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جناح الذل من الرمحة وقل ريب  واخفضمن قال اخلالق:" إىلياة بدوهنما وكان العدم مصريي لو ال وجودمها، من ال حتلو احل إىل -
الرمحة  اللذان كان ينبوع إىلدرب يشيع بنور العلم وادلعرفة،  يلقدا مشعتا حياهتما ليضيئا أو اللذان  إىلارمحهما كما ربياين صغريا"، 

 من سهرت الليايل،  إىلواحلياة، أحنين بقدسية ألىدي كلمات ىذا العمل ادلتواضع اىل من غمرتين حبناهنا وعطفها،  واألملواحلب 
يف الدنيا،  أمواعز  أطيب يا إليكأنا ورود الفرح واليامسني،  ألقطفوحتملت وخزات أشواك احلزن  األملمن سلكت درب  إىل

ع قليب أمي احلنونة حفظها اهلل وأطال يف عمرىا واىل من أنار يل احلياة وانتعشت بو أيامي يف الشدة إليك يا من سكنت ربو 
 والرخاء أيب العزيز حفظو اهلل وأطال يف عمره.

 وجدي وخايل والذي كان يل يف الدنيا الوجود الذي متنيتم أن يشهدوا يف ىذا اليوم جديتالقدوة الطيبة واعز الناس يف ىذا  إىل -
 فسيح جنانو. وأسكنهممصباح كشجرة ادلسك والتفاح رمحهم اهلل  اآلخرةمفتاح ويف 

من بعيد  األقارباهلل يف عمره وكل  أطالحفظهم اهلل وجدي العزيز  األمنيالعزيز حممد  وأخيكل من أخيت العزيزة محيدة   إىل -
يف أعمارىم الذين مل أكتفي  وأطالعائلة بن نعمة واىل أخيت اليت ىي صديقيت وسيلة وعائلتها حفظهم اهلل  باألخصوقريب 

 مبدحهم وذكرىم ووصفهم.
، زينب، العالية، ىاجر، زينة واىل كل صديقايت اليت رافقنين طوال ادلشوار الدراسي نوريوكل صديقايت ورفيقات الدرب:   إىل -

ذين رافقوين طوال مشواري كل أصدقائي ال  إىلايت كل من منال، وسام وأصدقايت بادلشرية بوالية النعامة بدون أن أنسى أعز صديق
بن جبور عبد  استثناء أستاذالدراسي كلهم إخواين واىل كل طلبة السنة الثانية ماسرت واىل كل من ساعدين يف ىذا العمل بدون 

 قهم اهلل.بن جبور وف األستاذالقادر ولكل من عامالت مبكتب 
 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                

                                                                                                                  
 

 

      



 

 

                                   

حنمد اهلل عزوجل الذي أهلمنا الصرب والثبات، وأمدنا بالقوة على مواصلة مشوارنا الدراسي وتوفيقو لنا على اجناز العمل ،  -
 األمنيبيبو وخليلو فنحمدك  اللهم ونشكرك على فضلك ونعمتك ونسألك الرب والتقوى ومن العمل ما ترضى، وسالم على ح

 الصالة والسالم. أزكىعليو 

ىروشي خطاب الذي مل يبخل علينا بتوجيهاتو وتشجيعاتو العلمية والقيمة رغم  لألستاذكما نتقدم جبميل الشكر والتقدير  -
أمسى  إىلاتو وأن يوصلو والذي حتملنا طيلة ىذه الفرتة فأسأل من اهلل الكرمي رب العرش العظيم أن حيقق لو الزيادة يف حي انشغاالتو

 وأرقى املعايل.

 لتفضلهم على قراءة وتقييم املذكرةوأشكر كذلك جلنة املناقشة  -

 كما أتقدم بالشكر إىل كل من قدم لنا يد العون يف اجناز ىذه املذكرة ماديا ومعنويا -

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
 

 

      



 ملخص

تلربرب يجيعتربربوجت فربربسعجى ربربؤجتة وكربرباجوججيعتربربوجودربربافج ربربسابجت كربربس سقجبيةربرباججيس أربرباجكسجدأربرباجماربرب ججبربربس  جو  ا ربربسقج
ناىسج نجتلشربفساأاجوتةدرب تيأاجى ربؤجتل ربات اجتةسلأرباجاأربيجم جيأربس ج ربسابججإلضفس هنظرتجج،وتةسيلجتإلفتجي ضسفجل فكسفج

ت كس سقجهب تجتل وججتحملاجيجيفرضجى أهجم جيب ؤج سابجى ربؤجتوربت يلأتهجتلربعج عرب ج ربراسجموسوربأسجهج ةاتربهج رتدعرباج
ناكربربؤجمىلربربس ججم  جضربربروجتج ربرباتارجتلعاسيربرباجوتلافربربسةتجتةةاأربرباجتلي  ربرباج ربربنجكربربي جتلتربرب جي ،جو ربرب وججاىلت كربربس سقجاضربربسااج

 لونس ججتلت يأق.جاى تفه عتوجن طاجتنطييهجير ا جى أةسجىا ججتلعجفجتواجو  أأاجنظس جتلريس اجتل تك أا
تلفرضربأسقجتةطروارباج ربنجيبرببجتلبساربيجم ج ربسابجت كربس سقجيعتلرب ججاثبربسقو نجكي جه هجتل جتورباج الرب اسج اتوربطاج

جالئاس ج ع  جودافجمكطسةجداهرياجهجتلكييقجتحملسوبأاجوغريهس.ليفجداجببريتججاىلى ؤجنظس جتلريس اجتل تك أاج

 تلريس اجتل تك أا،ج سابجت كس سق،جتالوت يلأا،جتلافسةت،جتل ات اجتةسلأاجالكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé: 

Le commissaire en compte est un acteur extérieur ayant pour rôle de 
contrôler la sincérité et la régularité des états financiers dans un cadre 

légal et transparent, son existence est nécessaire et indispensable. 

Toute fois, le commissaire en compte  doit disposer des mayens 

matériels et humains a fin de lui permettre de mener à bien la mission 

qui lui est confiée pourmi les compétences du contrôle interne. 

Assurer la fiabilité de l’information financière (les comptes troduisent 

correctement les opérations). Respecter les lois et réglementation en 

vigueur. 

A partir de notre hypothèse et de ce qui est relate dans la présente 

étude, nous pouvons confirmer que le commissaire en compte a pour 

principal objet de réduire les risque, a garantir la protection du 

patrimoine de l’entité, et garantir aussi la qualité de l’information 

financière et la prévention de la fraude . 

Les mots clés :control inter, commissaire au compte, l’indépendance , 

l’efacite, les résultat financier. 



 الفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس

 داءــــــــــــــــــاإله

 رفانــــــوعشكر 

 خص ــــــــالمل

 رســـــــالفه

 داول ــــــــة الجــــــقائم

 الـــــــــة االشكـــــــقائم

 ة ــــــــــــة العامــــــــالمقدم

 ريـــــــــــــــــــــــب النظـــــــــالجان

 لمحافظ الحسابات ياإلطار المفاهيم:األولالفصل 

 تمهيد

 الجانب القانون لمهمة محافظ الحسابات المبحث األول:

 املطلب األول: تعريف حمافظ احلسابات

 : مهام حمافظ احلساباتاملطلب الثاين

 املطلب الثالث: شروط و موانع تعيني حمافظ احلسابات

 الثاني: التزامات ومسؤوليات محافظ الحساباتالمبحث 

 املطلب األول:حقوق وواجبات حمافظ احلسابات

 املطلب الثاين: مسؤولية حمافظ احلسابات



 المبحث الثالث: منهجية محافظ الحسابات

 املطلب األول: التخطيط لعملية التدقيق

 املطلب الثاين: أدلة اإلثبات

 املطلب الثالث: إعداد التقرير 

 خالصة

 العام لنظام الرقابة الداخلية اإلطارالفصل الثاني:

 تمهيد

 لنظام الرقابة الداخلية المبحث األول: مدخل 

 املطلب األول: تعريف نظام الرقابة الداخلية

 املطلب الثاين: أنواع الرقابة الداخلية 

  املطلب الثالث: أهداف نظام الرقابة الداخلية

 الرقابة الداخلية نظام مكونات: مقومات و المبحث الثاني

 املطلب األول: مكونات الرقابة الداخلية 

 املطلب الثاين: املقومات األساسية ألنظمة الرقابة الداخلية السليمة 

   املطلب الثالث: العوامل املساعدة على تطور الرقابة الداخلية

 محافظ الحسابات ودوره في تفعيل نظام الرقابة الداخلية :المبحث الثالث

 املطلب األول: إجراءات نظام الرقابة الداخلية

 املطلب الثاين:العالقة بني حمافظ احلسابات ونظام الرقابة الداخلية 



   املطلب الثالث : مسؤولية حمافظ احلسابات لنظام الرقابة الداخلية

 خالصة

 يـــــــــــــــــــــــــالتطبيقب ـــــــــــــالجان

 الفصل الثالث: دراسة ميدانية

 تمهيد

 خطوات الدراسة الميدانية :األولالمبحث 

 املطلب األول: حتضري االستبيان 

 املطلب الثاين:منهجية الدراسة امليدانية

 املطلب الثالث: إختبار الصدق وثبات أداة الدراسة امليدانية

 وتحليل نتائج االستبياندراسة المبحث الثاني: 

 املطلب األول: وصف عينة الدراسة

 عرض نتائج الدراسةاملطلب الثاين:

 خالصة 

 ةــة العامــــــــالخاتم

 عـــــة المراجـــــــقائم

 قـــــــة المالحـــــقائم

 اتـــــــة المحتويــــــــقائم

 



 

 

 

 

 



 ة الجداولــــــــــــــــــــــــــــــــقائم

 الصفحة عنـــــــــــــــــــــــــــــــــوان الجـــــــــــدول رقم الجدول
 35 وادلسرتجعةاالستبيانات ادلوزعة  10
 35 كرومباخ  ألفاثبات االستبيان وفق معامل  10
 33 وصف عينة الدراسة حسب اجلنس 15
 35 الدراسة حسب العمروصف عينة  15
 35 وصف عينة الدراسة حسب الوظيفة  13
 35 وصف عينة الدراسة حسب اخلربة ادلهنية 15
 35 وصف عينة الدراسة حسب ادلؤهل العلمي 15

 51 يوضح ادلوافقة دلقياس ديكارت اخلماسي 15

فقرات حمور التأهيل  يوضح التوزيع التكراري والنسبة إجابات أفراد العينة حول 15
 العلمي ومهام حمافظ احلسابات

 

50 

يوضح متوسطات إجابات أفراد العينة حول فقرات حمور التأهيل العلمي ومهام  01
 حمافظ احلسابات

50 

حمافظ  فقرات حموريوضح التوزيع التكراري والنسبة إجابات أفراد العينة حول  00
 احلسابات و عالقته بنظام الرقابة الداخلية

63 

حمافظ احلسابات و حمور يوضح متوسطات إجابات أفراد العينة حول فقرات  00
 عالقته بنظام الرقابة الداخلية

64 

مقومات حتسني من حمور  10يوضح التوزيع التكراري ألفراد العينة حول فقرة  05
 نوعية اخلربة احملاسبية

65 

مقومات حتسني من حمور 10يوضح التوزيع التكراري الفراد العينة حول فقرة  05
 نوعية اخلربة احملاسبية

53 

 



مقومات حتسني من حمور 10يوضح التوزيع التكراري ألفراد العينة حول فقرة  03
 نوعية اخلربة احملاسبية

56 

مقومات حتسني من حمور  10يوضح التوزيع التكراري ألفراد العينة حول فقرة  05
 نوعية اخلربة احملاسبية

55 

مقومات حتسني من حمور  10يوضح التوزيع التكراري ألفراد العينة حول فقرة 05
 نوعية اخلربة احملاسبية

55 

مقومات حتسني من حمور  10يوضح التوزيع التكراري ألفراد العينة حول فقرة  05
 نوعية اخلربة احملاسبية

55 

مقومات حتسني من حمور  10العينة حول فقرة  ألفراديوضح التوزيع التكراري  05
 احملاسبية نوعية اخلربة

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لاألشكـــــــــامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــقائ

 الصفحة عنـــــــــــــــــــــــــــــــــوان الشكل شكلرقم ال
 55 أسس وقواعد الضبط الداخلي 10
 53 مكونات نظام الرقابة الداخلية 10
 55 إجراءات نظام الرقابة الداخلية 15
 33 متثيل عينة الدراسة حسب اجلنس 15
 35 متثيل عينة الدراسة حسب العمر 13
 35 متثيل عينة الدراسة حسب الوظيفة 15
 35 متثيل عينة الدراسة حسب اخلربة ادلهنية 15
 35 ادلؤهل العلميمتثيل عينة الدراسة حسب  15

 

 



  العامـة المقــــــــــدمة
 

 
 أ

 : المقــــــــــــــــــــــــــــــدمة

اس  وو ن اطوواب اعتووا    التطوو ا الووهد هووملؤسو اعرب اووم  وول الوويف ا االتطوو ا   اقوواد ال   ووا  ا  ت ووا  م  إن    
أطواا  تتفةوم اى توا  موا   وال مبوم   تاهوا ارويف  تاهوا   اعرب اوم ج و  اعرب اوم ست ا و   ون  وؤ  التجاا م 

مما أاجب  فى اعرب ام متتين اظ ةم جؤ ؤ   اخ  ى مفملا التنظ مي، سامح ما موبم   لو  ىورب مل اعت وا فل ممو  
ى ىوهه التط اا   اخ  اعرب ام الها النباطا  اليت سق م هبا المي سق م هبهه اعملمم  فوى ألمو  اجوو، اجوب  فو

  فى أن س م   فى حتق ق أىؤا   اطا   ا  ت  اعرب ام.ال ظ ةم 

 ووووا البووووةاا م ا  إلضووووةا وظملوووو ا  وووواات اتاوووواما  اس يف وووويف  مااتووووو ل ظ ةووووم خااج ووووم، اظوووواا  إىللوووو  ىووووها أ      
، ا ووا  أ ووتا الويت سنووتع ل ووؤ   األخطووامل موو ن أد  الوم  ووا  ووا   ال وو  أا  اع وؤا  م  فووى اتاوواما  ا وو   

ا وا  للاوا ع التوؤ  ق إ وؤا ه اسمويف  ف ملوا  نوؤ  ااط  وو اا م اسق  م اظام الا اموم الؤاخف وم لموا س تول اقطوم  أ مالو
 اجوم الؤ وم ما  تموا   إىلا اا وم اظوام الا اموم الؤاخف وم  و رب د  التويفام متق و م اات اتااما   أنميما الق د  ىنا

 .لفتألؤ  ا صحتملا  ماإلجااملا جا و مالؤااسا االاج   االق ام  فى الت ااا  اعال م احتؤ ؤ الةحص الهد   

 إىللف صو د  اإل موانا ؤهتا  وؤا اعرب اوم عاو إ اا  ستتناىوا اإلجااملا  الويتلما   ا  اظام الا امم الؤاخف م مأاو     
 األخطوووواملاالتبووووا   أصوووو دتما ووووم  ااأل ووووال ب موووواإلجااملا الووووهد ىوووو  ال موووو  مبووووم   نووووتظم اا لتوووويفام  أىووووؤااملا

 ج   احملا ت م   ال  ت اعنا ب.االتماد الا

 طرح اإلشكالية:

   ا إهمال تنا  فى النح  التايل: م ن   اأىؤااوأمه م  اإماازجب ااب ىها اع ض ع  الإلطا م

 "كيف يساهم محافظ الحسابات في تفعيل نظام الرقابة الداخلية؟"      

 اا  م :استتف ا حتت ىهه اإلهمال م  ؤ  أ تفم 

 ىي  نملج م  اات اتااما   ا أج  إلماد  ملمتو ؟  ا -

 ا الطاب سة    اظام الا امم الؤاخف م ؟ اإلجااملا ىي   ا -



  العامـة المقــــــــــدمة
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اتالةا     ى    تمؤ  اات اتااما   فى اظام الا امم الؤاخف م ل طمتنان م ؤم اج   أخطامل -
 الاج   احملا ت م؟

 الفرضيات:

اتااما  مالمةامل  ا اخلل  اعملن م ا ا  تق ل م اليت دتمنو  ا إمؤامل اأ و الةين احملا ؤ   د  تمتن  اات   -1
 الق ا م اعال م .

 ااضحم إلمؤامل اأ و الةين احملا ؤ.إستاع  اات اتااما   نملج م  -2

لما   تلىا اقطم مؤا م   األخطاملل طمتنان  فى التبا      تمؤ  اات اتااما   فى اظام الا امم الؤاخف م -3
  مفو.

 :اختيار الموضوع أسباب

 موضوعية: أسباب -

 وووا خووو د اظوووام ا اموووم  إ رب اووا    اضوووم لف طوووا مموووا أ   ما ىتمووام ماع ف  وووا  احملا وووت م اىوووها    تحقووق اع -
  ا صحم ا   م الت ااا  اعال م. االتألؤ اخف م ا الم، حب ث   م   اات اتااما   فى اع ا  م 

 ذاتية: أسباب -

   الت ا   فى  اات اتااما  ا   تو منظام الا امم الؤاخف م.الارتم  -

   جماد خت ص "سؤ  ق  ا يب"  استاطوا ىتمام الب  ي اظاا  -

 :الموضوع أهمية

 تم م ا  ت اام مبحواات اتاواما     اا وم اسق و م  إىلالمةامل  ااخلل  اعملن م لفمااج ل الؤاخف ل  رب د ض ف 
 اظام الا امم الؤاخف م.

   م   اات اتااما   فى التبا  اقطم الق   االض ف ألاظمم الا امم الؤاخف م.
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 أهداف الموضوع:

   خفق اظام ا امم  اخف م ا اد. إ ملا و ملام  اات اتااما  ا ؤ   إمااز االم  -

   سق  م اظام الا امم الؤاخف م. الهد  ف تو  اات اتااما إظملاا الؤاا  -

 المنهج المتبع:

ال صوةي االتحف فوي    األ وف  اعطاا وم   حبننوا اجوؤاا ااوو  وا اعنا وب إستواع  اإلهومال م فوى  اإلجاموم ا أجو  
اىو   اإل  وا يمااوا ع  ما وت ؤام ا ا أج   اا م اتالم ا وت نا ما وتت ان اإلهمال م فى  لإلجامماجلااب النظاد 

spss .  الهد  ا ؤاا  فى  مف م التحف 

 أقسام البحث:

 اق م مؤاا م ىها اع ض ع  ا خ د ث ثم ا  د، دتن  ا فل لفؤاا م النظا م اا   لفجااب التطت قي:   

مي حملواات اتاواما  ا  اعةواى اإلطاا ملنم  اات اتااما ،  ا خ د التطاب إىل  إىل األادسطا نا   الة    -
 وا القاا ين عملنم  اات اتااما  اقؤ مشفت التيفا اسو ا اربال اسو ااعنملج م اعتت وم  اإلطاااعتمن    الت اا ف، أ ا 

  تفو.

الوها  األ ا و مال وام لنظوام الا اموم الؤاخف وم الوها س ا ةملوا اأا ا ملوا ااعق  وا   اإلطواا إىلسناالنا   الة و  النواين  -
 م  اات اتااما  لنظام الا امم الؤاخف م.   

اس ز  ووووو  فووووى   نووووم الؤاا ووووم، أ ووووا الة وووو  النالووووث الووووهد دتنوووو    الؤاا ووووم اع ؤاا ووووم  ووووا خوووو د اضوووون ا ووووتت ان  -
 اووتملؤال كلووك   ل ة ووم  اووامهم  وواات اتاوواما    سة  وو  اظووام الا امووم الؤاخف ووم الووها  اا الووهد  ف تووو  وواات 

امشفووت الؤاا ووم  تحنوول األاد مشوو  خطوو ا   spss  ا  ووتت ان ما ووت ؤام مااووا ع إ  ووا ي اتاوواما ، احت حتف وو
ا ووا خ لووو حت الت صوو  إىل م ووج النتووا ع اعت فقووم   اا ووم احتف وو  اتووا ع ا  ووتت انالنوواين اع ؤاا ووم ا اعتحووث  الؤاا ووم

  ماع ض ع.

 

 



  العامـة المقــــــــــدمة
 

 
 د

 صعوبات الدراسة:  

 اإل  ووا يا تمووؤاا  فووى اللاووا ع  إانووا ن ىووها اع ضوو ع اا وون اخاصووم   اجلااووب التطت قووي مبووا ضوو ق ال  ووت ،  -
spss  .اللاا ع ىها  تطفب ا ت ، 

 .اعت فقم ماع ض ع  فم اعااجن اجلؤ ؤ  -
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 تمهيد:  

ظهوووعد  وووكل وخوووق يف    فوووقد    طألفكوووقلتغووومل طظتئوووق ص طيةرووووق     تغووومل  إىلظهوووال طور وووال طودى ووو      إن    
طظتؤسسوقد  فوجربتد، ف و   و ك  ويف هوذت طورغوملطد طةرووق   تكهال  وكل وؤسسوقد  إىلطظتؤسسقد  هذط وق     

 إىل ظهال ػتقفظ طضتسقبقد. تقام برديني شخص وسرقيف ديثىهق   تكةيق طضتسقبقد ؽتق    بجن 

وهلوو  ػتووقفظ طضتسووقبقد   يظيوو  تلاووية هووذت طظتهلوو  طودع قوو    تووافمل طوخووع   طودى يوو   إىل  ووق سوول ق ك ووو  طور ووع      
ذتووعل طظتعطربدوو ،  وكلطسوو  وىخووع ب بووع   فوو  ػتق ووك  طوووذ   درووت  إتئق هووقطواطربوو   طإلربووعطتطد حتك ووك  طو زووو  طود ىيوو  

 ت طلتج لق تقسية طوظويف إىل ث ث  وئقحث:طمشيف     ق ظتق مت ذ ع 

 الجانب القانون لمهمة محافظ الحسابات المبحث األول: -     

 محافظ الحسابات المبحث الثاني: التزامات ومسؤوليات -    

 منهجية محافظ الحسابات المبحث الثالث: -    
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   القانون لمهمة محافظ الحسابات الجانب :المبحث األول

وووو   وهقووو  ووذط  يظيوو  ؽتقلسوو  طضتسووقبقد طووووذ  توو  طورخىوو   ووق    صووالل فووقفظ إ  ووقتص هووذط طظتئ ووث   خيوور   
 .طوققناين طظتد اك ب  طإلطقل عض بدض طوردقل ف    ػتقفظ طضتسقبقد  هذط   

   محافظ الحساباتتعريف : المطلب األول

 :قطضتسقبقد نئني ولهػتقفظ تدع ف طويت تلق وت  وردقل فتدك د ط   

طظتردىوق  29.07.2010طظتوؤل     01.10لةوة  وو  طوقوقنان 22حسو  طظتوق ل  دعف ػتوقفظ طضتسوقبقد  التعريف األول:
 ق  و  بمسشتو  ططتوق  ػتقفظ طضتسوقبقد  طفقسو  طظتدر وك  ىوه طنو :خ يف شوخص ديوقل  بووظ  مبه  ططتئمل طفقس    

قرهوق ألحكوقم طورخوع   و قبياوقد  طنراقوهوق   وق ة   ىه ص   حسوقبقد طظتؤسسوقد  طعت، وه   طظت  حتت وسؤ وي 
 1.طظتد اك ب خ

خ طوخوخص طووذ     ىوه  نو : 4وكوعل  715دعف طوققنان طورجقل  ػتقفظ طضتسقبقد حسو  طظتوق ل   التعريف الثاني:
 إىل   طواثوققق طظتعسوى   ،غتىو  طظتوك ع  ، حسو  طضتقوو     طإل طلل كةق   ص   طظتدىاووقد طظتقكوو    تقع وع غتىو  

طنراوووقم طصتوووع   حسوووقبقد طظتؤسسووو   طظتاطزنووو ،  ووووق    ىوووه  حووواك طوا ووودي  طظتقويووو  وى ؤسسووو   حسوووقبق ق،   طظتسوووق ني
 2.طم وئك  طظتسق طل بني طظتسق نيخوق مت طحت  إذط ر قق ولك با طضتسقبقد  ص   وذوك   

    ىوووه شوووع ي  حووواك طضتسوووقبقد طوسووولا   وى ؤسسوووقد   ووووقهوووا شوووخص وسووورقيف  د ووو  ل  ووو   :التعريفففف الثالفففث
 3ودق مل طظتعطربد  طظتردقلف  ىيهق.حس  طظتئق ص طفقسئي  طودقو     ةقناني  طوقاطقة طظتقوي   

ضتسوقبقد هوا طوخوخص طظتؤهويف  ى يوق    ىيوق وروكةيق حسوقبقد و    ك هذت طوردقل ف نسرخىص  ن ػتوقفظ ط     
طوسوووج د طفقسوووئي  توووكةيق وكط ىيووو    بروووكةيق ناوووقم طوعةقبووو  ط  قووواموؤسسووو  ووووق،   ووووق    ىوووه صووو   طظتدىاووووقد   

 ل       كطو  طظتع ز طظتقيل. إبكطتطنرقق   ةئيف 
                                                           

: ،  2011لخع   طوكطل طوئيضقت، طصتزطقع، ،  طل بىقي  وىخد"مهن الخبير المحاسبي و محافظ الحسابات و المحاسب المعتم، واوا    كطن  1
9. 
  2 .68 :،  نظ  طظتعرب   
 . 65 : ، 2014 ، ئد  طأل ىلطو، طألل ن، ،  طل طظتكرئ  وىلخع  طوراز   تدقيق ومراجعة الحسابات"، با لةئ ،  آ ع ن، خ وو ظه  تافيق 3
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 : مهام محافظ الحسابات المطلب الثاني

ان طورلاي وو  وى هلوو    طصتزطقووع حسوو  ةووقنبدووكل وهووقم حسوو  طوقووقنان طورجووقل     روواىل ػتووقفظ طضتسووقبقد طوقيووقم     
 : ق  ى  شعح طظتهقم طويت   ى   قفي  

طيطوو ع  ىووه حسووقبقد طوخووع     ىووه  فقتعهووق    طإل طلل    ووقكولووك ا طضتسووقبقد تل وووع   وعطةئوو  وه وو   إن    
ووو  طوقووقنان طورجووقل  ورظوووييف هووذت طظتهووقم  ىووه طول ووا  214وكووعل  715 وقووك ربووقتد طظتووق ل  طنضووئقطهق طور قووق ووو  

 1طورقيل:

وعطةئو  طظتقويو  وىخوع     وذط  طأل لط ر قيوق   طووكفقتع   طوتوك يف   طورسويمل      تر ثيف وه رهة طوكطق   بقسورثلقت      
غتىوووو      طإل طللطنراوووقم طضتسووووقبقد وىخووووع    صوووو رهق   وووق  ووووكةقان   صوووو   طظتدىاوووووقد طظتقكوووو    تقع ووووع غتىوووو  

 طظتسق ني حاك طوا دي  طظتقوي  وىخع    حسقبق ق. إىل  طواثققق  طظتعسى  طظتك ع   حس  طضتقو    

 حسقبقد طوخع    طظتاطزن   ص   ذوك.طنراقم طصتع       وق ةان  ىه -

 .طظتسق طل بني طظتسق ني وئك وق مت طحتطم  إذططضتسقبقد  ولك با ر قق  -

 طوعةقبقد طويت  ع هنق ولقسئ .   تع ط طيى  طوسل  حتقيققد   ن تاز عتؤيت  -

وو  ةوقنان تلاوية طظتهلو   28 ةوك نووت طظتوق ل    ق ديكلهة طسرك قت طصت دي  طودقو  و ندقق    حقوو  طيسوردجقك -
 2  نظ  طوسيق   ىه وق ى :

تخوووهك بوووقن طضتسوووقبقد طوسووولا   ولرا ووو   صووو ي    هووو  و قبقووو  دتقووووق ولروووقق  طود ىيوووقد طوووويت دتوووت   طوسووول   -1
 ق   طوسل .   ت   هن طأل ىلطعتياقد طظتلوا   ىيهق   طظتق ل بقولسئ  وىا دي  طظتقوي     طألوعطظتلوعو    ذط 

و قبقرهووووق وى دىاوووووقد طظتئليوووو    تقع ووووع طورسوووويمل طوووووذ   قكووووو  طظتسوووومل ن صوووو   طضتسووووقبقد طوسوووولا       ظ ووووص -2
طعتياوقد طوويت ترئدهوق       وى سق ني    طوخع قت    طظتخت ني  قوكل شوع   إبوعطم طيتظقةيوقد بوني طوخوع   طوويت  عطةئهوق 

 .دلي  ووقحل وئقشعل    غمل وئقشعل طلل    طظتسمل   وىخع   طظتبني طظتؤسسقد طويت  كان فيهق وىققق ني بقإل

                                                           
 . 334:  ،2003 ،ب   كلان ،  اطن طظت ئا قد طصتقودي  ،خفي القانون التجاري األموالشركات نق    فضييف خ1
 .12:   ،2002ني  طظتردىق  بضئط وهل  طفقسئ ، ولخالطد طوسقحيف، وسل  غت ا   طولوا  طورخع دي    طوققنا 2
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 ن  دعةويف ططىو   ىيو   وو  طئيدو   وو  طظتؤهىو  بكويف نقوص ةوك  كرخوظ    طعتياو  طظتكط دىة طظتسمل    طصت دي  طودقوو     -3
 .طسر عطل طسرغ ك طظتؤسس 

 ،  نووتئ  وىقاط وك طظتد واك  وق طظت قبقو  طفقسو هذت طظتهوقم  ئوقلل  و  ف وص ةوية  ثوققق طوخوع      طعتياو  طظتعطةئو     
 :  و  طوققنان  ىه وق ى  29طظتق ل 

  لكوق تدك طوخع    طعتيا    ق مت طولص  ىيهق   طظتق ل طأل ىل حسقبقد وك     خهك ػتقفظ طضتسقبقد   ضق إن

  طظتؤسسوقد طوويت دتىوك طضتسقبقد طظتك  و  صو ي    ذووك بلوقتط  ىوه  ثوققق ػتقسوئي     تقع وع ػتوقفا  طضتسوقبقد 
 فيهق طوخع    سه هق.

