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هدإء  إ 
 ريب حنمدك محدإ يليق جبالل وهجك و عظمي سلطانك أ نه ال يسعين من هذإ 

ال أ ن أ هدي مثرة هجدي  :إملقام إ   

ىل                      وإليت حتت أ قدإهما  ة إليت ربتين وعلمتين وجشعتينئإل يدي إملتوإض  إ 

  .حفظها هللا"أ يم إلغالية  "إجلنة

ىل إذلي رابين عىل إلفضيةل يل ما أ ان عليه  إل خالق و إ  أ يب "واكن هل إلفضل يف وصويل إ 

حفظه هللا "إلعزيز  

ىل  حفظهم هللا  ابمسهمن أ تقامس معهم لك أ جوإء إحملبة إل رسية إ خويت لك وإحد إ   

إ ىل إجلامعي  الابتدإيئإ ل لك مشاخيي معلمي وأ ساتذيت من إلطور   

  إ ىل لك أ صدقايئ

جناز هذإ إلعمل  ىل من ساعدين يف إ   إ 

 إ ىل لك من وقف معي يف إللحظات إلصعاب و ساعدين و لو بلكمة طيبة

ليمك مجيعا  أ هدي معيل إملتوإضع إ 

 

 

 جامل 

 نبيل



 

 الشكر
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 " ولنئ شكرمت لأزديدنمك" 

 وفقنا وسددان لأداء هذا العمل املتواضع اذلينشكر هللا عز وجل وحنمده 

 "ومن يتولك عىل فهو حس به"

س تاذ  رشاف عىل املذكرة نتقدم جبزيل الشكر و العرفان و التقدير للأ ، قودحي  جامل عىل قبوهل الإ

 .الالمتنايه يف املعامةل فاكن نعم املرشفوعىل تواضعه 

ىل الأساتذة اذلين قدموا يل يد املساعدة حمافظ حساابت ،بور بن ج  يل كام نتقدم جبزيل الشكر واإ

 .من داخل جامعة مس تغامن وخارهجا 

ىل طامق املكتبة ابجلامعة   .اإ

ىل  جناز  هذه املذكرة  لك ساعد من قريب أأو من بعيد عىلاإ  .اإ

ابلشكر املس بق لأعضاء جلنة املناقشة عىل قبوهلم مناقشة املذكرة،و عىل جمهوداهتم من كام نتقدم 

س تفادة من ادلراسة خطاء و النقائص يف سبيل حتصيل أأكرب اإ  .خالل تصحيحهم للأ

 .و أأيضا نشكر لك من مد لنا يد العون يف مسريتنا العلمية
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 :العامة املقدمة

من  وانتقالها الاقتصادية،وندرة املوارد  ،وزيادة حجم املؤسسات نتيجة لتطور النشاط الاقتصادي           

كونها مؤسسات صغيرة  ذات معامالت بسيطة إلى مؤسسات ضخمة ذات عمليات كبيرة الحجم، وتوسيع 

امللكية عن إدارة املشروعات أدى ذالك إلى تطور مفهوم الرقابة  وانفصالنطاق املبادالت التجارية وتشابكها ،

دقة الحسابات إلى وكذالك على يهدف إلى املحافظة على النقديات وألاصول املادية  داخليمن مجرد ضبط 

 .الفعال واملتكامل نظام للرقابة الداخلية 

ألاصول حاسبية املتعلقة بالتحقق من حماية نظام الرقابة الداخلية بالجوانب املالية وامل الرتباطونظرا      

املؤسسة من ناحية إدارتها  املالية لم يعد للمالك  أي دخل في لقوائمالتقارير وا ودقة املعلومات الواردة في

 كافي على واقع املؤسسة الحقيقي وكذا رأس مالهم املساهم به فيها  و  يتطلع بشكل مباشر  ومراقبتها ،بحيث ال

لتقديم الوضع الحقيقي وبين املؤسسة  م بينهكواسطة   وجود طرف ثالث ومحايد ن الضروري ومنه  أصبح م،

من كد والقيام باإلجراءات الالزمة للتأ املاليةأنظمة الرقابة املحاسبية و فحص وتقيم  ويعتبر مسئوال على 

لإلدارة من أجل و إلارشاد القوائم املالية ،وفى نفس الوقت يقدم النصح  رصدة الحسابات املثبتة فيصحة أ

 التيوهذا عن طريق املراجعة  ،قد تحدث داخل املؤسسة التي التالعبات  ومحاربة الغش و  ألاخطاء تصحيح 

 تعتبر نقطة البداية بالنسبة ملهام محافظ الحسابات  

التخاذ  التي تتعامل مع املؤسسة بحاجة إلى معلومات صادقة ومن ناحية أخرى نجد العديد من الجهات    

العديد من القرارات وهذا باعتمادها على القوائم املالية التي تصدرها هذه ألاخيرة ،ومن هنا تتضح الحاجة إلى 

خدمات محافظ الحسابات فيما  يخص منح الضمان ملختلف مستخدمي القوائم املالية ،وهذا من خالل 

 .ذه القوائم والتقارير تقريره الذي يقوم بإعداده واملتضمن رأيه الفني املحايد حول ه

مذن القذانون التجذاري بتعيذين  876وبناءا على هذذا تقذوم الجمعيذة العامذة للمسذاهمين فذي املؤسسذة حسذب املذادة 

تجديذذد توكيذذل املراجذذع مذذرة واحذذدة، إن تذذوفر الكفذذاءة  إمكانيذذةو ملذذدة ثذذالث سذذنوات محذذافظ حسذذابات أو أك ذذر مذذع 

السذذتقاللية يعذذلز الثقذذة فذذي الذذرأي الذذذي يبديذذه فذذي تقريذذره عذذن الرقابذذة املهنيذذة الالزمذذة وتمتذذع محذذافظ الحسذذابات با

الداخليذذذة، ولهذذذذا فذذذإن الاسذذذتقاللية تعتبذذذر حجذذذر ألاسذذذاس الذذذذي تقذذذوم عليذذذه مهنذذذة املراجعذذذة لكونهذذذا وسذذذيلة تخذذذدم 

  .أطراف وجهات عديدة

نحياو  إلاااةية عها يا ميل هيا  هيذا الكحيط حهايل ى اليا عليى ال حي   التي وعلى هذا ألاساس فإن إلاشكالية 

 :التالي
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 ال قاةة الداههية لههؤسسة؟نظام ما ه  دور و مسؤولية محافظ الحساةات في تحسين          

 :على هذه إلاشكالية يمكن طرح التساؤالت الفرعية التالية ولإلجابة

مذذذدى تمتذذذع محذذذافظ الحسذذذابات بالكفذذذاءة املهنيذذذة والاسذذذتقاللية للوصذذذول إلذذذى إبذذذداء رأي فنذذذي محايذذذد حذذذول  مذذذا -1

 الرقابة الداخلية؟

محذذذذافظ الحسذذذذابات بتقيذذذذيم نظذذذذام الرقابذذذذة الداخليذذذذة لليذذذذادة الثقذذذذة باملعلومذذذذات التذذذذي ينتجهذذذذا  التذذذذ اممذذذذا مذذذذدى  -2

 النظام املحاسبي؟

 ؟جل إكمال مهمتهمنهجية محافظ الحسابات من أ ما هي-3

 ؟ تقيم نظام الرقابة الداخلية  ما هي الطرق وألاساليب التي يلت م بها محافظ الحسابات في -4

 :الف ضيات

 :ملعالجة هذا املوضوع ارتأينا صياغة جملة من الفرضيات تمثلت في 

  يجب أن يتمتع محافظ بالكفاءة املهنية الالزمة التي تمكنه من إبداء رأي فني محايد حول الرقابة الداخلية -1

تذذذذرتبط درجذذذذة الثقذذذذة باملعلومذذذذات التذذذذي ينتجهذذذذا النظذذذذام املحاسذذذذبي بمذذذذدى وجذذذذود نظذذذذام رقابذذذذة داخليذذذذة فعذذذذال فذذذذي -2

 املؤسسة

 . واضحة تمكنه من إبداء رأيه الفني محافظ الحسابات منهجية إتباع-3

تقيمذذذذذه لنظذذذذام الرقابذذذذذة  فذذذذي( ألاسذذذذذئلة قذذذذوائم ) التقليديذذذذةالطذذذذذرق  فذذذذذي الجلائذذذذر محذذذذذافظ الحسذذذذاباتيلتذذذذ م  و  يتبذذذذع -4

 الداخلية 

 

 :امل هج املستخدم

ملناقشة موضوعنا ومن أجل إلاجابة على ألاسئلة الفرعيذة املتعلقذة بدراسذتنا وةغيذة اختبذار الفرضذيات  

انتهجنذذذذا املذذذذنه  الوصذذذذفي و املذذذذنه  التحليلذذذذي و ذلذذذذك مذذذذن خذذذذالل عذذذذر  مختلذذذذف القذذذذوانين و التشذذذذريعات و أحكذذذذام 

توزيعذذذذذه علذذذذذى عينذذذذذة  القذذذذذانون التجذذذذذاري، وكذذذذذذلك اسذذذذذتخدام مذذذذذنه  دراسذذذذذة حالذذذذذة مذذذذذن خذذذذذالل تأسذذذذذ س اسذذذذذتبيان و 

فذذذذي التحليذذذذل باالسذذذذتعانة  إلاحصذذذذاءالدراسذذذذة، للوقذذذذوف علذذذذى الواقذذذذع الحذذذذالي للمهنذذذذة و تذذذذم اسذذذذتخدام بعذذذذ  أدوات 

 .SPSS إلاحصائيببرنامج التحليل 

 :دوافع اهتيار امل ض ع

 : آلاتية املوضوع ألسباب ذاتية وأخرى موضوعية اختيار يعود 
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 :امل ض عية  ألاسكاب(أ

 .املؤسسات الجلائرية للمراجعة القانونية قصد تحقيق الفعاليةحاجة  -1

دعم مصذذداقية املعلومذذات الجلائريذذة كوسذذيلة لذذ الاقتصذذاديةاملؤسسذذات  الاعتمذذاد علذذى محذذافظ الحسذذابات فذذي-2

 .املحاسبية

 .هذا املجال نظرا لحدثتها  الجلائرية في الاقتصاديةتعانيه املؤسسات  ف الذيضعال-3

 

