــدات, ال�ي�لـــــــة�العامـــــــة, املراجـــــــع, �جتماعيـــــــةال�ســـــــمية�: تقـــــــديم�املؤسســـــــة�بصـــــــفة�عامـــــــة ,

 .ؤسسةاملس��ين�و���اص�ال���يتصل���ا����امل, ملحة�تار�خية

  فحص�وتقييم�املراقبة�الداخلية: ثانيا

محـــــــــافظ�ا��ســـــــــابات�محـــــــــدودة�ماديـــــــــا�نظـــــــــرا�لعـــــــــدد��حـــــــــداث�ال�ـــــــــ��مـــــــــن�الواجـــــــــب�أن�يضـــــــــمن��إم�انيـــــــــاتإن�

يجـــــــــــب�أن�يتحقـــــــــــق�مســـــــــــبقا�مـــــــــــن�كفـــــــــــاءات�ا���ـــــــــــاز�املحاســـــــــــ���للمؤسســـــــــــة�املراقبـــــــــــة�, شـــــــــــرعي��ا�ومصـــــــــــداقي��ا

أو�(ضـــــــــمانات��افيـــــــــة�مـــــــــن�ا���ـــــــــاز�املحاســـــــــ��ل��صـــــــــول�ع�ـــــــــ��, وقـــــــــدر��ا�ع�ـــــــــ��القيـــــــــام�بـــــــــأحوال�ماليـــــــــة�نا��ـــــــــة

فيمــــــــــــــا�يخــــــــــــــص�شــــــــــــــرعية�ومصــــــــــــــداقية�ا��ســــــــــــــابات�مــــــــــــــن�واجــــــــــــــب�محــــــــــــــافظ�) منظمـــــــــــــات�محاســــــــــــــ�ية�وإدار�ــــــــــــــة

مســــــــتوى�نوعيــــــــة�املراقبــــــــة�, اح�ــــــــ�ام��شــــــــ�ال�الشــــــــرعية�والقانونيــــــــة: ا��ســــــــابات�ال��ك�ــــــــ��ع�ــــــــ��النقــــــــاط�التاليــــــــة

  .الداخلية
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 :اح��ام��ش�ال�الشرعية�والقانونية )1

 ع���محافظ�ا��سابات�أن�يتحقق�من�مسك�التوقيعات�والتحديث�املستمر�للدفاتر�وال��الت�

��ل�تداول�املجالس�, اليومية, دف����جور , دف���ا��رد, اليومية�العامة: الشرعية�والقانونية�م��ا

مول��ل�ال��الت�املفروضة�من�طرف�القانون�املع, ��ل�تداوالت�مجلس��دارة�أو�ا��راسة, العامة

 يتحقق�من�املسك�املنتظم�ل��ل�ا��ضور�ملجلس��دارة�أو�ا��راسة�حسب�ا��االت؛, بھ

 يتحقق�من�اح��ام�قواعد�التقديم�والتقييم�امل�شورة����النظام�املحاس���املا���واملخططات�امل�نية؛ 

 أو�يتحقق�من�اح��ام�القواعد��ساسية�املنصوص�عل��ا�سواء�من�طرف�النظام�املحاس���املا���

, الت�لفة�التار�خية, �ستغاللاستمرار�ة�, استقاللية�ال�شاطات, دوام�الطرق : القانون�التجاري�السيما

 ا��ذر؛, عدم�التعو�ض

 :الفحص�وتقدير�املراقبة�الداخلية )2

 يقدر�محافظ�ا��سابات�إم�انية��نظمة�وإجراءات�املؤسسة�املراقبة�ال���يتولد�م��ا�أحوال�مالية�

 .عا���من�املصداقية�ال���تقدم�مستوى 

 التحقيق�عن��بمبادئيرتبط�البعض�: ا��تميات�ال���تخضع�ل�ا�املراقبة�الداخلية�تتمثل����أمر�ن

البعض��خر�, طر�ق��نظمة�و�جراءات�ال���بدور�ا�تأخذ�من����يال��ا�واس��ادا��ا�ا��اصة

ية��دار�ة�و���مكيفة�ب��م�لقواعد�التعر�ف�وفصل�امل�ام�واملسؤوليات�ال���ست�ث�للتطبيق�والتقن

 .املؤسسات

 عر�ف�املراقبات�الداخلية�ال���يرتكز�: إن�تقدير�املراقبة�الداخلية�يجب�أن��سمح�ملحافظ�ا��سابات�

الكشف�عن��سبة�الغلطات����معا��ة�املعطيات�من�أجل�تقليص�برنامج�مراقبة�ا��سابات�, عل��ا

 .املناسبة

 نظام�التوثيق�, نظام�التنظيم: يرتكز�ع���امل�ونات��ساسية��تية�إن�دراسة�وتقييم�املراقبة�الداخلية

 .نظام�املراقبة, املوظف�ن, الوسائل�املادية�ل��ماية, نظام��دلة, و�عالم

تفرقة�امل�ام�ال���يجب�أن�تقوم�ع���أساس�التنفيذ�, �عر�فات�املسؤوليات: يتمثل����:نظام�التنظيم  ) أ

ال���تقوم�ع���عدم��جماع�ب�ن�العم���مثل�املص��ة�التجار�ة�مص��ة��تفرقة�امل�ن, املتبادل�للم�مة

, ال���يل, حارس�الصيانة, أم�ن�املخزون, مثل�أم�ن�الصندوق ��حتفاظا��ماية�أو�, �نتاج�و�ش�ار

وصف�امل�ن�ال���تتمثل����الدقة�مكتو�ة�ع���مستوى�التنفيذ��ل�من�مصدر�املعلومات�املستوجب�

 .مدة�املعا��ة, ية�معا����اكيف, معا����ا
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ل�ـــــــــي�ي�ـــــــــون�نظـــــــــام�التوثيـــــــــق�و�عـــــــــالم�مقنعـــــــــا�يجـــــــــب�عليـــــــــھ�أن�يتضـــــــــمن�: نظـــــــــام��عـــــــــالم�والتوثيـــــــــق  ) ب

وثــــــــائق�, الوثــــــــائق�دعــــــــائم��عــــــــالم, مكتو�ــــــــة�مســــــــتحدثة�يوميــــــــا�وال�ــــــــ��تحــــــــدد�بوضــــــــوح�إجــــــــراءات: مــــــــاي��

 .�جراءات

وتنفيــــــــــذ�, يجــــــــــب�ع�ــــــــــ���ــــــــــذا�النظــــــــــام�أن��ســــــــــمح�بالتأكــــــــــد�مــــــــــن�أن�ال��ســــــــــمح�بتجنيــــــــــد�:نظــــــــــام��دلــــــــــة) ج

والتنفيــــــــــــــذ�أو�ال��ــــــــــــــ�يل���نطــــــــــــــالق�ــــــــــــــل�صــــــــــــــفقات�, و��ــــــــــــــ�يل�إال�الصــــــــــــــفقات�التنظيميــــــــــــــة�واملناســــــــــــــبة

  .جالمكشوفة����أحسن�� 

, )فصــــــــــل�امل�ــــــــــام(املراقبــــــــــة�املتبادلــــــــــة�للم�ــــــــــام: إن�العناصــــــــــر�التاليــــــــــة�ت�ــــــــــون�مــــــــــن�نظــــــــــام��دلــــــــــة�نظامــــــــــا�مقنعــــــــــا

, املراقبـــــــــة�التلقائيـــــــــة�لل�ســــــــــب, شـــــــــبھ�تـــــــــرقيم�ومراقبــــــــــة�املقتطفـــــــــات, وســـــــــائل��عــــــــــالم���ـــــــــ�, تنظـــــــــيم�املحاســـــــــبة

  .ترت�ب�الوثائق, التقار�ات

ا��ــــــــزائن�املخصصــــــــة�لســــــــ�ولة�, ا��ــــــــواجز, �بــــــــواب, ا��ــــــــدران�:تتمثــــــــل��ــــــــ��:الوســــــــائل�املاديــــــــة�ل��مايــــــــة) د�����

  ...التبذير, ا��سائر, الدخول�املح���ت�ون�وسائل�مباشرة�ل��ماية�ضد�السرقة

, الوســــــائل�املاديـــــــة, الوســــــائل�ا��ســـــــدية: إذن��ــــــل�الوســــــائل�ال�ـــــــ����ــــــدف�مباشـــــــرة�أو�غ�ــــــ��مباشـــــــرة�إ�ــــــ��ا��مايـــــــة