  تتوو   وو  طظته وو  إ ووكط  تقع ووع  رضوو   شووهق ل بوور ظظ    بووك ن حتظووظ  ىووه طنراقويوو   صوو   طواثووققق طوسوولا       
 ىووه ت ئيووق   ووق  ن طظتخووعع طصتزطقووع   ىووف ػتووقفظ طضتسووقبقد مبهووقم وردووك ل  قصوو  حوو  تدوويف ولوو  طضتووقل  طألووو  

 1، هذت طظتهقم ططتقص   طظتردك ل ديك  ذ ع ولهق وق ى :طوقاطنني  ط يف طظتؤسس 

    قل طصت دي  طودقو  وى ؤسس  بكيف طظتخقوظقد طويت ط رخظهق. -1

 طورك يف   حقو  تغمل ل   طظتقك طيربر ق   بقوز ق ل    بقورخظيض. -2

    قل   ييف طصت هال   بقواةقق  طإلربعطوي  طويت  ىة  ق. -3

 .تسئيققد  ىه طأللبقح ني  طويت تس ح برقكميطظتوق ة   ىه طظتيزط -4

 طظتيزطني .طو ع  ططتقص  ضتسقبقد طولرقق    تقكمي طةتطحقد تدك يف طألشكقك    -5

 ؽتقلس  طضتق طورظضيى  و  ررقا. -6

 طينظوقك  توظي  طوخع قد.ف ص ور ىئقد طورلقزك  طوكو     -7

 .إل طللططسرك قت طصت دي  طودقو    حقو  سات تسيمل غتى   -8

 .طظتكقفاان وى ؤسس   شخق  خع  إىلطظتوق ة   ىه ةقق   طظتكقفاقد و  ستس   -9

                                                           
1
 .103.-10 :  ،  2002 -2001ربقود  طصتزطقع،، وقربسرملوذ عل ختعب ولييف شهق ل  " المراجعة الخارجية في الجزائر "،،ب  خيىف  وقك . 
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ل   طظتوقك طيربر وق   وى ؤسسو  طصتك وكل  لوك  طألةيف سق    ىه  طألسهةطظتوق ة  طولخق  طووق     طع ق  -10
 .آ عشكيف  إىل طأل ىلحتا يف 

 .ربر ق  طظتقك طي ل   3/4 قنت ططتسقلل  سق    إذططورك يف   حقو  وق  -11

 .طألسهةوؤسس   إىلحاك   دي  طظتؤسس  ذطد طظتسؤ وي  طفك  ل إذط حاوت صيقغ  تقع ع  -12

 1 ؤ ك طحتطم طظتسق طل بني طظتسق ني. -13

 تعيين محافظ الحساباتو موانع : شروط المطلب الثالث

 :شروط تعيين محافظ الحسابات -أوال

بقظتووكط يد بدووك واطفقرهووق   طصتهووقز طظتكىووف   طودقووو   طصت ديوو تدووني  01-10لةووة ووو  طوقووقنان  26،27حسوو  طظتوواط     
بقد وووو  بوووني طظتهليوووني طظتدر وووك    طظتسوووجىني   ربوووك ك طوغعفووو  ، ػتوووقفظ طضتسوووق فوووت طوخوووع    سوووق ،   ىوووه  رقبيوووق
ةقبىوو  لاطد ،  حتووك   هووكل ػتووقفظ طضتسووقبقد بووث   سوو ئيووق هووذت طظتووق ل  وو  طع ووق طورلاوويةت  يظيووقد، حتووك   طواطليوو 

،  ردوني  ىووه ػتوقفظ طضتسووقبقد ظ طضتسوقبقد بدووك  هوكتني وررووقويرني، ي ديكو  تديووني نظو  ػتووقفوىرجك وك ووعل  طحووكل
 بذوك.  ييف طصت هال   طظتخرص إةىي يق  إ  م

 2تدني ػتقفظ طضتسقبقد  فقق وكفت طوخع     ق  ى : 32-11لةة  طورلظيذ صكل طظتعسام       

    طإل طلل،  ردوني  ىوه غتىو  ػتقفا  طضتسقبقد     لل ودهكل ػتقفظ    ع إةظقكبدك  شهع  ةوقت  ك طربيف  -1
 ػتقفا  طضتسقبقد و  طعف طصت دي  طودقو .    فت طوخع   بغي  تديني ػتقفظ  إل كط طعتيا  طظتؤهى     طظتكر  

 : جيت  رض    فت طوخع    ىه ططتوا  وق  نت   -2

   ططتقلب.    حكط ق  فع  هق   طصتزطقع   وى قق ق طفر ى   طظتؤسس       طعتيا    دعض -

                                                           
 .103 :،  ب  خيىف  وقك، وعرب  سئق ذ عت1

-23 :،    15إىل  3، طظتاط  و  لةة 7، طودك  2011ربقنظ   27طظتؤل     32-11ة ، وعسام تلظيك  لةطصتزطقع   ج هال  طصتع كل طوعشتي  وى2
24. 
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   ػتووقفظ   بووكطهقطور ظاووقد طووووق لل  وو  حسووقبقد طوووك لطد طوسووقبق  طووويت وىخووص طظتدق لووقد   طظت حاووقد    -
 طضتسقبقد. بمس وقب قن طوكيقن  قام   إذطػتقفااط طضتسقبقد ،   ذط  هك ةطضتسقبقد طظتلرهي   ػتقفاا

 طظتعربدي  طظتظوى  ظتا اع وه   ػتقفظ طضتسقبقد  طورققل ع طواطرب  إ كط هق.طودلقصع  -

 طواطرب  تقكديهق. طإل طل  طواثققق  -

 مناذب لسقو  طوتشح.-

 مناذب طوروع ح طوخع  بدكم  ربا  وقن  حياك   ن ؽتقلس  وهلي .-

 طورقلي .طظتهلي     إلوكقنيقدططظتؤه د   -

قيووقم برقيووية وه وو  ػتووقفظ ح ووو  طوكيووقن  ىووه تووع يص وكروواا ور كيلوو  ووو  طو ر ووويف ػتووقفظ طضتسووقبقد طظتتشوو -3
 ،  س ح و  بقيط ع  ىه وق ى :طضتسقبقد

 تلاية طوكيقن  فع   . -

 تقع ع ػتقفا  طضتسقبقد وىسلاطد طظتقوي  طوسقبق . -

 ػتر ى   ع ل   ورقيية طظته  .   ع ودىاوقد  -

،  و ك طربويف حيوك ت  فوت نسوخهق   ،   ن نقويف طواثوققق    وني طظتكوقن ت    رة طيط ع  يف طودلقصع طظتذ الل    
 طوخع  .

طووذ   درزووان  بقوسوع طظتهو   لوك طط  هوة  ويف طواثوققق   ىوه   ودي  طوكيوقن وسوق ك ت ىزم ػتقفظ طضتسقبقد    -4
 ظته   ػتقفا  طضتسقبقد. إ ضق  

 : جيت ، وق  طظتق ل    تذ الل طودلقصع طظت إىل ا ح ػتقفظ طضتسقبقد   طودعض طسرلق ط  -5

 طظتاطل  طظتعصا ل. -

 طظتؤه د طظتهلي  وى رك ىني. -

 بعنقو    يف وظويف. -
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 ، ططتقص   ططترقوي  طواطرب  تقكديهق.طورققل ع طور هيك   -

 طورققل ع. إ كطع  ربقك -

طظتلقسوئ   طألتدوقاه و  وو   عصكهق ػتوقفظ طضتسوقبقد وىركظويف بقظت  ن طواسققيف طويت ت   طآلربقكتراطفق   نت   -6
 . وررقوي  واطفق  ودهكل ػتقفا  طضتسقبقد سلاطد وقوي   3طويت تكان ػتيف تقيية وقيل وى ه   ظتكل 

طودوعض طورقو  طودقابوقد  إطوقلتعت   ىه  وكم طحوتطم طيورزطووقد وو  ةئويف ػتوقفظ طضتسوقبقد طظتدوني     نديك   -7
 طظتقوي  طظتلوا   ىيهق    فت طوخع  .

ودلووا ني   ووق توو   ىووه   شووخق    طئيديووني   جشووخق تعشووح طظتهليووني   إوكقنيوو حيووك   فووت طوخووع     نتوو   -8
 إىل لر وو  طظتردهووك ن طظتدلا ووان   نطيسوورق وي    ووق  خووت    وئووك طحووتطم حووقيد طورلووق   إوزطويوو ططتوووا  تا وويح 

 ظتد اك ب .طورخع دي  ط وألحكقمنظ  طوخئك  طظتهلي  طئقق  إىل   نظ  طظتكر  

 جتك ك  هكل ػتقفظ طضتسقبقد طظتلرهي   هكت ،ي تىزم طعتيا     طظتؤسس  بمس كط   فت شع   ربك ك.  حقو   -9

طودووعض طظتووقيل ووو   ربوويف طووويت تسوو ح برلقوويط طودووعض طورقوو    توو   ن  رضوو    فووت طوخووع    وويف طورا ووي قد  -10
 ط ريقل ػتقفظ طضتسقبقد.

 ظتىزو  برديني ػتقفظ طضتسقبقد      ثع برخكييف صتل  تقيية طودع ض.طظتؤسسقد طتقام طعتياقد    -11

رسوويمل طظتؤهوويف وىقيووقم مبدق لرهووق  ىووه ربهووقز طو حسوو  طوتتيوو  طورلووقزيل، تقووام طوىجلوو  بدووعض نرووقق  تقيووية طودووع ض، -
 طضتسقبقد.  ع هق  ىه طصت دي  طودقو  ةوك طوظويف   تديني ػتقفظ  

وووعطد  ووك  ػتووقفا   (3)طسرخووقل ة  ىووه طألةوويف ثوو    ىووزمفا  طضتسووقبقد طظتغوومل  نوو  توو   ن  دووق ك  ووك  ػتووق -
 .تدييلهة ىزمطضتسقبقد طظت

،  وو ك  ربوويف ودقووو  وىهياوو     طظتؤسسوو  طظتديلوو  عسوويف ػتووقفظ طضتسووقبقد طظتقئوواك لسووقو  ةئوواك طودهووكل وىج ديوو  ط -12
 1.ك تقل خ  صيف طسر م تئىيغ تدييل ، بد  قم (8) ةوقت ذتقني  

                                                           
ربقود ػت ك  عل ختعب ولييف شهق ل وقست، ختوص تكةيق ػتقسيب،وذ  ،في تقييم الرقابة الداخلية" دور محافظ الحسابات، خنسع   حخيخ   1

 .13-11،   : 2012 -2011  يضع، بسكعل،
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، إذط فخوىت طظتخوق لطد    ت تور ك  طصت ديو  طودقوو  وو  وو  طوقوقنان طورجوقل  4وكوعل  715ق ألحكقم طظتوق ل طئق   
،  دوووني ػتوووقفظ طضتسوووقبقد مباربووو   ووووع وووو  لقوووي  ػتك ووو  وقوووع طعتياووو     ديوووني ػتوووقفظ طضتسوووقبقد أل  سوووئ   وووقنت

 .ه  ع ض  و  طظتسؤ ك طأل ك وىكيقنطظتؤسس  بلقت  ى

 :محافظ الحساباتموانع تعيين  -ثانيا  

 :طضتقيد طورقوي و  طوققنان طورجقل  ي تاز تديني ػتقفظ طضتسقبقد    6وكعل  715طظتق ل   

مبووق   ذوووك طوقووقق ني بووقإل طلل  أل ضووقت غتىوو  طظتووك ع    غتىوو  وعطةئوو   ،طألةعبووقت  طألصووهقل وغق وو  طوكلربوو  طوعطبدوو  -1
 .طظتؤسس 

  ضووقت غتىوو  طظتووك ع      ك ع      غتىوو  طظتعطةئوو    ز طب طوقووقق ني بووقإل طلل   ىوو  طظتوو  ضووقت غتطوقووقق ان بووقإل طلل    -2
 (1/10( ل   وووقك طظتؤسسوو     إذط  قنووت هووذت طظتؤسسوو  نظسووهق دتىووك  خووع )1/10)غتىوو  طظتعطةئوو  طووويت دتىووك  خووع 

 .ل   وقك هذت طظتؤسسقد

 ربوويف ستوو  سوولاطد إبرووكطت ووو   طوووذ   ول وورهة طظتؤسسوو   ربووعل فكووة  ظووققف ػتووقفظ طضتسووقبقد   طألشووخق  -3
 1.إنرهقت  ظققظهة تقل خ

خ   ل  ىوه حوقيد طورلوق  طظتلووا   ىيهوق   طوقوقنان  2 ىه وق ى : 08-91و  طوققنان  23  ق نوت طظتق ل    
  ربوال     تدوقا    طأل ومللهياو   و ك طوسولاطد طووث      طووذ   تقىواط وو  شوع    وألشوخق طورجوقل  ي ديكو  
 ديلاط ػتقفا  طضتسقبقد   طوخع      طعتيا  نظسهقخ.  قنقد  ن  

 :د   ع  تق  حتت طققى  طورلق   ه و  نظ  طوققنان حقي 34ةك   قفت طظتق ل      

  ن  قام بعةقب  شع قد ديىك فيهق بوغ  وئقشعل    غمل وئقشعل وسق قد. -1

 قبق ق.سهيا   عطة  ح  ن ديقل   ظيظ  وسرخقل ربئقق     وه    ئمل ةضقق  وك  شع      -2

 سلاطد بدك   قور . 3خغيف ولوئق وجربال   شع      هيا  لطةئهق و  ةئيف  ةيف و     ن -3

                                                           
 .13،   نظ  طظتعرب  طوسقبق  1
 .12،    ا   طولوا  طورخع دي  طوققناني ، وعرب  سئق ذ عتغت  2
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 : التزامات ومسؤوليات محافظ الحسابات المبحث الثاني

وسؤ ويقد طوويت ق طظتخعع طصتزطقع  و   ورزطوقد   تر يز وهل  ػتقفظ طضتسقبقد مبج ا   و  طظت يزطد طويت  ووه   
 .ذط وق سلر ع  إوي    هذط طظتئ ثه ربيف طواصاك إىل طورقع ع طوسىية    رئدهق و  

 المطلب األول:حقوق وواجبات محافظ الحسابات

 حقوق محافظ الحسابات  -أوال

 ر رو  بوو    ن  حتك ووك ووق توو   طألسوق طولواطح  طورقويوو   طوويت تدرووت   طظتعطربوو  ططتوقلرب    طتووقيد   تر ثويف حقوا    
 :بكلرب   قوي  و  طوظدقوي   هكطف حتقيق سق كت   طؾتقز بعنقو  وعطربدر    د تو  سى ق

   ودىاوووو     سوووج د  طيطووو ع  ىيهوووق وى وووواك  ىوووه بيوووقن ودوووني     فوووقتع    وسووورلكطد    حوووق طىووو   -1
 طوىاطقح طويت حتكة طئيد    يف  نخق  طوخع  .   تظسمل نريج  وديل   حق طيط ع  ىه طوقاطنني 

 إ طللوسووورا     وسوووؤ ك   طوخووع        طسرظسووقل ودوووني حوواك   ىيوو  وديلووو  ووو     تقوووقل ع      طىووحووق  -2
 تظسمل وع   و . إىلت  ويف طظتعطرب   وق  وعورا يح 

طوىوواطقح ووو  نقحيوو  طوسووج د  فقووق وىقوواطنني    تووكةيق طضتسووقبقد طظتخرىظوو    ف ووص  ػتووقفظ طضتسووقبقدووو  حووق  -3
ربقنو  ذووك ف وص  إىلق ص طفقسوئي  طظتردوقلف  ىيهوق وو   و ك طظتعطربدو  طضتسوقبي    فق ظتق تقضو  بو  طوقاط وك  طظتئو

  تكةيق طت ا   طظتسرلك   و    ك طظتعطربد  طظتسرلك  .

طيورزطووقد طظتسور ق   ىوه  ف ص بقة   صاك طوخوع    ىوه ط ور ف  ناط هوق   وذوك طور قوق وو حق وعطربد     -4
 ج ك و  ص   هذت طيورزطوقد.حق طيتوقك بكطق  طوخع   وىرطوخع  ،   

 1طورج مل.   حق   ال طصت دي  طودقو  وى سق ني و ندقق    بدض طضتقيد طويت ي تر  يف طورجربييف  -5

طوووويت  طألسوووئقا ىيووو  ذ وووع حاعتوووق،    ل  ت  سووور ي  تكوووا    إذط  طوقووواطقة طظتقويووو   ل  ووو  إبوووكطتحوووق طيورلوووقع  ووو   -6
 2 عةىت   ى .

                                                           
 . 63-61:،     2007طضتك ث، طإلسكلكل  ،  طظتكر  طصتقود  واعد المراجعة والتدقيق الشامل "،" أصول وق،  ك طوسيك سعط قػت  1
 .68 :،  2002 طل طولخع   طو ئق  ، طألل ن،  ي المشروعات التجارية والصناعية"،"تدقيق الحسابات ف ، ئك طوكعمي  ى   وعػت   2
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 الحسابات واجبات محافظ -ثانيا

ز بعنوووقو  وعطربدرووو   ىوووه    ووويف  ربووو  ؼترىظووو  يؾتوووق    وووقكقفظ طضتسوووقبقد بووو  وووو  تر ثووويف في وووق تووو   ن  قوووام ػتووو   
  : بخكيف وا ا    فدقك،  و   هة هذت طواطربئقد وق  ى 

ضتسووقبقد طوخووع      فقتعهووق مبووق حترا وو  ووو  ةيووا   طوظدىوو بووقوظ ص   طورووكةيق  ىيوو   ن  قووام ػتووقفظ طضتسووقبقد  -1
طود ووويف  ىوووه توووو ي هق بقوردوووق ن وووو        وووقت    خوووف  سووورقذ بغوووعض طور قوووق وووو  سووو ورهق    ويووو   حسوووقبقد ا 

   ػتقسيب طوخع  .

 تققل عت بوالل  طفي  بخجن طضتسقبقد طويت ةقم بظ وهق  تكةيقهق. بمس كط ةيقم  -2

،    إذط ذووووك طإل طلل، إذط   ووويف لقوووي  غتىووو  ال طصت ديووو  طودقوووو  و ربر وووقع  ووو طإل طللطو ىووو  وووو  لقوووي  غتىووو   -3
 و  زتى   سهة طوخع  . %15طى  ذوك وقي  قيف    

 1طوكقفي . طإلثئقد،  رت    و     طو زو   ثلقت تكةيق طضتسقبقدبذك طودلق   طظتهلي -4

 2.سل  وقوي  وىدهكلو    ك  لق ع طظتاطيل آل ع  طبركطتسلاطد  10طيحرظقظ مبىظقد زبققل  ظتكل  -5

 ولية محافظ الحسابات المطلب الثاني:مسؤ 

 :هلقك ث ث  وسؤ ويقد، وسؤ وي  وكني ، ربلققي   تج  ئي    

 ىيو  تدوا ض طوضوعل طظتوق    طظتدلووا  ،   إن ػتوقفظ طضتسوقبقد وسوؤ ك جتوقت طوخوع    جتوقت طوغومل :مسفؤولية مدنيفة -1
ت ، بووظ  وئقشوعل    غومل  نو  يبوك وو  إثئوقد  ن طوضوعل نوق، غومل يت   حقو  طلتكقا    قت  تقووملطوذ  ضتق  ؤ 

  ذوك طورقومل. طأل  قت، و  تىك وئقشعل

ؼتقوظرووو  بدوووض نووووا  ةوووقنان طودقابوووقد،   ،  لوووك   نظسووو  وسوووؤ ي ربلققيوووق: ةوووك توووك طظتعطربووومسفففؤولية جنائيفففة -2
 3:غمل طوخع ي  طصت هال   بقأل  قك،  هذط إذط طسرثليلق حقو   كم طوروع ح طضتقيد طورقوي 

                                                           
 .34طصتع كل طوعشتي  وىج هال   طصتزطقع   ، وعرب  سئق ذ عت ، طظتق ل لةة   1
 .40 نظ  طظتعرب  ، طظتق ل لةة  2
 .57 :،  2008، عطصتزطق ،ب   كلان ،  اطن طظت ئا قد طصتقودي  "المراجعة و مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق"،ػت ك باتني،   3
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 قذب  حاك   دي  طظتؤسس .تقكمي ودىاوقد   -

  كم طحتطم سع طظتهل . -

سووو  وووووق تووولص  ىيوووو  ةاط ووووك ، باطربئقتوووو  ح  ووويف ػتووووقفظ طضتسوووقبقد بق رئووووقلت  دضوووا إذط :المسفففؤولية التبديبيففففة -3
، فووقوراةيف طظتؤةووت  وو  وزط ووو  ، واوووقإنووذطلط بووقألوع، فقووك  رىقووه طظتدوو  إويهووقطولققبووقد طظتهليوو  طووويت  لرسوو  طصت ديووقد   

 1. ضقت طظتع ص عتة مبزط و  طظتهل ش   طيسة و  ربك ك طأل إىل طظتهل 

 منهجية محافظ الحسابات  الثالث:المبحث 

حيووث  ك وويف وه رووو     ىووو ،ةئوويف  ن  وووق   ػتووقفظ طضتسوووقبقد برلظيووذ وه روو   ىيووو   ن ت وو  مبخرىووف رباطنوو     
  طأل ومل  لهو    ىو  بكرقبو  ثئوقد   قوام   ي خت ويط ود ىيو  طوروكةيق  ت و    وو  طإلمبلهجي  تكان  ط و   حيوث  

 تقع ع.

 التخطيط لعملية التدقيق األول:المطلب 

طورخ ووويط ود ىيووو  طوروووكةيق ألن طورخ ووويط طظت قوووة ود ووويف ػتوووقفظ ظ طضتسوووقبقد  ةروووق وديلوووق و  وووكط    خيووووص ػتوووقف   
 سوووق ك  ىوووه يق،    وووت غتوووقيد هقوووو      ىيووو  طوروووكةطضتسوووقبقد  سوووق ك   طورج وووك وووو   ن طودلق ووو  طظت ق ووو  ةوووك   

، إن  وورة ووو  ةئوويف طفووقفاني طآل ووع    ططتووتطت تلسوويق طود وويف طوووذ    تاز وو  طأل  ووقك بخووكيف و قووة  ىووه طظتسووق ك  
 . ودعفر  ب ئيد  طود يف تل ػتقفظ طضتسقبقد و  طظتؤسس  خيرىف طسرلق ط إىل حجة طظتؤسس    وك  طورخ يط 

    خي وووط ػتوووقفظ طضتسوووقبقد ورج  ووو    ىوووطوروووكةيق طظتراةدووو     ئدووو  إربوووعطتطد طورخ ووويط  دووو    ووو  إسوووتطتيجي  و     
 2.طواةت طظتلقس 

 :خطة التدقيق -أوال

ظتوووك  طظتراةووو  وووو    ىيووو  طوروووكةيق   يظيووو  تاثيوووق   ووو  طوروووكةيق طوخوووقوى   طصوووظق ط ىوووه ػتوووقفظ طضتسوووقبقد   ووو       
 وق  لوك   و  يف  قفو  طيستشوق    طواةت طوذ  ت   ن حترا  وذ عل     طوركةيق طوخقوى   ىه تظقصيتلظيذهق   

                                                           
 . 58 :،  نظ  طظتعرب  طوسقبق  1
 .242 : ، 2009طألل ن،  ، قنقف  وىلخع   طوراز  ،   طل طوثق ،"مراجعة الحسابات المتقدمة"، زتك  حك ح   اسف طوقق  ، حسني حسني 2
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إىل حجة طظتؤسس ،  تدقيوكطد   ىيو  طوروكةيق وض ان ططت   طسرلق ط فمسن طور ك ك طوكةيق وخكيف   ، بعنقو  طوركةيق
  1:ظتلهجي  طورقلي  ططتقص  طظتسرد ى  و  ةئيف ػتقفظ طضتسقبقد با       طوركةيق طوخقوى  ه  ط

 :المعرفة بطبيعة العمل -1

 .طويت تؤثع      قك طظتؤسس ظع ف طوق ق قد طيةروق    ةروق    طودقو    طوداطويف طي -

و   وووو لهق طورغووووملطد ولووووذ تووووقل خ ظتر ىئووووقد طإلفوووووقح،  طووووووظقد طظت يووووزل وى ؤسسوووو   أل  قعتووووق  أل طقهووووق طظتووووقيل    -
 طوركةيق.