 

 :الذاتية ألاسكاب (ب

 .به والاهتمام املوضوع باختيار حت لنا سم"  التدقيق املحاسبي" ميدان التخصص  دراستنا الخاصة في -1

 .تطبيق نظام الرقابة الداخلية  التعرف على عمل محافظ الحسابات فيمعارف جديدة و  اكتساب-2

جوانبهذذذذذذذا  النظريذذذذذذذة  بشذذذذذذذاء ح لذذذذذذذذا محاولذذذذذذذة إلاحاطذذذذذذذة هذذذذذذذذه املهنذذذذذذذة مسذذذذذذذتقبال إن  الحتذذذذذذذراف امليذذذذذذذول ال خ ذذذذذذذ ي-3

 . والتطبيقية

 .هذه املهنة وإثراء املكتبة بموضوع جديد محاولة وضع هذا العمل في يد الطالب وممتنهي-4

 

 :تكمن أهمية البحث في النقاط التالية :أههية امل ض ع

النظريذذذة امللموسذذذة عمليذذذا، والتذذذي تعتبذذذر فذذذي كونهذذذا تعذذذال  موضذذذوعا يعتبذذذر مذذذن أهذذذم املواضذذذيع تكمذذذن أهميذذذة البحذذذث 

موضذذذوع السذذذاعة كونهذذذا تعذذذال  إشذذذكالية مصذذذداقية املعلومذذذات املحاسذذذبية فذذذي حذذذل الب ئذذذة الحاليذذذة،والتي أصذذذبحت 

 .املعلومات فيها من أهم املتغيرات التي تحكمها

دات و كمذا تعتبذر هذذه الدراسذذة حلقذة مذن سلسذذلة الدراسذات التذي تطرقذذت لهذذا املوضذوع،وتبعا للمسذذتج

التطورات التي تشهدها مراجعة الحسابات،حيث يعتبر البحث في ميدان مراجعة الحسذابات نقطذة الوصذل بذين 

الدراسذذات العلميذذذة و املمارسذذذة املهنيذذذة، وهذذذا مذذذا يعطذذذي املوضذذذوع أهميذذذة وسذذبية لذذذدى الهيئذذذات املهنيذذذة و الجهذذذات 

 .ألاكاديمية

 .لة البحث في املوضوعكما أن الدراسة في هذا املجال تتيح إمكانية مواص

  :أهداف الكحط

مذذذدى تمتذذذع محذذذافظ الحسذذذابات باالسذذذتقاللية و الكفذذذاءة املهنيذذذة التذذذي تمكنذذذه مذذذن  إبذذذداء رأيذذذه وتقيمذذذه فذذذي بيذذان  -1

 .نظام الرقابة الداخلية 

 ص وتقذذذذيم نظذذذذام الرقابذذذذة الداخليذذذذة داخذذذذلفحذذذذ الحسذذذذابات فذذذذيمحذذذذافظ الذذذذذي يقذذذذوم بذذذذه  الحقيقذذذذي إبذذذذراز الذذذذدور  -2

 .املؤسسة
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عليذذل الثقذذة باملعلومذذات معرفذذة مذذدى مسذذاهمة املنهجيذذة التذذي يتبعهذذا محذذافظ الحسذذابات أثنذذاء أداء عملذذه فذذي ت -3

 .املحاسبية

اة لتحسذذين نظذذام كوسذذيلة وأد باعتبذارهاملؤسسذذة الاقتصذذادية  راز وإحهذذار دور محذذافظ الحسذابات فذذيمحاولذة إبذذ-4

 .الرقابة الداخلية

 .الحسابات في تحسين نظام الرقابة الداخلية التعرف على مدى مساهمة محافظ -5

 

 :هيكل الكحط

 

الاعتمذذذاد علذذى املذذذنه  الوصذذفي فذذذي الجانذذذب  ومذذن أجذذذل إلاجابذذة عذذذن إلاشذذذكالية الرئ سذذية واختبذذذار الفرضذذيات تذذذم    

التحليلذذذذي كوننذذذذا النظذذذذري مذذذذن أجذذذذل إدرار مختلذذذذف عناصذذذذر البحذذذذث ،أمذذذذا فذذذذي الجانذذذذب التطبيقذذذذي اتبعنذذذذا ألاسذذذذلوب 

نتناول فيه دراسة حالة ،وفي هذا الصدد  تم تقسيم بحثنا إلى ثالث  فصول ،قمنا بتخصيص فصلين لدراسذة 

الجانذذب النظذذري وفصذذل واحذذد لدراسذذة الجانذذب التطبيقذذي ،وتسذذبق هذذذه الفصذذول مقدمذذة عامذذة وتعقذذبهم خاتمذذة 

 .عامة 

بتقسذذذذذيمه إلذذذذذى ثذذذذذالث " فييييياهيهظ ملحافظييييية الحسييييياةاتإلاىيييييار أمل"قمنذذذذذا فذذذذذي الفصذذذذذل ألاول والذذذذذذي جذذذذذاء بعنذذذذذوان    

تعريذذذذذف محذذذذذافظ  إلذذذذذيالجانذذذذذب النظذذذذذري ملحذذذذذافظ الحسذذذذذابات بحيذذذذذث تطرقنذذذذذا فيذذذذذه  ألاول مباحث،يتنذذذذذاول املبحذذذذذث 

فظ الحسابات باإلضذافة إلذى حقذوق وجبذات محذافظ الحسذابات ،أمذا امح مهنة الحسابات والتعرف على صفات

القذذانووي ملهنذذة محذذافظ الحسذذابات كشذذروط ممارسذذة املهنذذة حذذاالت تعذذين املبحذذث الثذذاوي سذذنتحدث عذذن الجانذذب 

ب نمذذذا املبحذذذث الثالذذذث خصصذذذنا التخطذذذيط .ومنذذذع تعذذذين منذذذع محذذذافظ الحسذذذابات وكذذذذا ذكذذذر مهامذذذه ومسذذذؤولياته

 .لعملية التدقيق وجمع أدلة إلاثبات ثم إعداد التقارير التي يحتاج إليها محافظ الحسابات أثناء القيام بعمله 

فقذذد قسذذمناه هذذو ألاخذذر إلذذى ثذذالث مباحذذث " إلاىييار العهلييي له قاةيية الداههييية "الاهتمذذامكذذان أمذذا الفصذذل الثذذاوي    

 أمذاماهيذة نظذام الرقابذة الداخليذة وبذرز أنواعهذا وذكذر خصائصذها وأهذدافها ، إلذى،حيث نتطذرق فذي  املبحذث ألاول 

مكونذذات نظذذام الرقابذذة واملقومذذات ألاساسذذية  البحذذث الثذذاوي أساسذذيات نظذذام الرقابذذة الداخليذذة الذذذي ذكرنذذا فيذذه

 .الرقابة الداخليةنظام جراءات وإ

ث خصذذذذص للدراسذذذذة امليدانيذذذذة، حيذذذذث تذذذذم عذذذذر  اسذذذذتبيان علذذذذى مجتمذذذذع الدراسذذذذة، و فذذذذي الفصذذذذل الثالذذذذ

املتكذذذذون مذذذذن الفئذذذذات ذات العالقذذذذة باملراجعذذذذة القانونيذذذذة للوقذذذذوف علذذذذى دور و مسذذذذؤولية محذذذذافظ الحسذذذذابات فذذذذي 

الرقابذذذذذة الداخليذذذذذة للمؤسسذذذذذة، و شذذذذذملت الدراسذذذذذة امليدانيذذذذذة مبحثذذذذذين، املبحذذذذذث ألاول تذذذذذم التطذذذذذرق فيذذذذذه تحسذذذذذين 

إلجذذذراءات الدراسذذذة و الوسذذذائل املسذذذتخدمة، أمذذذا الثذذذاوي فتطرقنذذذا فيذذذه إلذذذى التحليذذذل الوصذذذفي لخصذذذائص العينذذذذة 

خيذذذر إلذذذى مجموعذذذة مذذذذن املدروسذذذة و عذذذر  نتذذذائج الاسذذذتبيان ومذذذن ثذذذم تفسذذذيرها و مناقشذذذة النتذذذائج لنتوصذذذل فذذذي ألا 

 .الاستنتاجات حول موضوع الدراسة



 

 

 

  

 

 
 

 األول الفصل

اإلطار النظري لمحافظ 
 الحسابات
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 :الفصل ألاول  تمهيد  

أو جب  الاقتصادية وألافكارمجال العالقات واملبادئ  املؤسسات في هشاهدتإن التطور الكبير الذي  

داخل  ،تسمح لها بإبالغ كل هؤالء املتعاملين بكل التطوراتالتنظيميعليها تبنى وظيفة جديدة داخل هيكلها 

تقوم بها ،ومن أجل إلاطالع على حالة املؤسسة وتقديم النصح لإلدارة ،ومن  املؤسسة وكذا النشاطات التي

 .أجل تصحيح ألاخطاء وكشف التالعبات 

تسير  على ما تبر صمام ألامان والكاشف الحقيقيعي اس وجب تعين محافظ الحسابات والذيوعلى هذا ألاس

 .النتائج املتوصل إليها ل املحايد واملستقل حو  من خالل إبداء رأيه الفني ،ملؤسسةعليه ا

 :الفصل كما يلي تقسيمتم وبناءا على هذا 

 

 .الجانب النظري ملحافظ الحسابات: بحث ألاول امل

 

 .الجانب القانوني ملحافظ الحسابات: بحث الثانيامل

 

 .ساباتمنهجية محافظ الح:املبحث الثالث
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 :الحساباتإلاطار املفاهيمي ملحافظ : الفصل ألاول 

 

 .الحسابات ملحافظ الجانب النظري : بحث ألاول امل

 

وكلة ملحافظ الحسابات،هي التأكد من صحة و مصداقية الوثائق املوجودة لدد  املؤسسدة ،التدي إن املهام امل      

الحسدابات هي محل املراجعة،و كذا مراقبة احترام الطرق و املبادئ املحاسبية و القواعد املتعارف عليها ، فعلدى 

 .تخاذ القراري ااملالية أن تعكس الصورة الحقيقية للمؤسسة،بحيث تمثل للمسيرين وسيلة فعالة ل