  .قاعات��عالم����, بطاقات, الوثائق

ذوي�الضــــــــم���امل�ــــــــ��يز�ـــــــــد�, املــــــــوظف�ن�ذوي�الكفــــــــاءة�وامل�ــــــــون�ن�للقيــــــــام�بامل�ـــــــــام�امل�لفــــــــ�ن���ــــــــا :املــــــــوظف�ن) ه�   

للتأكــــــــد�مــــــــن�كفــــــــاءات�, املاليــــــــة�ال�ــــــــ���عــــــــرض�عليــــــــھ�للفحــــــــص��حــــــــوالمــــــــن�ثقــــــــة�محــــــــافظي�ا��ســــــــابات�حــــــــول�

, واملســـــــــتمر�الت�ـــــــــو�ن��و�ـــــــــ�, إجـــــــــراءات�التجديـــــــــد: يجـــــــــب�ع�ـــــــــ��محـــــــــافظ�ا��ســـــــــابات�تقيـــــــــيم�مـــــــــاي��, املـــــــــوظف�ن

  .املراقبة�والتقييم�الدوري�لل�شاط, سياسة��جور 

  :نظام��شراف�ع���املراقبة) و

 تأكيـــــــد�الف�ـــــــم�, ف�ـــــــم�ووصـــــــف��نظمـــــــة�امل�مـــــــة: املراقبـــــــة�الداخليـــــــة�يمـــــــر�ع�ـــــــ���حـــــــوال��تيـــــــة�تقيـــــــيم

, التحقـــــــق�مـــــــن�ســـــــ���ودوام�النقـــــــاط�القو�ـــــــة, إبـــــــراز�نقـــــــاط�قـــــــوى�وضـــــــعف��نظمـــــــة, بواســـــــطة�تحلـــــــيالت

 .التقييم�ال��ا�ي�والتأثر�حول�م�مة�الت��يص

 حــــــول�(ع�ــــــ��الســــــ���امل��وظــــــةنقــــــائص�ال: �شــــــ���الت��ــــــيص�حــــــول�تقيــــــيم�املراقبــــــة�الداخليــــــة�إ�ــــــ��مــــــاي��

التـــــــــــــــأث��ات�املمكنـــــــــــــــة�حـــــــــــــــول�ا��ســـــــــــــــابات�, لألنظمـــــــــــــــة�و�جـــــــــــــــراءات) �دراك�إذا�مــــــــــــــا�اقت�ـــــــــــــــ����مـــــــــــــــر

 .مراقبة�ا��ساباتالتأث���حول�برنامج�, السنو�ة

 و�ــــــــ��تقر�ــــــــر�, يجـــــــب�أن�ت�ــــــــون�نتــــــــائج�دراســــــــة�وتقيــــــــيم�املراقبــــــــة�الداخليــــــــة�م�ــــــــ�لة��ــــــــ��ملفــــــــات�العمــــــــل

 .املراقبة�موجھ�إ���مس��ي�املؤسسة

 يجــــــــــب�ع�ــــــــــ��التقر�ــــــــــر�حــــــــــول�املراقبــــــــــة�الداخليــــــــــة�املوجــــــــــھ�إ�ــــــــــ��مســــــــــ��ي�املؤسســــــــــة�املراقبــــــــــة�أن�ي�ــــــــــ�ز�

�لمـــــــــا��ـــــــــان�ذلـــــــــك�, �نحـــــــــالل�والنقـــــــــائص�امل��وظـــــــــة�باإلضـــــــــافة�إ�ـــــــــ��اق��احـــــــــات�التحســـــــــ�ن�والنصـــــــــائح

 .ضرور�ا
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 ن�يجــــــــة�وتــــــــأث����ــــــــذا�الضــــــــعف�ع�ــــــــ��ا��ســــــــابات�الســــــــنو�ة, أن��عــــــــا���وصــــــــف�نقــــــــاط�الضــــــــعف�يجــــــــب ,

 .امل�ان�والتار�خ�و�مضاء, مرفق�محتمل, رأي�ونصائح��سمح�التغلب�عل��ا

 قـــــــد�يجـــــــد�محـــــــافظ�ا��ســـــــابات�نفســـــــھ��ســـــــتخلص�عنـــــــد�وصـــــــولھ�إ�ـــــــ���ـــــــذا�املســـــــتوى�مـــــــن�امل�مـــــــة�إ�ـــــــ��

يـــــــة�تحتـــــــوي�ع�ـــــــ��نقـــــــائص�مـــــــن��حـــــــوال�املاليـــــــة�رفـــــــض�شـــــــ�ادة�ا��ســـــــابات�إذا��انـــــــت�املراقبـــــــة�الداخل

 .املنتجة�عديمة�املصداقية

  مراقبة�ا��سابات: ثالثا

 إن�ال�ــــــدف�مــــــن��ــــــذه�املرحلــــــة�امل�مــــــة��ــــــو�جمــــــع�عناصــــــر�مقنعــــــة��افيــــــة�إلبــــــداء�رأي�حــــــول�ا��ســــــابات�

 .السنو�ة

 إن�امتــــــــــداد�طبيعـــــــــــة�املراقبــــــــــات�املســـــــــــتعملة��ـــــــــــ��ا��ســــــــــابات��عـــــــــــود�للمــــــــــرحلت�ن�الســـــــــــابقت�ن�املعرفـــــــــــة�

 .العامة�للمؤسسة�وتقييم�نظام�الرقابة�الداخلية

 يجــــــــــب�ع�ــــــــــ��برنــــــــــامج�مراقبــــــــــة�ا��ســــــــــابات�أن�ي�ــــــــــون�مخففــــــــــا�أو�ممتــــــــــدا�حســــــــــب�درجــــــــــة�الثقــــــــــة�ال�ــــــــــ��

 .وإ����نظمة�و�جراءات�املعمول���ا, يمنح�ا�محافظ�ا��سابات�إ���آلة�املحاسب

 ائمــــــة�املراقبــــــات�لإلنجــــــاز�ق: يمكــــــن�تحر�ــــــر�برنــــــامج�املراقبــــــة�ع�ــــــ��ورقــــــة�عمــــــل�خاصــــــة�ومنظمــــــة�كمــــــاي��

امتــــــــداد�, يجــــــــب�أن�ت�ــــــــون��ــــــــذه�املراقبــــــــات�معا��ــــــــة�بالتفصــــــــيل�ح�ــــــــ��يــــــــتمكن�املســــــــاعدين�ب�نفيــــــــذ�ا

مرجـــــــع��ـــــــ��ورقـــــــة�العمـــــــل�أيـــــــن�تـــــــم�, �شـــــــارة�إ�ـــــــ��انجـــــــاز�املراقبـــــــة, النمـــــــوذج�مـــــــع�مراعـــــــاة�عتبـــــــة�املف�ـــــــوم

 .املراقبةاملشا�ل�املتعرض�ل�ا��شارة�إل��ا�ضرور�ة�أثناء�, إ���املراقبة�إسناده

 بحــــــــــوزة�محاســــــــــبة�ا��ســــــــــابات�, ل��صــــــــــول�ع�ــــــــــ��العناصــــــــــر�و�دلــــــــــة�الضــــــــــرور�ة�للتعب�ــــــــــ��عــــــــــن�الــــــــــرأي

مختلـــــــف�التقنيـــــــات�وال�ـــــــ��يجـــــــب�عليـــــــھ�أن�ي��ك�ـــــــا�أو�يوحـــــــد�ا�حســـــــب�ا��ســـــــابات�أو�ا��ـــــــزء�املراقـــــــب�

املف�شــــــــــية�املاديــــــــــة�واملالحظــــــــــة�وال�ــــــــــ��تقــــــــــوم�بفحــــــــــص��صــــــــــول�وا��ســــــــــابات�أو�مراقبــــــــــة�: تتمثــــــــــل��ــــــــــ�

, تقييمــــــــــات, التحلــــــــــيالت, املراقبــــــــــات�ا����يــــــــــة�العدديــــــــــة, فحــــــــــص�املســــــــــ�ندات, ذ��جــــــــــراءطر�قــــــــــة�تنفيــــــــــ