 2.طظتسرا  طودقم وكظقتل طإل طلل -

 :فهم النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية -2

 . ىه تىك طوسيقسقدعطد طوثغطظتؤسسقد   قسئي  طظت ئق  و  ةئيف طوسيقسقد طف -

ةووو    ووودهق  ىوووه طورج يوووكطد طظترا طووووكط ى     طوضوووئطولاوووقم قفظ طضتسوووقبقد وىلاوووقم طفقسووويب   طظتدعفووو  طظتكرسوووئ  فووو -
 .ط ريقلطد طوعةقب   طإلربعطتطد طصتاهع  

 .وركةيقطلطد طصتك كل   غتقك طفقسئ   طتجثمل طإلةع  -

 3:نسبيةاألهمية الالمخاطر و  -3

  طظتخووقطع طوعةقبيوو    ووج ديكوو   كووان رباهع ووق إوووق فع  ووق، إثئووقد هوو  ةقبىيوو   عطد طظتراةدوو  وى خووقطع طوذطتيوو    طورقووك -
 ه  طظتخقطع بمسحر قك حك     ج   إثئقد ديك   ن  كان رباهع ق إوق فع  ق     لك جت يد  و     قت   ع  .

 لهق ططتوووتل وووو  ، إوكقنيوووقد  ربووا     وووقت رباهع وو    وووو   وو يوو  طولسوووئي  ألغووعطض طوروووكةيقوأل   وو  وسووورا قد -
 .طوقعطلطد طوسقبق 

                                                           
 .19،     حخيخ ، وعرب  سئق ذ عتنسع  1

، ووع، وى ئق    طولخع خ، طوكطل طصتقودي موسوعة معايير المراجعة، شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية والعربيةطقل   ئك طودقك زتق ،خ  2
 697 : ،2004،طو ئد  طأل ىل

  ئد  طأل ىلطوخ، حقا  طو ئ  ػتظاظ  طولقشع،   قن، لدولية و قواعد أخالقيات المهنةالتدقيق و التبكيد ا"تطور المعايير ،  زتك حى   رتد  3
2008    ،: 74-75. 
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 .طويت حترا   ىه تقك عطد ػتقسئي  و    لهق تىكحتك ك غتقيد ػتقسئي  ودقكل    -

 :طبيعة اإلجراءات وتوقيفها -4 

 .رج يكطد  ىه غتقيد  قص  وىركةيقإوكقني  تغمل طو -

 . ىه إربعطتطد طوركةيق ططتقلرب تجثملت طوركةيق طوكط ى       يف -

 .لي  طظتدىاوقد  ىه   ىي  طوركةيقتجثمل تق -

 :والمتابعة اإلشرافالتنسيق والتوجيه و  -5

 .طألةسقم   طوظع ع    : طظتؤسسقد طورقبد  طورقبد  وث  طألةسقموخقل   طفقفاني آ ع     تكةيق     

 .طظتاطة ،  ك  طك ططتتطتور ىئقد طوراظيف، طشت  -

 :برنامج التدقيق -ثانيا

، وووذوك تووو ية بعنووقو  طورووكةيق إىل لووك طوقيووقم بووقورخ يط ود ىيوو  تووكةيق طوئيقنووقد طظتقويوو   حيرووقب ػتووقفظ طضتسووقبقد   
تقيوية ولاوقم طوعةقبو   إويهوق ػتوقفظ طضتسوقبقد بدوك  لطسو    طوويت تاصويفخ  و  وعسواو   ىوه هوذت طولروقق   :بجنو  دوعف 

 1.وكط ىي   ذوك  كف تكةيق طوئيقنقد طظتقوي خط

 :  طوركةيق  رض   طودلقصع طورقوي  رضح  ن هكف تو ية بعنقو     

طظتردىقوو  برقيووية ناووقم طوعةقبوو   بعنووقو  طورووكةيق  لئغوو   ن  غ ووه طإلربووعطتطدحتك ووك   وواطد طوظ ووص طوووذ   غ يوو   -1
،  توو   ن تلوور  بلرووقق  وع ووي    هووذط طتووقك بجةوويف ؤسسوو قسووئي  طظتسوورخكو  باطسوو   طظتإلربووعطتطد طفطوكط ىيوو     ط

 ربهك  تكىظ  ؽتكل .

 .ك   ال0تاةيف   طت  طؾتقز ك -2

 .اا حظقظق  ىه  ةت ػتقفظ طضتسقبقدإطقل طود يف طظت ىحتك ك ن ق     -3

                                                           
 . 272 :،  2009، طألل ن،  طل صظقت وىلخع  طوراز  ،   قن، التدقيق والتبكيد الحديث" إلىمدخل  زتك حى   رتد  ، خ 1
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كوق  رواىل وعحىو  وو  طظتعطحويف طوويت  ركوان ولهوق طوتنوقو   لو تلظيوذوو  طظتسوق ك    و  حتك ك وسؤ وي   يف ػتوقفظ  -4
 1فع قق و  طفقفاني. تلظيذت

 :  أوراق العمل -ثالثا

ةوقم بو   ووق إلظهوقلطوقوعطق  طوويت  ورة جت يدهوق باطسو   طظتعطربو    طأل وو  لط  طود ويف  ىوه  هنوق تخو يف  ويف   مت تدع وف     
طضتسووقبقد ػتووقفظ ،   باطسوو رهق  كووان وووك  طووويت طتئدهووق،  طولرووقق  طووويت تاصوويف إويهووق طإلربووعطتطد  طو ووع  ووو    وويف،   

طودلق وو  طظتهليوو   إتئووقع،  طوووكوييف  ىووه طورقع ووع  طوقووعطق  ظتووك  طوظ ووص طوووذ  ةووقم بوو  إ ووكط طووويت  سوورلك إويهووق    طألسوو 
 2  ىيقد طوظ ص.  ثلقت

 :طود يف   طولق رني طورقويرني   لط   ناطع  سل يز بني     

 .طظتىف طوكطقة -

 .وىف طوك لل طضتقوي  -

 :طآلتي ىف طوكطقة  ىه طودلقصع : حيرا  طظتالملف الدائم -1

ظتسووق ني ووو  تاز دهووق بووني ط   طألسووهة ووك     تخوو يف هووذت طولق وو   ىووه  وويف وووق  ردىووق بدقووا  طورجسووي  :عموميففات -
 طألسقسوي  نخو رهق  وعطحويف طوروولي  ط ى  وى ؤسسو ،   ويف ووق  ووف   ىيق وق   طولاوقم طووكبيقن حو   يف وسقهة   

طواسووققيف طورقليوو  طوكظيىوو  بر قيووق طظتسووؤ وني  ط ىهووق    طألشووخق وعط ووز شتووقت   طتع  وو  طورلاي يوو  ووو  ذ ووع  ط ط ىهووق   
 .طظتعساو  و  ةئىهق طإلنرقربي ططت   

 خ يف هذط طوئلك  ىه  يف طورققل ع طظتردىقو  بلاوقم طوعةقبو  طوكط ىيو  وىسولاطد  :ئق تتعلق بنظام الرقابة الداخليةوثا -
 . ىه وسرا  طظتك ع قد  طواظققف بمسربعطتط قورزطم وك  طي  و  تقكمي  صف وكةق ظتقاوق ق   طظتق ي

طظتردىقووو  بقظتؤسسوووو  وووو  واربووووا طد  حيروووا  هووووذط طودلووووع  ىوووه  وووويف طضتسوووقبقد :الحسفففابات السفففنوية والتقففففارير -
  وووذط ، بقولسوووئ  وىسووولاطد طوث ثووو  طظتق وووي بوووعطو  طظتعطربدووو   حسوووقبقد طولروووقق     طأل ئوووقتحسوووقبقد طولووواطت       و قوووو   

 .ثلققي  طظتردىق  فسقبقد طظتؤسس طيسر   ططتقص    طورققل ع طودقو
                                                           

1
 .44 :،  ػت ك باتني، وعرب  سئق ذ عت 

 .337 :،  1997، طإلسكلكل  ، خ، طوكطل طصتقودي  دراسات متقدمة في المراجعة الخارجية، خصئيقن ػت ك شتمل  2
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  وىظوووو  طوووووكطقة  ىووووه بدووووض ووووو  طظتظيووووك  ن حيوووورظظ ػتووووقفظ طضتسووووقبقد  كووووان : التحاليففففل الدائمففففة للحسففففابات -
  طضتقويوو   ووذ ود يووقد طوسوول  غيوو  وققلنرهووق بقوسوولاطد طوسووقبق    طور قويوويف طعتقووو  طووويت  ربع ووت  ىووه بدووض طضتسووقبقد ب

، طوووك ان ، طوقووع ضطألسووهة، طإل كط  وو قوو  بقظتوووقل ف ىتسوورخكم حتقويوويف طضتسووقبقد طظترد  ووق ل وووق،  سوول  وى ققلنوو 
 ذوووك ووو  طضتسووقبقد طووويت  ووع  ػتووقفظ طضتسووقبقدغوومل  إىلق ، طظتؤ نووقد، طظتووال  ن طظتخز نووقد   ، طوزبووقطألربوويفطا ىوو  
 .ق طن  ةق و  طئيد  نخق  طظتؤسس   يره

ثووققق طووواطل ل ووو  إ طلل طوضووعطق  بقوا حيوورظظ ػتووقفظ طضتسووقبقد  :جتمففاعييتعلففق بالجانففب الجبففائي واال كففل مففا  -
ردىوق بقوعةقبو  طصتئققيو   شوئ   يف وق    ناقم طوروقل ح طواطرب  إتئق       طظتدكيد طواطرب  ططتضاع عتق،   طوكطو     

طوخووجن بقولسووئ  وىاثووققق طظتردىقوو   ووذوك خ ناووعط أل يرهووق   CNASAT"طيشووتط قد   طوضوو قن طيربر ووق   طصتئققيوو    
 .ظتلا قد طود قوي   ط يف طظتؤسس   طولاقم طيربر ق    ط ىهقو  طبقود ةقد 

 :، وثوويفع طظتكانوو  وىخووق طوقووقناين وى ؤسسوو حترووا  هووذت طولق وو   ىووه طودلقصوو: ب القففانونييتعلففق بالجانفف كففل مففا  -
ثووققق طظتردىقوو  طوا  دقووك طورووجوني     قووا  طووووظققد       ووذط طودقووا  طظتتووو  ووو  طظتؤسسوو   طإل طللػتق ووع طيربر ووقع تىوو  

 .بتطتل طي تطع  وق  ردىق بقورققل ع طوققناني 

 :  ملف الدورة الحالية -2

ظتووتلل وىد ىيووقد طوقووعطق  ط   طأل ووو ك لل طضتقويوو   وو  طوووكطقة  انوو  خيووص رتوو   قفوو  خيرىووف وىووف طوووك لل طضتقويوو   وو  طووو   
، وووذوك نسوور ي   ن نقوواك بوجن هووذط طظتىووف حيرووا  ئلوقل  وو ك طوووك لل وا وواع طظتعطربدو ،   طو ووع  طظترطوويت مت تسووجيىهق

  ىه:

 .بعنقو  تظويى  ود ىي  طظتعطربد  -

 . ذط طور ىي د طظتك    أللصك قطضتسقبقد طوسلا   وى ؤسس     -

 ططتقص  طظتردىق  بقوك لل وا اع طظتعطربد .طورققل ع طودقو     -

 1 .اقم طوعةقب  طوكط ىي ،  طورقع ع طظتك ة وذوك  طواثققق طظتسرد ى    طورقييةد  ورقيية نططت اطد طظترئ -

                                                           
دي ، ب    اطن طظت ئا قد طصتقو " المراجعة و تدقيق الحسابات اإلطار النظري و الممارسة التطبيقية "،، ػت ك طورهقو  طاطهع، وسدا  صك ق  1

 .130-129 : ،  2005 د  طوثقوث ،طو ئ كلان  طصتزطقع،
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 .ا  طولقرت     طضتسقبقد طظتظ اص طظت ح -

 .   طعطف و   قلب طظتؤسس   قوئلاك، طود  ت  طظتال  ن يف طظتعطس د طويت دتت و  -

 اإلثباتأدلة : المطلب الثاني

سوووئي   طظتسووورلكطد د بق رئوووقل  ن ػتوووقفظ طضتسوووقبقد  قوووام بظ وووص طوئيقنوووقد طفق  هوووذط طوئلوووك   وووو  طوثئوووقسووولدق      
إبووكطت ل  وو  طوظوو  طفق ووك حوواك وووك  تدئوومل ىيهووق   طور قووق ووو  طظتدىاوووقد طفقسووئي  طظتقكووو  بدووك طظتدقصتوو  بغيوو  طورقع ووع    

 .س     طظتع ز طظتقيل طضتقيق  عتقنريج     قك طظتؤس

ل ناوقم ةوا طوسوىي     طظتدقصتو     طألسوقوي  و  رب  ط ر ق  طأل وو  طظتك  و  ووذوك    ل تراةف ص   طظتدىاوقد  ىه    
 1:و    ك طودلقصع طآلتي  هذط طوئلك إىل، وذط سل ق ك طور ع  طوعةقب  طوكط ىي  طظترئىن

 :أدلة اإلثبات أنواع -أوال

 :ه  طإلثئقد ناطع  كل أل و  تاربك     

ودلقصوع طألصواك طوثقبرو   ويويف إثئوقد ةوا   ىوه طواربوا ، بيوك  ن   وى واط   ط:  دروت طواربوا  طوظدىوالوجود الفعلي -1
و  تقيي هووق، وووذوك توو   ىووه سوو صوو     ي يوو  طظتؤسسوو  وى اربووا طد طظترووافعل   طواربووا  ي  دكوو  بخووكيف آيل وىك

 ص   تقيي هق  فقق وى ع  طظتد اك  ق.طظتؤسس  وى اربا طد بكيف  ناط هق   إثئقد وىكي   ػتقفظ طضتسقبقد

طوتطهووني   يوو  ووو   ربهوو  ناووع درووت طظتسوورلكطد ووو    ثووع طأل ووو    ت المسففتندات المختلفففة المؤيففدة للعمليففات: -2
وو  صو   إثئق وق   وو  وىر قوق وو  حوك     ىيو  وديلو    طظتعطرب ، إذ حترا  هذت طأل وملل  ىوه  قفو  طوئيقنوقد طو ز 
وو  طوعف ربهوقد ووع ص فقق وىلوا  طظتد اك  ق   رلكطد   طوسج د طفقسئي ،   طواطة   ن  رة إ كط  هذت طظتس

 عتق ذوك ةقنانق، ديك  توليف هذت طظتسرلكطد إىل ث ث  غت ا قد ه   ىه طول ا طآليت:

وسوووورد ى   ط ىهووووق،  ووووقوظاطتمل طظتردىقوووو  بقوخووووعطت    ط هق ووووو  طووووعف ربهووووقد  ووووقلب طظتؤسسوووو    وسوووورلكطد مت إ ووووك -
 طوكخاف طوئلكي  وث .

                                                           
1
 .132:،  طاطهع، وعرب  سئق ذ عتػت ك طورهقو    
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،  ظوواطتمل طوئيوو   طوخوويكقد  طوروووقل ح طصتئققيوو   شووئ   قلربهووقوسوورد ى  ط وويف طظتؤسسوو    رلكطد مت إ ووكط هق  وسوو -
 إىل غمل ذوك.طصتئققي    

فقتع طفقسووئي    صوواك طيسوور م  طوكخوواف طإلرتقويوو  وىع طتوو  وسوورد ى   ط وويف طظتؤسسوو ،  قوووكوسوورلكطد ودووكل    -
 إىل غمل ذوك.  

 طورقوي : طألسقسي وعط قل طي رئقلطد  قفظ طضتسقبقدػت  لك بكط     ىي  طوظ ص طظتسرلك   لئغ   ىه    

رووا   ىووه طورووقل خ، طوظووقتالل  لئغوو   ن حت ن  كووان طظتسوورلك وسوورافيق وكقفوو  طوخووع   طوققنانيوو ، فدىووه سووئييف طظتثووقك  -
  يرهووق ربوو  عتووق طوظووقتالل، تديووني طظتوواط    طوئلكوو ، طسووة طظتؤسسوو  طظتا طسووة طظتؤسسوو    لاطهنووق  ل شتقعتووق  لة هووق طصتئووقق    

 ططترة.  سدعهق طواحك    طظتئىغ طإلرتقيل  طوعسة، طإلوضقت   

 ودزز ود ىي  تك يف   ن ق  نخقطهق. ن  كان طظتسرلك  قصق بقظتؤسس     -

  ن  كان طظتسرلك وسرافيق صت ي  طوراةيدقد طئقق ظتق تقرضي  إربعطتطد ناقم طوعةقب  طوكط ىي . -

الل،     حووقيد  ووكم تووافع  صوواك طظتسوورلكطد،   ووق هووا طضتووقك صوو   وووي  نسووخ   ن  كووان طظتسوورلك  صوو     -
صو   طوئيقنوقد طوواطل ل   بقولسئ  وظاطتمل طظتئيدقد، إذ  ن  صاعتق تعسيف إىل طوزبقق ، فيج   ىه طظتعطربو  طورج وك وو  

 طووال بقسرخكطم  قف  طواسققيف طظترقح .طولسخ   

ب  و   طعطف  قلرب   و  طظتؤسسو ،  تضوة طلطد طظتكرا هذت طإلةع  تسرد يف اإلقرارات المعدة خارج المؤسسة: -3
ك، إن طظتوووق ة   ىيهووق     كوو  ذووواك  ىووه صوو    لصووكل هووذت طضتسووقبقد   طوئلووشووهق طد ووو  طظتووال     طود وو ت   

 ويوويف وو   ووقلب طظتؤسسوو   ؤ وك طظتدىاوووقد طظتقكووو      لظيهوق بق رئقلهووق طعفووق  هوذت طإلةووعطلطد تد وو  فوقفظ طضتسووقبقد
 1فيهق.

تسوورد يف طإلةوعطلطد طظتدووكل  ط وويف طظتؤسسو   ووكوييف وى دىاوووقد طووواطل ل    قفرارات المعففدة داخففل المؤسسففة:اإل -4
طوقوواطقة طظتقويوو  ططترقويوو ،  مس ووكط  تقع ووع  خووهك  ىووه  ن طإل طلل طسوورد ىت طع قوو  طوركىظوو  طواسووي ي  طظتعرب وو    تقيووية 

   تقيية ؼتز ن آ ع طظتكل وث .  طوسى  طظتسرهىك  

                                                           
 .134: ،  نظ  طظتعرب  طوسقبق  1
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   دروت  ووي  وق  وق إن ةوال   سو و  ناوقم طوعةقبو  طوكط ىيو   ط ويف طظتؤسسو نظام سليم للرقابفة الداخليفة:وجود  -5
ووووووكطةي  طظتدىاوووووقد طفقسووووئي  طظتراطربووووكل   طوقوووواطقة طظتقويوووو  ططترقويوووو ،  ووووان  ن هووووذط طولاووووقم  سوووورد يف   ىووووه سوووو و    

طظتظوع طد طووويت ي تووع   ىيهووق طوظ ووص، إذ    بقولسوئ  وى ظووع طد وا وواع طوظ ووص    وك ط  سقسوويق ول ووق  طي رئووقل
 س ورهق و  ةال ناقم طوعةقب  طوكط ىي .تسر ك هذت طأل ملل  وييف ص رهق   

تسورغع   ةوت  ئومل ي  وىئيقنقد دتع  ت وعطحيف  وكل   إن طظتدقصت  طفقسئ صحة األرصدة من الناحية الحسابية: -6
 سوو ح فووك      ووقت تووؤثع  ىووه ؼتعربووقد ناووقم طظتدىاوووقد  قصوو    ظوويف طظتؤسسووقد ذطد طود ىيووقد طوكثووملل، ؽتووق 

قىووويص طواةوووت تطأل  وووقت   طظتدقصتووو  طضتسوووقبي  بخوووكيف سوووىية  سووو ح برظوووق   حوووك    تجويووو طفقسوووئي ، ووووذوك  لئغووو  
سووئ   درووت  وووي  وق  ووق  ىووه صوو    طنراووقم طسوورد قك طآليد طضتقطظتسوورغع    طظتدقصتوو . إن تجويوو  طظتدقصتوو  طفقسووئي    

    طوسج د طفقسئي .ع   طوكفقت

 وسائل الحصول على أدلة اإلثبات: -ثانيا

قكووو  تدئوومل طظتدىاوووقد طفقسووئي  طظت    وى ووواك  ىووه   ووو  طإلثئووقد بغيوو  طورج ووك ووو  صوو   د وويف ػتووقفظ طضتسووقبقد   
  ظووويف ق،   تاربيووو  طولاوووقم طظتاووووك عتووووىا ووودي  طضتقيقيووو  وى ؤسسووو   و تورهوووق يختوووقذ طوقوووعطلطد،   وووذط ػتق وووو  تقوووامي   

                     . طظتقويو  طظتقكوو  وو  طوعف طظتؤسسو  وو  تجسوي  ل   فو  ػتق وك حواك طوقواطقة طإلطقل طوسقبق ديك  فقفظ طضتسوقبقد
 سل يز بني  سققيف طضتواك  ىه   و  طإلثئقد و    ك طولقق  طورقوي :

كو  وو  طضتوواك  ىوه   وو  طإلثئوقد، فومسربعطت طصتوع   درت طصتع  طوظدى   حك  هة طواسوققيف طوويت دت: الجرد الفعلي -1
ووق نوص  ىيو  طألوووع ىقو  بوقصتع  طوظدىو  و سورث قلطد   طظترد 17 فوق ووق  ولص  ىيو  طظتخ وط طفقسويب طوواط    وق تو  

طظتردىوووق بوووقصتع  طوظدىووو  ظتاربوووا طد طظتؤسسووو ، ديكووو  وووو  إ  وووقت  ويووويف    1982ربوووقنظ   27طظتوووؤل     19طوعققسووو  لةوووة 
ذوووك ووو   وو ك طولرووقق  طولهققيوو  ود ىيوو  طصتووع    ربووك ك طواربووا  طوظدىوو  و سوورث قلطد  طظتخز نووقد،    وووق    ىووه

 ؽتض   ىي  و  طألطعطف طوققق   بقود ىي . 

د طضتسووقبي  طووويت  قووام  ووق  قووام طظتعطربوو   فووق هووذت طواسوويى  بووقور قق ووو  صوو   طود ىيووق المراجعففة الحسففابية: -2
زن حقيقوو    طود ىيووقد طورج ووك ووو   ن طوروواطسوورلكطد طفقسووئي   طوكخوواف    طوووكفقتع،    حترا هووق طظت   طووويت طفقسوو  
ئىووغ  ووقلب طوعسووة  طوعسووة  طظتئىووغ طإلرتووقيل وووي  صووال ق  قود ىيوو  طضتسووقبي   ىووه طوظووقتالل، بغيوو  تا وويح طظتطضتسووقبي    

 بقوركفق طظتقيل طوذ  حيك  نريج    ىي  طوئي     طوخعطت وث . وققبى  ذوك   
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 ىوه   وو  طإلثئوقد وو   و ك ط ر وق  طورسوجييف طظتسرلك    سيى  وى واك تدرت طظتعطربد   المراجعة المستندية: -3
بظ ووص طظتسوورلكطد بغيوو  طورج ووك ووو  صوو رهق  م ػتووقفظ طضتسووقبقدطفقسوويب وىد ىيووقد  ىووه طظتسوورلكطد، وووذوك  قووا 

يف ػتقسويب وو  وسورلك تسوجي ن وكيف   ىي     ت قبقهق و  طوخع   طوخكىي   طظتا ا ي  طواطرب  تاطفعهق  طور قق و   
ت  ووورة طسووورئدق ت    إ ظوووقات إل  وووقت طوووووئغ  طوخووو اوي  وى دىاووووقد  در وووك  ىيووو ،   ن  ووويف وسووورلك ةوووك مت تسوووجيى    

   ئي  طظتقكو  ظتسرد ىيهق.طفقس

ت ةيقسو ، لو     ةوبغيو  طضتوواك  ىوه نروقق  وديه   سيى   ىجوج إويهوق ػتوقفظ طضتسوقبقد  المراجعة القياسية: -4
 ىوه طوقي و  طظتضوقف  طولوقت  ،  وجن  قوي  طوعسوة هذط طإلطوقل بقيوق   لووع بدلووع آ وع   إذ  قام ػتقفظ طضتسقبقد

 ن  قووي  ر ووق   بقوكرىوو  طألربع وو  وىد ووقك،    وو  طظتئيدووقد بووعةة طأل  ووقك طفقووق     ن  قووي  طةر ووقع طوضوو قن طيرب
 في  طظتؤسس    ك ططت   سلاطد طأل ملل وث .  لوع ودني بلظ  طودلوع   ك  كل سلاطد  جن  قي  ل 

طووكطقلني بوو   طوعصويك     وكم صو ر ، ه   ئقلل    ط تطفقد  شهق طد و  طوعف طظتوك لني    المصادقات: -5
 ن  كووان طوووع  واربوو  إويوو   ىووه    وا وواع طظتعطربدوو  ب ىوو  ووو  ػتووقفظ طضتسووقبقدإذ  وورة إ ووكط هق ووو  طووعف طظتؤسسوو

  ةقد طألشكقك طورقوي : تج ذ هذت طظتوق وئقشعل،

:   هووذت طضتقووو    ىوو  ووو  طو ووعف طآل ووع طورقع ووع  ىووه صوو        ووج طوعصوويك طظتا ووح   مصففادقات إيجابيففة -
 طظتوق ة .