يسددتد ي مددن املراجددذ اتخدداذ اعددو القواعددد و ال صددائق  حتددى يددتم فحددق و تدددقيق الحالددة املاليددة للمؤسسددة،و 

  (.محافظ الحسابات)الضرورية ملمارسة املهنة 

 

 .ظ الحساباتتعريف محاف: املطلب ألاول 

 

الشدددد ق ":علددددى أندددده4مكددددرر 517عددددرف القددددانون التجدددداري محددددافظ الحسددددابات حسددددب املددددادة : ألاول التعريففففف      

الدذي يددقق فدي صدحة املعلومددات املقدمدة فدي تقريدر مجلددس إلادارة أو مجلدس املديرين،حسدب الحالدة،وفي الوثددائق 

وحساباتها،ويصددددادق علددددى انتظددددام الجددددرد وحسددددابات املرسددددلة إلددددى املسدددداهمين حددددول الوسددددعية املاليددددة للمؤسسددددة 

 1"املؤسسة واملوازنة،وصحة لذلك ويتحقق مندوبو الحسابات إذا ما تم احترام مبدأ املساواة بين املساهمين

  

املتعلدق 2111جدوان22املدؤر  فدي  11-11من القانون  22يعرف محافظ الحسابات حسب املادة: التعريف الثاني 

كددددل يدددد ق يمدددددارس بصددددفة  عاديددددة باسدددددمه : "أندددده علدددددىبمهددددن ال بيددددر ومحددددافظ الحسدددددابات واملحاسددددب املعتمددددد 

ال دددا  و تحدددل مسدددؤوليته،مهمة املصدددادقة علدددى صدددحة حسدددابات املؤسسدددات  و الهي دددات وانتظامهدددا ومطابق هدددا 

 ألحكام التشريذ املعمول به

سددددنوات قابلددددة للتجديددددد مددددرة (3)حددددافظ الحسددددابات بددددثال عهدددددة م تحدددددد"11-11مددددن القددددانون 25وطبقددددا للمددددادة

  .2سنوات  (3)وال يمكن تعين نفس محافظ الحسابات اعد عهدتين متتاليتين إال اعد مض ي ثال   ،واحدة

 

ارسدددددته ملهددددددام مم باسدددددتقالل  فدددددديمسددددددتقل ،يعدددددين بواسدددددطة املددددددال  ،يتمتدددددذ  هددددددو يددددد ق م دددددي:التعريفففففف الثالفففففث

عددن نتيجددة  تعدددها إلادارة وصدددق تمثيددل القددوائم املاليددة التددي سددالمة رأيدده فدديهددو إبددداء  مراجعته،هدفدده الرئ يدد ي

عددن  ،ومددن ثددم يقدددم تقريددرا ورأيدده الفنددي للشددركة محددل املراجعددة ،وهددو مسدد ول أمددام املددال  ألاعمددال واملركددا املددالي

 . 3القوائم املالية

 

                                                             
1

 .111،الجاائر، 2115الجمهورية الجاائرية الديمقراطية الشعبة ،القانون التجاري ،مطبوعات بيرتي،- 
 .5 22املادة 42، العدد  2111يونيو   22املؤر  في  11-11الجريدة الرسمية للجمهورية الجاائرية ، القانون رقم - 2
 . 31 2114إلاسكندرية –الدار الجامعية  ألاسس العلمية والعملية ملراجعة الحسابات، محمد مصطفى سليمان، - 3
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محافظ الحسدابات هدو يد ق مؤهدل علميدا وعمليدا لتددقيق حسدابات املؤسسدة يتمتدذ :تعريف شامل 

مراقبدددة وفحددددق صدددحة سددددير  املهددددام املخولدددة إليه،واملتمثلددددة فددديأداء  باالسدددتقاللية والحيددداد عددددن سدددلطة إلادارة فدددي

سدددددنوات قابلددددددة (3)ة ،ويعتبدددددر مسدددددد ول عصهدددددا بصدددددفة ي صددددددية،تحدد عهدتددددده بددددددثال  حسدددددابات املؤسسدددددد وانتظدددددام

  .سنوات 3بمض ي  إاليد مرة واحدة ،وال يعين اعدها للتجد

 

 :صفات مهنة محافظ الحسابات :املطلب الثاني

 

تلدك الصددفات  وتتمثدلاملراجعددة إن مهندة محدافظ الحسدابات لهددا عددة صدفات يمتدداز بهدا مدن أجددل نجدا  عمليدة     

 :في ألاتي

اسددتقاللية  محددافظ الحسدابات تكددون مصدددر الثقدة فددي البيانددات املاليدة لمطددراف املسددتفيدة مصهددا :الاسفتالللية -1

وقد أولل التنظيمات املهنية والرسمية أهمية استقاللية محافظ الحسابات وحاولل إزالة كل التصدرفات التدي 

سدددتخدمي القدددوائم نظدددرة ميمكدددن أن تثيدددر الشدددك حدددول الاسدددتقاللية سدددواء مدددن حيدددث تأديتددده لعملددده أومدددن حيدددث 

املاليددددة،ويجب علددددى محددددافظ الحسددددابات أن يكددددون مسددددتقال عنددددد تأديتدددده لواجباتدددده املهنيددددة وذلددددك تطبيقددددا ملعددددايير 

املراجعة،كما أنده يجدب علدى محدافظ الحسدابات أن تكدون لده ي صدية قويدة تجعلده ال يتدأثر بدادخرين وأن يدؤدي 

 .1الحه الش صية وواجباتهبين مصواجبه حتى إذا كان نشوء سغط عليه ورغم التعارض 

حقدده الدوافي وأن يقددوم  عملدده وأن يعطدى هددذا العمدل الحسدابات أن يكددون أميندا ونافهددا فديعلدى ملحددافظ : ألامانفة -2

بدده مدددن عمددل،وأن يعدددرض  تنفيدددذ مددا يكلدددف ل أقصدد ى طاقاتددده العلميددة والفنيدددة فدديمدددن سددميرا ويبدددذ بالعمددل بددو ي

  البيانددددددددات فددددددددي يتوصددددددددل إليهددددددددا بدقددددددددة وأمانددددددددة دون تحريددددددددف أو تمويدددددددده،وأال يضددددددددمن تقريددددددددرا سددددددددو  النتددددددددائج التددددددددي

يعتقد بصح ها وأال يحابى أو يجامل أحدا فيمدا يبديده مدن أرائده،وأن يكدون دائمدا لعمالئده  سالم ها،والحقائق التي

 .2ناصحا أمينا

 :ابات في عنصرين أساسين همالقد حددت النصو  الجاائرية ملمارسة كفاءة محافظ الحس :الكفاءة -3

 :املجموعة ألاولى -3-1

 .ل سانس في العلوم املالية -

 .ل سانس في فرع املالية واملحاسبة للمدرسة العليا للتجارة -

 .الجاء ألاول والثاني من الامتحان ألاول في ال برة املحاسبية -

 :املجموعة الثانية -3-2

 .ألاخر  ماعدا املالية الل سانس في العلوم الاقتصادية للفروع 

 .شهادة املدرسة العليا للتجارة -

 .لسانس في التسيير-

 .شهادة املعاهد واملدارس املتخصصة في إلادارة واملالية -

 .املحاسبة يمضاف إليها شهادة متخصصة ف ،اسبةشهادة جامعة التكوين املتواصل فرع املالية واملح-

                                                             
 .12-17    ،2112عمان  والطباعة،دار املسيرة للنشر والتوزيذ  ،"(الناحية النظرية )تدقيق الحسابات املعاصر" غسان فال  املطارنة،- 1
 .34 ، 2112،دار وائل للنشر والتوزيذ عمان "النظري تدقيق الحسابات ،إلاطار "إفهاب نظمي،هاني العاب ،- 2
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 :للمجموعتين إحد  الشرطين التاليين اشترط املقرر السابق:التأهيل العلمي -4

 .متااعة تدريب م ي كخبير محاسب مدته سنتين يتوج اشهادة نهاية التدريب القانوني -

 .هرإثبات خبرة قدرها عشر سنوات في ميدان املحاسبة واملالية ومتااعة تدريب م ي مدته ستة أش-

إن الاحتفدداب اسددر املهنددة يعتبددر ميدد ة  أساسددية للتعامددل مددذ املؤسسددات أو العميددل،فمن املعلددوم أن :سفر املهنففة  -5

الدذي يددؤدي إلددى  شدد يءالتددي يراهددا سدرورية للمراجعددة، المحدافظ الحسددابات يطلددذ ويكشدف علددى جميددذ املعلومدات 

التطلددذ علددى معطيددات ومعلومددات سددرية خاصددة باملؤسسددة غيددر أندده لدد س علددى املراجددذ اسددتغالل تلددك  املعلومددات 

،كمددددا  لصدددالحه أو لصدددالح غيرا،فهدددو ملدددام بالكتمددددان واملحافظدددة عليهدددا ،إال إذا ألدددام القددددانون بإفشددداء السدددر امل دددي

 :تنق عليه  املادة التالية 

غيددر أنهددم مطددالبون بإفشدداء السددر فددي  ،رام سددر املهنددة عنددد ممارسددة مهندد همنظمددة مراعدداة احتددإن علددى أعضدداء امل     

 .1حاالت املنصو  عليها في القانون والقواعد املعتمدة

يلددام محددافظ الحسددابات ومسدداعدوا بالسددر امل ددي عنددد اطالعهددم "11-11مددن القددانون 51وطبقددا ألحكددام املددادة     

 .2ان الذي يعت مون إخضاعه ملهمة محافظة الحساباتعلى الوثائق وعلى وسعية الكي

دراسددة  مليدة شداقة تحتداج علدى صدبر وتدأنى فديتعتبدر عمليدة التدددقيق ع:الصفر  واللباقفة والالفدرة عافى التصفر  -6

 اللباقددة فددي التعامددل مددذ العمددالء ومدددوظفي ى، وتسددتد عمليددات املشددروع والبحددث عددن الحقيقددة وتحقيددق وتحليددل

 .تعاونهماملشروع والبحث حتى يكسب ثق هم ويحصل على 

يجدددب أن يبددددأ  لعملهدددم، بدددال يبددددأ املددددقق عملددده مفترسدددا الغدددل وسدددوء النيدددة وال طدددأ فددديمن يراجدددذ وألاصدددل أ   