 .الفحص�التحلي��, تقارب�وتقسيمات

 يجــــــــــــب�أن��ســــــــــــمح�مراقبــــــــــــة�ا��ســــــــــــابات�مــــــــــــن�التأكــــــــــــد�ع�ــــــــــــ��أن��ــــــــــــل�العناصــــــــــــر��ــــــــــــ�يحة�ودقيقــــــــــــة�

 .ومطبقة�حسب�املبادئ�املتعارف�عل��ا

 التأكــــــد�مــــــن�أن�ا��ســــــابات�الســــــنو�ة��يجــــــب�ع�ــــــ��محــــــافظ�ا��ســــــابات, ح�ــــــ��يــــــتمكن�مــــــن�إبــــــداء�رأيــــــھ

وإ��ـــــــــــا�ت�ـــــــــــ�ز�بطر�قـــــــــــة��ـــــــــــ�يحة�قـــــــــــرارات�املســـــــــــ��ين�, موافقـــــــــــة�مـــــــــــع�خالصـــــــــــاتھ�ومعرفتـــــــــــھ�باملؤسســـــــــــة

 .و�عطي�صورة�مخلصة�ل�شاطھ�وحالتھ�املالية

 و�ـــــــــ��مقدمـــــــــة�حســـــــــب�, حســـــــــابات�الن�يجـــــــــة�واملرافـــــــــق�تتطـــــــــابق�مـــــــــع�معطيـــــــــات�املحاســـــــــبة, إن�امل��انيـــــــــة

�حـــــــداث�الســـــــابقة�لتـــــــار�خ���عتبـــــــار املفعـــــــول�مـــــــع��خـــــــذ��عـــــــ�ن��مبـــــــادئ�املحاســـــــبة�والقـــــــانون�الســـــــاري 

 .ان��اء�ال�شاط
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  إعداد�التقر�ر�ال��ا�ي�ملحافظ�ا��سابات: املبحث�الثالث

  تقديم�القوائم�املالية�: املطلب��ول 

  x ���31/12/2019 م��انية�أصول�املؤسسة:  03ا��دول�رقم�

  ق.خ.��تال�ات�وم  املبلغ��جما��  �صول 
 املبلغ�الصا��

  Nللسنة

 املبلغ�الصا��

  N-1للسنة

          أصول�غ���جار�ة

تث�يتات�عي�ية�

  أخرى 
304710636  263080487  41630149  95788330  

قروض�وأصول�

  مالية�أخرى 
2400000  -  2400000  2400000  

مجموع��صول�

  غ���ا��ار�ة
321700723  279475014  42225709  225785797  

          أصول�جار�ة

مخزونات�

ومنتجات�قيد�

  التنفيذ

33804175  -  33804175  53964175  

          ا��سابات�الدائنة

  -  51424268  -  51424268  الز�ائن

  555817  6348295  -  6348295  الضرائب

  101807411  416454954  -  416454954  املدينون��خرون

وما�املوجودات�

  يماثل�ا
        

  1843625  462749  -  462749  ا��ز�نة

مجموع��صول�

  ا��ار�ة
        

املجموع�العام�

  لألصول 
830255164  279475014  550780150  383956827  

  وثائق�داخلية�ملكتب�محافظ�ا��سابات: املصدر
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  .X ����31/12/2019م��انية�خصوم�املؤسسة�:  04ا��دول�رقم�

 N-1املبلغ�الصا���للسنة�  N املبلغ�الصا���للسنة  ا��صوم

 N-1املبلغ�الصا���للسنة�  N املبلغ�الصا���للسنة  رؤوس��موال�ا��اصة

  100000000  100000000  رأس�املال�الصادر

  621702  694786  عالوات�واحتياطات

  1461684  )677370(  الصافية�الن�يجة

مجموع�رؤوس��موال�

  ا��اصة
323581193  183824166  

      ا��صوم�غ�ا��ار�ة

  92220754  88266237  قروض�وديون�مالية

  92220754  88266237  مجموع�ا��صوم�غ�ا��ار�ة

      ا��صوم�ا��ار�ة

  21219017  36226356  موردون�وحسابات�م��قة

  24420719  3287575  ضرائب

  62260140  64398412  ديون 

  12031  35020377  خز�نة�موجبة

  107911907  138932720  مجموع�ا��صوم�ا��ار�ة

  383956827  550780150  املجموع�العام�ل��صوم

  
  وثائق�داخلية�ملكتب�محافظ�ا��سابات: املصدر

 

  تحليل�و�عليل�مخرجات�القوائم�املالية: املطلب�الثا�ي

  .Xس�تم�����ذا�املطلب�تحليل�و�عليل�مخرجات�القوائم�املالية�للمؤسسة�

 :حسابات��صول  )1

تقــــــــــدم�ا��الــــــــــة�املاليــــــــــة�) جــــــــــدول�حســــــــــابات�النتــــــــــائج, امل��انيــــــــــة(ا��الــــــــــة�املاليــــــــــة�لألصــــــــــول�املقدمــــــــــة�للمؤسســــــــــة

  :التالية

 دج�830255164: املجموع�ا��ام�لألصول  -

 دج�550780150: املجموع�العام�لألصول  -

 دج) 677370: (ة�الصافيةالن�يج -
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 :�س�ثمارات  ) أ

 :تقديم�حساب��س�ثمارات )1

دج�مقابل�304710636إ����31/12/2019انخفضت����� Xالقيمة�الصافية�لالس�ثمارات�للمؤسسة�

  .2018دج����سنة�95788330

  التغ��ات����حساب��س�ثمارات�مقارنة�بالسنة�السابقة:  05ا��دول�رقم�

  البيان

  السنة

  

  
  �ختالف

2019  2018  

  208922306  95788330  304710636  تث�يتات�عي�ية�أخرى 

املجموع��جما���

  للتث�يتات
304710636  95788330  208922306  

  16394527  263080487  279475014  ��تال�ات

املجموع�الصا���

  لالس�ثمارات
25235622  )167292157(  192527779  

  وثائق�داخلية�ملكتب�محافظ�ا��سابات: املصدر

  

  :أ�داف�املراقبة�ال���قمنا���ا )2

  :الفحوصات�ال���قمنا���ا�حول�حسابات�التث�يتات�من�أجل�تحقيق���داف�التالية

مــــــــن�تطــــــــابق�ال��ــــــــ�يالت�تقر�ــــــــب�ا��يــــــــازات�ا��ديــــــــدة�للتث�يتــــــــات�مــــــــع�الوثــــــــائق�امل�ــــــــ�رة�ل�ــــــــا�والتأكــــــــد� -

 املحاس�ية؛

 التأكد�أن�ا�تال�ات�التث�يتات�محسو�ة�بطر�قة���يحة�ومدققة؛ -

 .التأكد�من�املتا�عة�ا��يدة�للتث�يتات�ا��ار�ة�ونقل�ملكيتھ�إ���حسابا��ا�ا��اصة�واملناسبة -

 :إن�املراقبة�ال���قمنا���ا��ستد���التعليقات�التالية: خالصة�املراقبة )3

  .2018مجموع���تالك��و��خر�عرف�انخفاض�مقارنة�بالسنة�السابقة����سنة��:ت��تال�ا) 3-1
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 :املخزونات  ) ب

�ـــــــــــــــــــ���Xإن�مخـــــــــــــــــــزون�املـــــــــــــــــــواد��وليـــــــــــــــــــة�واللـــــــــــــــــــوازم�للمؤسســـــــــــــــــــة��:مراجعـــــــــــــــــــة�حســـــــــــــــــــاب�املخزونـــــــــــــــــــات )1

  :مفصلة��التا���31/12/2017

  املخزونات�: 06ا��دول�رقم�

  البيان

  السنة

  

  
  �ختالف

2019                     2018  

  -20160000  53964175           33804175  مخزونات�قيد�التنفيذ

  -20160000  53964175           33804175  املجموع
 وثائق�داخلية�ملكتب�محافظ�ا��سابات: املصدر

 :املراقبة�ال���قمنا���ا���دف�إ���تحقيق���داف�التالية�إن: أ�داف�املراقبة�ال���قمنا���ا )2