 وكم   وج طوعصويك طظتئوني   طظتووق ة      هوذت طضتقوو    ىو  وو  طو وعف طآل وع طورقع وع  ىوه  مصادقات سفلبية: -
 طورقع ع   حقو  ص ر .

  ىوو  ووو  طو ووعف طآل ووع طورقع ووع  وو   وورة إ ووكط  طظتوووق ة  بووك ن لصوويك      هووذت طضتقووو  بيضففاء:مصففادقات  -
    فقتعت.طوعصيك طظتراطربك 

طورج وك د صو   طظتدىاووقد طظتر وويف  ىيهوق   تسرد يف هذت طواسيى    طضتواك  ىه   و  إلثئق االستفسارات: -6
وو   ربويف حتقيوق ذووك ديكو   ن  كوان طيسرظسوقل شوظا ق يق طألهكطف  طيورزطم بوقطت ط،   و  وك  طود يف  ىه حتق

طو ووع  طفقسووئي      ووقيد طيسرظسووقل  وو  طألمنووق       حتع ع ووق   ووقيد تقيووية ناووقم طوعةقبوو  طوكط ىيوو  وى ؤسسوو   
 طواسققيف طظترافعل   ك طوسل  وا اع طظتعطربد . قل       طألسقوي    طظترئل
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  ىيوقد، إذ سوئيق وو  وواك  ىوه   وو  تثئوت صو   ووق مت تسوجيى  ػتقتسورد يف هوذت طواسويى    طضت المقاربات: -7
وث  مب قبق  طورسجي د طفقسئي  طظتردىق  بياوي  طوئلك   طظتؤسس  مبق مت فد   ىوه وسورا   قام ػتقفظ طضتسقبقد 

د طفقسوئي  طوكخاف طظتعسى  و  ةئى . إن فدقوي  هذت طواسيى  تك     طورج ك و  صو   طظتدىاووقطوئلك و    ك 
تضوووظ  هوووذت طواسووويى   ىوووه طف طأل وووع  ) ط ىيووو      قلربيووو (،   بقسووورد قك  قفووو  طظتد يوووقد طظترقحووو  وووو  ةئووويف طألطوووع 

 1ةئاي  طسدق وك  ةعطت طوقاطقة طظتقوي  وى ؤسس . دىاوقد طفقسئي  ووكطةي    ت   طظت

 : إعداد التقرير المطلب الثالث

 :تعريف التقرير -أوال

ذ   قكووو  ػتووقفظ طضتسووقبقد  وو  طوقوواطقة طظتقويوو ،   ىووق  ىيوو  وظووظ خشووهق لخ   طواي ووقد طظتر ووكل  ووقن طوئيووقن طووو   
 طألوع كي ، مث طسرئكوت طوخهق ل بىظظ ختقع عخ دتخيق و  وق ها ورئ    طؾتىتط.

كو  فوقفظ ذط فمسنو  ي دي عتو طي ريقل و طوروكةيق  إربعطتطدبدض طوكرقا  ع   ن   ىي  طوركةيق ترة بقي ر ق   ىه    
إمنووق هووا  كروو  تقع ووعط ديثوويف نريجوو  وووق ةووقم بوو  ووو  بخوو ت  وو  نرووقق    ىيوو  طورووكةيق،    طضتسووقبقد  ن  قووعل     خووهك

يوو  هوو   ن  كروو  شوهق ل ألن ذوووك  دوو   نوو   قوع بووجن  قفوو  طوئيقنووقد طوواطل ل   طوقوواطقة طظتقو، فهووا ي  سوور ي     وقك
طةوو  ألن بدووض طوئيقنووقد ط ر ووكد   طسوورخعطربهق  ىووه طورقع ووع هووذط  رلووق  ووو  طوا بيقنووقد صوو ي   صوو   و ىقوو ،   

 تقيية طظتخز ن طوسىد .: تكا   طيحريقطقد  طظتخووقد   طوخخو  وثيف

ديكووو  طوقووواك  ن تقع وووع ػتوووقفظ طضتسوووقبقد هوووا  ئوووقلل  ووو  بيوووقن وكرووواا  ىخوووص ل   ػتوووقفظ طضتسوووقبقد   بوووذوك   
طظتسووورلكطد  طووووكفقتع ص   وعطربدووو  طوئيقنوووقد طظتقويووو    فليووو    ف ووو إربوووعطتطدظتدر وووك  ىوووه ووووق ةوووقم بووو  وووو   سوووققيف   ط

 قوكم إىل طعتياو  طودقوو  وى سوق ني   ك ةواطقة نريجو  طأل  وقك )وروقربعل   لبوقح   سوققع  ويزطنيو (،    وذو طوكخاف   
 ا ووح طورقع ووع بوووظ   سقسووي  شووع قد طألشووخق    شووع قد طألووواطك    إىل صووقح  طظتخووع ع طوظووع      شووع ك   

طظتخووووعع   هنق وووو  طوظووووتل طظتقويوووو ، جوووو  طأل  ووووقك  وووو  طأللبووووقح طضتقيقوووو   طظتع وووز طظتووووقيل طضتقيقوووو      ةوووواطقة نري ل   طظتوووكةق
 2بقإل قف  إىل  لقصع   ع   رض لهق طورقع ع. 
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 . 97 : ، 2009 ،طأل ىلطو ئد  ، طألل نخ،  طل طظتسرقئيف،  "علم تدقيق الحسابات،  ىييف طوعفق   ، قوك ططت ي   2
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نسرلر  ؽتق سئق  ن  ديك   ن ندعف طورقع ع  ىوه  نو  وىخوص وكرواا  ئوك  فيو  طظتوكةق ل  و  طوظو  طظتهو  طفق وك      
 اربوو  هووذط طورقع ووع إىل  ر ووق   ىيهووق   طختووقذ طوقووعطلطد   طووويت ديكوو  طيقد طووواطل ل   طوقوواطقة طظتقويوو    ئيقنوو وو  صوو   طو

 ظتثيف هذت طوئيقنقد.طألطعطف ذ   طود ة  

 أنواع التقارير: -ثانيا

 تردك  طورققل ع طويت  دكهق وكةق طضتسقبقد  فق وىزط    طويت  لاع عتق:  

 من حيث درجة االلتزام: -1

 إىل نا ني  ق: طإلوزطمتقسة طورققل ع و  حيث  لرب    

 التقارير الخاصة: -

  قد طوظع  و  وثوقك ذووك تقع وع طظتخوع ت  لص طوققنان  ىه إ وكط هق. طورققل ع طظتعتئ   مبهقم ػتك ل   قص ،   ه       
 ع طوخووهعل    تقووكتقيووية   ،  ظوويف    ةووقنان     كووو  وثقووو    ضووق طظتعطربدووقد طصتزقيوو ،ووو    شووع قد طألشووخق .   

 وق شقب .ططتسقلل طولقرت     حع ق وق   

 التقارير العامة: -

   1997وسوول   22هوو  طورقووقل ع طووويت  دووكهق طظتووكةق دتخوويق ووو  نوووا  طوقوواطنني طظتلا وو  وىخووع قد  قووقنان لةووة      
ىوه هوذط طولواع وو  غقوئوق ووق   ىوق  ق حسقبق ق و  ةئيف وكةق  قلرب ،    وزم طوخع قد طظتسق   بركةيطوذ  طألل ن   

 طورخووع دقدطورقووقل ع تقع ووع طظتيزطنيوو   هووا طورقع ووع طواحيووك طوووذ  نووص  ىيوو  طوقووقنان طظتووكين طألل ين، بيل ووق نوووت بدووض 
ةووووعطل طوضووووع يب  تقع ووووع ز ووووق ل ل   طظتووووقك  تقع ووووع إصووووكطل طألسووووهة : طإلطأل ووووع   ىووووه  نوووواطع   ووووع  ووووو  طورقووووقل ع وثوووويف

 1طوسلكطد.  

 2من حيث محتويات التقرير: -2

 تقسية طورققل ع و  حيث ػترا ق ق إىل طألناطع طورقوي :ديك      

                                                           
 . 50 :،  2000، وىلخع   طوراز  ، طألل نخ، طوكطل طودى ي    طوك وي   ، " تدقيق الحساباتحسني  اسف طوقق  ، حسني  زتك  حك ح  1
 .77 :،  وو ظه  با لةي ، وعرب  سئق ذ عت تافيق  2
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 التقارير المختصرة: -

 ركوان هوذط طورقع وع وو  ربوزقني  ع طظتيزطنيو ،     ىق  ىيهق طوئدض تقع ردقلف  ىيهق بقورققل ع طوقوملل   ه  طورققل ع طظت   
طصتوووزت طوثوووقين هوووا فقوووعل طووووع  ، عض ولهوووق.   ئوووني فيهوووق طظتوووكةق   ىيووو  طوروووكةيق  طوغووو وووق، ربوووزت  وووق  بظقوووعل طول وووق ،   

نريجو  طأل  وقك  و ك طوظوتل طظتقويو  ةق طضتسقبقد حاك  فقتع طظتلخوجل  طوقواطقة طظتقويو    طفق ك ظتك ترض   طوع   طوظ  
 ػتيف طوركةيق،  رض   مناذب طورققل ع طظتخروعل طوقاطقة طظتقوي  طألسقسي    طويت تر ثيف  :

 .طظتقيل ةقق   طظتع ز -

 ةقق   طوك يف. -

 ةقق   طأللبقح طفرجزل. -

 ةقق   طورغمل   طظتع ز طظتقيل. -

 طوقاطقة طظتقوي . إ كط طفقسئي  طظت ئق    طويت تا ح طوسيقسقد حاقد طظتعطفق  وىرقع ع طظتقيل   طظت  -

 طصتكط ك طورظويىي  ططتقص  بئلا  طوقاطقة طظتقوي . -

 ططتقص  بدلقصع طوقاطقة طظتقوي .وىرقع ع طظتقيل    ي ي  طظتعطفق  طظت حا  طورا  -

 قارير المطولة:الت -  

 وووال ي شووعح وظووويف،     رضوو   هووذط طولوواع ووو  طورقووقل عطورقووقل ع طووويت تدووك ألغووعطض  قصوو   تقووكم ووو  طلل،   هوو       
هق طظتوكةق  ثلوقت   ىو ، و  طألوثى   ىيهق طورققل ع ططتقص  بخوعح طأل  وقت طوويت ط رخوظ ع  ذ عهق   طورقع ع طظتخروع،   

 ناقم طوعةقب  طوكط ىي  بذوك  رضو   ظقتت ، تقكمي طوراصيقد ور ا ع تاصيقد طظتكةق خبوا  طولاقم طفقسيب وعف   
ووو  طفقسووئي     بقظتئووق صطورقع ووع طظت وواك ودىاوووقد  وورة  ع ووهق  ووقلب ن ووق  طوقوواطقة طظتقويوو    ي تدرووت  ووع ل   و ورووزطم 

 هذت طظتدىاوقد:

 ك   ودىاوقد وئدض بلا  طوقاطقة طظتقيل طألسقسي .ربكط   -

 لفي  طوسهة طودق  .وىخص وئدض طوئلا  وثيف طوك يف    -
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 طظتوقل ف طإل طل  ، طظتوقل ف طورسا قي . :بدض طضتسقبقد طورظويىي  وثيف -

 طوئيقنقد طإلحوققي .بدض طصتكط ك   طألشكقك    -

 بدض طظتدىاوقد غمل طفقسئي . -

   ف ص بدض طودلقصع. إتئق هقطوركةيق طويت مت   عض إلربعطتطد -

 1من حيث إبداء الرأي: -3

 تقسة طورققل ع و  حيث إبكطت طوع   إىل طألةسقم طورقوي :    

 الرأي المطلق: -

 ووكل طظتووكةق هووذط طوووع   بووك ن حتظاووقد  لووكوق ي تووك طظتووكةق    و حاووقد    طةتطحووقد  وو ك ةيقووو  بد ىيوو     
 طةو  طظتلخوجل،  ورة طسورخكطم هوذط طووع   وو  ه صو   طوقواطقة طظتقويو ، مبدوىن  ن طوقواطقة طظتقويو  دتثويف طوركةيق ذطد  ثع  ى

 ةئيف طظتكةق   طضتقيد طورقوي :

 ةعطق  إثئقد  قفي . و     ن  كان طظتكةق ةك حويف  ىه   -

لف  ىيهووق،   ن سوئي  طظتردووقطفق طظتئووق صطوقوعطق  طووويت حوويف  ىيهووق طظتوكةق تؤ ووك  وكم ططتووع ب  و   ن تكوان طأل ووو     -
ؤثع  ىوه  لةوقم طوقواطقة طو ع  طفقسئي  ثقبر  و  فتل وقوي  إىل   ع ، مبدىن  كم حوك   تدوك  د تو   طظتئق صت ئيق 
  لةقم طظتققلن .طظتقوي    

  ن ي  كان هلقك ظع ف     حكط  غمل  ق    خطقلق خ ديك   ن تؤثع بخوكيف ربواهع   ىوه  لةوقم طوقواطقة طظتقويو  -
    تؤثع  ىه فعض طيسر عطل ح  تقل خ إصكطل تقع ع طظتكةق.

 

 

                                                           
خ، وذ عل وقست   ق دي ، ختوص طوركةيق  دقيق الدولية"مدى إتباع محافظي الحسابات عند إعداد التقارير لمعايير التػت ك  وني ب  دييل ،  1

 .24:  ، 2013-2012ب  بق   ، وسرغقًل،  طفقسيب   وعطةئ  طورسيمل، ربقود   ئك طضت يك
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 الرأي المتحفظ:  -    

ظتووووكةق  ن  ووووذ ع هووووذت توووو   ىووووه ط ظظ بسووووئ   ربووووا  بدووووض طي تط ووووقد،   هووووا  ن  وووووكل طظتووووكةق تقع ووووع ووووور  
بقد  ىوووه  ثعهوووق  ىوووه طوقووواطقة طظتقويووو  طظتركفقووو . ديكووو   ن تقسوووة طور ظاوووقد طوووويت  ووووكلهق ووووكةق طضتسوووقطور ظاوووقد   
 طألناطع طورقوي :

حقووو   ربووا  ةيووا  تووؤ   إىل حتك ووك ن ووق    وويف طظتووكةق وثوويف حتك ووك وسووؤ وي  طظتووكةق  ق ر ووق ت حسووقبقد طوظووع ع  -
 لغة 

  ن  ت  قة بز قلل هذت طوظع ع شخويق،     كم طسر و  ل    طظتوق ةقد طظتعسى  وىد  ت.

 وقاطقة طظتقوي . طلل طظتلخجل خبوا  ط ربا  ط ر ف بني طظتكةق  إ -

  در ك طوريق  ولهق  ىه ظع ف طظتسرقئيف. وال تؤثع  ىه طوقاطقة طظتقوي     كم طوريق  و   -

 طوخع قد    وىلاقم طوكط ى  عتق ؽتق  ؤثع  ىه وع زهق طظتقيل.طور ظاقد طويت تخمل إىل ؼتقوظ  طظتلخجل وققنان  -

 الرأي السلبي:   -  

طوووالل طووو ي   واطةو   ودق سق  لكوق  رج ك طظتكةق بجن طوقاطقة طظتقوي  ي تدكو ها طورقع ع طوذ   رض   ل  ق      
 طورضووىييف   طوقوواطقة طظتقويوو   توو  إلفوووقح  وو  طووولقص  لووكهق تووك طظتووكةق  ن طووور ظظ   تقع ووعت غوومل  قفيووق طظتلخووجل   

 ذوك   طضتقيد طورقوي :يقن  سئقا إصكطلت وىع   طوسىيب   طضتسقبقد ب  ىه ػتقفظ

طودق وو  وىا و  طظتوقيل طظتقويو  وو  ودىاووقد   هنوق ي دتثويف طوووالل طوووق ة     طوقواطقةدتكل   لك  كم ل ق طظتكةق   ق  -
 وى لخجل.

طورضوىييف ؽتوق  وؤثع : طورز  وع   طوسوج د وثويف ردىوق باربوا  وخوق يف   طووكفقتع    بوني طإل طلل في وق كم طوراطفق بيل     -
 1 ىه  كطو  طوقاطقة طظتقوي .

 

                                                           
 .25نظ  طظتعرب  طوسقبق،  :  1
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 صة:خال

طظته وو  طوعقيسووي  فووقفظ طضتسووقبقد هوو  ف ووص طضتسووقبقد  إن  هووذط طوظووويف  رضووح ولووق  إويوو ت عةلووق   ووو   وو ك وووق
  كوان    وع  إىل  إتئوقع طوقواطنني ب ع قو  سوىي   وو  سول  طوئيقنقد طظتقوي  بقووك طور قوق وو  ت ئيوق طظتئوق ص طظتهليو  
  نقواطقة طظتقويو    ووك   كطوو  طظتع وز طظتوقيل،   خوت   ىيو  طوغعض و  هذت طظته و  هوا إ  وقت ل   فو  ػتق وك حواك طو

ذطد طظتوووقحل  طألطووعطفإةلووقع  إىل كووان وسوورق   ػتق ووك  وو  طظتؤسسوو   ذ   ظووقتل   ووتل وهليوو  ف بووك ووو  طواصوواك 
 با دي  طظتؤسس .

ظتوق تؤ  و  وو   وكوقد    ق ديكللق طوقاك بجن وهل  ػتقفظ طضتسقبقد و  طظته  طودع قو    طووك ك طظترقكوو ، فلريجو     
إىل تىوووك طصتهوووقد طودك وووكل فمسهنوووق ختوووكم طيةرووووق  طوووواط   تسوووقهة بخوووكيف  ئووومل   تل يووو  طتر دوووقد   غتوووقك زتق ووو  

  طيسرث قلطد  طوكخف    حقيد طوغش  طور  ئقد طفقسئي .
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 مهيد:ت

دراسػػو ت ييمػػمم  اػػظـ ا الظ ػػو ا كاا مػػو  قحمػػظ يطالػػا  ي ػػو ا   ػػ ؽ ا ػػ   إف مػػأ أ ػػم أ حمػػظؿ حلػػظات ا  ػػظ ظت    
ا ػ   تعػطالهظ إدارة اسسس ػو  األ ػكاؼيايكز   مهػظ حلػظات ا  ػظ ظت  إػك إ ػكادا  ا ػظمق ا الػكلمح  ت يال يػح مػأ 
 يف  اظـ ا الظ و ا كاا مو ت ي محظيو أصوهلظ تعحمظف ص و  مظ ظهتظ اسظ مو.

 إىلمػػك قػػا  ػػ ا اػػ   ػػك مػػأ اهػػم  اػػظـ ا الظ ػػو ا كاا مػػو ت يوعػػمب اسلػػظ مم ا ػػط زبػػ  ا الظ ػػو ا كاا مػػو تا ال ػػاؽ    
 ث ثو مبظحث3 إىل مم ا لصا يي اريأيإظاإلجااءات تميومظهتظ ت كراسو أمشا سظ مت ذقاا 

 لنظام الرقابة الداخلية : مدخلاألولالمبحث  -     

 الرقابة الداخلية نظام : مقومات و مكوناتالمبحث الثاني -    

 محافظ الحسابات ودوره في تفعيل نظام الرقابة الداخلية  :المبحث الثالث -    
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 مدخل لنظام الرقابة الداخلية  المبحث األول:

ا ػػ   يطالحمػػك   مػػ  يف  األسػػظسا الظ ػػو ا كاا مػػو ذت ألمػػو  ال يمػػح ا ال ػػمؤ ااكػػم   حمسس ػػظت قحمػػظ أ ػػ   اػػظـ  يطػػك   
ا كاا مػو قحمػظ يوجػك  إػظؾ  هلػ ا أ  مػع  ػكة يطػظريظ  إاػظـ ا الظ ػو سمظسالهظاخل و اساسومو ا ط ذب ك  يإلم مالظ طو 

 .تسإال اؽ إ م  يف   ا اسب ث  ظغؤ أ واع تأ كاؼ ت 

 نظام الرقابة الداخلية تعريف :لالمطلب األو 

 ا كت مػػو تاهلمئػػظت تاسإاحمػػظت اسطظ ػػك  ػػأ صػػكر مػػظ ا كاا مػػو   الظ ػػو  إاػػظـ تاسطظصػػاة ا كيثػػو ا الطػػظريظ أ ػػم مػػأ   
 3تمإهظ اسمكاف   ا يف اسالخصصو

 :التعريف األول

  ػػأ ا ربػػظد   ا صػػظدر044لوا ػػك أا لمػػظت اسهإػػو رلػػم أ حمػػظؿ ا الػػكلمح تا الأقمػػك ت ر ا ػػكتمل سحمظرسػػو  ااهػػظ اسطمػػظ   
 اإلمكػظفا ػط يالبإظ ػظ اسسس ػو س ػظ كهتظ لػكر  اإلجػااءاتأهنػظ   قظاػو ا  مظسػظت ت    ػ  IFAC ا كتمل   حم ظسػب  

    مظسػػظت محظيػػو األصػػوؿو ا  الػػزاـ قلػػظءة  حمػػا  ظ مػػو  ظإلعػػظامػػك عػػحمظف إدارة مإاحمػػو ت يف ا وصػػوؿ إىل أ ػػكااهظ 
هتمئػػو مط ومػظت مظ مػػو موثيػػو يف قالحمػظؿ ا  ػػ  ت ااظسػبمو ت   تا ال يػح مػػأ دلػػو تا تاقالشػظؼ األا ػػظء  تمإػك ا شػػ 

 1.ا ولع اسإظسب  

 :التعريف الثاني

ارة اسسس ػػػو تمػػػو ل     حم مػػػظت تعػػػطع مػػػأ لبػػػا   ػػػ  إد 3  ػػػ  أهنػػػظ COSOجلإػػػو محظيػػػو اسإاحمػػػظت   ااالهػػػظ   
 2. أل كااهظا الأقك مأ إمكظ مو ربيمح اسسس و م  تيواؤ ا حمظيو ا كظامو ت  الأ  آاايأ

 :التعريف الثالث

   أت ميظيم  ي الخكـ دااا مظ يايبط    مأ تسظئا  حمشاتع ت    ا الظ و ا كاا مو  و زب مط ا الإامم اإلدار   

                                                           
 .942 ص3  9442 ا  بطو ا ثظ مو     حمظف دار اس ؤة    تدقيق الحسابات المعاصر الناحية و النظرية   اس ظر وغ ظف ا ح  1

2
 Jean LUC SIRUGUET, Le contrôle interne bancaire et la fraude, éd Dunod, Paris, 2006, p96 
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  اإل الظجمػػويإحممػػو ا كلظيػػو ا  الحمػػظد   مهػػظ ت ااالمػػظر دلػػو ا بمظ ػػظت ااظسػػبمو تمػػك  اسشػػاتع   حم ظااػػو   ػػ  األصػػوؿ  
 1. يش مك ا  ؤ  ظ  مظسظت اإلداريو يف طاييهظ اساسـوت 

 الرقابة الداخلية  أنواع: المطلب الثاني

 32 ال يمح   ا األ كاؼ قظف   ك مأ يي مم ا الظ و ا كاا مو إىل األل ظـ ا الظ موت    

اإلجػػااءات اهلظداػػو  ال يمػػح أقػػا لػػكر  كػػأ مػػأ تتسػػظئا ا الإ ػػمح ت خل ػػو ا الإامحممػػو يشػػحما ا3 ت ةالرقابةةة ااداريةة -1
ا تسػػظئ. ت ػػي يطالحمػػك يف سػػبما ربيمػػح  ػػكاهظ ا يػػاارات اإلداريػػو ظ  مظسػػظت ت  ا  الػػزاـا كلظيػػو اإل الظجمػػو مػػك يشػػ مك 

تاسواز ػػػظت جلػػػودة  ا الظ ػػػو   ػػػ  ااألداء  ت ييػػػظريا   ت ا اقػػػوالطػػػكدة مثػػػا ا كشػػػواظت اإلحصػػػظئمو  تدراسػػػظت ا ولػػػع ت م
 ػػي  ت  امق ا الػػكريب اسالإو ػػو   حم ػػالخكم   ػػا   ت ا اسػػـو ا بمظ مػػواخلػػاائط ت  اسػػالخكاـ  ت ا الكػػظ مظ اسطمظريػػوا اليكيايػػو  ت 

 .   ت ااظسبمو مإهظ أت اسظ موقحمظ  ا  مالط يو   اييو غؤ مبظشاة  ظ 

ظت ا بمظ ػػ ااالبػػظراإلجػػااءات اهلظداػػو إىل 3 تيشػػحما اخل ػػو ا الإامحممػػو تامػػك تسػػظئا ا الإ ػػمح ت الرقابةةة المحايةةبية -9
ظئا مالطػػكدة مإهػػظ   ػػ  سػػبما   ت يضػػم  ػػ ا ا إػػوع تسػػ  مهػػظ ا  الحمػػظددرجػػو ااظسػػبمو اسثبالػػو  ظ ػػكاظيا تا  ػػظ ظت ت 

إيبػػظع ت   إيبػػظع مػػوازيأ اسااجطػػو ا كتريػػوإلاظ مػػوو ت ح ػػظ ظت اساالبػػو  ا اسػػالخكاـ  ت زدتج3 إيبػػظع  اػػظـ ا يمػػك اسػػاسثػػظؿ
م ػستؿ  تتجػود  اػظـ م ػالإك  سػ مم  تإيبػظع  اػظـ ا الػكلمح  لمػود ا ال ػويو مػأ مو ػظ ا الحمػظد  ت اسصػظدلظت اظـ 

 . أ ا واجبظت اسالط يو  ظإل الظج تا الخزيأاصا ا واجبظت اخلظصو دبو ظ ا  ظ ظت ا كاا ي  ت 

اإلجااءات اهلظداو إىل محظيو أصوؿ اسشػاتع تيشحما اخل و ا الإامحممو تامك تسظئا ا الإ مح ت  :الداخليالضبط  -3
يطالحمػػك ا ضػػبط ا ػػكاا ي يف سػػبما ربيمػػح أ كااػػ    ػػ  يي ػػمم ا طحمػػا ت . ا سػػالطحمظؿا ضػػمظع أت سػػوء ت  ا اػػال سمػػأ 

  قحمػػظ يطالحمػػك   ػػ  ظرق  يإلمػػ  ا طحم مػػومػػك اساالبػػو ا  ايمػػو حمػػث خيضػػك  حمػػا قػػا مو ػػظ سااجطػػو مو ػػظ آاػػا يشػػ
 .تاس ست مظت تا    ظت ا االصظصظتربكيك 