، فالهدف من عمليدة التددقيق تصدحيح ألاخطداء له العكسالعملية برو  طيبة مفترسا صحة العمل حتى يثبل 

 .3طاءول س الهدف تصيد ألاخ

 

 حالوق وواجبات محافظ الحسابات: املطلب الثالث

  

علدددى  كالحسدددابات، وكدددذلتدددنق أغلدددب القدددوانين ال اصدددة بمهندددة التددددقيق علدددى الحقدددوق التدددي يتمتدددذ بهدددا محدددافظ 

كيفيدددة أدائدددده لهددددذا املهنددددة  مسدددد ول علددددىونجددددد أن محدددافظ الحسددددابات  بهددددا،الواجبدددات التددددي يجددددب عليددده الالتدددد ام 

 .تقريرارأيه الذي يبديه في  ومس ول على

 

 :الحساباتحالوق محافظ :الفرع ألاول 

وتتمثدل هدذا الحقدوق  املهنيدة،بدأداء ال ددمات  ارتباطدهيتمتذ محافظ الحسابات بحقوق معينة تنبذ أساسا من 

 : في 

                                                             
،مذكرة تخرج تدخل سمن متطلبات نيل شهادة "دور محافظ الحسابات في ظل الالوانين الجديدة املتعلالة بمحافظ الحسابات" عديلة ملوسخ،- 1

 .73  2113/2114املاستر،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة الوادي سنة
 .24،  2،املادة5العدد2111جانفى 25مؤر  في 32-11لجريدة الرسمية للجمهورية الجاائرية ،مرسوم تنفيذي رقم ا- 2
 .32إفهاب نظمى ،مرجذ سبق ذكرا  - 3



 اإلطار المفاهيمي لمحافظ الحسابات: الفصل األول
 

01 
 

لقددددد جددددر  :عاففففى جميففففو دفففففاتر وتففففجلت ومسففففدندات املأسسففففة تحفففف  التففففدقيق فففففي  ي وقفففف   حففففق إلاطففففلع -1

بدأن يقدوم محدافظ الحسدابات بددإبالغ املؤسسدة قبدل حضدورا للبددء فدي عملدده ،لكدن  فدي اعدو ألاحيدان قددد العدرف 

يددر  املدددقق سددرورة الحضدددور املفددات  فددي أي وقدددل لإلطددالع علددى سدددير العمددل وللتحقددق مدددن اعددو البنددود ، مثدددال 

طدددددالع علدددددى سدددددير العمدددددل ذلدددددك الجدددددرد املفدددددات  للنقديدددددة  وألاوراق املاليدددددة وكدددددذلك الجدددددرد املفدددددات  فدددددي أي وقدددددل لإل 

وللتحقددق مدددن اعددو البندددود ،مثددال ذلدددك الجدددرد املفددات  للنقديدددة  وألاوراق املاليددة وكدددذلك الجددرد املفدددات  ملخدددان 

وخاصدددة إذا كلدددن لديددده شدددك فدددي احتمدددال وجدددود تالعدددب أو غدددل أو تاويدددر مدددن قبدددل مدددوظفي املصدددلحة البضددداعة ،

إلاطالع على جميذ املستندات ،والتي تشمل مسدتندات القيدد ألاوليدة  فياملالية أو أمين املخازن ،كما أن له الحق 

 . 1وجميذ املراسالت الواردة والصادرة وأي مستندات أخر  ير  سرورتها

املؤسسددة البيانددات وإلايضداحات مددن إدارة  طلددب يحددق ملحددافظ الحسدابات :وإلايضفاحاتحفق طلففب البيانففات  -2

للقيددددام بمهمتدددده بالشددددكل املناسددددب ويعتمددددد الحكددددم علددددى مددددد  سددددرورة البيانددددات  ،التددددي يقددددوم بفحددددق حسدددداباتها

 .اعملية التدقيق  ارتباطهاوإلايضاحات لتقرير محافظ الحسابات الش ص ي ومد  

فدددي حالدددة رفدددو إدارة املؤسسدددة تدددوفير البياندددات وإلايضددداحات الضدددرورية ملحدددافظ الحسدددابات فإنددده يحدددق إبدددالغ    

وظفين  عددن تددوفير هددذا البيانددات ، وذلددك ألن املدددقق يددذكر فددي تقريددرا صددراحة عمددا املدد امتندداعمجلددس إلادارة عددن 

 .2مهمته   إذا تمكن من الحصول على املعلومات والبيانات الضرورية  ألداء 

إن الغرض من عملية التدقيق هو إعطاء رأي فندي محايدد علدى :حق تحاليق موجودات املأسسة والتزاماتها  -3

بجميددذ إلاجددراءات التددي يسددتطيذ عدالددة القددوائم املاليددة ،وللوصددول إلددى ذلددك يجددب أن يقددوم محددافظ الحسددابات 

مددن خاللهددا تحقيددق املوجددودات والالت امددات باملؤسسددة تحددل التدددقيق ،ولددذلك علددى إدارة املؤسسددة تسددهيل هددذا 

  .3تمكينه من عمليات التحقق املختلفة املهمة للمدقق و 

يحدددق  ملحدددافظ الحسدددابات دعدددوة الجمعيدددة العامدددة للمسددداهمين :حفففق دعفففوة الجمعيفففة العامفففة للمسفففاهمين   -4 

،مثددل سددوء تصددرف إلادارة ،وجددود  واسددتقرارهالالجتمدداع   فددي حالددة حدددو  حالددة طارئددة باملؤسسددة تهدددد مركاهددا 

املؤسسددة وذلددك كوندده وكدديال عددن املسدداهمين للحفدداب علددى مصددالحهم  حدداالت انحددراف خطيددرة تددؤثر علددى مسددتقبل

 .4وأموالهم ،وذلك إلحاط ها علما بما يحصل داخل املؤسسة من خلل ومشاكل حتى يخلى مسؤوليته 

يحق ملحافظ الحسابات حضور اجتماعات الهي ة :اجتماعات الهيئة العامة العادية وغي  العادية حضور  -5

يتعلدق اعملده ،ولده أيضدا  تقريرا عن عمليات  التدقيق التي قام بها ،أو إبداء وجهة نظرا في كل ماالعادية لتالوة 

 . 5حق الحصول على صورة من  إلاخطارات والبيانات التي يرسلها مجلس إلادارة للمساهمين

ى يحدددق ملحدددافظ الحسدددابات مناقشدددة عالددده عدددن طريدددق مدددذكرة خطيدددة ترسدددل إلددد :حفففق مناقافففة اقتففف ا  ع لففف   -6

املؤسسة ،كذلك يحق له مناقشة اقتدرا  عالده والدرد والددفاع عدن موقفده أمدام الجمعيدة العموميدة للمسداهمين 

                                                             
 .11 7،2111دار الكتاب الوطنية ،ليبيا ،الطبعة  ،"املراجعة معايي  وإجراءات" إدريس عبد السالم اشتيوي ،- 1
 .54  ، "دراسة معمالة في تدقيق الحسابات" ،خالد راغب ال طيب مسعد،محمد فضل - 2
 ،2112،الاولى 1الطبعة دار املستقبل للنشر والتوزيذ ،عمان ،ألاردن ، ،"علم تدقيق الحسابات النظري والعماي" خالد ال طيب ،خليل الرفا ي ،- 3

 125. 
 .57  ،مرجذ سابق- 4
 .125  ،مرجذ سابق، ال طيبخالد - 7
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أو اسدتخدام هدذا الحدق ،يعتبر هذا الحق أحد الضوابط التي  تحول دون عال محافظ الحسابات عاال تعسفيا 

 . 1للتأثير على محافظ الحسابات

الحصددول  السددتطيذيحددق ملحددافظ الحسددابات إذا وجددد أندده :الالففوا م املاليففة حففق الامتنففاع عففء إبففداء ر يفف  فففي  -7

علددى كافدددة البياندددات وإلايضددداحات التدددي يراهددا سدددرورية ملااولدددة عملددده ،أو فدددي حالددة ارتكددداب العديدددد مدددن ألاخطددداء أو 

يسدددتطذ  عددددم انتظدددار الددددفاتر املمسدددوكة مدددن قبدددل املؤسسدددة ،الامتنددداع عدددن إبدددداء رأيددده فدددي القدددوائم املاليدددة إذا لدددم

 .تكوين رأي اشأنها سبب من ألسباب

 

 .واجبات محافظ الحسابات:الفرع الثاني

 :التاليةيجب عل املدقق أن يلت م بالواجبات    

 :املتعار  عليها عند تنفيذه لعملية التدقيق املالبولةضرورة التزام محافظ الحسابات بمعايي  التدقيق  -1

،وأي مخالفدة لهدذا املعدايير قدد ب أن تطبدق كاملدة جدلعمليدة التددقيق والتدي يتمثل معدايير التددقيق إلاطدار العدام    

تضدددذ محدددافظ الحسدددابات محدددل املسددداءلة القانونيدددة مدددن قبدددل الغيدددر أو املسددداءلة املهنيدددة مدددن قبدددل أعضددداء املهندددة 

 .2والبراهين الدالة على إتباعه وتمسكه بهذا املعايير باألدلة،وعلى املدقق أن يضمن أوراق عمله 

 :تدقيق  عمال املأسسة  -2

 : 3وهنا يجب على محافظ الحسابات القيام بما يلي

 .مراقبة أعمال املؤسسة  -

 .والفنيةاملهنة وأصولها العلمية  املعتمدة ومتطلباتتدقيق حساباتها وفقا لقواعد التدقيق  -

مالءم هدددا والتأكددد مدددن مددد   لهددا،ة املاليدددة وإلاداريددة للمؤسسددة وأنظمدددة الرقابددة املاليددة الداخليدددة فحددق ألانظمدد -

 .أعمالهاسير أعمال املؤسسة واملحافظة على  لحسن

 .التحقق من موجودات املؤسسة وملكي ها لها ،والتأكد من قانونية وصحة الالت ام املترتبة عليها  -