 ؛31/12/2019تقر�ب�ا��رد�املادي�واملحاس���للمخزونات���� -

 فحص�فوات���مش��يات�املخزونات؛ -

تقر�ـــــــــــب�املشـــــــــــ��يات�مـــــــــــع�الوثـــــــــــائق�امل�ـــــــــــ�رة�ل�ـــــــــــا�والتحقـــــــــــق�مـــــــــــن�تحليل�ـــــــــــا�محاســـــــــــ�يا�و�ـــــــــــ��حســـــــــــابا��ا� -

 .املناسبة

 .نات�مؤكدة�ب�ن�ا��رد�املادي�وا��رد�املحاس��قيمة�املخزو : خالصة�املراقبة )3

  .دج�416454954إ���ما�قيمتھ��31/12/2019إجما���املدينون�بلغ����: املدينون ) ج

  املدينون :  07ا��دول�رقم�

  

  البيان

  السنة

  

  �ختالف  

2019  2018  

  29278025  22146243  51424268  الز�ائن

  416454954  -  416454954  املدينون��خرون

  5792478  555817  6348295  الضرائب

  - 1380876  1843625  462749  أموال�ا��ز�نة

  وثائق�داخلية�ملكتب�محافظ�ا��سابات: املصدر
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دج��ــــــــــــــ���1380876قــــــــــــــدر�انخفــــــــــــــاض�حســــــــــــــابات�ا��ز�نــــــــــــــة�بقيمــــــــــــــة��:ومــــــــــــــا�شــــــــــــــا���احســــــــــــــابات�املتاحــــــــــــــات�) د

  .2019سنة

  شا���ا حسابات�املتاحات�وما:   08ا��دول�رقم�

 

  املبلغ  البيان

  BDL 3569674.30بنك

  BNA  23639.90 بنك

  2636542.20  الصندوق 
  وثائق�داخلية�ملكتب�محافظ�ا��سابات: املصدر

  :توصلنا�إ���النتائج�التالية 31/12/2019من�خالل�فحص�املتاحات�بتار�خ�

 توافق�ب�ن�حالة�التقارب�البن�ي�مع�الرصيد�املحاس���للمؤسسة؛ 

 ؛31/12/2019غياب�محضر�الصندوق�الذي�ي��ر�الصندوق�بتار�خ� 

 عدم��سديد�الز�ائن�لديو��م�اتجاه�املؤسسة. 

 :حسابات�ا��صوم )2

  :فيماي���X����31/12/2019يتم�تقديم�حسابات�خصوم�املؤسسة�

 دج�100000000: مال�املؤسسة��ورأس� 

 دج) 677370:(���31/12/2019ن�يجة�الر�ح�الصا���بتار�خ� 

 دج�694786: �و�و�حتياطاتحساب�العالوات� 

 ):و�حتياطاترأس�املال�( مراقبة��موال�ا��اصة  ) أ

  :من�ا��سابات�املو��ة����ا��دول�التا���31/12/2019يت�ون�حساب��موال�ا��اصة����

  و�حتياطاتا��سابات�الفرعية�لرأس�املال�:  09 ا��دول�رقم

  البيان

  السنة

  

  
  �ختالف

2019  2018  

  -  100000000  100000000  رأس�املال

عالوات�واحتياطات�

  مدمجة
694786  621702  73084  

  73084  100621702  100694786  املجموع
  وثائق�داخلية�ملكتب�محافظ�ا��سابات: املصدر
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 :ماي��� Xبلغت�مجمل�ديون�املؤسسة�: الديون   ) ب

  قروض�وديون�مالية:  10ا��دول�رقم��

  البيان

  السنة

  

  
  �ختالف

2019  2018  

  )3954517(  92220754  88266237  قروض�وديون�مالية
  وثائق�داخلية�ملكتب�محافظ�ا��سابات: املصدر

واملراقبـــــــــة�نؤكـــــــــد�ع�ـــــــــ��أن�مبلـــــــــغ�الـــــــــديون�يرجـــــــــع�بصـــــــــفة�أساســـــــــية�إ�ـــــــــ��وضـــــــــعية�حســـــــــاب��عـــــــــد�الفحـــــــــص�

أي�تفصــــــيالت�ل�ــــــذه�ا��ســــــابات�وال�ــــــ��يجــــــب�أن��ســــــوى��ــــــ��� Xولــــــم�تقــــــدم�املؤسســــــة�, املــــــوردون  دائنــــــو

  .2019سنة�

بتــــــــــار�خ��Xتحليــــــــــل�حســــــــــاب�مــــــــــوردون�وحســــــــــابات�م��قــــــــــة�للمؤسســــــــــة�: مــــــــــوردون�وحســــــــــابات�م��قــــــــــة) ج

  :ل�التا��مو������ا��دو �31/12/2019

  موردون�وحسابات�م��قة:  11ا��دول�رقم�

  البيان

  السنة

  

  
  �ختالف

2019  2018  

موردون�وحسابات�

  م��قة
36226356  21219017  15007339  

  وثائق�داخلية�ملكتب�محافظ�ا��سابات: املصدر

نظــــــرا�ألن�الز�ــــــائن�, �2019ســــــدد�مــــــا�عل��ــــــا�مــــــن�ديــــــون�م��اكمــــــة�مــــــن�ســــــنة��لــــــم� Xنالحــــــظ�أن�املؤسســــــة�

  .2019لم��سددوا�ما�عل��م�من�ديون�لذا�يجب�ع���املؤسسة��سو�ة��ذا�ا��ساب����سنة�
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  :خالصة�الفصل

ســــــاعدنا��ــــــذا��ــــــ��التعــــــرف�, مــــــن�خــــــالل�قيامنــــــا�بــــــإجراء�الدراســــــة�امليدانيــــــة��ــــــ��مكتــــــب�محــــــافظ�ا��ســــــابات

أال�و�ـــــــــ��, ع�ـــــــــ��أ�ـــــــــم��جـــــــــراءات�ال�ـــــــــ��ي�بع�ـــــــــا�املحـــــــــافظ��ـــــــــ��طر�قـــــــــة�تقييمـــــــــھ�لنظـــــــــام�الرقابـــــــــة�الداخليـــــــــة

اطالعـــــــــھ�ع�ـــــــــ��مجموعـــــــــة�مـــــــــن�الوثـــــــــائق�واملســـــــــ�ندات�املحاســـــــــ�ية�املقدمـــــــــة�مـــــــــن�طـــــــــرف�املؤسســـــــــات�ال�ـــــــــ��

, ا�والتأكـــــــد�مـــــــن�مصـــــــداقي��ا�مـــــــن�خـــــــالل�مقارنـــــــة�مـــــــا�تـــــــم���ـــــــ�يلھ�مـــــــع�مـــــــا�تـــــــم�تقديمـــــــھ��ـــــــ��الوثـــــــائقيراق��ـــــــ

و�عـــــــــد�ذلـــــــــك�التأكـــــــــد�مـــــــــن�النتـــــــــائج�املتوصـــــــــل�إل��ـــــــــا�ومراقبـــــــــة�ال�ـــــــــ�الت�القانونيـــــــــة�وا��بائيـــــــــة�للمؤسســـــــــة�

ثـــــــــم�إعـــــــــداد�التقر�ـــــــــر�ال��ـــــــــا�ي�مـــــــــع�إبـــــــــداء��ـــــــــل�املالحظـــــــــات�حـــــــــول�نظـــــــــام�الرقابـــــــــة�الداخليـــــــــة�, ال�ـــــــــ��يراق��ـــــــــا

ل���ــــــــ�ة�مــــــــن�التقر�ــــــــر�متضــــــــمن��ــــــــل�املالحظــــــــات�والتوصــــــــيات�حــــــــول�مــــــــا�تــــــــم�إنجــــــــازه�مــــــــن�طــــــــرف�وإرســــــــا

ب��ــــــــ�ة�مــــــــن�التقر�ــــــــر�مقابــــــــل�وصــــــــل�اســــــــتالم�مــــــــن�طــــــــرف�املؤسســــــــة���حتفــــــــاظمحــــــــافظ�ا��ســــــــابات�مــــــــع�

  .املراقبة�حول�وصول�التقر�ر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

97 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا��اتمة

 



  

  ا��اتمة

  

  