 3  س  ا ط ييـو هبظ ا ضبط ا كاا ياألمظي ي شكا يوعب أ م ا يوا ك ت ت يف     
                                                           

   مسس و ا وراؽ   إشا ت ا الوزيك   حمظف  ا  بطو   IIAدليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن ا ظ  بكا هلل ا وردات    1
 .303  ص3 9400األتىل  

 .029  ص3 9409ا  بطو األتىل    دار تائا   إشا تا الوزيك    األردف   حمظف  "التدقيق و الرقابة في البنوك "اظ ك أم   بك اهلل   2
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 : أيس وقواعد الضبط الداخلي        (10)الشكل رقم                          

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .021 3ص   9444   بطو ا ثظ موا ص أ   أصوؿ اسااجطو   ا كار اجلظمطمو  مصا  حلحمك  بك ا لالظح : المصدر

 : أىداف نظام الرقابة الداخلية المطلب الثالث

 31  الظ و ا كاا مو  كة أ كاؼ اإ قا مإهظ   

داا هػػظ تيف  ليظهتػػظ  اإل الػػظجيف  وامػػا اسالطػػكدة   حمسس ػػو ت  األ شػػ و3 إف ا ػػال كم يف الةةتحكم فةةي الم يسةةة -0
  شمو ربيمح مظ يامي إ م  اسسس و  يإبشي   مهظ ربكيكيكظ ملهظ ت وائك ظ تيف خمال ظ ا  مظسظت ا ط تعطع ت 

صػكالمو يطكػ  ا وعػطمو ا يميػو هلػظ  مأ أجا ا ولوؼ     مط ومظت ذات م تإجااءاهتظ  أ كااهظ   مظق هظ  طالهظ
 اس ظ كة     ا ح رلظ و     خمال ظ ا طإظصا اسااد ا ال كم امهظ.ت 

                                                           

 . 29-24 ص3   ص9442اسكالب اجلظمطي ا كيث  مصا    ،"الرقابة والمراجعة الداخلية "   بك ا لالظح حلحمك ا ص أ 1 

 لوا ك ا ضبط ا كاا ي   

 لوا ك  ظمو      

ي  ما دارت      
 ا    ت       

ا االصظصظت ربكيك  

    لوا ك إداريو لوا ك حلظسبمو 

األصوؿ ا الأم       

         يشمؤ تيبكيا
ا االصظصظت    

  اإلجااءاتتعك 

  األصوؿم ظ يو 

ا ضبط ا  ظيب 
   كاظيا

  اظـ ماالبو ا ايك

 ا الظ و ا كيو 
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سس و مػأ اػ ؿ اػاي محظيػو مظديػو 3 إف أ م أ كاؼ  اظـ ا الظ و ا كاا مو  و محظيو أصوؿ اساألصولحماية  -9
مػأ  ا حمظيػو سبكػأ اسسس ػو  إف  ػ ا حممك  إظصا األصػوؿ   ا سػالثحمظرات  اسخزت ػظت  ا يػوؽ ومحظيو حلظسبمو جلت 

 .   أصوهلظ مأ قا األا ظر اسحمكإوااظااو   ت اإل يظء

درجػػػو ا  الحمػػػظد   ػػػ  كة   حمط ومػػػظت يإبشػػػي ااالبػػػظر دلػػػو ت 3  شمػػػو عػػػحمظف  و مػػػو جمػػػضةةةمان نوعيةةةة المعلومةةةات -3
   مػػك أف وصػػوؿ إىل  الػػظئق يالحمثػػا يف مط ومػػظتا بمظ ػػظت ااظسػػبمو يف  ػػا  اػػظـ مط ومػػظي يطػػظن ا بمظ ػػظت مػػأ أجػػا ا 

 3ا    يالصظ  بطض اخلصظئ  ا الظ مو ذبهمز   ا ا بمظ ظت ااظسبمو

 .حم مظت مأ اسصكر تيف ألاب تلع  كأي  ما ا ط -

 . الأقك مأ اسط ومظت اسالط يو هبظاا ط س  ع إىل ا ا ظمق اآلمل ت  إداظؿ ا طحم مظت -

 و.اصظئصهظ يف قا ماح و مأ مااحا اسطظجليبويب ا بمظ ظت     ح ب صإلهظ ت  -

 .سبظدئ ااظسبمو اساللح   مهظ تا يوا ك ا كاا مو   حمسس وا احرتاـ -

ديكػػػأ مػػػأ عػػػحمظف 3 إف أحكػػػظـ  اػػػظـ   الظ ػػػو ا كاا مػػػو  كػػػا تسػػػظئ   دااػػػا اسسس ػػػو تشةةة يل العمةةةل بكفةةةا ة -0
مػػػػأ ربيمػػػػح اطظ مػػػػو يف  شػػػػظطهظ مػػػػأ اػػػػ ؿ ا ػػػػال كم يف ا الكػػػػظ مظ ا سػػػػالطحمظؿ األمثػػػػا تا كػػػػظء سػػػػوارد اسسس ػػػػو  ت 

ا يط ػي ايػط  ػ  يط ػي  ػادارة  طػض ا ضػحمظ ظت ت    غػؤ أف  اػظـ ا الظ ػو ا كاا مػوظ  إػك حػكتد ظ ا ػك مظ الخلمضه
 .رب إظ يف مادتديو اسسس و

و مػأ لبػا اإلدارة ييالضػي امالثػظؿ 3 إف ا  الزاـ  ظ  مظسظت اإلداريو اساسومتش يل االلتزام بالسيايات اادارية -5
و احرتاـ ا  مظسظت اإلداريو مأ شأ   أف يكلا   حمسس ػو أ ػكااهظ اساسػومألف يش مك ت   ةتي بمح أتاما اجلهو اسك ا 

 3بشي أف يالواا ام  ا شاتط ا الظ مو  يإ وعوح يف إطظر اخل و ا الإامحممو  مأ أجا ا ال بمح األمثا  ألما

 جيب أف يب غ إىل اسوج  إ م . -

 جيب أف يكوف تاع ظ  ملهومظو. -

 ا الإلم .جيب يوااا تسظئا  -

 .جيب إ  غ اجلهظت اآلماة  ظ الإلم  -
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 الرقابة الداخلية  نظام مكونات: مقومات و المبحث الثاني

  ػ ايالحمثػا أ ا هلػظ   ػال مك ربيمػح أ ػكااهظ ت متا يوا ك ا ط ربكحمهظ تا ط  األس لظ و ا كاا مو  حمو و مأ ا ا    
   ا مظ سإال اؽ إ م  يف اسب ث.ت   ال ويا ظ واما م ظ كة تاسيومظت ت  اسكو ظتيف  حمو و مأ  األس 

 : مكونات الرقابة الداخلية األولالمطلب 

اهلمكػػا ا الإامحمػػي تطبمطػػو ت   ذ ػػب  ػػظاال ؼ ح ػػم اسسس ػػواػػا   ت إف ا الظ ػػو ا كاا مػػو زبال ػػظ مػػأ مسس ػػو أل   
حصػا ظ يف ا شػكا  تا ػط ديكإإػظ   ت كأ  إظؾ  إظصا أسظسمو جيب أف يالواا يف أ   اػظـ رلػظيب داا ػي جمػكا طحما
 3 اسوامل

 : مكونات نظام الرقابة الداخلية(10)الشكل رقم 

 

 

 

 

 الطالب إعدادالمصدر: من 

 

تا ػػػط ديكػػػأ يوعػػػم هظ   أسظسػػػمويالبػػػ   إػػػظ  ػػػظف  إاػػػظـ ا الظ ػػػو ا كاا مػػػو مكو ػػػظت  أ ػػػ امػػػأ اػػػ ؿ لااءيإػػػظ   شػػػكا 
 31قظألي

 

 
                                                           

  زبص  يكلمح حلظسيب تماالبو ا ال مؤ  م قاة زباج  إما شهظدة مظسرت " فعالية نظام الرقابة الداخلية من خالل وظيفة التدقيق "،  صظيف أممإو  1
 .55 3ص  9405-9400 ظدي   م الشظمن   جظمطو  بك ا حممك  أ

 

الرقابية اإلجراءات يممم اسخظطاي  

 

تاسالظ طو ا الوجم  ا بمئو ا الظ مو  

 

اسط ومظت 
ا يصظ تت   

 

مكونات نظام الرقابة 

 الداخلية
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 :ةالرقابي البيئة -0

تألمالهػػظ   حمسس ػػو تيشػػحما  و ا كاا مػػوا اؤسػػظء األل ػػظـ ا الظ ػػا ط مػػظ ت  اإلدارةطػػو تجهػػو  اػػا تاهػػم و يا الظ مػػا بمئػػو    
 3األس  ا الظ مو

د  إىل  ػػػكـ زب ػػػي أ  ا ػػػ   يػػػس  األمػػا  ا واجبػػػظت تاس ػػػست مظت  ػػػ  اسػػػو ل   الي ػػمم ػػػو إطػػػظر  مكػػا يإامحمػػػي ت 
ا كلػظءة يف  إىلآلجػا ا وصػوؿ  ح ب ا  مظسظت اسوعػو و مػأ لبػا اسسس ػوشخ   واجبظي   تا ط يالم اجنظز ظ  ت 
ذ ػب مػأ اػ ؿ اصػا اس ػست مظت ا ائم ػمو   مهظ ت اؤ مط ومظت مظ مو يطالحمك يو ا الششما  ااظااو     اسوجودات ت 

   3ا الظ مو

 ربويا ا الطظما مأ لبا س  و خمو و . -

 ا يمك يف ا    ت. -

 ا حاللظظ  ظسوجودات . -

قػا م ػالو  أت   درجػو قلػظءةمح ا كاا ي ت ملو األسظسمو ا   تييممم  اػظـ ا الظ ػو ا كاا مػو ت تجود ل م   الكل   
. اظ الػػكلمح ا ػػكاا ي جػػزء مػػأ  اػػظـ ا الظ ػػو  ػػادارة ا ط مػػظ أت جلإػػو ا الػػكلمح ييػػظريا  إشػػس ظييػػك  ل ػػم مػػأ األل ػػظـ ت 

ظهتظ ألجػػا اإليلػػظء  ظ الزامظهتػػظ تقلظءهتػػظ  تذ ػػب مػػأ يف امػػك م ػػالويدااػػا اسسس ػػو س ػػظ كة اإلدارة ت  ا كاا مػػو يإشػػأ
 ا لرتاحظت.ا ؿ ا ال  ما  ا سالشظرات   ا كراسظت ت 

 :اادارة خاطرتقييم م -0

 كايػػو مػػأ  مئالػػ  ا الظ ػػو حػػجي اسالظ طػػو جيػػب أف زبضػػك إىل ييمػػمم اسخػػظطا ا ػػط  ف قظاػػو مكو ػػظت ا الظ ػػو ا كاا مػػو إ   
 اإلدارة  أف خػػػظطا رغػػػم ا ريبػػػظط ا وثمػػػح  مإهحمػػػظ  حمخػػػظطا خيال ػػػظ  ػػػأ ييمػػػمم اسااجػػػك   حم اإلدارةيالضػػػحمإهظ أف ييمػػػمم 

 .يششما  اظـ ا الظ و ا كاا مو اليممم اسخظطا ق زء مأ يصحممم ت  ييـو

 :إجرا ات رقابية -3

 3أقك مأ عحمظف ا طحم مظت اإ قا مإهظا  مظسظت ا ط جيب إيبظ هظ   المأ اخل وات ت  اإلجااءاتيالكوف   

 .أ لمك ا يمم ا يميمو يف ا    تا الأقمك ما الكلمح     األ ش و ت  -
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 .اظااو     اسوجودات تا    تا -

 .قمك ا طحم مظت اسيمكة يف ا    تيأ الأيمك ت أد و قظامو  -

 :عالقة مل أغراض التقارير الماليةخطوط االتصال والتي لها المعلومات و  -4

 اليايػا حػوؿ األ شػ و ا لالصػظديو تم ػست مو ا إاظـ ااظسيب تطاؽ ا ال ػ ما سطااػو اػك ترب مػا تيصػإمظ ايشحما    
دبػظ يف   ا صوؿ   ػ  اهػم  إاػظـ اسط ومػظت    ب جيب     اسكلح   الزامظتي  ما ا  ا لظظ     اسوجودات ت 

   اإ قا ا إواحي ا الظ مو3 ذ ب أسظ مب ذات ا ط لو تاخلظصو  إ كاد ا بمظ ظت اسظ مو

 ائظت اسطظم ت يف  حم مظت اسسس و اهلظمو  ظ إ بو   بمظ ظت اسظ مو. -

مبظشػػػػاة  ػػػػ ا اسطػػػػظم ت ا مكتيػػػػو ا ػػػػط يػػػػالم مػػػػأ ا هلػػػػظ  األ احمػػػػوعػػػػحمأ قػػػػا مػػػػأ ييإمػػػػو اسط ومػػػػظت ت  اإلجػػػػااءات -
 . إهظ يف ا بمظ ظت اسظ مو اإل  غتي  م هظ تمطظجلالهظ ت 

ا  ػػػػظ ظت اسطمإػػػػو يف سػػػػواء قظ ػػػػع ا كرتت مػػػػو أت يكتيػػػػو تاسط ومػػػػظت اسك حمػػػػو ت   سػػػػ  ت ااظسػػػػبو ذات ا ط لػػػػو -
 .ظ موا بمظ ظت اس

 1.خكمو إل كاد ا بمظ ظت اسظ مو   حمسس و دبظ يف ذ ب ا اليكياات ااظسبمو اهلظمو حم مو إ كاد ا اليظريا اسظ مو اس ال -

 :التوجيو والمتابعة -5

 اإلدارةاسالظ طو  ظ اليكيا اس ػالحما أت ا اليػكيا  ػا اػرتات جلػودة أداء ا الظ ػو ا كاا مػو ييػـو  ػ  يالط ح أ ش و ا الوجم  ت    
شػػؤات ا ظصػػ و مػػك ا ال يػػال ءـيطػػكي هظ دبػػظ  إمكظ مػػوربكيػػك هلػػظ ت  اسوعػػوعا الظ ػػو يف  ػػا ا الصػػحممم  يإلمػػ  ال كيػػك مػػك  

اسػو ا الظ مػو ا كاا مػو ا ظ مػو تييػكيا ا الطػكيا  كر اسط ومػظت اسالط يػو  ظ اليػكيا ت  إىليػالم ا الوصػا يف ا اػاتؼ اام ػو  ت 
   2.اهلمئظت ا الإامحممو

 

 
                                                           

1
 .68-62، ص ص:  6002 الطبعة الثالثة،  ، األردن،دار وائل للنش مدخل إلى التدقيق "،هادي التميمي ، "  

2  Les 5 composantes du contrôle interne, 26 Mai 2014, http://www.performance-

publique.budget.gouv.fr consulté  le 26 Avril 2016 

http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/
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 نظمة الرقابة الداخلية السليمة المقومات األيايية أل: الثاني المطلب

 3يف  اظـ ا الظ و ا كاا مو ا   مما الظ مو    ك مأ يوااا اسيومظت ا ائم و جيحمك ا بظحثوف يف ا الكلمح     أ    

مػػػػك ربكيػػػػك يوعػػػػمب اإلدارات ا ائم ػػػػو صظصػػػػظت  ت الاإلا 3 ياا ػػػػ  يف تعػػػػط  ي   ػػػػا ىيكةةةةل تنظيمةةةةي إدار  -1
اهلمكػػػا ا الإامحمػػػي   ػػػك مإػػػ  اظصػػػو يف اسشػػػات ظت ا كبػػػؤة ا ػػػط يظمػػػو. ت   كلػػػوم ػػػست مظت  ػػػ ا اإلدارات سػػػ  ظت ت 

 ػػا   ػػك مػػأ تجػػود إدارات اا مػػو مالطػػكدة يالػػوىل إدارة اسشػػاتع عػػحمأ   يالطػػ ر إدارهتػػظ  ػػأ طايػػح ا يصػػظؿ ا شخصػػي
 ص حمظت تم ست مظت مطمإو.

  تا  ػػػ  ت  تد مػػػا مبػػػوب     ػػػظ ظت  ػػػ   حمو ػػػو مالكظم ػػػو مػػػأ ا ػػػكاظيا 3 سػػػ مم يطالحمػػػك نظةةةام محايةةةبي -0
  تجيػب أف ربيػح رلظ ػو اطظ ػو م ػالإكي يصحممم  كترات حلظسػبمو اسشاتع  ت   ظحالمظجظتكات يلي إت حمو و مأ اس ال

 . ا حجي ي ها اهحم      مأ ي الطحم  ياا ي يف ا  

3 يوزيػػك ا طحمػػا  شػػكا يضػػحمأ هلػػظ تجػػود رلظ ػػو ذايمػػو أت ي يظئمػػو أثإػػظء الواجبةةات لتنفيةة االجةةر ات التفصةةيلية  -3
 اخل أ.مظ حييي  مو ظ رلظ و     مو ظ آاا  ت ك ا ييا ااص ا ال  ب تا ش  ت ذ ب  واس و ا طحم مو ت  يإلم 

يالضػػحمإ  ذ ػػب مػػأ يوصػػمظ دلمػػح  و ػػظئظ  مػػظ3 ت المةةوظفين األافةةا  ووضةةعهم فةةي المرااةةز المنايةةبة اختيةةار -4
تعػػك قػػا مو ػػظ أت ت  ااالمػػظر م ا ػػظمق ماسػػـو  الػػكريب ا طػػظم   يف اسشػػاتع دبػػظ يضػػحمأ ح ػػأ اسخال لػػو  ت  شػػاتعاس

 .ا ساللظدة مأ ا كلظءات اسخال لو  ظما يف اسكظف اسإظسب    حجي ديكأ

م حاالػ   جيػب  ػظت : عاليةة فيةوذلة  لتحقيةق افايةة في إدارات المشروع ومراحلو المختلفةة و  األدا رقابة  -5
 إذا مػػظ تجػػك أ  ا ػػااؼ  ػػأ  ػػ ا اس ػػالويظت ام ػػب دراسػػال  الػػزاـ دب ػػالويظت أداء خم ػػط هلػػظ تماسػػومو ت عػػاترة ا 

  أت   ايػح غػؤ مبظشػا  مبظشػاة قإشػااؼ قػا م ػستؿ   ػ   حمػا   تيالم   اييوتتعك اإلجااءات ا كلم و  الص م  
 .تا الكلمح ا كاا ي تمظ شظ   ذ ب ا الكظ مظ اسطمظريو 3قظسالطحمظؿ أدتات رلظ مو خمال لو مثا

ظت ااظسػػػػبمو اس ػػػػ  و  ظ ػػػػكاظيا دلػػػػو ا بمظ ػػػػمػػػػأ صػػػػ و ت  ا الأقػػػػك3 دبػػػػظ يكلػػػػا ايةةةةتخدام اافةةةةة الويةةةةا ل ا ليةةةةة -6
 1.ااال سمأ أ  ي  ب أت   وداي تا    ت تااظااو     أصوؿ اسشاتع ت 

                                                           
 .022 – 020 ص3  ص ماجك سبح ذقاااظ ك أم   بك اهلل   1
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 ػي زبال ػظ مػأ مشػاتع آلاػا حمػث  ديكػأ يوااا ػظ إ  يف  إاػظـ ا الظ ػو ا  ػ محمو ت  األسظسػمو  ا  ػي اسيومػظت    
   .ا ط يالواا امهظ  كد قبؤ مأ اسو ل  ي ها مط  يي مم ا طحمااسظديو ت  اإلمكظ مظتاسإشآت ا كبؤة ا ط سب ب 

 : العوامل المساعدة على تطور الرقابة الداخلية المطلب الثالث

   :ح م الم يسة اتساع -0

سػالخكاـ  ػكد  اا ت يطيػكصطو و إدارهتظ  ت الم و  الطكد  حم مظهتظ تيإوع مشػك هتظ ت  إىلح م اسسس و  اي ظع أد     
قظ ػػع لظئحمػػو  إػػكمظ قػػظف ح ػػم اسسس ػػو صػػشؤا ا ػػط  ذ ػػب إىل ايػػكاف ا صػػ و اسبظشػػاة ت  لػػك أد قبػػؤ مػػأ ا طػػظم    ت 

ي خػم   إىلتغؤ ػظ مػأ ا بمظ ػظت ا ػط هتػكؼ  تإحصػظئموتاىل ا  الحمػظد   ػ  ييػظريا إداريػو  كشػوؼ مظ مػو مأ  ظحمو 
 ػػ   ػػواحي ا إشػػظطظت مػػأ أرلػػظـ ديكػػأ  ػػأ طاييالهػػظ يالبػػك ا طحم مػػظت تربيمػػح ا الظ ػػو   إىلالهػػظ ياااجلظريػػو ت  األحػػكاث

 . ظحمو أاا 

مػأ صػ و مػظ يالضػحمإ   ػ ا ا اليػظريا تا كشػوؼ مػأ  مظ ػظت  ػ ا ا وسػظئا أ ػكااهظ   ػك مػأ ا الأقػك ت كي يسد     
 .زبكـ اإلدارة ا ط مظ  شكا أسظسي   تمأ  إظ ا ات اكاة ا الظ و ا كاا مو ا طتا و ظ مأ أ  ا أ أرلظـت 

   :في تقديم البيانات الصحيحة اادارةغياب  -0

ييػػػػك  ا بمظ ػػػػظت   اإهنػػػػظ  ػػػػاة   ػػػػ  هػػػػا جمػػػػك أمػػػػظـ اسػػػػ ؾ أت اس ػػػػظل ياغػػػػب يف ا اهػػػػور دبا اإلدارة ػػػػع قظإذا     
قظ ػػػع ا بمظ ػػػظت اظطئػػػو أت   اػػػإذا  ي ػػػب ا بمظ ػػػظت يف ازبػػػظذ ا يػػػاارات اجلهػػػظت ا ػػػط ي ػػػالخكـ إىلا كلميػػػو ا صػػػ م و ت 

 مظ ػػظت ا ط مػظ   ػادارة  قحمػظ جيػب أف ييػكـ  يو ػظت يػإ    مهػػظ لػوا   خمال لػو اإلدارةيػأاا ممطػظد ييػكديهظ اظ ػ  ييػك 
ا بمظ ػػػػظت حظعػػػػاة تجػػػػود ي ػػػػب  قحمػػػػظ ي ػػػػالك ي األمػػػػا  أاػػػػا ازبػػػػظذ لػػػػاارات مػػػػأ م ػػػػالويظت إداريػػػػو لظ  ػػػػو   الصػػػػكيح ت 

 1.تص م و  إك ا   ب

 :مهنة التدقيق االختيار  إلىتحول مهنة التدقيق التفصيلي  -3

 إػػػػكمظ قػػػػظف ح ػػػػم اسسس ػػػػو صػػػػشؤا  ا  ػػػػظ مو قظاػػػػوييػػػػـو  الػػػػكلمح يلصػػػػم ي   طحم مػػػػظت  ا  ػػػػظ ظتحلػػػػظات قػػػػظف      
شػظما أ اسالطػ ر ا يمػظـ  الػكلمح يلصػم ي ت ميطيك ظ أصبب ظطهظ حلكتدا ت كأ  إيبظع ح حمهظ تيشطب  حم مظهتظ ت ت ش

                                                           
 3  ص0222  مسس و ا وراؽ   حمظف و الدولية" األمريكيةأياييات التدقيق في ظل المعايير دحكتح    امحك ح    ا يظعييوسظ ح     1
14. 
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ؾ يف تردبػظ يػسد  إىل ا ريبػظ الالصػظديويك لو زائكة لك يكوف غػؤ  ب  كأ اإ   يال  ب تلالظ طوي  ت تحجي إذا قظف ذ
 .ا طحما إذا طظ ع مكة ا الكلمح

   :تطور الشكل القانوني للم يسة -0

ي ػػػور  إىلذ ػػػب  أد ا ضػػػخحمو  زيػػػظدة ا سػػػالثحمظر ت  األمػػػواؿ كػػػا ح ػػػم اسسس ػػػو  هػػػات ا اغبػػػو يف ا ب ػػػث  ػػػأ    
  ظ لصػظؿسبمػزت    ااهات شاقظت اس ظلو ا ػطواألمواؿشاقو  إىل األشخظصا شكا ا يظ وين   حمسس و  مأ شاقو 

جبحمػػك ا طحم مػػػظت   تسػػظ قظ ػػع لػػكرهتظ يف ا يمػػظـ ا ط مػػظ  ػػي ا ػػط يوجػػػ  اسسس ػػو اإلدارةأصػػب ع ت  اإلدارةاس كمػػو  ػػأ 
يطػػويض ا  ػػ  ظت تاس ػػست مظت إىل مػػكيايظت خمال لػػو  تربكيػػك ت ملػػو مطمإػػو  كػػا مإهػػظ  إىلب اعػػ ات حلػػكتدة  ػػ  

ك هلػػػظ اسخال لػػػو ا ػػػط يالبػػػ األل ػػػظـيطمػػػ  م ػػػستؿ  إهػػػظ تحػػػجي دااػػػا اسكيايػػػو ا واحػػػكة   يػػػوزع ا االصظصػػػظت   ػػػ  ت 
 األل ػػظـمػػأ أف اسػػكيايظت ت  حظجػػو   الأقػػك ا ط مػػظ يف اإلدارة الم ػػو ذ ػػب أصػػب ع تربكيػػك م ػػستؿ  ػػأ قػػا مإهػػظ ت 

 اسخال لو ي ؤ تايظ   خ وط ا طايضو ا ط رمسالهظ.