 .إلاطالع على قرارات مجلس إلادارة والتعليمات الصادرة عن املؤسسة  -

 .ة العامة تقديم تقرير حطي للهي  -

تقريددرا مكتوبددا  أن يقدددم  يجددب علددى محددافظ الحسددابات:ضففرورة تالففديم محففافظ الحسففابات لتالريففره مكتو ففا -3

،حيدددث يبدددين فيددده رأيددده حدددول عدالدددة القدددوائم املاليدددة ومدددد  تمثيلهدددا للمركدددا املدددالي ونتدددائج أعمدددال املؤسسدددة محدددل 

 .مكوناتهعلى جميذ التدقيق ،كما يجب أن يكون  التقرير مشتمال 

أن يحضدددر الاجتمدددداع  محدددافظ الحسدددداباتيجدددب علددددى  :العامفففةضفففرورة حضفففور الاجتمففففاع السفففنوي ل جمعيففففة  -4

يدددرا فدددي القدددوائم املاليدددة السدددنوي للجمعيدددة العامدددة وذلدددك للدددرد علدددى استفسدددارات املسددداهمين حدددول مدددا ورد فدددي تقر 

 .ومالحقها

                                                             
 .57  مرجذ سابق، مسعد،محمد فضل -2
 .74  ،مرجذ سابق إدريس عبد السالم،- 2
دار الثقافة للنشر والتوزيذ  ،"مراجعة الحسابات املتالدمة ،إلاطار النظري وإلاجراءات العملية" حسين يوسف القاض ي،حسين أحمد دحدو ،- 3

 .25 ، 2112،الجاء ألاول ،1،ألاردن،الطبعة 
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أن يلتددد م بقواعدددد  علدددى محدددافظ الحسددداباتيجدددب  :فظ الحسفففابات بالواعفففد قفففانون املهنفففةضفففرورة التفففزام محفففا-5

 قانون مهنة التدقيق وآدابها وسلوكها في كل ما يتعلق اعمله كمحافظ 

 

 .الجانب الالانوني ملهنة  محافظة الحسابات:املبحث الثاني

 

ث إلددي توسدديح مختلددف الجوانددب القانونيددة ملهنددة محددافظ الحسابات،ويتضددمن هددذا الجانددب فهدددف هددذا املبحدد      

ممارسددة املهنددة وحددداالت تعددين ومنددذ تعدددين محددافظ الحسددابات باإلسددافة إلدددى مهامدده ومسددؤولياته ويتمثدددل شددروط 

 :هذا سمن املطالب التالية 

 

  .شروط ممارسة مهنة محافظ الحسابات:املطلب ألاول 

 

 :  التالية الشروط تتوفريجب أن "ملمارسة مهنة محافظ الحسابات " 11-11من القانون  11حسب املادة    

.أن يكون جاائري الجنسية -

.تعادلها معترف بمعادل ها شهادة جاائرية ملحافظ الحسابات أو أن يكون حائاا على شهادة-

 .أن يتمتذ بجميذ الحقوق املدنية والسياسية -

 أن ال يكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جنحة أو جناية مخلة اشرف املهنة -

بات وفدددق الحسددا الغرفددة الوطنيددة ملحدددافظييكددون معتمدددا مدددن الددوزير املكلددف باملاليدددة وأن يكددون م ددجال فدددي  أن  -

 .هذا القانون  عليها فيالشروط املنصو  

، ويحدرر محضدر بدذلك طبقدا لمحكدام (11-11)مدن نفدس القدانون   12أن يؤدي اليمين املنصو  عليه في املدادة   -

 التالية سارية املفعول ويكون بالعبارة 

تأديفة وظيفيففأ و ن   فتم سففر  ن  قففوم معمافي  حسففء قيفام و تعهففد  ن   لف  فففي قسفم بفاا العاففى العظفيم  " 

  ".كل ألامور سلوك املتصر  املحت م الاريف ،وهللا عاى ما  قول شهيد املهنة و سلك في

   

الحددائاين  للمريددحينيمكددن الالتحدداق بمعهددد التعلدديم املخددتق أو املعاهددد املعتمدددة إال اعددد إجددراء مسددابقة  ال      

 على شهادة جامعية في الاختصا  تحدد عن طريق التنظيم

 ة محددددافظ حسدددابات إلددددى املجلدددس الددددوطنيمددددن نفدددس القددددانون بأنددده يرسددددل طلدددب الاعتمدددداد بصدددف2وتدددنق املدددادة    

 .للمحاسبة

يطلدب اعتمدادا فدي صدنف م دي  حاملهنيدة لشدهادة وإجدازات كدل متريد الصالحيةللمحاسبة  جلس الوطنييقدر امل   

املددادتين  مطابقتدده لمحكددام املنصدو  عليهددا فدديويتحقددق السدديما مدن  الاعتمدداد،ويدددرس طلدب أو صدنف امل ددي ألاخر

  .من هذا القانون  1و5
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وفدى حالدة عددم .أشدهر(4)أجدل أربعدة  رفو معلل للطلب فيالاعتماد أو للمحاسبة لطالب  يبلغ املجلس الوطني   

 . 1املفعول  الساري  طبقا للتشريذ و رفو الطلب يمكن تقديم طعن قضائيهذا ألاجل أ انقضاء التبليغ اعد

 

 محافظ الحسابات ينيين ومنو تعيحاالت تع :املطلب الثاني

 

تعدددين الجمعيدددة العامدددة أو الجهددداز املكلدددف "11-11"املدددذكور سدددابقا مدددن القدددانون الجاائدددري 22،25حسدددب املدددادة       

املهنيدددين املعتمدددددين  باملدددداوالت اعدددد موافق هدددا كتابيدددا، وعلدددى أسددداس دفتدددر الشدددروط،محافظ الحسدددابات مدددن بدددين

جدددددول الغرفددددة الوطنية،تحدددددد كيفيددددات تطبيددددق هددددذا املددددادة عددددن طريددددق التنظدددديم وتحدددددد عهدددددة  وامل ددددجلين فددددي

قابلدددددة للتجديدددددد مدددددرة واحددددددة،ال يمكدددددن تعيدددددين محدددددافظ الحسدددددابات اعدددددد  (3)بدددددثال  سدددددنوات محدددددافظ الحسدددددابات

حالدددة عددددم املصدددادقة علدددى حسدددابات املؤسسدددة أو الهي دددة  فدددي سدددنوات، (3)يتين إال اعدددد مضددد ى ثدددال عهدددتين متتدددال

ليميدددا يتعدددين علدددى محدددافظ الحسدددابات إعدددالم وكدددين الجمهوريدددة املخدددتق إق ،متتددداليتين(2)ملراقبدددة خدددالل سدددنتين ا

 .بذلك

 :على أنه يتم تعين محافظ الحسابات وفقا للشروط التالية31-11رقم  وصدر املرسوم التنفيذي

 .املرسوم عليه فيمعفى من إلاجراء املنصو  يكون تعين محافظ الحسابات عند تأس س املؤسسة  -1

جلدس إلدارة أو املكتدب يتعدين علدى م ،ل أخدر دورة لعهددة محدافظ الحسداباتخالل أجل أقصاا شهر اعدد إقفدا-2

الجمعيددددة  مددددن طددددرفاملسددددير أو الهي ددددة املؤهلددددة إعددددداد دفتددددر الشددددروط اغيددددة تعيددددين محددددافظ الحسددددابات  املسددددير أو

 .العامة

 :على ال صو  ما يأتي ،ن دفتر الشروطيجب أن يتضم -3

 .الجاائر وفى ال ارج املحتملة ووحداتها وفروعها في وملحقاتها املؤسسةعرض عن الهي ة أو -

محدددافظ أو أبدددداها ن حسدددابات الددددورات السدددابقة التدددي مل دددق املعايندددات واملالحظدددات والتحفظدددات الصدددادرة عددد-

وكذا محافظ أو محافظو الحسابات للفروع إذا كان الكيان يقوم بإدمداج  ،حافظو الحسابات املن هية عهداتهمم

 .الحسابات 

 .والتقارير الواجب تقديمها  العناصر املرجعية املفصلة ملوسوع  مهمة محافظة الحسابات-

 نموذج رسالة التريح-

 .الوثائق إلادارية الواجب تقديمها -

 .تجاا الكيان طبقا لمحكام التشريعية  الاستقالليةيبين وسعية  الشرفي الذينموذج التصريح -

 .نموذج التصريح الشرفي اعدم وجود مانذ يحول دون ممارسة املهنة -

 .وإلامكانيات املهنية والتقنية تاملؤهال -

مهمدددة  مبتقيدددييتحصدددل محدددافظ الحسدددابات املتريدددح مدددن الكيدددان علدددى تدددرخيق مكتدددوب لتمكينددده مدددن القيدددام  -4

 : بات ،يسمح له باإلطالع على ما يأتيمحافظة الحسا

 .تنظيم الكيان وفروعه-

                                                             
 .7 ، 11املادة  مرجذ سابق، للجمهورية الجاائرية،الجريدة الرسمية - 1
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 الحسابات للسنوات املالية السابقة  تقارير محافظي-

 .لة سرورية لتقييم املهمة معلومات أخر  محتم-

خددالل أجددل يحددددا دفتددر  ،دون نقددل الوثددائق أو ن دد ها ،ين املكددانعدد ع علددى العناصددر املددذكورة أعددالا فددييددتم إلاطددال 

 .الشروط

 ى الوثددددائق وعلددددى وسددددعية الكيددددان الددددذيعنددددد إطالعهددددم علدددد يلددددام محددددافظ الحسددددابات ومسدددداعدوا بالسددددر امل ددددي -7

 .يعت مون إخضاعه ملهمة محافظة الحسابات 

 :، ما يأتيي املادة أعالااستنادا إلى العناصر املذكورة ف ،العرض وضح محافظ الحسابات في -2

 .املوارد املرصودة-

 .املؤهالت املهنية للمتدخلين -

 .برنامج عمل مفصل-

 .ال اصة وال تامية الواجب تقديمها ،التقارير التمهيدية-

 .إيداع التقارير أجال -

ذ ألاتعددداب يجدددب أن يرصددددها محدددافظ الحسدددابات للتكفدددل باملهمدددة مددد يجدددب أن تتوافدددق اجدددال والوسدددائل التدددي-5

سدددددنوات ماليدددددة متتاليددددة موافقدددددة لعهددددددة محدددددافظ (3)تكدددددون محددددل تقيددددديم مدددددالي للمهمدددددة ملدددددة ثدددددال املناسددددبة التدددددي 