  ��اتمةا

ســـــــعينا�إ�ـــــــ���حاطـــــــة�" الـــــــرابط�بـــــــ�ن�الرقابـــــــة�الداخليـــــــة�ومحـــــــافظ�ا��ســـــــابات"مـــــــن�خـــــــالل�بحثنـــــــا��ـــــــذا�

الــــــــذي�يتم�ــــــــ���"محــــــــافظ�ا��ســــــــابات"بنظــــــــام�الرقابــــــــة�الداخليــــــــة�وال��ك�ــــــــ��ع�ــــــــ��أ�ــــــــم�أطرافــــــــھ��ساســــــــية�

و�ــــــــالتعرف�ع�ــــــــ��الرقابــــــــة�الداخليــــــــة��حيــــــــث�, بــــــــدور��ــــــــام��ــــــــ��تقييم�ــــــــا�وتفعيل�ــــــــا�ع�ــــــــ��الصــــــــعيد�املحاســــــــ��

وجـــــــدنا�أ��ــــــــا�مــــــــن�أ�ــــــــم�الوســـــــائل�التنظيميــــــــة�ال�ــــــــ���ســــــــ�����ــــــــا�املؤسســـــــة�املــــــــوظف�ن�لغــــــــرض�إثبــــــــات��ــــــــ�ة�

املؤسســـــــة��وحمايـــــــة�أصـــــــول , �مـــــــر�الـــــــذي�ي��تـــــــب�عليـــــــھ�احتمـــــــال�منـــــــع�ا��طـــــــأ�والغـــــــش�والتالعبـــــــات, �رقـــــــام

و�انـــــــت��ــــــذه�الدراســــــة�محاولـــــــة�للتوافــــــق�بـــــــ�ن�, مــــــن�خــــــالل�إعـــــــداد�التقــــــار�ر�الدور�ــــــة�عـــــــن�نتــــــائج���شــــــطة

  .�طار�ن�النظري�وامليدا�ي�من�أجل��جابة�ع����ش�الية�املطروحة�وال�ساؤالت�املرفقة�ل�ا

�ــــــــــ���طـــــــــــار�حيــــــــــث�ا��ــــــــــزء�النظـــــــــــري�حاولنــــــــــا��ملـــــــــــام�بإشــــــــــ�الية�البحــــــــــث�ب�نـــــــــــاول�فصــــــــــل�ن��يتمثـــــــــــل��ول�

املفــــــــــــا�ي���للرقابــــــــــــة�الداخليــــــــــــة�وتــــــــــــدقيق�ا��ســــــــــــابات�الــــــــــــذي�تناولنــــــــــــا�فيــــــــــــھ�التطــــــــــــور�التــــــــــــار����للرقابــــــــــــة�

وكــــــــــذا�, ومختلــــــــــف�التعــــــــــار�ف�و��ــــــــــداف�و�نــــــــــواع�واملقومــــــــــات��ساســــــــــية�للرقابــــــــــة�الداخليــــــــــة, الداخليــــــــــة

واع���ــــــــــــــداف�و�نــــــــــــــ, ومختلــــــــــــــف�التعــــــــــــــار�ف�وأ�ميتــــــــــــــھ, التطــــــــــــــرق�ملا�يــــــــــــــة�التــــــــــــــدقيق�تطــــــــــــــوره�التــــــــــــــار���

أمــــــا�الفصــــــل�الثــــــا�ي�حاولنــــــا�فيــــــھ��طــــــار�املفــــــا�ي���ملحــــــافظ�ا��ســــــابات�الــــــذي�تطرقنــــــا�فيــــــھ�إ�ــــــ��, للتــــــدقيق

�طـــــــــار�القــــــــــانو�ي�مل�نــــــــــة�محــــــــــافظ�ا��ســــــــــابات�خصوصــــــــــا�مــــــــــا�يتعلــــــــــق��شــــــــــروط�ممارســــــــــة�امل�نــــــــــة�وكيفيــــــــــة�

باإلضـــــــــــافة�إ�ـــــــــــ��التعـــــــــــرف�ع�ـــــــــــ��, م�امـــــــــــھ�ومســـــــــــؤولياتھ,حقوقـــــــــــھ�وواجباتـــــــــــھ, �عيـــــــــــ�ن�محـــــــــــافظ�ا��ســـــــــــابات

يــــــــة�مزاولــــــــة�م�نتــــــــھ�مــــــــن�إعــــــــداد�التقــــــــار�ر�وأخ�ــــــــ�ا�قمنــــــــا�بتوضــــــــيح�املي�ان��مــــــــات�املتبعــــــــة�مــــــــن�طـــــــــرف�من��

محــــــــــافظ�ا��ســــــــــابات�لتقيــــــــــيم�نظــــــــــام�الرقابــــــــــة�الداخليــــــــــة�مــــــــــن�خــــــــــالل��شــــــــــارة�إ�ــــــــــ��مســــــــــؤولية�محــــــــــافظ�

  .وأخ��ا�قمنا�بت�يان�مختلف�طرق�التقييم, ا��سابات����تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية

قمنــــــــا�بــــــــالتعرف�ع�ــــــــ��, تمثــــــــل��ــــــــ��الدراســــــــة�امليدانيـــــــة�بمكتــــــــب�محــــــــافظ�ا��ســــــــاباتأمـــــــا�الفصــــــــل�الثالــــــــث�ي

  .وإعداد�التقر�ر�ال��ا�ي, مكتب�محافظ�ا��سابات�ومختلف��جراءات�ال���يقوم���ا
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  ا��اتمة

  

  :اختبار���ة�الفرضيات

  :فيماي���س�تم�اختبار���ة�الفرضيات�من�عدم�ا

  :حسب�الفرضية��و��

 عت�ــــــــــ��نظــــــــــام�الرقابــــــــــة�الداخليــــــــــة�القاعــــــــــدة��ساســــــــــية���مايــــــــــة�أصــــــــــول�وأمــــــــــوال�املؤسســــــــــة�بحيــــــــــث��

يكشــــــــــــف��خطــــــــــــاء�ومحــــــــــــاوالت�الغــــــــــــش�والتالعــــــــــــب�وذلــــــــــــك�عــــــــــــن�طر�ــــــــــــق�الفحــــــــــــص�وإعــــــــــــادة�تــــــــــــدقيق�

 .البيانات�املالية

  :حسب�الفرضية�الثانية

 يقــــــــيم�محــــــــافظ�ا��ســــــــابات�نظــــــــام�الرقابــــــــة�الداخليــــــــة��ــــــــ��املؤسســــــــة�مــــــــن�خــــــــالل�خطــــــــوات�وأســــــــاليب�

موارد�ـــــــــــا�املختلفـــــــــــة�معينـــــــــــة�مـــــــــــن�بي��ـــــــــــا�الرقابـــــــــــة�املحاســـــــــــ�ية�ال�ـــــــــــ��تصـــــــــــنع�ا��دارة�بقصـــــــــــد�حمايـــــــــــة�

والرقابـــــــــة��دار�ـــــــــة�ال�ـــــــــ���شـــــــــمل�ا��طـــــــــة�التنظيميـــــــــة�و�جـــــــــراءات�بقصـــــــــد�إصـــــــــدار�القـــــــــرار�والضـــــــــبط�

ك�النظــــــــام�ومــــــــا�يـــــــــرتبط�بــــــــھ�مــــــــن�وســــــــائل�ومقـــــــــاي�س���ــــــــدف�إ�ــــــــ��ضـــــــــبط�الــــــــداخ���الــــــــذي��شــــــــمل�ذلـــــــــ

 .عمليات�املشروع

  :حسب�الفرضية�الثالثة

وجـــــــــود�محـــــــــافظ�ا��ســـــــــابات��ـــــــــ��املؤسســـــــــة��ســـــــــا�م��ـــــــــ��مصـــــــــداقية�القـــــــــوائم�املاليـــــــــة�مـــــــــع�أخـــــــــذ�عينـــــــــات�

 .لفحص�ا�والتأكد�من�����ا�وذلك�للتقليل�من��سبة�ا��طر

  :حسب�الفرضية�الرا�عة

 ا��ســـــــــابات�بنظـــــــــام�الرقابـــــــــة�الداخليـــــــــة�مـــــــــن�خـــــــــالل�فحـــــــــص�وتقيـــــــــيم�مـــــــــدى�تكمـــــــــن�عالقـــــــــة�محـــــــــافظ�

كفايــــــــــة�أســــــــــاليب�وإجــــــــــراءات�الرقابــــــــــة��ــــــــــ��تزو�ــــــــــده�بدرجــــــــــة�معقولــــــــــة�مــــــــــن�التأكــــــــــد��عــــــــــدم�اك�شــــــــــاف�

 .أخطاء�وقياس�الفعالية�والكفاءة�للرفع�من�مستوى�وأداء�املؤسسة�وتحس�ن�وضع�ا�املا��

  :نتائج�الدراسة

  :جوانب�املوضوع����فصولھ�الثالثة�توصلنا�إ���النتائج�التاليةفبعد�معا��تنا�وتحليلنا�ملختلف�

 .أن�الرقابة�الداخلية�ا��يدة��سا�م����إعداد�التقار�ر�املالية�املوثوقة )1

أن�الرقابــــــة�الداخليــــــة���ـــــــدف�إ�ــــــ��ضــــــمان��ـــــــ�ة�البيانــــــات�املاليــــــة�واملحاســـــــ�ية�ل��كــــــم�ع�ــــــ��وضـــــــعية� )2

 .املؤسسة

حيــــــث�تم�ــــــد�الطر�ــــــق�إلعــــــداد�التقــــــار�ر�لبيــــــان�الوضــــــعية�الرقابــــــة�الداخليــــــة�جــــــزء�م�ــــــم��ــــــ��املؤسســــــة�ب )3

 .املالية�للمؤسسة

 .أن�محافظ�ا��سابات��و�ال��ص�املؤ�ل�علميا�وعمليا�لتدقيق�ا��سابات )4

ملحــــــــــافظ�ا��ســــــــــابات�دور�م�ــــــــــم�جــــــــــدا��ــــــــــ��تقيــــــــــيم�مــــــــــدى�جــــــــــودة�نظــــــــــام�الرقابــــــــــة�الداخليــــــــــة�و�ــــــــــ�ة� )5

 .القوائم�املالية
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  ا��اتمة

 

 

م�نـــــــــــــة�محـــــــــــــافظ�ا��ســـــــــــــابات�تتطلـــــــــــــب�التعـــــــــــــرف�ع�ـــــــــــــ��أســـــــــــــاس�املشـــــــــــــ�ل�مـــــــــــــع�إيجـــــــــــــاد�ا��لـــــــــــــول��إن )6

ومعا����ـــــــــــا�وكمثـــــــــــال�واق�ـــــــــــ��عـــــــــــن�دراســـــــــــ�نا�وجـــــــــــدنا�أن�املشـــــــــــ�ل��نـــــــــــا��ـــــــــــو�ضـــــــــــعف�نظـــــــــــام�الرقابـــــــــــة�

 .الداخلية�ال���يقوم�محافظ�ا��سابات�بتقييم�ا

 

 

  :التوصيات

 ترقية�وفتح�الغرفة�الوطنية�ملحافظي�ا��سابات. 

 وم�ام�محافظ�ا��سابات�ا��اصة����اك�شاف��خطاء�والتالعباتز�ادة�مسؤولية�. 

 إ�شــــــــاء��يئـــــــــة�وطنيـــــــــة�تب�ـــــــــ��و�عـــــــــزز�معـــــــــاي���التــــــــدقيق�الدوليـــــــــة�خاصـــــــــة�فيمـــــــــا�يخـــــــــص�نظـــــــــام�الرقابـــــــــة�

 .الداخلية

 بمن���التعليم�العا���وخاصة�م��ا�التدقيق�املحاس�����تمام. 

 لتقر�ــــــــــر�ا��ــــــــــاص�بنظــــــــــام�الرقابــــــــــة���تمــــــــــام�بالتقــــــــــار�ر�ال�ــــــــــ���عــــــــــد�ا�محــــــــــافظ�ا��ســــــــــابات�خاصــــــــــة�ا

 .الداخلية

 توظيــــــــــف�مــــــــــدقق�ن�داخليــــــــــ�ن��ــــــــــ���ــــــــــل�مؤسســــــــــة��شــــــــــ�ل�إجبــــــــــاري�ممــــــــــا��عــــــــــزز�مــــــــــن�قيمــــــــــة�محــــــــــافظ�

 .ا��سابات�ولتقديم�أداء�جيد

  :آفاق�الدراسة

مـــــــــن�أ�ـــــــــم�املواضـــــــــيع�ال�ــــــــــ��"  الـــــــــرابط�بـــــــــ�ن�نظـــــــــام�الرقابـــــــــة�الداخليــــــــــة�ومحـــــــــافظ�ا��ســـــــــابات"�عت�ـــــــــ��موضـــــــــوع�

ممـــــــــا�. ســــــــابات�ال�ـــــــــ��تــــــــؤثر��شـــــــــ�ل�مباشــــــــر�ع�ـــــــــ��نظــــــــام�الرقابـــــــــة�الداخليــــــــةتو�ــــــــ��قواعـــــــــد�م�نــــــــة�محـــــــــافظ�ا��

يجعــــــل�مــــــن�الضــــــروري�وجــــــوده��ــــــ��املؤسســــــة�ملنــــــع�أنــــــواع�الغــــــش�و�خطــــــاء�املعتمــــــدة�وغ�ــــــ��املعتمــــــدة�بالــــــدفاتر�

  .وال��الت�املحاس�ية

  :م��ا��ق��احاتلذا�نق��ح��عض�

 .إجراءات�التدقيق�ا��ار������تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية )1

مســــــــــــا�مة�محــــــــــــافظ�ا��ســــــــــــابات��ــــــــــــ��اك�شــــــــــــاف�نقــــــــــــاط�القــــــــــــوة�والضــــــــــــعف��ــــــــــــ��نظــــــــــــام�الرقابــــــــــــة� )2

 .الداخلية
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 املراجعاملصادر�و �قائمة



  قائمة�املراجع

 :قائمة�املراجع�باللغة�العر�ية )1

  الكتب: أوال

, عمــــــــــان, دار�صــــــــــفاء, 1ط, الــــــــــدو��املــــــــــدخل�إ�ــــــــــ��التــــــــــدقيق�والتأكــــــــــد�ا��ــــــــــديث��طــــــــــار�, أحمــــــــــد�جمعــــــــــة )1

 .2009, �ردن

, عمــــــــان, دار�صــــــــفاء�لل�شــــــــر�والتوز�ــــــــع, املــــــــدخل�ا��ــــــــديث�لتــــــــدقيق�ا��ســــــــابات�, أحمــــــــد�حل�ــــــــ��جمعــــــــة )2

 .2000, 1ط, �ردن

 .2015, �ردن, دار�ا��نان�للتوز�ع�وال�شر, التدقيق�املحاس��, أحمد�قايد�نورالدين )3

دار�الكتــــــــــاب�العر�ــــــــــي�لل�شــــــــــر�, ابات��ــــــــــ��ا��زائــــــــــرالتــــــــــدقيق�ا��ــــــــــار���ومحــــــــــافظ�ا��ســــــــــ, أقاســــــــــم�عمــــــــــر )4

 .2016, ا��زائر, والتوز�ع�وال��جمة

 .2007, مصر, الدار�ا��امعية, التطورات�ا��ديثة����املراجعة, أم�ن�أحمد�السيد�لطفي )5

دار�, أصـــــــــول�تـــــــــدقيق�ا��ســـــــــابات�وتطبيقاتـــــــــھ�ع�ـــــــــ��دوائـــــــــر�العمليـــــــــات��ـــــــــ��امل�شـــــــــأة, تـــــــــامر�مز�ـــــــــد�رفاعـــــــــھ )6

 .2017, �ردن, عمان, والتوز�عاملنا���لل�شر�

مراجعـــــــــة�ا��ســــــــابات�املتقدمـــــــــة��طــــــــار�النظـــــــــري�, حســــــــ�ن�يوســـــــــف�القا�ــــــــ��, حســــــــ�ن�أحمــــــــد�دحـــــــــدوح )7

 .2006,�ردن, عمان, دار�الثقافة, 1ط, و�جراءات�العلمية

�طــــــــار�النظــــــــري�, مراجعــــــــة�ا��ســــــــابات�املتقدمــــــــة, حســــــــ�ن�يوســــــــف�القا�ــــــــ��, حســــــــ�ن�أحمــــــــد�دحــــــــدوح )8