 : يسةإلى حماية أصول الم اادارةاضطرار  -5

  مػػػأ ا ضػػػمظع تسػػػوء ا سػػػالطحمظؿ دهتػػػظو تموجذات م ػػػست مو قظم ػػػو  ػػػأ محظيػػػو أصػػػوؿ اسسس ػػػو  اإلدارةأصػػػب ع     
تا الػأم    مهػظ  قحمػظ يطحمػا   ػ  يلػظد    ػ ا األصػوؿا كلم ػو  حمظيػو  اإلجػااءاتأف يضػك اسسس ػو  األمػاتيال  ب 

   ا ط ييك      ظئحذ ب  ت  ا األمور مأ ا واجبظتاقالشظؼ مظ لك حيكث مأ األا ظء تاإللظؿ تا الب يا ت 

 ػو  ظ ي ػظ ك ظ   ػ  ذ ػب  ػكتف شػب ربيميهظ هل ا ا و ملو األسظسمو ت اإلدارة ا ط ييظس جنظحهظ أت اش هظ دبك  
 1.تعك  اظـ حلكم   الظ و ا كاا مو

 

 

 

 

                                                           
1
 .68نفس المرجع السابق ، ص   
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 نظام الرقابة الداخلية دوره في تفعيل محافظ الحسابات و  :المبحث الثالث

 جػود أا ػظء جو ايػو أت أ الظ و ا كاا مو   طحمئإظف  طكـ ت ا إىل درجو قبؤة      اظـ يطالحمك حلظات ا  ظ ظت    
 ا مػظ سػإال اؽ إ مػ   ػخمظ لظت يف ا    ت ااظسبمو تيطالا أيضظ م ست   أ دراسو تييممم  اظـ ا الظ ػو ا كاا مػو ت 

 .يف   ا اسب ث

 : إجرا ات نظام الرقابة الداخليةلب األولالمط

 3ا الظ موإدارة اسسس و يف ا إيظط ا ط ييـو هبظ  اإلداريو اإلجااءاتثا سب  :اادارية ااجرا ات -أوال

احالحمػظؿ تلػوع حػظ ت يي مم ا طحما لصك ذبإب ا الكااا    اس ست مظت  ػظ يي ػا مػأ ربكيك ا االصظصظت ت  -0
 ا ش  تاخل أ.

  هنظيو األحكاث ا الظ مو  مإهم.يوزيك ا واجبظت    اسو ل  حبمث   يإلاد أحك م يطحما مأ  كايال  إىل -9

   ا و ظئظ.ا لصا   ل  حبمث يالم يي مم ا طحما    اسو  -3

 ييوموف  طحما تاحك يف  ل  اسكالب.يإامم األل ظـ حبمث جيالحمك اسو لوف ا  يأ  -0

 شخصػي أل  مو ػظ  الصػاؼ ا إجيظد رتي  مط  يالضحمأ ا وات قا  حم مو  ظ اللصما حبمػث   يػرتؾ ااصػو  -5
 إ  دبواايو شخ  آاا م ستؿ.

 .ولمكـو قا مو ظ  ظ الإ  ظء يط محمظت صاحيو  أف يي -2

 :إجرا ات العمل المحايبي -ثانيا

 3ت   قا  طض اإلجااءات اآليمو    

ا ال  ب قحمػظ ي ػظ ك ور حكتثهظ   الي ما مأ ااص ا ش  ت إصكار يط محمظت  وجوب إثبظت ا طحم مظت  ظ كاظيا ا -0
 .1  ا يف حصوؿ إدارة اسسس و     مظ يايكا مأ مط ومظت   ا و 

                                                           
مظسرت أقظدديي  زبص  دراسظت جبظئمو   إما شهظدة ةا    م قدور المراجعة الداخلية في تفعيل الرقابة داخل الم يسة و زيز حلحمود  بك ا يظدر   1

 .00  ص94053-9400مطحميو  جظمطو لظصك  ما ظح  ترل و   
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 أف يالم اسااجطو مأ طاؼ شخ  آاا.    ا جيبمو ظ يف مااجطو  حما لظـ    ؾااشرت  كـ  -2

ييػػػػود إىل ا  ػػػػا و يف يب تيي ػػػػا مػػػػأ احالحمػػػػظ ت اخل ػػػػأ ت  ػػػػظاآل ت ااظسػػػػبمو  ػػػػظ ي ػػػػها ا ضػػػػبط ا  اسػػػػالطحمظؿ -3
 ا جنظز.

 :إجرا ات عامة -ثالثا

 3امحمظ ي ي اإلجااءاتيالحمثا   ا     

هظ إىل ربيمػح أ ػكااهظ ا لالصػظديو  ي ط  اسسس و مأ ا ؿ  ظرسو  شػظط :التأمين على ممتلكات الم يسة -0
  يػػالم ا ػػكيث  ػػأ سوارد ػػظ تا لػػظظ   ػػ   ال كظهتػػظ األمثػػاذ ػػب  ػػأ طايػػح ا سػػالطحمظؿ ا جالحمظ مػػو تا الكإو وجمػػو ت 

 شظيػو ا حمظيػو    تمأ أ ػم اإلجػااءات اس ػالخكمواسظديو األاا  األصوؿيلكا مطام ا إظس  ظ إيكيو ت  األصوؿمحظيو 
 3اسظديو  ألصوؿ تا بمظ ظت تاإلجااءات ا الظ مو

 .األصوؿا لطظؿ ت اس الحما     ت ظئظ حمظزة  اإلشااؼ -

 . ألصوؿم ب س  ت دلميو  -

 1.يإامم  حم مظت ا وصوؿ إىل اس الإكات اهلظمو اظرغو مثا3 ا شمكظت -

3 ت ػػو إجػػااء خيػػ  ا الػػأم    ػػ  اسػػو ل  ا الػػأم  ا ػػ يأ يطحم ػػوف  شػػكا مبظشػػا يف األمانةةةالتةةأمين ضةةد خيانةةة  -9
مػػو أت ا ال ػػمؤ اسػػظد    بضػػظئك أت األتراؽ اسظ ربصػػم هظ أت صػػااهظ أت ا ػػ يأ يػػكاا عػػحمأ ااالصظصػػهم  سػػواءا إيكيػػو 

 .ا ال ظريو عك امظ و األمظ و

ااظسػبمو يو شػمب ديضػي   مػ  مػكيا اسظ مػو ت ا ال ػو 3 مث  قأف يطػك اسشػاؼ   ػ   حم مػظت رقابة مزدوجة اعتماد -3
 2.اسسس و  كي يكوف   ا ا شمب لظ ا     بيف اساح و ا ثظ مو ديضي   م  مكيا ت  اساح و األتىليف 

                                                           
  ل  اساجك ا  ظ ح.  1
 .003-009  ص ص3 9442   دار ا ثيظاو   حمظف  تحليل وتصميم نظم المعلومات المحايبية   بك ا ازاؽ حلحمك لظسم     2
 
 



 الفصل الثاني          اإلطار العام لنظام الرقابة الداخلية
 

 
43 

اإل ػ ـ اآلمل أف يط ػي  إػظ  اسػالطحمظؿ3 ديكأ   حمطظجلو ا  ايطو   بمظ ػظت ااظسػبمو يف  ػا إدخال ااعالم ا لي -4
 .طا  أ ا وعطمو ا يميمو   حمسس ولوائم مظ مو ي

 : إجرا ات نظام الرقابة الداخلية(03)شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 3 مأ إ كاد ا  ظ بالمصدر

 نظام الرقابة الداخلية و العالقة بين محافظ الحسابات :الثاني المطلب

 31 إاظـ ا الظ و ا كاا مو امحمظ ي ي  لو حلظات ا  ظ ظت يال خ     

 :المبد ي لنظام الرقابة الداخلية الفحص -أوال

                                                           
1
 .26-66محمد السرايا، مرجع سبق ذكره، ص ص:   

 

 اإلجااءات            

 إجااءات  ظمو إجااءات حلظسبمو إجااءات إداريو      

   ربكيك ا االصظصظت -0

      يي مم ا طحما        -9

إجااء حاقو ا الإي ت     -3
               ا طظم   

   إ  ظء يط محمظت صاحيو  -0

ا ال  ما ا لور    طحم مظت  -8  

 كـ اشرتاؾ أ  مو لي يف  -9
  حم   

إجااء اس ظ يظت ا كتريو  -3  

ا الأم       ال كظت  -8
 اسسس و 

ا الأم   أ امظ و األمظ و  -9  

اإل  ـ اآلمل إداظؿ -3  
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 اإلسػػظـحلػػظات ا  ػػظ ظت يف ا بكايػػو دبػػظ يطػػاؼ  ػػظ ل   اسبػػكئي  إاػػظـ ا الظ ػػو ا كاا مػػو يف اسسس ػػو  شػػاي  يهػػالم    
مػأ طبمطو يكاح ا طحم مػظت اسظ مػو   ت  اظـ ا الظ و ا كاا مو مأ  ظحمو مط ومظت قظامو  أ ا بمئو ا ط يطحما امهظ ي  ت خب

 اا   ت ي ظ ك ذ ب حلظات ا  ظ ظت     مظي ي3ا ؿ  إظصا ا إاظـ ااظسيب يف اسسس و مأ  ظحمو أ

 3ظحمو أاا  تي ظ ك ذ ب حلظات ا  ظ ظت     مظي يطبمطو ا إاظـ يف اسسس و مأ   -0

طبمطػػو ت ملػػو قػػا م ػػالإك تاس ػػالإكات اس ػػالخكمو امهػػظ ت يطػػاؼ   ػػ  طبمطػػو ا ػػكترة اس ػػالإكيو  طحم مػػظت اسسس ػػو  -
 ا ت يف ا إاظـ ااظسيب   حمسس و.مأ  إظصا اسك     أسظس   ا ا كترة سبثا ا طإصا اهلظـ

 مطظجلالهظ  يكتيظ أت ا كرتت مظو. طاييوت يطاؼ     ماح و يششما ا  مظسظت ا واردة يف   ا اس الإكات  -

    مػػػو ا ػػػط يإال هػػػظ ا إاػػػظـ ااظسػػػيب يطػػػاؼ   ػػػ  ماح ػػػو اسخاجػػػظت   إاػػػظـ ااظسػػػيب اسالحمث ػػػو يف  حمو ػػػو ا يػػػوائم اسظ  -
 طبمطو م الخكمهظ.يظت قا مإهظ تا شاي إ كاد ظ ت تحلالو 

ا ػػػػط يطحمػػػػا امهػػػػظ حلػػػػظات ا  ػػػػظ ظت تذ ػػػػب ا بمئػػػػو ا الظ مػػػػو ا مػػػػو اس بيػػػػو يف اسسس ػػػػو ت طبمطػػػػو  اػػػػظـ ا الظ ػػػػو ا كا -9
 3س ظ كي     

 الوي  مأ م الويظت إداريو مالطكدة.مظ حي  حمسس و ت  اإلدار يطاؼ     اهلمكا  -

 ظ و ا كاا مو اس بح يف اسسس و. ظ إ بو  إاظـ ا ال اإلدارةت  اإلشااؼيطاؼ     طاؽ  -

 .و  حم هظ تدتر ظ يف ربيمح ا الظ وطبمطاسااجطو ا كاا مو يف اسسس و ت  اكمظت    ت ظئظ ت  يطاؼ -

 :نتي ة الفحص المبد ي -ثانيا

سس ػو ديكػأ أف يصػا حلػظات ا  ػظ ظت  إاػظـ ا الظ ػو ا كاا مػو يف اس ا ل   اسبكئي ا    ييـو    حلظاتيطك      
 3ظت إىل أحك ا سالإالظج  ا الظ م ا  ظ ظت  إاظـ ا الظ و ا كاا مو يف اسسس و ديكأ أف يصا حلظات ا  ظ 

3 يصا حلظات ا  ظ ظت إىل   ا ا سػالإالظج مػأ اػ ؿ  الػظئق ا ل ػ   الحمظد      اظـ ا الظ و ا كاا مو كـ ا  -0
 3   أ   يوصا إىل ا إالظئق ا الظ مواس بح يف اسسس و  اسبكئي  إاظـ ا الظ و ا كاا مو 

أ   هب ا ا شكا   يصػ ب  صػلو  ظمػو يف  ػظؿ ربكيػك ممم ا إاظـ ا يظئم  شكا يلصم ي ت ييمأ دراسو ت   جكت  -
 ؽ ا االبظرات األسظسمو   حمااجطو.  ظ
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ا  الػزاـ  ال بميػ  سػوؼ يالك ػظ  ليػظت يلػوؽ  كثػؤ  ااالبظرإف أ   حم مو ييممم أت دراسو إعظامو   إاظـ مالضحمإو  -
 .اسإظاك اسالولطو مأ   ا ا ل   أت ا كراسو

لظ ػػػو أت ييمػػػمم جكيػػػك  إاػػػظـ ا ا ا  ػػػظ ظت  ػػػأ إجػػػااء أ  دراسػػػو حلػػػظات  إػػػظءا   ػػػ   ػػػظي  ا إالم الػػػ  يالولػػػظ ت     
 حمااجطػو  ػكتف ا  الحمػظد ق مػظ   ػ    األسظسػموا  ظ ظت  الصحممم  ا ظمق ا االبػظرات ا كاا مو ت    ب ييـو حلظات 

 .ا ط يالبطهظ اسسس و أ  إجااء مأ إجااءات ا الظ و ا كاا مو

3 يصػػا حلػػظات ا  ػػظ ظت إىل  ػػ ا ا سػػالإالظج  إػػكمظ يػػا  أف  اػػظـ ا الظ ػػو  الحمػػظد   ػػ   اػػظـ ا الظ ػػو ا كاا مػػوا  -9
حماار يف ا ػ  ال  ت ػ  ب اط مػ  ا سػمااجطال   م  يف  ظؿ تعك  ا ظمق ا كاا مو اس بح يف اسسس و ديكأ ا  الحمظد 

و ػػو مػػأ ا الأقػػك  طػػكـ تجػػود ا الظ مػػو يف يزتيػػكا  كرجػػو مطي اإلجػػااءاتت  األسػػظ مبييمػػمم ا إاػػظـ  الحمكيػػك مػػك  قلظيػػو 
 .أا ظء تخمظ لظت جو ايو

ظ لػػظت مإػػو مت تعػػطهظ   ولظيػػو مػػأ أا ػػظء تخمإجػػااءات مطيكػػز يف ا صػػ    إاػػظـ   ػػ  أسػػظ مب ت يف  ػػ ا الػػظؿ يا ت    
 3مظي ييالضحمأ ا ل   مأ لبا حلظات ا  ظ ظت ت 

 مو لي اسسس و تا طظم   امهظ. ا سالل ظر مأ -

 ت ا كا و     حكتث  حم مظت مطمإو.ا   اس الإكا -

 ماالبو  طض ا طحم مظت  أ لاب. -

 :النها ي لنظام الرقابة الداخلية التقييم -ثالثا

اسبػػكئي هلػػ ا حلػػظات ا  ػػظ ظت  ػػإجااء ا اليمػػمم ا إهػػظئي  إاػػظـ ا الظ ػػو ا كاا مػػو يف اسسس ػػو   ػػ  عػػوء ييممحمػػ  ييػػـو   
ي ػال مك حلػػظات  إػظءا   ػػ   ػ ا ا اليمػمم ا إهػػظئي تا  مظسػػظت ا الظ مػو ت   ػظإلجااءات الػظئق ا االبػػظرات ا  الػزاـ ا إاػظـ ت 

 13ظ ي يإصايأ مأ  إظصا اسااجطو     ا  ظ ظت أف حيكم   

ت ألمػو يكػوف  ػ ا اسيػكار ذ  مهظ ت  ا صوؿاسلص و ا ط يالط ح  أرصكة ا يوائم اسظ مو ا  زمو  األد وربكيك ميكار  -
 رئم مو  طحم مو اسااجطو.

                                                           
1
 Pierre SCHICK, Audit interne et référentiel des risques, éd Dunod, 2 éd, Paris, 2014, p195. 
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ا ػػ     IAS20ذ ػػب تايػػظ   حمطمػػظر رلػػم  ط جيػػب يب مشهػػظ إلدارة اسسس ػػو ت ا ػػيطػػاؼ   ػػ  مػػواطأ عػػطظ ا إاػػظـ ت  -
إدارة اسسس ػػو   ػػإ  غذات ألمػػو أف ييػػـو مػػواطأ عػػطظ مطػػ  ت  اقالشػػظؼحيػػكد م ػػست مظت حلػػظات ا  ػػظ ظت  إػػك 

 .يايا يالضحمأ  طض ا الوصمظت ا  زمو   ب قالظ مظ مأ ا ؿ تعك ي

 :المخاطر المحيطة بعملية المراجعة -رابعا

مػػػأ اػػػ ؿ إ ػػػكاد ا ػػػو م ئحمػػػو جبحمػػػك أد ػػػو ت  ؿ ييمػػػمم  اػػػظـ ا الظ ػػػو ا كاا مػػػوهػػػكؼ حلػػػظات ا  ػػػظ ظت مػػػأ اػػػ ي  
 3اء رأي  خبصوص ا يوائم اسظ مو تلظاسااجطو إىل ربيمح  طض ا طحمئإظف  و  و   مأ اسخظطا اسالط يو  إ ك

 يف ا    ت ااظسبمو.خمظطا تجود أا ظء جو ايو  -

 .األا ظء كـ قلظيو ااالبظرات اسااجطو   قالشظؼ ي ب  احالحمظؿخمظطا  -

حمث يطالحمك مااجك ا  ظ ظت إىل درجو قبؤة      اظـ ا الظ و ا كاا مو   طحمئإظف  طػكـ تجػود أا ػظء جو ايػو    
 .أ  خمظ لظت يف ا    ت ااظسبموأت 

 القيود:  -خامسا

 3 ظت      اظـ ا الظ و ا كاا مو تألهظمأ ا يمود ا ط يطالحمك   مهظ حلظات ا  ظيوجك ا طكيك     

اخلظصػو  إاػظـ ا الظ ػو  اإلجػااءاتا الط محمػظت ت  الم ػو  ػكـ اهػم  طػض ا طػظم   يف اسسس ػظت   ػظءاألالك ربػكث  -
 ا كاا مو.

 اإلجػااءاتا طػظم     ػ   طػض ا طحم مػظت أت   ألاػاادا اليػكيا ا شخصػي  الم ػو سػوء ا كػم ت  األا ظءلك ربكث  -
 .يإلم  ظتطاييو 

 اإلر ػظؽ ػ ا لػك ياجػك إىل  و ظئلهم تمهظمهم  طإظيو تجهك قظيف  ت  و  كـ لمظـ ا طظم    الم األا ظءلك ربكث  -
 .أت اساي أت ا الطب اجل حمظين

أقثػػػا  شػػػاي ا ال  ػػػب يف ا  ػػػ  ت    ػػػبب يواطػػػس  ػػػ  شخصػػػ  أت األا ػػػظءلػػػك ربػػػكث  ػػػ ا ا  اااػػػظت أت  -
 1.تا كاظيا ااظسبمو

                                                           
1
 .29، ص: مرجع سبق ذكره محمد السرايا،  
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 محافظ الحسابات لنظام الرقابة الداخلية  مس وليةالمطلب الثالث : 

 :ااداريةالمس ولية بالنسبة للرقابة  -0

  حلػػا ا ل ػػ يف اسسس ػػو  اإلداريػػوييمػػمم  اػػظـ ا الظ ػػو ا كاا مػػو ت  حلػػظات ا  ػػظ ظت م ػػست   ػػأ دراسػػو  يطالػػا    
  مػػ  اػػإف إ ػػزاـ تايػػظ   خ ػػو ا ػػط مت تعػػطهظ ت  اإلداريػػوا  مظسػػظت  يإلمػػ حمػػث إف  ػػ ا ا إػػوع مػػأ ا الظ ػػو يهػػكؼ إىل 

إف تجػػود ظصػو ت ي يػي   مػ   بئػػظ قبػؤا ايوسػػك م ػست مظي  ت  اإلداريػوحلػظات ا  ػظ ظت يل ػ   اػػظـ ا الظ ػو ا كاا مػو 
 .ا    ييـو  وعط  حلظات ا  ظ ظت أت  كـ تجود  اظـ إداريو  يسثا      ا ظمق اسااجطو

 :المحايبية ولية بالنسبة للرقابة مس -0

مػػك  دلػػو قوهنػػظ ذات صػػ و  طحم مػػو اسااجطػػو ت   الظ ػػو ااظسػػبمو اػػإف حلػػظات ا  ػػظ ظت يطالػػا م ػػست   أمػػظ  ظ إ ػػبو      
اسػػػظمل   ت مػػػك  د  ػػػو ا يػػػوائم اسظ مػػػو   حماقػػػز يا تمػػػك  إمكظ مػػػو ا  الحمػػػظد   مهػػػظا بمظ ػػػظت ااظسػػػبمو اس ػػػ  و  ظ ػػػكاظ
ا إيكيػػػو تغػػػؤ ا إيكيػػػو مػػػأ ا اػػػال س إىل محظيػػػو أصػػػوؿ اسإشػػػأة   ظإلعػػػظاو  ا ل ػػػ   حمإشػػػأ  ػػػأ ا لػػػرتة اسظ مػػػو  حلػػػا 

أف  ػ  أثػا جػو ا  يف  حم مػو  ا البػظر  م  اإف حلظات ا  ظ ظت أف يب ؿ  إظيو اظصػو هلػ ا ا إاػظـ   ػ  تا ال  ب  ت 
 .1 اسااجطو

 :المس ولية بالنسبة للضبط الداخلي -3

س ػالطحم و  ظسشػاتع ميظيم ػ  احلظات ا  ظ ظت م ػست   ػأ ا ػ  تييمػمم أ احمػو ا ضػبط ا ػكاا ي ت  يطالاق  ب     
يطػػػود ا  ػػػبب يف ذ ػػػب إىل أف  ػػػ ا ا لػػػاع مػػػأ اػػػاتع ا الظ ػػػو ا كاا مػػػو يهػػػكؼ إىل محظيػػػو أصػػػوؿ موعػػػوع ا الػػػكلمح. ت 

حلظات ا  ػػظ ظت يطالػػا م ػػست   ػػأ ربيمػػح .ت اسػػالطحمظؿأت ي  ػػب أت سػػوء  ااػػال سعػػك أ   موجكايػػ اسشػػاتع أت 
 تموجػػػػودات اسشػػػػاتع  تهلػػػػ ا  ػػػػا   زامػػػػظ   مػػػػ  ا الي مػػػػا مػػػػأ ا الزامػػػػظت ػػػػ ا اهلػػػػكؼ حمػػػػث ي  ػػػػب إ مػػػػ  ا ال يػػػػح مػػػػأ 

يػػػػكلمح ي ػػػػب ا وسػػػػظئا اهلظداػػػػو  ػػػػو ربيمػػػػح  ػػػػ ا ا شظيػػػػو أ  يػػػػكلمح ا ضػػػػبط ا اػػػػال س امهػػػػظ  ت ا شػػػػ  ت  احالحمػػػػظ ت
 2.ا كاا ي

 
                                                           

خلضا  جظمطو ا ظج   م قاة مظج الؤ    ـو ي مؤ  زبص  حلظسبو ،"لى مصداقية المعلومة المحايبيةأثر المراجعة الخارجية ع     حما دي ي 1
 .30 ص3  9-9442010   ظيإو

 .900 3  ص9442  األردفدار اس ؤة   إشا ت ا الوزيك   ،"الحسابات المعاصر " تدقيق غ ظف ا ح اس ظر و    2
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 خالصة :

ا ػػ   يطحمػػا  ظ كرجػػو    اػػظـ ا الظ ػػو ا كاا مػػو ألمػػومػػك    إػػظ يف  ػػ ا ا لصػػا يالضػػب إ مػػ اػػ ؿ مػػظ ي الإػػظ تمػػأ    
مػأ  اإلدارةا الظ مػو اسوعػو و مػأ طػاؼ  اإلجػااءات  تيطػكيا تاإللػظؿمػأ ا ضػمظع  تأمواهلػظ أصػوهلظ    محظيو  األتىل

مػػأ اإلسػػظـ  مػػمم  اػػظـ ا الظ ػػو ا كاا مػػو سبكإػػ  يالحممػػز يف ا ػػ  تيي أفحلػػظات ا  ػػظ ظت   مهػػظ تجيػػب  اػػ ؿ ياقمػػز 
 ػػظإلجااءات ا ػػط ي ػػالخكمهظ اسسس ػػو حػػجي يػػالحمكأ مػػأ األا ػػظء اسايبكػػو تاقالشػػظؼ ا ال  بػػظت تا اال سػػظت إف 

 تجكت. 
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 تمهيد:

املط وحرر  ا اةة ررت ع مررلع و اةلنرريل اةرا ةرر  بلرا رر  ل لاا رر  م  جرر  ا ا رر ة ان  شررلاة  اإلعلرر   اإلجابرر بغرر   
ارريم لرري  اخ  ررارليجررجمل و يعرر  لرري املنر ررا لرررنو برراواحم ابنيررابات و با ررةا ولرررنو مت ررام ة جررال  ا و ررل ع 

 مشية  . ا ائج متكج  إىلاةلرا   امل لاا   وعلم إج اء درا   مطة ق   اا ا ةطة    حبجرا واةيصيل 

 وعل  ه ا األ اس ع مقني و ه ا اةلن  إىل لة جا:   

 المبحث األول:خطوات الدراسة الميدانية -

 المبحث الثاني:دراسة وتحليل نتائج االستبيان -
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 : خطوات الدراسة الميدانية األولالمبحث 

اة رام املرني ر  امل   رلة ا اةلرا ر  امل لاا ر  ك را  إطرار ة  ملنيري وحتل   اةر ائج اةلرا   امل لاا   البل لري حتلةرل    
جم  ر  وع رر  اةلرا ر  ب رل  د  رأ لري متهرو اة يالر  اةرد  رل منيراعل اةةاحرت  م  رب ع ل   حتضري اال ر ة ان وحتلةرل
 ا درا   امليضيم باة ل  املطليب.

 المطلب األول: تحضير االستبيان 

وظ وف اةد متت و نا ص اغ  اال  ة ان اب لاء لي من  و اال ر ة ان وط ةقر  باة     إىل خم لف ل اح   رقيم    
 ا  ه وص يبات اةد واجنراها متثراء اةق ام ب ةك.

 تصميم االستبيان: -أوال   

بنررل  بنيرر ط  حرر  ملررين  ابلرر  ةللنررو لرري  ةرر  لرري ةق  هررا  ولرري متجرر   األ ررةل ا هرر ه امل حلرر    رررا ب نرر  و    
بررراو  حررريل  األ رررةل علررر  مت رررةل  لغلقررر  ولل يحررر  و رررل مت ررريرت  اع  رررلاااضررر   وحق ق ررر  إجابرررات و  إىلاةيصررريل 

امل رر ف  وكرر ا برراةة يث واةلرا ررات اةنيررابق   األ رر اذو ررل ا رر  را ا ذةررك بر مت  ابنيرابات وااررام اة  ابرر  اةلاخل رر  
روري  لري  ةر   ر اء  ملرين الةلرحم ال ملرين ةلر  و  األ رةل  ح ا ه ا اوال  ك ا حاوةرا االب  راد عري اة   رأ ا طر

 اال  ة ان.