 .على أساسها التقييم املبدئي  تم لحفاب على املعايير القاعدية التيالحسابات مذ مراعاة ا

يمكدددن أن تترتدددب علدددى عددددم احتدددرام الالت امدددات مدددن قبدددل محدددافظ الحسدددابات املعدددين فدددي إطدددار العدددرض التقنددددي  -1

 .العقوبات املالية املنصو  عليها في دفتر الشروط

أن يحدددد دفتددر الشددروط إمكانيددة ترشدديح املهنيددين كأيدد ا  طبيعيددين أو أيدد ا  معنددويين كمددا يجددب  يجددب -2

علدددى ال صدددو  توسددديح إلااميدددة احتدددرام حددداالت التندددافي ومبددددأ الاسدددتقاللية كمدددا يشدددترط أن ال ينتمدددي املتعهددددون 

 .ا لمحكام التشريعية املعمول بهااملعنيون إلى نفس الشبكة املهنية طبق

ال تلددام الهي ددة أو املؤسسددة بإعددداد دفتددر شددروط  لددة تجديددد عهدددة محددافظ الحسددابات املن هيددة عهدتدده،فددي حا-11

 .جديد

مددن أجددل  يتضددمن دفتددر الشددروط التوسدديحات التددي تسددمح بتنقدديط العددرض التقنددي والعددرض املددالييجددب أن  -11

 .اختيار محافظ الحسابات

 .سلم التنقيط إلاجمالي(2/3) يقل تنقيط العرض التقني عن ثلثي غير أنه يجب أال    

 .تقوم الهي ات واملؤسسات امللامة بتعين محافظ حسابات أو أكثر بتشكيل لجنة تقييم العروض -12

املؤهدددددل للقيدددددام  ر التسددددديي،علدددددى جهددددداز  يم العدددددروض ، حسدددددب الترت دددددب التندددددازليتقدددددوم اللجندددددة اعدددددرض نتدددددائج تقيددددد   

 على بمعاين ها وعرسها

 .الحسابات املنتقيين مسبقا العامة قصد الفصل في تعيين محافظ أو محافظي الجمعية

 مددرات عدددد محددافظي(3)لددى ألاقددل ثددال  الحسددابات املامددذ استشددارتهم ع غيددر أندده يجددب أن يعددادل عدددد محددافظي

 .الحسابات املامذ تعييصهم

خددالل  املعنيددةسسددة ة أو املؤ رسددالة قبددول العهدددة للجمعيددة العامددة للهي دد الحسددابات املقبددول يرسددل محددافظ  -13

 .تعي نهوصل تاريخ  دأيام، اع( 1)نية أقصاا ثما أجل
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عامدة ،إذا فشدلل املشداورات أو لدم تدتمكن الجمعيدة ال مدن القدانون التجداري  4مكرر 517ادة طبقا ألحكام امل -14

سدددبب كدددان ،يعدددين محدددافظ الحسدددابات بموجدددب أمدددر مدددن رئددد س محكمدددة مقدددر  مدددن تعيدددين محدددافظ للحسدددابات ألي

 .1ألاول للكيان املس ول الهي ة أو املؤسسة بنا على عريضة من 

 

 منو تعين محافظ الحسابات حاالت  :الفرع الثاني 

 :املنذ ملحافظ الحسابات في ما يلي  التنافي و  حدد القانون الجاائري حاالت   

 :حاالت التنافي -1

 .كل نشاط تجار  ،ال سيما في شكل وسيط أو وكيل مكلف باملعامالت التجارية واملهنية-

 .كل عمل مأجور يقتض ى يقتض ي قيام صلة خضوع قانوني-

 .ملنصو  عليها في القانون التجاري كل عهدة إدارية أو العضوية في مجلس مراقبة املؤسسات التجارية ا-

سدددوي ومحدددافظ الحسدددابات واملحاسدددب املعتمدددد لدددد  نفدددس املؤسسدددة أو الجمدددذ بدددين ممارسدددته مهندددة ال بيدددر املحا-

 .الهي ة

 كل عهدة برملانية -

 .الهي ة التنفيذية للمجالس املحلية املنتخبة  انتخابية فيكل عهدة  -

إلبدالغ التنظديم  منتخدبمحلدى املنتخب لعضوية البرملدان أو لعضدوية الهي دة التنفيذيدة ملجلدس  يتعين على امل ي    

السددددتخالفه يتددددولى  تدددداريخ مباشددددرة عهدتدددده،يتم تعددددين م دددديمددددن (1)أجددددل أقصدددداا شددددهر واحددددد الددددذي ينتمددددي إليدددده فددددي

 .تصريف ألامور الجارية ملهنته

ال تتنافى مذ ممارسة مهنة ال بيدر املحاسدب أو محدافظ الحسدابات أو املحاسدب املعتمدد مهدام التعلديم والبحدث     

 .كميليةتتعاقدية أو  مجال املحاسبة بصفة في

 :ويمنذ محافظ الحسابات من   :حاالت املنو -2 

 .مباشرةيمتلك فيها مساهمات بصفة مباشرة أو غير  نيا بمراقبة حسابات املؤسسات التيالقيام مه-

 .القيام بأعمال تسير سواء بصفة مباشرة أو باملساهمة أو إلانابة عن املسيرين-

 .الهي ة املراقبة أو إلاشراف عليهامحاسبة املؤسسة أو  قبول مهام التنظيم في-

 .لهي ة املراقبة أو إلاشراف عليهامحاسبة املؤسسة أو ا قبول مهام التنظيم في-

 .لد  مؤسسة أو هي ة يراقب حساباتها  ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي-

 .عهدته ان هاءسنوات من (3)راقبها اعد أقل من ثال   شغل منصب مأجور في الشركة أو الهي ة التي-

 :من القانون التجاري 2مكرر 517ادة امل زيادة على حاالت التنافي واملوانذ املنصو  عليها في     

امتيددازات أخددر  ،ال سدديما علددى أجددور أو أتعدداب أو  تحصددلواأو معنددويين الددذين  طبيعيددينال يمكددن تعددين أيدد ا  -

 سددددنوات ألاخيددددرة كمحددددافظي( 3)ل ثددددال  الهي ددددة خددددالشددددكل قددددروض أو تسددددبيقات أو سددددمانات مددددن الشددددركة أو  فددددي

 حسابات لد  نفس الشركة أو الهي ة 

 .م فيها مصالح مباشرة وغير مباشرةتكون له ي املؤسسات التيمهمة ف يمنذ محافظ الحسابات القيام بأي-

                                                             

 .24،27،   17إلى 3مرجذ سابق،املواد من 32-11الجريدة الرسمية للجمهورية الجاائرية ،مرسوم تنفيذي رقم  1-



 اإلطار المفاهيمي لمحافظ الحسابات: الفصل األول
 

06 
 

للحسدددابات أو أكثدددر ،فدددإن هدددؤالء يجدددب أن ال يكوندددوا تدددااعين لدددنفس ( 2)أو هي دددة محدددافظين  مؤسسدددة اسدددتقدمإذا -

 .يكونوا منتمين إلى نفس مؤسسة محافظة الحسابات  وأال السلطة وأال تربطهم أية مصلحة 

ه من الجددول لدد  إذا أراد محافظ الحسابات أن يمارس نشاطا منافيا بصفة مؤقتة يتعين  عليه طلب إغفال-

واحددد مددن تدداريخ بدايددة نشدداطه،وتمنح لجنددة الاعتمدداد املوافقددة إذا كانددل ( 1)أجددل أقصدداا شددهر  الاعتمدداد فددي لجنددة

 .ال تمس بطبيع ها باملصالح ألاخالقية للمهنة جديدة للم ي املهمة ال

بصفة مباشرة أو غير مباشرة لد  الابون لطلب مهمة أو وظيفة تدخل سدمن  سعييمنذ محافظ الحسابات ال-

مدنح تعويضدات أو امتيدازات  صاصاتهم القانونية، كما يمنعون من البحدث عدن الابدائن بتخفديو ألاتعداب أواخت

  .1شكل من أشكال إلاشهار لد  الجمهور  أياستعمال  اأخر  وكذ

 

 مهام ومسأوليات محافظ الحسابات :املطلب الثالث

 

 مهام محافظ الحسابات:الفرع ألاول 

 :الحسابات باملهام اتيةيقوم ويضطلذ محافظ    

يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج عمليات السنة املنصدرمة وكدذا ألامدر  -1

 .الية وممتلكات املؤسسات والهي اتبالنسبة للوسعية امل

يفحدددق صدددحة الحسدددابات السدددنوية ومطابق هدددا للمعلومدددات املب ندددة فدددي تقريدددر التسددديير الدددذي يقدمددده املسددديرون  -2

 .للمساهمين أو الشركاء أو حاملي الحصق

يبد  رأيه فدي شدكل تقريدر خدا  حدول إجدراءات الرقابدة الداخليدة املصدادق عليهدا مدن مجلدس إلادارة ومجلدس  -3

 .املديرين أو املسير

املؤسسددات إبدرام الاتفاقيدات بدين الشدركة التدي يراقبهدا واملؤسسدات أو الهي دات التااعدة لهدا أو بدين يقددر شدروط  -4

 .رةالتي تكون فيها للقائمين باإلدارة أو املسيرين للمؤسسة املعنية مصالح مباشرة أو غير مباش الهي ات

يكتشدفه أو اطلدذ عليده ومدن طبيعتده  بكل نقق قدد ،العامة أو هي ة املداولة املؤهلةيعلم املسيرين والجمعية  -7

 .أن يعرقل استمرار استغالل املؤسسة أو الهي ة 

قددة املحاسددبة للقواعددد املعمددول وتخددق هددذا املهددام فحددق قدديم ووثددائق الشددركة أو الهي ددة ومراقبددة مددد  مطاب   

 .لتدخل في التسييردون ا ،بها

عمة ،يصدادق محدافظ الحسدابات أيضدا علدى عندما تعد املؤسسة أو الهي ة حسابات مدمجة أو حسابات مد -2

صددحة وانتظددام الحسددابات املدهمددة واملدمجددة وصددورتها الصددحيحة وذلددك علددى أسدداس الوثددائق املحاسددبية وتقريددر 