 .2009, دار�الثقافة�لل�شر�والتوز�ع, ��زء��ول ا, و�جراءات�العلمية

 الناحية�النظر�ة�والعلمية: علم�تدقيق�ا��سابات, خالد�عبد�هللا )9

التــــــــدقيق�الـــــــــداخ���بــــــــ�ن�النظر�ــــــــة�والتطبيــــــــق�وفقـــــــــا�ملعــــــــاي���التــــــــدقيق�الـــــــــداخ���, خلــــــــف�هللا�الــــــــوردات )10

 .2006, �ردن, عمان, 1ط, دار�الوراقة, الدولية

دار�, تــــــــــدقيق�ا��ســــــــــابات�مــــــــــدخل�معاصــــــــــر�وفقــــــــــا�ملعــــــــــاي���التــــــــــدقيق�الدوليــــــــــة, رزق�أبــــــــــو�ز�ــــــــــد�ال�ــــــــــ�نة )11

 .2015, 1ط, �ردن�, عمان, وائل�لل�شر

 .2009, �ردن, دار�الراية, 1ط, مراجعة�ا��سابات�والتدقيق, زا�رة�توفيق )12

, 1ط, �ردن, عمــــــــــــان, دار�البدايــــــــــــة�ناشــــــــــــرون�وموزعــــــــــــون , علــــــــــــم�تــــــــــــدقيق�ا��ســــــــــــابات, ز��ــــــــــــ��ا��ــــــــــــردب )13

2010. 

, مكتبـــــــة�املجمــــــع�العر�ـــــــي�لل�شـــــــر�والتوز�ـــــــع, )1(تـــــــدقيق�ا��ســـــــابات, لـــــــؤي�وديــــــان, محمـــــــد�الوقـــــــادســــــامي� )14

 .2010, 1ط, �ردن, عمان

الــــــــــدار�النموذجيــــــــــة�للطباعــــــــــة�, أصــــــــــول�التــــــــــدقيق�والرقابــــــــــة�الداخليــــــــــة, عبــــــــــد�الــــــــــرزاق�محمــــــــــد�عثمــــــــــان )15

 .2011, لبنان, ب��وت, 1ط, وال�شر

 .2000, مصر, صول�املراجعةأ, محمود�نا���درو�ش, عبد�الفتاح�محمد�ال��ن )16

دار�املســــــــــــــ��ة�لل�شــــــــــــــر�, تــــــــــــــدقيق�ا��ســــــــــــــابات�املعاصــــــــــــــر�الناحيــــــــــــــة�النظر�ــــــــــــــة, غســــــــــــــان�فــــــــــــــالح�املطارنــــــــــــــة )17

 .2009, 2ط, �ردن, عمان, والتوز�ع
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�طـــــــــــــار�( املراجعـــــــــــــة�الداخليـــــــــــــة�وتـــــــــــــدقيق�ا��ســـــــــــــابات, مســـــــــــــعود�صـــــــــــــديقي, محمـــــــــــــد�ال��ـــــــــــــامي�طـــــــــــــوا�ر )18

 .2006, ديوان�املطبوعات�ا��امعية, 3ط, )النظري�واملمارسة�التطبيقية

, املكتــــــــب�ا��ــــــــام���ا��ــــــــديث, أصــــــــول�وقواعــــــــد�املراجعــــــــة�والتــــــــدقيق�الشــــــــامل, محمــــــــد�الســــــــيد�ســــــــرايا )19

 .2007, �سكندر�ة

ديـــــــــــوان�املطبوعـــــــــــات�, التـــــــــــدقيق�ومراقبـــــــــــة�ا��ســـــــــــابات�مـــــــــــن�النظر�ـــــــــــة�إ�ـــــــــــ��التطبيـــــــــــق, محمـــــــــــد�بـــــــــــوت�ن )20

 .2003, ا��زائر, ا��امعية

ديــــــــوان�املطبوعــــــــات�, 2ط, قبــــــــة�ا��ســــــــابات�مــــــــن�النظر�ــــــــة�إ�ــــــــ��التطبيــــــــقاملراجعــــــــة�ومرا, محمــــــــد�بــــــــوت�ن )21

 .2005, ا��زائر, بن�عكنون , ا��امعية

دار�كنــــــــوز�, دراســـــــة�متعمقــــــــة��ـــــــ��تــــــــدقيق�ا��ســـــــابات, خالــــــــد�راغـــــــب�ا��طيــــــــب, محمـــــــد�فضــــــــل�مســـــــعود )22

 .2009, 1ط, �ردن, عمان, املعرفة�العلمية�لل�شر�والتوز�ع

 ,�ردن, 1ط, دار�البلديـــــــــــة�لل�شـــــــــــر�والتوز�ـــــــــــع, ة�واملاليـــــــــــةالرقابـــــــــــة�الداخليـــــــــــ, مصـــــــــــطفى�صـــــــــــا���ســـــــــــالمة )23

2010. 

, عمـــــــــــان, دار�وائـــــــــــل, 3ط, مــــــــــدخل�إ�ـــــــــــ��التــــــــــدقيق�مـــــــــــن�الناحيــــــــــة�النظر�ـــــــــــة�والعلميــــــــــة, �ــــــــــادي�التمي�ـــــــــــ� )24

 .2006, �ردن

, �ردن, مؤسســـــــــة�الـــــــــوراق, مراجعـــــــــة�ا��ســـــــــابات�بـــــــــ�ن�النظر�ـــــــــة�والتطبيـــــــــق, يوســـــــــف�محمـــــــــود�جر�ـــــــــوع )25

2000. 

  ال�شر�عية�والتنظيميةالنصوص�: ثانيا

 .2010يوليو�11الصادر�بتار�خ�, 42العدد�, ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة )1

املـــــــــؤرخ��ــــــــــ���32-11املرســـــــــوم�التنفيـــــــــذي�رقـــــــــم�, 7العـــــــــدد�, ا��ر�ـــــــــدة�الرســـــــــمية�ل��م�ور�ـــــــــة�ا��زائر�ـــــــــة )2

 .2011جانفي��27

يوليـــــــــــــو��29املـــــــــــــؤرخ��ـــــــــــــ�� 10/01القـــــــــــــانون�, 42العـــــــــــــدد�, ا��ر�ـــــــــــــدة�الرســـــــــــــمية�ل��م�ور�ـــــــــــــة�ا��زائر�ـــــــــــــة )3

2010. 

  �طروحات�والرسائل: ثالثا

دور�التـــــــدقيق��ــــــــ��ظـــــــل�معا��ــــــــة�إلك��ونيــــــــة�للبيانـــــــات�املحاســــــــ�ية��ـــــــ��تفعيــــــــل�نظــــــــام�, إيمـــــــان�العمــــــــاري  )1

جامعــــــــة�حســــــــ�بة�, تخصــــــــص�محاســــــــبة�وماليــــــــة, أطروحــــــــة�دكتــــــــوراه�غ�ــــــــ��م�شــــــــورة, الرقابــــــــة�الداخليــــــــة

 .2017, ا��زائر, الشلف, بن�بوع��

مــــــــذكرة�, ر�ومســــــــؤولية�محــــــــافظ�ا��ســــــــابات��ــــــــ��تحســــــــ�ن�نظــــــــام�الرقابــــــــة�الداخليــــــــةدو , جغــــــــدم�جمــــــــال )2

�ليــــــــة�العلــــــــوم��قتصــــــــادية�, قســــــــم�العلــــــــوم�املاليــــــــة�واملحاســــــــ�ية, لنيــــــــل�شــــــــ�ادة�ماســــــــ���غ�ــــــــ��م�شــــــــورة

 .2016/2017, مستغانم, والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��

تقيــــــــــــيم�نظــــــــــــام�الرقابــــــــــــة�دور�محــــــــــــافظ�ا��ســــــــــــابات��ــــــــــــ��, ر�حــــــــــــان�محمــــــــــــود, دحمــــــــــــان�عبــــــــــــد�الــــــــــــرحمن )3

, الداخليــــــــــــة�للمؤسســــــــــــة��قتصــــــــــــادية�دراســــــــــــة�حالــــــــــــة�مكتــــــــــــب�محــــــــــــافظ�ا��ســــــــــــابات��عــــــــــــ�ن�الــــــــــــدف��

�ليـــــــــــة�العلـــــــــــوم�, قســـــــــــم�العلـــــــــــوم�املاليـــــــــــة�واملحاســـــــــــ�ية, مـــــــــــذكرة�لنيـــــــــــل�شـــــــــــ�ادة�ماســـــــــــ���غ�ـــــــــــ��م�شـــــــــــورة

 .2016/2017, ع�ن�الدف��, �قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��
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ل�املـــــــؤثرة��ــــــ��العالقـــــــة�بــــــ�ن�التـــــــدقيق�الــــــداخ���وا��ـــــــار���وأثر�ــــــا��ـــــــ��العوامــــــ, رغــــــدة�إبــــــرا�يم�املـــــــد�ون  )4

رســـــــــــــالة�ماجســـــــــــــت����ـــــــــــــ��, �عز�ـــــــــــــز�نظـــــــــــــام�الرقابـــــــــــــة�الداخليـــــــــــــة�وتخفـــــــــــــيض�ت�لفـــــــــــــة�التـــــــــــــدقيق�ا��ـــــــــــــار��

 .2014, غزة, ا��امعة��سالمية, املحاسبة�والتمو�ل

مــــــــــذكرة�, املراجعــــــــــة�الداخليــــــــــة�م�م��ــــــــــا�ومســــــــــا�م��ا��ــــــــــ��تحســــــــــ�ن��ســــــــــي���املؤسســــــــــة, شــــــــــعبا�ي�لطفــــــــــي )5

 .2004, جامعة�ا��زائر, �لية�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��, ماجست��غ���م�شورة

, نحـــــــو�إطـــــــار�مت�امـــــــل�للمراجعـــــــة�املاليـــــــة��ـــــــ��ا��زائـــــــر�ع�ـــــــ��ضـــــــوء�التجـــــــارب�الدوليـــــــة, صـــــــديقي�مســـــــعود )6

جامعـــــــــة�, �ليـــــــــة�العلـــــــــوم��قتصـــــــــادية�والتجار�ـــــــــة�وعلـــــــــوم�ال�ســـــــــي��, أطروحـــــــــة�دكتـــــــــوراه�غ�ـــــــــ��م�شـــــــــورة

 .2004, ا��زائر, ا��زائر

التــــــــــدقيق�املحاســــــــــ����ــــــــــ��املؤسســــــــــات�العموميــــــــــة�, �عقــــــــــوب�ولــــــــــد�الشــــــــــيخ�محمــــــــــد�ولــــــــــد�أحمــــــــــد�يــــــــــورة )7

�ليـــــــــة�العلـــــــــوم��قتصـــــــــادية�والتجار�ـــــــــة�وعلـــــــــوم�, م�شـــــــــورةأطروحـــــــــة�دوكتـــــــــوراه�غ�ـــــــــ��, دراســـــــــة�مقارنـــــــــة

 .2015,ا��زائر, تلمسان, جامعة�بو�كر�بلقايد, ال�سي��

  املجالت�واملوسوعات: را�عا

مجلــــــــة��عنــــــــوان�تنظـــــــــيم�م�نــــــــة�التــــــــدقيق�ا��ــــــــار����ـــــــــ��ا��زائــــــــر�ومقارن��ــــــــا�مــــــــع�الـــــــــدول�, خديجــــــــةتمــــــــار� )1

, مجلـــــــــــة�الدراســـــــــــات�املاليـــــــــــة�, )دراســـــــــــة�مقارنـــــــــــة�بـــــــــــ�ن�ا��زائـــــــــــر�وتـــــــــــو�س�واململكـــــــــــة�املغر�يـــــــــــة(املغار�يـــــــــــة

 .2017, مستغانم, 8العدد�, املحاسبة�و�دارة

مجلـــــــــة�, ظمـــــــــة�الرقابــــــــة�الداخليـــــــــةأثـــــــــر�اســــــــتخدام�ا��اســـــــــب��لك��و�ـــــــــي�ع�ــــــــ��أن, ثــــــــامر�محمـــــــــد�م�ــــــــدي )2

 .2010, العراق, 4العدد, 12املجلد�, جامعة�القادسية�للعلوم��دار�ة�و�قتصادية

مجلــــــــــة�, أثــــــــــر��صــــــــــالحات�املحاســــــــــ�ية�واملاليــــــــــة�ع�ــــــــــ��م�نــــــــــة�التــــــــــدقيق��ــــــــــ��ا��زائــــــــــر, زو�ــــــــــري�جليليــــــــــة )3

 .2015,ا��زائر, سكيكدة, 1955أوت��20جامعة�, الباحث��قتصادي

دراســـــــــة�ميدانيـــــــــة�, لتـــــــــدقيق��ســـــــــ��اتي���ودوره��ـــــــــ���دارة��ســـــــــ��اتيجية�للمؤسســـــــــاتا, ســـــــــ�اك�مـــــــــراد )4

, مجلــــــــــة�العلــــــــــوم��قتصــــــــــادية�وعلــــــــــوم�ال�ســــــــــي��, لــــــــــبعض�املؤسســــــــــات��قتصــــــــــادية�بواليــــــــــة�ســــــــــطيف

 .2015, ا��زائر, 1جامعة�سطيف�, 15ع

ة�دراســـــــــــة�مقارنـــــــــــة�بـــــــــــ�ن�ا��زائـــــــــــر�وتـــــــــــو�س�واململكـــــــــــ: مســـــــــــؤولية�محـــــــــــافظ�ا��ســـــــــــابات, شـــــــــــر�قي�عمـــــــــــر )5

 .2012, 2العدد�, 1جامعة�سطيف, مجلة�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��, املغر�ية

الـــــــدار�, 3ا��ــــــزء, موســــــوعة�معــــــاي���املراجعــــــة�الدوليـــــــة�و�مر�كيــــــة�والعر�يــــــة, طــــــارق�عبــــــد�العــــــال�حمـــــــاد )6

 .2007, مصر, ا��امعية�لل�شر

تقيـــــــــــيم�نظـــــــــــام�دور�محـــــــــــافظ�ا��ســـــــــــابات��ـــــــــــ��, أحمـــــــــــد�الصـــــــــــا���ســـــــــــباع,محمـــــــــــد�ال�ـــــــــــادي�ضـــــــــــيف�هللا )7

�ليــــــــة�العلــــــــوم�, مجلـــــــة�شــــــــعاع�للدراســــــــات��قتصــــــــادية, الرقابـــــــة�الداخليــــــــة��لك��ونيــــــــة�دراســــــــة�حالــــــــة

, ا��زائـــــــــــــر, جامعـــــــــــــة�الشـــــــــــــ�يد�حمـــــــــــــھ���ضـــــــــــــر�بـــــــــــــالوادي, �قتصـــــــــــــادية�والتجار�ـــــــــــــة�وعلـــــــــــــوم�ال�ســـــــــــــي��

 .2018, 3العدد

�قتصــــــــــــــــادية�دور�املراجعــــــــــــــــة��ــــــــــــــــ��اســــــــــــــــ��اتيجية�التأ�يــــــــــــــــل��داري�للمؤسســــــــــــــــة�, مســــــــــــــــعود�صــــــــــــــــديقي )8

 .2002, جامعة�ورقلة,1العدد, مجلة�الباحث, ا��زائر�ة

105 



دور�الرقابـــــــــة�الداخليـــــــــة��ـــــــــ��حمايـــــــــة�أصـــــــــول�وأمـــــــــوال�, أحمـــــــــد�محســـــــــن�حســـــــــن, �عمـــــــــة��ـــــــــاظم�حســـــــــ�ن )9

جامعـــــــة�, 3ع, مجلـــــــة�جامعـــــــة�بابـــــــل�للعلـــــــوم���ســـــــانية, دراســـــــة�تطبيقيـــــــة��ـــــــ��ا��امعـــــــة�بابـــــــل, املنظمـــــــة

 .2008, العراق, بابل

 :غة�الفر�سيةقائمة�املراجع�بالل )2

1) J.f.Gavanon , et autres controlor & auditor, dumod,paris,2006. 

1) http://www.star times.com,2014/2015.                                     :قائمة�املواقع��لك��ونية)3 
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