 مكونات االستبيان: -ثانيا

ومهرا مت ررةل  لغلقر  ومت ررةل   األ رةل برراور و رل اع  ررلاا علر  اريعا لرري  4 ررلال لريزم علر   26مضر ي اال ر ة ان    
 باور: 4 إىللل يح  و  ني را اال  ة ان 

 م  ج  ا اةة ااات اة خن  .: األولير احمل -1

 اة أه   اة ل حم ولنام باو  ابنيابات اةجاين:احملير  -2

 باو  ابنيابات و عال  جمل براام اة  اب  اةلاخل  . :احملير اةجاةت -3

 لقيلات حتنيا ايع   اخلربة احملا ة   احملير اة اب : -4
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 نشر وتوزيع االستبيان: -ثالثا

ا رررةا ب ررل اإلءررراء لرري إعرررلاد اال ررر ة ان ع ميزة ررجمل علررر  جم يعررر  لرري امل خننرررا لررررنو برراواحم ابنيرررابات وب   
 اةط ق امل   لة عل نا ا ميزة  اة  ر :و  ا ةلحم ا ك  ل   لةي ومت ام ة جال  ا 

 اة  ر . باإلو اداالمنال املةاش   -1

 اال   اا  بة ض اةزلالء ةل يزة . -2

 اةلاةنيةيك. د ل خننا ا اوال عي ط ةأ   باةة ت عي متو ااال   اا -3

 اال   ارات عي ط ةأ ب ةل االةلرتوين. إر ال -4

ا وب  ررلد هرر ه اةي ررائ  امل   ررلة ا ميزةرر  اال رر ة ان مريعررت مت رراة ا وطرر ق د نررا ك ررا اخ للررت املررلة املر ارر ة    
ب ررض األةررام ولرررنو لرري متجرراب ا ابررا وع  األ ررةل  ا ررتجاعنا لرري متورر اد اة  ررر  ح ررت م اوحررت لررلة اإلجابرر  علر 

 ا رتجام ه ه اال  ة ااات عي ط ةأ:

 حنيل عل  ب ض اال  ة ااات ب ل  لةاش . -1

 اةلاةنيةيك لي اة ةي ع ل ا ل نو بيا ط  ه ه اةي  ل .ابات عي ط ةأ ب ةل اةلرتوين و ابنيل عي اإلج -2

 المشاكل و الصعوبات: -رابعا

 األ رراة الرنررا ت ررت باالع  رراد عل نررا ا اةلرا رر  ووررأ  30ب ررل ا رر  ع ل رر  ميزةرر  اال رر ة ااات ع ا رررتجام    
   ك ا متاجمل  ل واجنرا علة ل اك  و ص يبات خالل ميزة  وا رتجام اال  ة ااات:املالئ   اإلحنائ  

 اة  ر  لي اة ياوب و  اءة اال  ة ان. متو ادروض ب ض  -1

 .اإلطالقاة  ر  وروضنو ال  الم اال  ة ان عل   متو اداة  ال  اةنيليب ةة ض  -2

 عل  اال  ة ان رغو زةاريت امل ل رة لي متج  اال رتجام. اإلجاب اة  ر  ا  متو ادمتاط  ب ض  -3
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 لة لئا ا امل لان. متءوحبي   األ ةل عي  اإلجاب اة  ر  لي  متو ادروض ب ض  -4

 بأاجمل ة س مبلف هي وريوس. ظريالي ب ض متو اد اة  ر  عرل ل ا ل نو باةلاةنيةيك بأءو  ع ا   وكاات هراك  -5

 وة س كلنا. األ ةل اة  ر  اة ةي متجابيا عل  وقط عل  ب ض  متو ادوجيد ب ض  -6

 المطلب الثاني:منهجية الدراسة الميدانية

 :كاآليتامل جية كان البل لي وض  لرني   اةلرا   امل لاا     األهلافة  ق أ    

 فرضيات الدراسة: -أوال

اةلرا رر   ررام اةةاحررت با رر خلام املرررنج اةيصررلحم اة  ل لررحم بغرر   ك ل رر  لنيررامه  برراو   متهررلافلرري متجرر  حتق ررأ    
خرررالل اال ررر ة ان اةرررد ع لررري  اةالزلررر ابنيرررابات ا مل  ررر  اارررام اة  ابررر  اةلاخل ررر  و  رررل ع ابنررريل علررر  اةة اارررات 

 .spssاإلحنائحمهل ا اةغ   وع مل ةغ اةة ااات و حتل   اةر ائج با  خلام اةرباالج  إعلاده

 :وحدودىا  مجتمع الدراسة -ثانيا

 مجتمع الدراسة: -1

ب يزةرر  اال رر ة ااات علرر نو لرري برراواحم حنيررابات وبا ررةا ل   ررلةي وخةررري ة لررين جم  رر  اةلرا رر  اةررد   رررا    
 با يب ومت ام ة جال  ا.

 حدود الدراسة: -2

احملررلدة ا م  لررأ هرر ه اةلرا رر  اةررد   رررا مررا ا حررلود للاا رر  م  لررأ هرر ه اةلرا رر  باةلةررات  الحدددود المكانيددة:-
و املر  وور لر  وهر ه اةيالةرات ض لررنو لري والةر  ائزائر  اة اصر   ا للةر  لني غامن وب  متغلة  نااو    واةد مر ط 

 متت ل ا ل نو باةربةل االةلرتوين.اةد 
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و رررجمل اةلرا ررر  وهررري شرررن  لرررارس  متج ةرررتلضررر ين وا رررائج اةلرا ررر  امل لاا ررر  لررر مةط بررراةزلي اةرررد  الحددددود النمانيدددة:-
 2016واو ة  لي  ر  

 عينة الدراسة: -ثالثا

ا  ة ان عل  ع ر  لي او    اةلرا ر  وب رل ي  ر   40متصراف  ح ت ع ميزة   4عل  ع مقني و جم    اةلرا      
 ا  ة ان  وائلول ةلخص ذةك: 30 لر ةلي لي اال  ة ااات امليزع  واملقلرة ب 

 االستبيانات الموزعة والمسترجعة (:11)الجدول رقم 

 النسبة عدد االستبيانات  البيان

 %100      40 االستمارات الموزعة

 %25 10 المسترجعةاالستمارات الغير 

 %75 30 االستمارات المسترجعة

 املنلر: لي إعلاد اةطاةا

 الصدق وثبات أداة الدراسة الميدانية اختبارالمطلب الثالث: 

 صدق أداة الدراسة:  -أوال  

و رررل مترررت اال ررر ياب   وخةرررري با ررريب وبررراو  ابنيرررابات لررري لنيررر غامن     اال ررر ة ان علررر  بل رررا لررري مت ررر اذعررر
 و  را باة  لة  املطليب وب لها ع إعلاد اةر يذج اةرنائحم. ألرائنو

 ثبات أداة الدراسة: -ثانيا

  وإللاا ر  ابنريل األداةو  ا خيص ثةات متداة اةلرا   واة   ةقنل بجمل درج  االمنياق اةلاخلحم و  ا با اةلق ات 
عل  الس ا ائج متو ا ائج   ةة  لرنا و  ا ةي ك رت اةلرا   علر  ع رر  متخر ري غرري ع رر  اةلرا ر  وا متو رات خم للر   

     ك ولةاخ  متةلاوذةك بنياب  متو اد (5)اال  طالع   حي نا اةلرا   ع ر   بأخ وقل ع اة أكل لرجمل 
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 كرومباخ  ألفا الثبات معامل  :(12)الجدول رقم 

 كومباخ  ألفال معام عدد الفقرات  محتوى المحور المحور

 اة أه   اة ل حم ولنام باو  ابنياب اةجاين
 

06 0.806 

برررررررراو  ابنيررررررررابات و عال  ررررررررجمل براررررررررام اة  ابرررررررر   اةجاةت
 اةلاخل  .

08 0.670 

 spssاةطاةة  باالع  اد عل  ا ائج ب االج  إعلاداملنلر:لي 

متن لنيررر يري اةجةرررات باةرنيرررة   02ك ولةررراخ ةق ررراس ثةرررات اال ررر ة ان وبرررا ائرررلول ر رررو   متةلررراع ا ررر خلام تفسدددير: 
 متداة اةلرا  . وه ا لا ةلل عل  ثةات %60ةل  يرةي ل مل  و ي  انية  ج لة كيءا متعل  لي اةرنية  املقةية  
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 دراسة وتحليل نتائج االستبيان:المبحث الثاني

هررر ا املة رررت بلرا ررر  وحتل ررر  اةة اارررات امل يصررر  إة نرررا لررري اال ررر ة ااات ك رررا خننررررا املطلرررا األول ةلرا ررر   ةنررر و
وصف اة  ر  وذةك لي اج  اة   ف عل  امللهالت اةد ة    ين ما وهر  هرحم ا صرال اةلرا ر   و املطلرا اةجراين 

 امل  ارة  واةرنيا املةية .ةر ائج اةلرا   ك ا اع  لاا عل  امل ي طات ابنياب   واالحن اوات 

 وصف عينة الدراسة :المطلب األول

 وصف حسب الجنس -أوال

 وصف عينة الدراسة حسب الجنس :(03رقم)الجدول                              

 

 

 

 spsاملنلر:لي اعلاد اةطاةة  اع  ادا برباالج 

 عينة الدراسة حسب الجنس: تمثيل (04)الشكل رقم

 

 Effectifs 

 التكرارات

Pourcentage 

 النسبة المئوية

 

 76,7 23 ذكر

 23,3 7 أنثى

 100,0 30 المجموع
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 spssبرباالج  اع  ادا املنلر: لي اعلاد اةطاةا
 %76.7و امل  ج  ا ميزة  ع رر  اةلرا ر  حنيرا ل غرري ائررس مت  متن انيرة  اةر كير 03  ر و ةيضح اة ل التعليق:

 اةرنية  ةل كيرب 23و 7 لا ة ادل مت  %23.3 اإلااثةا بلغت انية   اإلااثكاات ل مل   باملقارا  ل  
 وصف حسب العمر -ثانيا

 العمر :وصف عينة الدراسة حسب(04) الجدول رقم                             
 

 

 
 

 spssاملنلر:لي اعلاد اةطاةا باالع  اد عل  ب االج                               
 

 : تمثيل عينة الدراسة حسب العمر(05)الشكل رقم                                   

 
 spssاةطاةا باالع  اد عل  ا ائج إعلاداملنلر:لي                        

 

 Effectifs 

 التكرارات

Pourcentage 

 النسبة المئوية

 

 23,3 7 سنة 30 من أقل

 70,0 21 سنة45 إلى 30 من

 6,7 2 سنة45 من أكبر

 100,0 30 المجموع
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لرري متورر اد ع ررر  اةلرا رر  مقرر  متع ررارهو ا اةلةرر   األكرررببررأن اةرنيررة   وائررلول  ررل ةالحرر  لرري ب ااررات اةالتعليددق: 
 رر  ح رت  30مل نرا اةلةر  اة   ةر  مت ر  لري   %70برنيرة  لقرلارها  21 ر  ح ت بلغ علدهو  45اىل 30اة   ة  لي 
 2 ررر  وقررل بلررغ عررلدهو  45متلررا باةرنيررة  األدا ولااررت مرررتاوح متع ررارهو متكجرر  لرري   %23.3ة وبرنيرر 7بلررغ عررلدهو 

 لي جم   اةلرا   وةلل ه ا عل  متن ل او اة  ر  شةاب. %21.3وبرنية  لقلارها 
 وصف حسب الوظيفة الحالية -لثااث
 

 :وصف عينة الدراسة حسب  الوظيفة الحالية(15)رقم  دولالج
 

 

 

 

 spssلي اعلاد اةطاةا اع  ادا عل  ب االج املنلر:  

 تمثيل بياني حسب الوظيفة :(16)رقم الشكل                                          

 

 spssاةطاةة  باالع  اد عل  ب االج إعلادلي املنلر:                       

 Effectifs 

 التكرارات

Pourcentage 

 النسبة المئوية

 

 36,7 11 استاد جامعي

 43,3 13 محافظ الحسابات

 16,7 5 محاسب معتمد

 3,3 1 خبير محاسبي

 100,0 30 المجموع
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ورر دا ح ررت ةيضررح اة ررل  ر ررو و امل  جرر  ا ميزةرر  ع ررر  اةلرا رر  حنيررا  30م لررين ع ررر  اةلرا رر  لرري  التعليددق:  

انيررة   ك ررا متجلررت    مت  األخرر ريل مل رر  لقارارر  لرر  اةيظررائف  كااررتو 4333ابنيرراباتبرراواحم انيررة   إنل غررري اةيظ لرر  
كااررت هررراك انيررة  ضررة ل  جررلا   متن إال  %7. 16 و انيررة  احملا ررةا امل   ررلةي3637%  أل ررام ة جررال  ا برنيررة  

 .%3.3باةرنية  خلرباء با ةا ك ا كاات برنية  
 الدراسة حسب الخبرة المهنية وصف -رابعا
 

 الدراسة حسب الخبرة المهنية :وصف عينة(16)الجدول رقم 
 

 Effectifs 

 التكررات

Pourcentage 

 النسبة المئوية

 

 30,0 9 سنوات 5 من اقل

 56,7 17 سنوات10الى 5 من

 6,7 2 سنة15 الى10من

 6,7 2 سنة 15 من أكثر

 100,0 30 المجموع

 spssب االجعل  باالع  اد اةطاةة   إعلاداملنلر: لي                      
 

 : تمثيل عينة الدراسة حسب الخبرة المهنية(17)الشكل رقم                          
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 spssاعلاد اةطاةا باالع  اد عل  ب االج  : ليراملنل                      
اة  رر  م  جر  لرابا  متور اد متغلة ر ميزة  متو اد اة  ر  حنيا ل غري اخلرربة املنر ر  ح رت  رل ر و ميج  اة ل   التعليق:  
وهرحم انيررة  لن ر  اذ لرري امل لري ان مضررلحم علر  اةلرا رر  اريم لرري  %56.7 رريات اكجرر  انيرة  ا  برنيررة   10اىل  5

  الا اة ةي خرربمو لرا %30 ريات خربة و برنية   ل ل  م  ج  ا  5  واةيا     مل نا انية  اة ةي ةلةنو ا   لي اةل 
 وكاات انية  ضة ل  جلا. 6.7 ر  كاات انيةنو ل نياوة  ا  برنية   15  ر  و اكج  لي 15اىل 10با 

 حسب المؤىل العلمي: وصف -خامسا
 : وصف عينة الدراسة حسب المؤىل العلمي(17) الجدول رقم                  

 
 

 
 
 

 spssاملنلر: لي إعلاد اةطاةا باالع  اد عل  ب االج                     
 : تمثيل عينة الدراسة حسب المؤىل العلمي(18)الشكل رقم                

 Effectifs 

 التكرارات

Pourcentage 

 النسبة المئوية

 

 16,7 5 ليسانس

 26,7 8 ماجيستير

 13,3 4 دكتوراه

 43,3 13 مهنية شهادة

 100,0 30 المجموع
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 spssاملنلر: لي إعلاد اةطاةا باالع  اد عل  ب االج                       
 

حرر  لرري ائررلول و اة ررل  اخلررا  باة  ج رر  اةة رراين ألورر اد اة  ررر  حنيررا امل غررري امللهرر  اة ل ررحم  إن اال   التعليددق:
وهررحم انيررة  ل مل رر   43.3%مت  لررا ة ررادل انيررة   13متغلة رر  اة  ررر  لرري حرراللحم شررنادات لنر رر  ح ررت بلررغ عررلدهو 

لهالت اةرررد كاارررت ا اة رررل  وة جررر  ذةرررك إىل متغلة ررر  احملررراواا و اخلررررباء متءرررو لنر رررا وقرررط  وة ر رررا باةرنيرررة  ةل ررر
وغاةةا لا  ل هر ه اةلةر  م ر غ  وظ لر  اة رلرةس ا  13.3%دك يراه برنية   و 26.7 %انية  حاللحم املاجني ري كاات

 غاةةا لا  لها م  غ  وظ ل  با ةا.و ه ه اةلة   16.7%ائال ات  متلا حاللحم شنادة ة نيااس ولاات برنية  
 عرض نتائج الدراسةالمطلب الثاني:

ع وض    اس دةلارت اخل ا حم امللين لي اةلرجات اة اة  )لياوأ ب لة  لياوأ  لياورأ بلرجر  مت ر   غرري لياورأ  
 امل  جل  بر و متو ال. لل يح  مت ةل  واألخرياحملير اة اب   متلاغري لياوأ ب لة( ه ا باةرنية  ةل  ير اةجاين واةجاةت 

 يوضح الموافقة لمقياس ديكارت الخماسي:(18)جدول رقم                
 غير موافق بشدة غير موافق موافق بدرجة أقل  موافق موافق بشدة

1 2 3 4 5 

 لنلر : لي إعلاد اةطاةا                                  
 أوال:األسئلة المغلقة
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درجررر  املياوقررر  حررريل متمه ررر  بررراو  ابنيرررابات ةرارررام اة  ابررر  اةلاخل ررر  ع ا ررر خ اج امل ي رررطات ابنيررراب    ةق ررراس   
إلجابررات املنيرر يجةا علرر  د رر  مت ررةل  برراور اال رر ة ان لرر   ل  ورر  ايرراه كرر  وقرر ة باةرنيررة  ة  ررةل  املغلقرر  حنيررا 

 لق اس ة لارت اخل ا حم ك ا ةلحم:
 لياوأ ب لة  1366 إىل 1 لي
 لياوأ  2.33 إىل 1.67لي 
 لياوأ بلرج  مت    3 إىل 2334
 غري لياوأ  4.33 إىل 3.67
 غري لياوأ ب لة 5 إىل 4.34
وائلاول املياة   ميضح للخص اة يزةر  اة لر ار  امل ي رط ابنيراا و االحنر اف امل  رار  و االيراه ةلر  وقر ة لري    

 اةلق ات املياة  .
 

التكراري والنسبة إجابات أفراد العينة حول فقرات محور التأىيل العلمي يوضح التوزيع :(19)جدول رقم 
 ومهام محافظ الحسابات

موافق بدرجة  موافق موافق بشدة الفقرات
 أقل

غيددددددددر موافددددددددق  غير موافق
 بشدة

النسددددبة تكرار
% 

النسدددددددبة تكرار
% 

النسددددددبة تكرار
% 

النسددددددبة تكرار 
% 

لنسدددددبةا تكرار

% 
بررررررررراو  ابنيرررررررررابات ا  ة   ررررررررر 

ائزائرررر  با رررر قالة   مالرررر  ملزاوةرررر  
 لنالجمل

7 2333 13 4333 7 2333 3 11 - - 

ةل ررزم برراو  ابنيررابات باأللاارر  
 املنر   ا إبلاء رمتةجمل

11 3637 16 5333 3 11 - - - - 

ةل رررزم بررراو  ابنيرررابات ب نيرررل و 
 مقارة  ا ا اةي ت املرا ا

15 51 11 3333 4 1333 1 333 - - 

مررررررريو  اةقررررررريااا ةرررررررلري بررررررراواحم 
ابنيررررررررررابات ا ائزائرررررررررر  الزلرررررررررر  

 مل ار   املنر 

9 31 13 4333 7 2333 1 333 - - 

 - - 11 3 1637 5 41 12 2333 7اة   ة  لأ مبنري  10/1 ااين 
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اخلةرررررررررررررررررري احملا ررررررررررررررررريب وبررررررررررررررررراو  
ابنيررررررررررررررررررررررررررررررابات وبا ررررررررررررررررررررررررررررررا 

 ............امل   ل 
برررررررراواحم ابنيررررررررابات إذا وجررررررررل 

با رررة   متخطررراء غرررر و ثغررر ات 
ا املل نيرررررررررر  ميلرررررررررررجمل متن ة وررررررررررر  

 اةقض   إىل احملل  

11 3637 5 1667 11 3333 - - 4 1333 

 spssاملنلر: لي إعلاد اةطاةا باع  اد عل  ب االج                                    
 
 
 

إجابات أفراد العينة حول فقرات محور التأىيل العلمي ومهام محافظ  يوضح متوسطات:(11)الجدول رقم 
 الحسابات

 spssاملنلر:لي إعلاد اةطاةا باالع  اد عل  ب االج                                 
اة ل رررحم و لنرررام بررراو   اة أه ررر رمت  متوررر اد اة  رررر  و  رررا خيرررص  (10)و ائرررلول ر رررو(09)ةانررر  ائرررلول ر ررروالتعليدددق: 

وملنر رر  و  باأللاارر ابنيرابات و رري خرالل اةقرر و ح رت كرران االيراه متغلة رر  باملياوقر  ةةررا متن براو  ابنيررابات ة   ر  

المتوسدددددددددددددددددددددددددددددددددد   الفدددددددددددددددقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرات
 الحسابي

 االنحدددددددددددددددددددددددددرا 
 المعياري

 االتجاه

 لياوأ  03925 2320 لنالجملائزائ  با  قالة   مال  ملزاوة   باو  ابنيابات ا ة    

 لياوأ  03640 1373 ةل زم باو  ابنيابات باأللاا  املنر   ا إبلاء رمتةجمل

  لياوأ   03837 1370 ةل زم باو  ابنيابات ب نيل و مقارة  ا ا اةي ت املرا ا

 لياوأ 03830 2300 مل ار   املنر ميو  اةقيااا ةلري باواحم ابنيابات ا ائزائ  الزل  

اةررر   ة  لرررأ مبنررري اخلةررررري احملا ررريب وبررراو  ابنيرررابات وبا ررررا  10/1 رررااين 
 ............امل   ل 

 لياوأ 03949 2315

باواحم ابنيابات إذا وجل متخطاء غر و ثغ ات با ة   ا املل نير  ميلررجمل متن 
 .ة و  اةقض   إىل احملل  

بلرجررررررر  لياورررررررأ  13351 2337
 مت  
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لي متو اد اة  ر   لي خالل اةلق ات واةد كاارت اةرنيرة   ه ا اال  قالة   اةد متلرجمل لي إبلاء رمتةجمل اةلين احملاةل وة ةا
 %53.3إىل %40لابا  

محافظ  فقرات محوريوضح التوزيع التكراري والنسبة إجابات أفراد العينة حول  :(11) جدول رقم
 الحسابات و عالقتو بنظام الرقابة الداخلية

موافق بدرجة  موافق موافق بشدة الفقرات
 أقل

غيددددددددر موافددددددددق  غير موافق
 بشدة

النسددددبة تكرار
% 

النسدددددددبة تكرار
% 

النسددددددبة تكرار
% 

النسددددددبة تكرار 
% 

لنسدددددبةا تكرار

% 
ةل ررررررررررف برررررررررراو  ابنيررررررررررابات 
حررراالت اةغرررر و األخطررراء لررري 
 مقني جمل ةراام اة  اب  اةلاخل  .

4 1333 17 5637 7 2333 2 637 - - 

ة  ررررررررب اارررررررام اة  ابررررررر  اةلاخل ررررررر  
اقطررررر  ااطال رررررجمل ا بلاةررررر  ع ررررر  
برررررررراو  ابنيرررررررررابات ا حتلةرررررررررل 

 إج اءات ع ل   امل اج  .

7 2333 17 5637 4 1333 2 667 - - 

ة  رر  اارررام اة  ابرر  اةلاخل ررر  ا 
املل نيرر  علررر  حتق رررأ األهرررلاف 

 امل جية ةليصيل إة نا.

12 41 11 3637 5 1637 2 637 - - 

إن  رررررية اارررررام اة  ابررررر  اةلاخل ررررر  
 م ملز عل  باواحم ابنيابات.

3 11 6 21 11 36.7 8 26.7 2 6.7 

باو  ابنيابات ة خ  لرني   
واضررر   ا مل  ررر  اارررام اة  ابررر  

 رمتةجمل. الب لاء اةلاخل  

2 6.7 16 5333 5 16.7 6 21 - - 

هرررراك جم يعررر  لررري امل ررراةري اةرررد 
مضررةط برراو  ابنيررابات ال بررل 
لرري اة ق ررل مررا و مت  إخررالل مررا 
ةرلث   رلة ا علر  لنرلا    مق ةرر  

 باو  ابنيابات.

14 46.7 10 33.3 5 16.7 - - - - 

ةنيرراهو مق ةرر  برراو  ابنيررابات 
   ارات لل ني .ا م ش ل 

15 50 11 36.7 1 3.3 - - - - 
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حملرراو  ابنيرررابات دور و رررال ا 
 حتنيا ااام اة  اب  اةلاخل  

7 2333 13 4333 8 2637 2 637 - - 

 spssاملنلر:لي إعلاد اةطاةا باالع  اد عل  ب االج                      
محافظ الحسابات و عالقتو  محور: يوضح متوسطات إجابات أفراد العينة حول فقرات (12)الجدول رقم 

 بنظام الرقابة الداخلية
االحنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر اف  امل ي ط ابنياا الفدددددددددقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرات

 امل  ار 
 االياه

لررري مقنيررر جمل ةرارررام اة  ابررر  ةل رررف بررراو  ابنيرررابات حررراالت اةغرررر و األخطررراء 
 .اةلاخل  

بلرجر   لياورأ 03774 238
 مت  

ة  ررررب اارررام اة  ابررر  اةلاخل ررر  اقطررر  ااطال رررجمل ا بلاةررر  ع ررر  بررراو  ابنيرررابات ا 
 حتلةل إج اءات ع ل   امل اج  

 لياوأ  03809 2303

ة  ررر  اارررام اة  ابررر  اةلاخل ررر  ا املل نيررر  علررر  حتق رررأ األهرررلاف امل جرررية ةليصررريل 
 إة نا.

 لياوأ  03923 1390

لياورأ بلرجر   13083 3300 إن  ية ااام اة  اب  اةلاخل   م ملز عل  باواحم ابنيابات.
 مت  

 إلبررلاء برراو  ابنيررابات ة خرر  لرني رر  واضرر   ا مل  رر  ااررام اة  ابرر  اةلاخل رر 
 .رمتةجمل

ياورأ بلرجر  ل 03911 2352
 مت  

ابنيرابات ال برل لري اة ق رل مرا و مت  هراك جم يع  لي امل اةري اةد مضةط براو  
 إخالل ما ةلث   لة ا عل  لنلا    مق ة  باو  ابنيابات.