 .محافظ الحسابات لد  الفروع أو الكيانات التااعة لنفس مركا القرارات 

 :يترتب على مهمة محافظ الحسابات إعداد -5

أو عندددد   الصدددحيحةأو بددددون تحفدددظ علدددى انتظدددام وصدددحة الوثدددائق السدددنوية وصدددورتها  تقريدددر املصدددادقة بدددتحفظ-

 .رفو املصادقة املبرر  الاقتضاء،

                                                             
 .11،11    ،51إلى  24املواد مرجذ سابق ، ،11-11القانون  ،يدة الرسمية للجمهورية الجاائريةالجر  -1
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 .عند الاقتضاء ،بات املدعمة أو الحسابات املدمجةتقرير املصادقة على الحسا-

 .تقرير خا  حول الاتفاقيات املنظمة 

 .تقرير خا  حول تفاصيل أعلى خمس تعويضات -

 خا  حول الامتيازات ال اصة املمنوحة للمستخدمين تقرير -

حسدددددددب الحصدددددددة  والنتيجدددددددة حسدددددددب السددددددهم أو ألاخيددددددرةتقريددددددر خدددددددا  حددددددول تطدددددددور نتيجدددددددة السددددددنوات ال مدددددددس -

 .الاجتماعية

 تقرير خا  حول إجراءات الرقابة الداخلية -

 .1حالة مالحظة تهديد محتمل على استمرار الاستغالل قرير خا  فيت-

 

 .محافظ الحسابات  مسأوليات-الفرع الثاني

،وعلددى ذلددك فإندده إذا أخطددأ أو أهمددل أو قصددر فددي فظ الحسددابات يمددارس مهنتدده تحددل مسدد وليته ال اصددة محددا    

 : 2اتيةسه للمسؤولية ،وهي تقسم إلي ألانواع أداء واجبه ،عرض نف

التصدددريحات التدددي يددددليها والتدددي مددده بدددأداء  مهمتددده ،وعدددن يتحمدددل محدددافظ الحسدددابات كامدددل املسدددؤوليات عندددد قيا-

 :تعتمد علي أدلة ومصادر علمية وقانونية وهي تنقسم على النحو التالي

 .مسؤولية عامة -

 .مدنية  ةمسؤولي-

 مسؤولية جاائية -

  تأديبيةمسؤولية -

-11مدن القدانون 72حمل املشرع الجاائري محافظ الحسابات املسؤولية العامدة فدي املدادة :املسأولية العامة -1

بمهمتده ويلتد م بتدوفير  العنايدةحيدث يتحمدل محدافظ الحسدابات املسدؤولية العامدة عدن  2111جوان 22بتاريخ 11

 .الوسائل دون النتائج

 

ؤولية املدنيددددة وذلددددك بتشددددريعه للمددددادة حمددددل املشددددرع الجاائددددري محددددافظ الحسدددابات املسدددد:دنيففففة املسفففأولية امل -2

تجددداا  مسدددؤوليعدددد محدددافظ الحسدددابات "والتدددي تدددنق علدددى 2111جدددوان 22املدددؤر  بتددداريخ 11-11مدددن القدددانون 21

 .مهامه تأديةالتي يرتكبها أثناء  ألاخطاءالكيان املراقب ،عن 

 .القانون ويعد متضامنا تجاا الكيان أو تجاا الغير عن كل سرر ينتج عن مخالفة أحكام هذا 

العاديدددة  باملتطلبددداتلدددم يشدددتر  فيهدددا إال إذا أثبدددل أنددده قدددام  التددديمدددن مسدددؤوليته فيمدددا يخدددق املخالفدددات  وال يتبدددرأ 

لوظيفته وأنه بلغ مجلس إلادارة باملخالفات،وأن لم تتم معالج ها بصفة مالئمدة خدالل أقدرب جمعيدة عامدة اعدد 

 . 3أطلذ وكيل الجمهورية لد  املحكمة املختصةاطالعه عليها ،وفى حالة معاينة مخالفة ،يثبل أنه 

 

                                                             
1

 .7ص11، 11، 11، مرجع سابق10-01 نالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، القانو-
2

 01ص61، 60، 61، 19سابق المواد  ع، مرج10-01 نالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، القانو- 
 11سابق   ذ، مرج42الجاائرية، العددالجريدة الرسمية للجمهورية - 3
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يتحمدل محدافظ الحسدابات من التشدريذ الجاائدري  11-11من القانون  22حسب املادة :سأولية الج ا ية امل -3

 .لت ام قانوني الجاائية عن كل تقصير في القيام بااملسؤولية 

 

يتحمدددل محدددافظ الحسدددابات املسدددؤولية التأديبيدددة  11-11مدددن القدددانون 23حسدددب املدددادة :التأديبيفففةاملسفففأولية  -4

للمجلس الدوطني  للمحاسدبة حتدى اعدد اسدتقال هم مدن مهدامهم ،عدن كدل مخالفدة أو تقصدير  التأديبيةأمام اللجنة 

 .القواعد املهنية عند ممارسة وظائفهم  في أخالقيتقنى أو 

 : فيحسب خطورتها  التصاعدييمكن اتخاذها وفق ترتيبها  التي التأديبيةتتمثل العقوبات 

 إلانذار -

 التوبيخ -

 أشهر (2)ستة  أقصاهاالتوقيف املؤقل ملدة -

 الشطب من الجدول -

 تقابلها عن طريق التنظيم  التييقدم كل طعن سد هذا العقوبات 

 

 

 الحسابات منهجية محافظ :املبحث الثالث

 

مختلددف جواندب عملده حيدث أندده  ومرابداةينبغدي علدي محدافظ الحسددابات قبدل أن يباشدر فدي تنفيددذ مهمتده بجمدذ    

يبددددأ مهمتددده بإتبددداع  منهجيدددة البدددد مدددن القيدددام بهدددا وهدددي التخطددديط لعمليدددة التددددقيق وجمدددذ أدلدددة إلاثبدددات وإعدددداد 

 .سنتطرق إليه في هذا املبحث  التقرير الصهائي الذي يعبر فيه عن رأيه الفني املحايد ،وهذا ما

 

 .التخطيط لعملية التدقيق :ألاول  املطلب

املالئدددم  يخصدددق محدددافظ الحسدددابات وقتدددا معيندددا إلعدددداد برندددامج التخطددديط لعمليدددة التددددقيق ،ألن التخطددديط   

االت هامدة فدي عمليدة التددقيق ن أن العناية املالئمدة قدد أعطيدل حدلعمل محافظ الحسابات يساعد في التأكد م

ذي يددددتم مددددن قبددددل املحددددافظين ،ويسدددداعد علددددى توزيددددذ ألاعمددددال اشددددكل مالئددددم علددددى املسدددداعدين وتنسدددديق العمددددل الدددد

اخددرين وال بددراء،إن مددد  التخطدديط يختلددف اسددتنادا إلددى عجددم  املؤسسددة وتعقيدددات التدددقيق وخبددرة محددافظ 

 .الحسابات مذ املؤسسة ومعرفته بطبيعة العمل 

عامة ومنهج تفصيلي لطبيعة إجراءات التددقيق املتوقعدة وتوقيعهدا ومددها  إستراتيجيةوسذ :ويعني التخطيط   

،ويخطدط محددافظ الحسدابات لتأديددة عمليددة التددقيق بكفدداءة وفددي الوقدل املناسددب ،ويكددون التخطديط واسددعا فددي 

 . 1حالة ما إذا كان التدقيق يتم ألول مرة

  طة التدقيق -1

                                                             
 .242 2112،دار الثقافة للنسر والتوزيذ عمان ،ألاردن،"الحسابات املتالدمة مراجعة" حسين أحمد دحدو ،- 1
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علددددى محددددافظ الحسددددابات وسددددذ وتوثيددددق ال طددددة التدددددقيق الشدددداملة واصددددفا املددددد  املتوقددددذ مددددن عمليددددة التدددددقيق 

الوقدددددل الددددذي يجدددددب أن تحتدددددوي مددددذكرة خطدددددة التدددددقيق الشددددداملة علددددى تفاصددددديل كافيدددددة وكيفيددددة تنفيدددددذها ،وفددددي 

لالسترشددداد بهدددا عندددد وسدددذ برندددامج التددددقيق ،فدددإن التحديدددد الددددقيق لشدددكل ومضدددمون ال طدددة اسدددتناد إلدددى عجدددم 

 .املؤسسة ،وتعقيدات عملية التدقيق ،واملنهجية التقنية ال اصة املستعملة من قبل محافظ الحسابات 

 1لتالي ألامور التي تأخذ اعين الاعتبار عند قيام نحافظ الحسابات بوسذ خطة التدقيق الشاملة هيوبا    

 :املعرفة بطبيعة العمل-1-1

 .القطاعات الاقتصادية التي تؤثر في أعمال املؤسسة العوامل الاقتصادية العامة وظروف -

ومدددددن سدددددمصها التغيدددددرات مندددددذ تددددداريخ  املميددددد ة للمؤسسدددددة وألعمالهدددددا وألدابهدددددا املدددددالي وملتطلبدددددات إلافصدددددا ، الصددددفات-

 .السابقالتدقيق 

 .املستو  العام لكفاءة إلادارة -

 :فهم النظام املحاسبأ ونظام لرقابة الدا لية -1-2

 .السياساتالسياسات املحاسبية املطبقة من قبل املؤسسة والتغيرات الجارية على تلك -

املعرفة املكتسبة ملحافظ الحسابات للنظام املحاسدوي ولنظدام الضدبط الدداخلي ،والتأكيددات املناسدبة املتوقدذ -

 .وسعها على اختبارات الرقابة وإلاجراءات الجوهرية 

 .تأثير إلاقرارات الجديدة في مجالي املحاسبة والتدقيق -

 :املخاطر وألاهمية النسبية -1-3

 .وتحديد مناطق التدقيق املهمة  ،للمخاطر الالزمة ومخاطر الرقابة ملتوقعةالتقديرات ا-

مدددن  ومددن سدددمصها ال بدددرة ،إمكانيدددة وجددود أخطددداء جوهريدددة ،لمهميدددة النسددبية ألغدددراض التددددقيق مسدددتوياتوسددذ -