 لياوأ  03761 1369

 لياوأ  03944 1373 ةنياهو مق ة  باو  ابنيابات ا م ش ل   ارات لل ني .
 لياوأ 03874 2317 .حملاو  ابنيابات دور و ال ا حتنيا ااام اة  اب  اةلاخل  

 spssعل  ب االج  اع  ادااملنلر:لي إعلاد اةطاةا                              
متورررر اد اة  رررر  و  ررررا خيررررص برررير عال رررر  برررراو   رمت  لرررري خرررالل اةر ررررائج  (12 )و(11) : ةانرررر  ائررررلول ر ررروالتعليدددق 
 برراو  ابنيررابات  إنك ررا ةةررا   حنرري املياوقرر  غلة رر ايرراه األ كررانابات براررام اة  ابرر  اةلاخل رر  ولرري خررالل اةقرر و  ابنيرر

  و نررنا  اة   ررز  متنعلرر  ياةرر  متصرريهلا و ررا  األوىلو اةرر   ة  رر  باةلرجرر  اةلاخل رر   ااررام اة  ابرر ة   ررل علرر  
اة  رر   متور اد  ك  هر ا ة ةرا لري خرالل ا رائج رمتةجمل اةلين احملاةل و اخل وج بأهلاف امل جية األخريوه ا ح  ةةل  ا 

 انية  املياوق .  %56.7و  %36.7حت اةرنية  لابا لق ات واةد م او ةل
 المفتوحة: األسئلةثانيا: 
 ائلاول املياة   ةةا ةرا اة ل ارات واةرنيا املةية  ةل  وق ة وه ا حنيا إجابات متو اد اة  ر :  
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مقومات تحسين نوعية من محور  11العينة حول فقرة  ألفرادراري يوضح التوزيع التك:(13)الجدول رقم 

 الخبرة المحاسبية
 اةرنية  املةية  اة ل ار  
 9333 28 ا و

 333 1 ال

 333 1 علد اة  ر  اةغري امليجةا

 100 30 او يم

 اةطاةا إعلاداملنلر لي                                    
 ارار  باةرنيرة  م9333 %برنيرة  مت برر و  إجراب نواة  رر  كاارت  متو ادل او  متناة  ل أ:لي خالل اةرنية  املةية  االح  

ةلرين ذو خرربة لنر ر  وةلرين  متنابنيابات ةل زم  باواحم متنال  ك  ه ا ة ةا ةرا  إجاب نواةد كاات  333اةضة ل  
 ه ه املنر  ع ةق . متنلنلا    وشلاو   متكرب ولي هرا م ةا ةرا  إلعطاءلله  

مقومات تحسين نوعية من محور 12العينة حول فقرة  ألفراديوضح التوزيع التكراري  :(14)رقم الجدول
 الخبرة المحاسبية

 اةرنية  املةية  اة ل ار  
 60 18 ا و

 30 9 ال

 10 3 علد اة  ر  اةغري امليجةا

 100 30 او يم

 املنلر: لي إعلاد اةطاةا                                     
وهرر ا ة ةررا متن  %60متورر اد اة  ررر  كااررت إجرراب نو بررر و مت  برنيررة  اة  ل ررأ:لي خررالل ائررلول ر ررو االحرر  ل اررو 

  ةيجل لقيلرات متخر ري ذك هرا ب رض متور اد اة  رر  خرالل األجيبر  اةرد ملق راهرا 01ه ه اةلق ة هلا عال   باةلق ة ر و 
 وهرررحم اةة رررت اة ل رررحم امل ياصررر   اة رررلرةا  حضرررير لل ق رررات  اةررررتبص اةرررلائو  اخلرررربةخرررالل ا ررررتجام اال ررر ة ان 

املنر ر  واةريعحم..ا   هر ه كاارت ب رض املقيلرات ذكر ت  األلاار امل لاا    االطرالم عر  امل راةري اةرد لرص اة رل  أ  
 .لنر الي  ة  
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مقومات تحسين نوعية من محور 13العينة حول فقرة  ألفراديوضح التوزيع التكراري  :(15)الجدول رقم

 الخبرة المحاسبية
 اةرنية  املةية  اة ل ار  
 8333 25 ا و

 637 2 ال

 10 3 علد اة  ر  اةغري امليجةا

 100 30 او يم

 املنلر:لي إعلاد اةطاةا                                      
و رري هررا انير ر ج متن ةل ررزم    %83.3برنيرة   مت اة  ررر  كاارت ل مل ر   ألور ادبرر و  اإلجابرر االحر  متن انيرة   التعليدق:

 ةني  ا بامل اةري احملا ة   اةلوة  . متنعل  باواحم ابنيابات 

مقومات تحسين نوعية من محور  14العينة حول فقرة  ألفراديوضح التوزيع التكراري  :(16)الجدول رقم
 الخبرة المحاسبية

 اةرنية  املةية  اة ل ار 
صررر يب  وونرررو و ا ررر   اب ب ررريري اةقررريائو املاة ررر  بنيرررةا حلاثررر  

 اةراام احملا يب
4 13.3 

اال  رررام بررأن مل  ررف اةقرريائو املاة رر  ووررأ ل رراةري احملا ررة   اةلوة رر  
    يو  امل ليل  اةناد 

15 50 

اال  ررررررام برررررأن بررررراو  ابنيرررررابات ح ررررراد  و لنيررررر ق  ب  ررررر  و 
 إخال  و ليضيع  

6 20 

 16.7 5 اة  ر  اةغري امليجةا متو ادعلد 

 إعلاد اةطاةااملنلر: لي                                         
برنيرة   مت اةرنيرة  اال ررتاح اةجراين كاارت اكررب  متن  وررالح  03إن ه ه اال رتاحات ةرلةنا عال ر  لر  اةلقر ة  التعليق:

 ة ل  ف اةقيائو املاة  .  متكج امل اةري احملا ة     يو  لنلا     متن ولي هرا اني ر ج  50%
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مقومات تحسين نوعية من محور  15العينة حول فقرة ألفراديوضح التوزيع التكراري  :(17) الجدول رقم

 الخبرة المحاسبية
 اةرنية  املةية  اة ل ار  
 8333 25 ا و

 637 2 ال

 10 3 علد اة  ر  اةغري امليجةا

 100 30 او يم

 اةطاةا إعلاداملنلر: لي                                           
لرري اةضرر ور   متنلرري هرررا انيرر ر ج   %83.3برنيررة   مت بررر و  إجرراب نواة  ررر  كااررت  متورر ادانيررة   متناالحرر   التعليددق:

 .إة جملاة   ميص   رمتةجملةةل   متنعل  باو  ابنيابات 

مقومات تحسين نوعية من محور  16العينة حول فقرة  ألفراديوضح التوزيع التكراري  :)18(الجدول رقم 
 الخبرة المحاسبية

 اةرنية  املةية  اة ل ار 
 40 12 ل قيل رمت 

 13.3 4 لطابأ رمت 

 20 6 اإلشارةعلم 

 26.7 8 علد اة  ر  اةغري امليجةا

 اةطاةا إعلاداملنلر: لي                                      
  ورنيرر ر ج لرري خررالل اةرنيررا برران برراو  ابنيررابات 05مبررا متن ل اررو اإلجابررات كااررت بررر و ا اةلقرر ة  التعليددق :

 ة خ  رمت  ل قيل.
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مقومات تحسين نوعية من محور  17يوضح التوزيع التكراري الفراد العينة حول فقرة  :)19(الجدول رقم 
 الخبرةالمحاسبية

 اةرنية  املةية  اة ل ار  
 60 18 ا و

 20 6 ال

 20 6 علد اة  ر  اةغري امليجةا

 100 30 او يم

 إعلاد اةطاةااملنلر: لي                                       
وكاات ةرا ب رض اة لنيرري لري  ةر  هر ه اة  رر  اةرد   %60برنية   مت اة  ر  متجابت بر و  متو اد متغلة  االح  : التعليق

 كاات لياوق .
ةلررين ا كرر  لل نيرر  برراو  حنيررابات وااررام ر ابرر  اةلاخل رر   متنةلررزم   رر ر يرااة  ررر  ا متورر ادب ررض  اإلجابرراتو رري 

واقرا   األخطراءح رت ةنير ح اارام اة  ابر  اةلاخل ر  ب ق ر و متداء ومنير ري املل نير  واةل رف عري  ألمه  جملوه ا راج  
ألن كال اةط وا   نياهو ا ض ان ا    ارة  ا ا  املل ني  و حتق أ كر  األهرلاف املنيرط ة لري طر ف  .اةض ف

 و املاة   لرنو.ال    ا لني   لحم اةقيائ اال  نادةالنيري  املل ني  و كلا كنيا اةجق  ل  امل  اللا 

علر  اةلقر ات وهر ا لرا    ةريالل يحر  ولجرري لري متور اد اة  رر     مت رةل ا ه ا احملرير واةرد متجر  ا  متن إال مالحظة: 
 ةإلجابات.لنلا     متكج  ل ال ة ط را 
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 :خالصة
اةلاخل ر  واةر   م   رل عل رجمل ةقل   ت ه ه اةلرا   إىل اة   ف عل  دور باو  ابنيابات ا مل  ر  اارام اة  ابر  

 املل ني  وك ا لنيلوة   باو  ابنيابات عي ااام اة  اب  اةلاخل   و اةد ةر نحم ع لجمل بإبلاء رمت  وين باةل.
واالح  ةا  رةأ متن اةلرا ر  كاارت ةجلر  ا ا ر ة ان وزم علر  ع رر  لري او  ر  متكرادمي ا ولنر را ذو لنرص ا 

اخ الف متع ارهو ولرلهالت وخرربامو  وخلنرت هر ه اةلرا ر  متن براو  ابنيرابات ةرجمل جمال اة ل  أ واحملا ة  عل  
دور كةري ا زةادة و اة   ااام اة  اب  اةلاخل   وباة را  زةرادة و اة ر  منير ري املل نيرات  وهر ا لرا ةرر لس إ ابرا علر  

 امل ليلات احملا ة   امل ض ر  ةلقيائو املاة  .
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 الخاتــــــــــــــمة:

ةلدد ممةإلشددل لظ دو محمدد  امةابدد يف تمعمل نظدد ملردد ممةلدن يفدد مةلقةل ظدد  م ن  دد ممددخملددذلماددرامةلق ة دد م لقددقمنا دد م
ةل صدللمةلثذةد ممد مةلقةل ظد "  مللدمممدخملدذلممةلدن يفد لتاث مع: مكظفميب اممحم  امةاب يف تمعمل نظ ملر مم

م.ةالعتا دمع ىمةل دضظ تمولكدمةلل ظ  مةملبتنا  معممققم مةلق ة  

ةملهاد م حمد  اممأطدة هد يف رد ممةلدن يفد مةلقةل ظد موةلزكظدىمع دىمةحدقمم لإلح طدحظثمل  ول  معمةل صللمةل ردي ميف لبنيم
ةاب يف ت مةلريمينتربا مكادح  ممبقئظ مومب شدةمعمد ة  مولقظظمملر ممةلدن يفد مةلقةل ظد مةملنادللمود موةللندل مع دىم

 أيم ددحممحم يددقمينددربميفدد معددخمحقظقدد مةللضدد مةملدد  مل ا  بدد مدمدد ممإليفددقة وةل حددوموةلتحقظدد ممةل صدد مإلعطدد  مقلم لدد م
لمد تمةلدلة دةميفتقديددميد ئي مأمد مةل صد مةلتطبظقديم قدقمنا د ميفق ة د ممظقةلظد ميض يملدل ممدخمةملصدقةنظ معم دح مةملن 

عمجمد لمةلتدقنظ موةس  دب مكاد مةعتادقل معمادرامةلق ة د مع دىميفدلد م ملنظ  ممخمةمله ظنيمومأ  لرةمجد منظنيمخمتصدنيم
م. محىتمخندجميف ت ئ مأمش موأدقspssإحص ئيم 

جمدد لمةلتددقنظ مومه دد محمدد  امةابدد يف تمةلنديقدد مومةلتنادد ممإلةدددة  مه ملأمدد مأنمللددلنمد ة ددت  ماددرامكابددمةأللددروعم
عددقةممكدد ك معمة دد لبنيمةل رددديمومة  لدد مةملظددقة ممإىلومصددقةنظ مأكثددد منددرمأل دد مةعزضدد  ممةألمهظدد أكثدددمإلعط ئهدد م

م.ىلملت ئ مأدقوارةمم مي ةدمع ىمةلل للمةموالمعقممةلقبللمةال تج يف مع ىمةال تبظ نممألل  أكثدم  ملكل مك نم

 الفرضيات: اختبار

مه ظددددد مولرهددددددمادددددراممأم لددددد أدة ممه مددددد موملددددد ممأة ددددد  يف  دددددتقذلظ مميتاتددددد أظهددددددتمةلق ة ددددد مأنمحمددددد  امةابددددد يف تمم-
يثبد م دح مميفتقديددميد ئيمحدللمةلقدلةئممةمل لظد مادرةممد مةأللرعممةال تقذلظ ممخملذلمأدةئ مةملهحمموارةمم مخيدجميف 

م.ةألوىلةل دضظ م

ميفدأيمي تىمميفإلب  مم هجظ موةضح موارةمم ميبقيم ح مةل دضظ مةلث لظ .وحىتمخيدجمم-

ميدد ديميف عتب  ادد مماددرةممدد أيملذعدد محمدد  امةابدد يف تمينتاددقمع ددىملردد ممةلدن يفدد مةلقةل ظدد مالكتكدد  مألطدد  موممم-
م.ةأللرةةل قط مةألوىلملذلطذقموارةمم ميثب م ح مةل دضظ م

م

م
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 نتائج الدراسة:

حتبدنيمجدلدةممإىلمخمنب محم  امةاب يف تموةاللتدىةمميفتطبظقهد ميد ديممةإل ش دةتةاتا مممبريمةمل  ب مومت يفن مم-
مةلقلةئممةمل لظ .

موجلدملر مم  ظممونليمل دن يف مةلقةل ظ مميلخممخمةلتق ظ معمحقوثمألط  .مإنم-

مةس  بظ مةل محتقثمدةل مةمل  ب .حم  امةاب يف تمل مدو م ن لمعمةمل  ب موارةمل حقممخمةلتذعب تمم-

 التوصيات:

مةلقظ مميفنا ظ تملق ي موللليخمةملبتادموةملتلة  مس  امةاب يف تموارةملد  ممبتلةاممةملهحم.م-

م. دضمع ىمك مم  ب ملقنظ مدةل يموارةمحىتميب عقمحم  امةاب يف تم-

مممةلدن يف مةلقةل ظ .يللنما  كممبريخملوممه  ةمولربةمحىتمالمذمقمألط  معملر مأنم-

م
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 المالحــــــــــــق
 

 االستبيان  (10) رقم الملحق
 -مستغامن -باديس  ابنعبد احلميد  جامعة
 التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية

   ختصص تدقيق حماسيب و مراقبة التسيري  :التخصص
 

 وبركاتو، اهلل ورمحة عليكم السالم
 ،وبعد طيبة حتية سيدي)سيديت(

 

يف إطار حتضري مذكرة التخرج ادلندرجة ضمن متطلبات احلصول عل شهادة ماسرت ختصص تدقيق حماسيب و 
مراقبة التسيري،قسم العلوم ادلالية و احملاسبة و من خالل عنوان حبثنا "دور حمافظ احلسابات يف تفعيل نظام 

ز موضوع مذكرتنا و هتدف ىذه الرقابة الداخلية "نضع بني أيديكم ىذا االستبيان دلساعدتنا على اجنا
لذا فإننا نأمل اإلجابة على الدراسة دلعرفة أرائكم حول دور حمافظ احلسابات يف نظام الرقابة الداخلية. 

 األسئلة االستبيان بدقة. 
  ؛التامة بالسرية تحاط سوف عليها نحصل التي المعلومات إن

 والتقدير. االحترام ف ائق شكرا على التفهم مسبق ا،ً وتقبلوا منا  
 

 :االستبيان أسئلة 
 .ادلقرتحة األسئلة عن وأجب ،ادلناسبة اإلجابة على (x) عالمة ضع

 شخصية   وماتمعل:  المحور األول
 
              أنثى   ذكر           :اجلنس .1

            
          الفئة العمرية: .2

    سنة 45أكثر من       سنة 45-30  سنة 30أقل من  
        

      :الوظيفة احلالية .3

  خبري حماسيب     حماسب معتمد  حمافظ احلسابات  أستاذ جامعي
 
  اخلربة ادلهنية: .4

  سنة 15أكثر من  سنة15اىل 10من  سنوات       10اىل 5  سنوات5من اقل 
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 :العلمي دلؤىلا .5
  شهادة مهنية    دكتوراه  ماجستري  ليسانس 

   

 الثاني:التأهيل العلمي ومهام محافظ الحساباتالمحور  
   

غري موافق 
 بشدة

غري 
 موافق

موافق 
 موافق بدرجة أٌقل

 موافق
ـــــــم العبـــــــــارة بشدة

لرقــــ
 ا

  .1 مهاموحمافظ احلسابات يف اجلزائر باستقاللية تامة دلزاولة  يتمتع     
  .2 يلتزم حمافظ احلسابات باألمانة ادلهنية يف إبداء رأيو      
  .3 يلتزم حمافظ احلسابات بتسليم تقارير ا يف الوقت ادلناسب      
  .4 توفر القوانني لدى حمافظي احلسابات يف اجلزائر الزمة دلمارسة ادلهنة     

    

ــــــري احملاســــــيب وحمــــــافظ احلســــــابات  10/1قــــــانون   ــــــذي يتعلــــــق سهــــــن اخلب ال
وحماســب ادلعتمــد، يســاعد مســتخدمي تقريــر حمــافظ احلســابات علــى اختــاذ 

 القرارات يف الوقت ادلناسب.
5.  

    
حمـــافظي احلســـابات إذا وجـــد أخطـــاء غـــة و اغـــرات حماســـبية يف ادلؤسســـة  

  .6 ميكنو أن يرفع القضية إىل احملكمة
 

 : محافظ الحسابات و عالقته بنظام الرق ابة الداخلية.المحور الثالث
غري 

موافق 
 بشدة

غري 
 موافق

موافق 
بدرجة 

 أٌقل
 موافق موافق

 بشدة
ـــــــم العبـــــــــارة

لرقــــ
 ا

يكشف حمافظ احلسابات حاالت الغة و األخطاء من تقسمو لنظام الرقابة      
  .7 الداخلية.

    
يعترب نظام الرقابة الداخلية نقطة انطالقو يف بداية عمل حمافظ  

  .8 حتديد إجراءات عملية ادلراجعة.احلسابات يف 

    
يعمل نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة على حتقيق األىداف ادلرجوة  

  .9 للوصول إليها.

  .10 إن قوة نظام الرقابة الداخلية ترتكز على حمافظي احلسابات.      
  .11 تفعيل نظام الرقابة الداخلية حمافظ احلسابات يتخذ منهجية واضحة يف      



 المالحــــــــــــق
 

    
ىناك جمموعة من ادلعايري اليت تضبط حمافظ احلسابات ال بد من التقيد  

  .12 هبا و أي إخالل هبا يؤار سلبيا على مصداقية تقرير حمافظ احلسابات.

  .13 يساىم تقرير حمافظ احلسابات يف ترشيد قرارات مؤسسة.     
  .14 حملافظ احلسابات دور فعال يف حتسني نظام الرقابة الداخلية.     

 : مقومات تحسين نوعية الخبرة المحاسبيةالمحور الرابع

إن توفر ادلؤىل العلمي مع اخلربة العلمية أو التدريب الكايف ستحقق يف جمملها مستوى الكفاءة الالزمة حملافظي  -
 احلسابات إلعطاء و أداء تقارير ذات شفافية و مصداقية أكرب:

 ال                        نعم                           
 

 إذا كان اجلواب نعم : -
 ال                                    نعم         ىل ترى أن ىذه ادلقومات كافية: -

 

 ..................................................................................................................................................................................................................................... .................وإذا كانت ىناك مؤىالت أخرى اذكر منها -

......................... ........................................................................................................................................................... ................................................................................................... ............................................................................................................................... 

 

باعتبار أن تكييف القوائم ادلالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية سيساىم يف حتسني نوعية وجودة ادلعلومة  -
 اجلودة يف التقرير ؟احملاسبية سا انك حمافظ حسابات  ،ىل ترى ذلك يؤدي إىل حتسني 

 نعم                   ال

 إذا كان اجلواب نعم ىذا راجع إىل:
                  صعوبة وفهم و استيعاب حمتوى القوائم ادلالية بسبب حدااة النظام احملاسيب 
                      االقتناع بأن تكييف القوائم ادلالية وفق معايري احملاسبية الدولية ستوفر ادلعلومة الصادقة 
               االقتناع بأن حمافظ احلسابات حيادي و مستقل بعمل و إخالص و موضوعية 

 

 ىل من الضروري أن يشري حمافظي احلسابات بأنو قد توصل إىل رأي : -
 ال                       نعم                                          
 
 إذا كانت اإلجابة نعم فما نوع الرأي : -
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 عدم اإلشارة                  رأي مطابق               رأي معقول 
 

 خلية ؟ ىل من الضروري أن يكون لكل مؤسسة حمافظي احلسابات و يكون لكل مؤسسة نظام رقابة دا -
 نعم                      ال                     

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................إذا كانت اإلجابة نعم أو ال فما رأيك:   -

 



 قائمة المحتويات

 ...........................................................................................اإلهداء

 ....................................................................................وعرفان شكر

 ..........................................................................................ملخص

 ..........................................................................................الفهرس

 .......................................................................................قائمة الجداول

 قائمة االشكال.....................................................................................

 أ .....................................................................................المقدمة العامة 

 لمحافظ الحسابات يالفصل األول:اإلطار المفاهيم

 50............................................................................................تمهيد

الجانب القانون لمهمة محافظ  المبحث األول:
 50..............................................الحسابات

 60...............................ادلطلب األول3 تعريف حمافظ احلسابات...............................

 60................................................................3 مهام حمافظ احلساباتادلطلب الثاين

 62.................................................الثالث3 شروط و موانع تعيني حمافظ احلسابات ادلطلب

 62شروط تعيني حمافظ احلسابات.................................................................. -اوال

 21.................................................................موانع تعيني حمافظ احلسابات. -نياثا

المبحث الثاني: التزامات ومسؤوليات محافظ 
 31.............................................الحسابات



 21......................................................ادلطلب األول3حقوق وواجبات حمافظ احلسابات

 21احلسابات ......................................................................حقوق حمافظ  -أوال

 21واجبات حمافظ احلسابات..................................................................... -ثانيا

 21...........................................................ادلطلب الثاين3 مسؤولية حمافظ احلسابات

 30........................................................المبحث الثالث: منهجية محافظ الحسابات

 21..............................................................ادلطلب األول3 التخطيط لعملية التدقيق

 21................................................................................خطة التدقيق. -أوال

 20..............................................................................برنامج التدقيق. -ثانيا

 21...............................................................................أوراق التدقيق. -ثالثا

 16.........................................................................ادلطلب الثاين3 أدلة اإلثبات

 16........................................................................... اإلثباتأنواع أدلة  -أوال

 11........................................................... اإلثباتول على أدلة وسائل احلص -ثانيا

 11......................................................................التقرير.ادلطلب الثالث3 إعداد 

 11..............................................................................التقرير.تعريف  -أوال

 11أنواع التقارير ............................................................................... -ثانيا

 92...........................................................................................خالصة

 العام لنظام الرقابة الداخلية اإلطارالفصل الثاني:

.............................................................................................تمهيدددددددددددددددد
15 



 13....................................................الداخليةلنظام الرقابة  المبحث األول: مدخل

 12........................................................األول3 تعريف نظام الرقابة الداخلية ادلطلب

 11...............................................................الداخلية.ادلطلب الثاين3 أنواع الرقابة 

 11.......................................................ادلطلب الثالث3 أهداف نظام الرقابة الداخلية

 10........................................الرقابة الداخلية نظام : مقومات و مكوناتالمبحث الثاني

 11...........................................................الداخلية.ادلطلب األول3 مكونات الرقابة 

 11..................................السليمةالثاين3 ادلقومات األساسية ألنظمة الرقابة الداخلية  ادلطلب

 12........................................الداخليةادلطلب الثالث3 العوامل ادلساعدة على تطور الرقابة 

 13.........................محافظ الحسابات ودوره في تفعيل نظام الرقابة الداخلية :المبحث الثالث

 12......................................................ادلطلب األول3 إجراءات نظام الرقابة الداخلية

 12إدارية............................................................................. إجراءات -أوال

 12إجراءات العمل احملاسيب ................................................................... -ثانيا

 11...........................إجراءات عامة ................................................. -ثالثا

 11..................................الداخلية.ادلطلب الثاين3العالقة بني حمافظ احلسابات ونظام الرقابة 

 11الفحص ادلبدئي لنظام الرقابة الداخلية ...................................................... -أوال

 11....................................................................ي.ادلبدئنتيجة الفحص  -ثانيا

 11................................التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية ....................... -ثالثا

 10............................................................ادلخاطر احمليطة بعملية ادلراجعة  -رابعا



 10.................................................................................القيود. -خامسا

 14.................................. ادلطلب الثالث 3 مسؤولية حمافظ احلسابات لنظام الرقابة الداخلية

 14..........................................................................................خالصة

 الفصل الثالث: دراسة ميدانية

 12...........................................................................................تمهيد

 05......................................................لدراسة الميدانيةخطوات ا المبحث األول:

 16................................................................االستبيان.ادلطلب األول3 حتضري 

 16........................................................................االستبيان.تصميم  -أوال

 16......................................................................االستبيان.مكونات  -ثانيا

 12...................................................................االستبيان.نشر وتوزيع  -ثالثا

 12...................................................................والصعوبات.ادلشاكل  –رابعا 

 11...........................................................ادلطلب الثاين3منهجية الدراسة ادليدانية

 11........................................................................فرضيات الدراسة  -أوال

 11جمتمع الدراسة وحدودها ................................................................ -ثانيا

 11..................................عينة الدراسة ......................................... -ثالثا

 11......................................الصدق وثبات أداة الدراسة ادليدانية اختبارادلطلب الثالث3 

 11.............................صدق أداة الدراسة ......................................... -أوال

 11............................أداة الدراسة ............................................ ثباة -ثانيا



 

 00.................................................دراسة وتحليل نتائج االستبيانالمبحث الثاني: 

 11.............................................................ادلطلب األول3 وصف عينة الدراسة

 11وصف حسب اجلنس ................................................................... -أوال

 10وصف حسب العمر .................................................................... -ثانيا

 10...........................................وصف حسب الوظيفة احلالية ................ -لثاثا

 11وصف حسب اخلربة ادلهنية ............................................................. -رابعا

 12................................وصف حسب ادلؤهل العلمي.......................... -خامسا

 06...............................................................راسةادلطلب الثاين3عرض نتائج الد

 06...........................األسئلة ادلغلقة ................................................ -أوال

 01..........................األسئلة ادلفتوحة ............................................... -ثانيا

 02.......................................................................................خالصة 

 45...................................................................................الخاتمة العامة

  قائمة المراجع

 قائمة المالحق 

 قائمة المحتويات
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