 .الفترات السابقة أو الاحتيال

 .التي تحتوي على تقديرات محاسبية تحديد مجاالت محاسبية معقدة ومن سمصها تلك-

 :طبيعة إلاجراءات وتوقيتها  -1-4

 .إمكانية تغيير التأكيد على مجاالت خاصة للتدقيق -

 .عمل التدقيق الداخلي  وتأثير على إجراءات التدقيق ال ارتي -

 .تأثير تقنية املعلومات على عملية التدقيق-

 :سيق والتوجي  وإلاشرا  واملتامعةالتن -1-5

 .ات التااعة أو الفروع أو ألاقساماملؤسس:مشاركة محافظين آخرين في تدقيق ألاقسام التااعة مثال

 .متطلبات التوظيف-

 إشرا  ال براء-

 .عدد املواقذ -

 :ألامور ألا رى -1-6

                                                             
شهادة املاستر في العلوم مذكرة مقدمة كجاء من متطلبات نيل  ،"دور محافظ الحسابات في تالييم نظام الرقابة الدا لية"، نسرين حش ش ي- 1

 21،12    2111/2112املوسم الجامعي سوي،واملحاسبية تخصق التدقيق املحا.املالية
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يجب على محافظ الحسابات إعادة النظر في خطة التدقيق وبرنامج التدقيق كلمدا دعدل الحاجدة لدذلك خدالل -

 .التدقيقفترة 

 .أن يكون على دراية تامة بنطاق ومسؤوليات مهمته -

أن يحدد مد  إلاشراف الدالزم علدى أعضداء فريدق التددقيق اعدد ألاخدذ فدي الحسدبان صدعوبة ألاعمدال املكلدف بهدا -

 .كل عضو من أعضاء الفريق

تم إتباعهددا مددن أن يصددف املؤسسددة ونشدداطها وتنظيمهددا ،وأهددداف التدددقيق وأسدداليب وطددرق وإجددراءات التددي سدد -

 .قبل أفراد فريق التدقيق الذين تتم الاستعانة بهم 

 برنامج التدقيق –2

هدي خطددط عمدل محددافظ الحسددابات التدي سدديتبعها فددي تددقيق العمليددة املاليدة ويظهددر فددي هدذا ال طددط ألاهددداف    

 .1املحدد إلنجاز ال طة وكذلك التعليمات الفنية فق الامن و  قستتحقالتي 

 :أما الاعتبارات الواجب أخذها في الحسبان عند تصميم برنامج التدقيق ،ومن أهمها     

 .التقيد بنطاق عملية التدقيق كاملة كانل أم جائية -

 .مد  كفاية النظام الداخلي وعلى سوئه يتحدد نطاق عملية  التدقيق -

 .غايةألاهداف التي يرمي إلى تحقيقها ألن التدقيق وسيلة ول س -

 .التدقيقاستخدام وسائل -

 .ظروف كل حالة  تالءمإتباع طرق املراجعة التي -

 : نواع برامج التدقيق  -2-1

وهدددي بددددرامج معددددة ومطبوعدددة ثابتدددة تحتدددوي علدددى كدددل ال طددددوات : بفففرامج تفففدقيق مرسفففومة مالفففدما و ابتفففة -2-1-1

التددددقيق إلدددى عمدددل روتيندددي  ،ويطلدددب مدددن املسددداعدين التقيدددد بهدددا ،ومدددن عيدددوب هدددذا البرندددامج أنهدددا تحدددول عمليدددات

 :،ويجمد الابتكار والتجديد ،أما ماايا هذا النوع من البرامج 

 .ضحة ل طوات العملووا مريحةتعتبر تعليمات -

 .سرورية في املشاريذ الكبيرة املتتبعة ل طة العمل -

 .تطمئن محافظ الحسابات إلى عدم السهو 

ى ال طددددوط ويحتددددوي علدددد ،بددددرامج أثندددداء تنفيددددذ عمليددددة التدددددقيقويعددددد هددددذا مددددن ال :بففففرامج تففففدقيق متدرجففففة -2-1-2

ويتميددد  هدددذا الندددوع مدددن  ،قيدددام بالتددددقيقوأمدددا التفاصددديل والاختبدددارات فتقدددرر أثنددداء ال ،العريضدددة لعمليدددة التددددقيق

 .الستخدام خبرتهم ودراي هم الفنيةأنه يتر  ملوظفي املكتب مجاال البرامج 

  وراق العمل -3

ال ددجالت التددي يحددتفظ بهددا محددافظ الحسددابات والتددي تشددمل إلاجددراءات التددي :"علددى أنهددا تعددرف أوراق العمددل       

تددم تطبيقهددا ،واملعلومددات التددي تددم الحصددول عليهددا ،والاسددتنتاجات ذات الصددلة التددي تددم التوصددل إليهددا خددالل أداء 

 : 2عملية التدقيق وهي تتكون من نوعين

                                                             
1

 . 121  ،2111سنة  ،ىاية ناشرون وموزعون الطبعة ألاولدار البد ،"علم تدقيق الحسابات" زهير الحدرب،- 
2

 111، ص1111، ر، دار المعرفة اإلسكندرية، مص"أصول قواعد المراجعة والتدقيق" مجمد السيد سرايا،  
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ذا امللدددف علدددى عموميدددات حددول املؤسسدددة ،وثدددائق تتعلددق بنظدددام الرقابدددة الداخليدددة يحتدددوي هدد:امللففف الفففدا م  -3-1

،الحسددددابات السددددنوية والتقددددارير ،التحاليددددل الدائمددددة للحسدددددابات ،كددددل مددددا يتعلددددق بالجانددددب الضددددريوي والاجتمدددددا ي 

 .والقانوني،وال صوصيات الاقتصادية

يحتوي هذا امللف على مصدادقات العمدالء وشدهادات البنو ،برندامج التددقيق ،أي بياندات :امللف السنوي  -3-2

خاصدددة بتحليدددل الحسدددابات املختلفدددة ،البياندددات املسدددتخرجة مدددن العقدددود واملحاسدددرات والارتباطدددات ،الحسدددابات 

يجدددب أن تكدددون فدددي ملفدددات العمدددل  املحتدددواةال تاميدددة واملي انيدددة العموميدددة عدددن الفتدددرة الحاليدددة ،حيدددث املعلومدددات 

 .سرية 

 

  دلة إلا بات في التدقيق :املطلب الثاني

 

عبدر كدل مرحلددة مدن مراحدل التدددقيق ،يقدوم املددقق بجمددذ ألادلدة الكافيدة السددتبيان وتوسديح النتدائج والقددرارات    

التقنيدددددات والوسدددددائل املالئمدددددة  اختيددددار التددددي تخدددددق حالدددددة املؤسسددددة ،لكدددددن إلملدددددام جيدددددد بأدلددددة إلاثبدددددات ال بدددددد مدددددن 

لموسدداع والتنسددديق فيمدددا بيصهدددا ،وإن وظيفدددة إلاثبددات ال تنطدددوي علدددى تجميدددذ ألادلدددة فحسددب بدددل تلدددك ألادلدددة التدددي 

 .ينبغي أن تخضذ باستمرار لعمليات الدراسة والتقييم 

 تعريف  دلة إلا بات–1

للتوصدل إلدى اسدتنتاج  املددققستخدمة عن طريدق املعلومات امل أنه كافةدليل إلاثبات في التدقيق علي يعرف       

،وهو يتضدمن ال دجالت املحاسدبية واملعلومدات ألاخددر  التدي تقدوم عليهدا القددوائم الفندي املحايددديتأسدس عليده رأيده 

بمعنددى أخددر فددإن دليددل إلاثبددات مددن شددأنه أن يددؤثر علددى حكددم وتقدددير املراجددذ ،فدداملراجذ عليدده  جمددذ تلددك .1املاليددة 

 .تساعدا  على الحكم على صحة املعلومات املالية ألادلة التي 

وقدد يتضدمن دليددل إلاثبدات فددي املراجعدة معلومدة علددى درجدة عاليددة مدن إلاقنداع ،مثددل ذلدك عنددد قيدام املراجددذ      

اليدة اململوكدة للشدركة كاسدتثمارات،كما قدد ينطدوي الددليل علدى درجدة منخفضدة بنفسه  يحصدر عددد ألاوراق امل

جهدة للعداملين فدي املؤسسدة ،ويمكدن القدول أن ن ذ مثدل حالدة الاعتمداد علدى أسد لة مدد  املراجدمن قدوة إلاقنداع لد

 :أدلة إلاثبات التي تدعم رأي املراجذ نقسم بصفة عامة إلى قسمين رئ سيين 

ألاول ويشددددددمل علددددددى البيانددددددات املحاسددددددبية ،أمددددددا الثدددددداني فيتضددددددمن كددددددل معلومددددددات إلاثبددددددات ألاخددددددر  ،فالبيانددددددات   

مثدددددل سدددددجالت تخصدددددديق )أنواعهدددددا فضدددددال عدددددن كدددددل ال دددددجالت الرسدددددمية املختلفدددددة لدددددد  املؤسسدددددة املحاسدددددبية ب

فهددي الزمددة أيضددا لتدددعيم القددوائم املاليددة نضددرا الن ( التكدداليف بددين ألاقسددام ومددذكرات تسددويات حسددابات البنددك

إلاثبددددات ،وأدلددددة البياندددات املحاسددددبية ألاساسددددية ال تكفددددي وحدددددها فددددي هددددذا الشددددأن ويجددددب أن تدددددعم بصددددورة أكبددددر 

 .املراجعة  إلجراءاتاملختلفة يتم جمعها بواسطة محافظ الحسابات  خالل تطبيقه 

وقد تكون أدلة إلاثبات في صدورة مسدتندات أساسدية كالشديكات والفدواتير والعقدود واملصدادقات وأي مسدتند     

أخدددر مكتدددوب ،كمدددا قدددد تشدددتمل أدلدددة إلاثبدددات علدددى أي معلومدددات يحصدددل عليهدددا محدددافظ الحسدددابات  أثنددداء تأديدددة 

 يلية أخري مهمته كاالستفسارات واملالحظات املشاهدة والفحق املادي وأساليب فحق تحل

                                                             
1

، مذكرة مقدمة لينيل شهادة الماجستير في العلوم  "التدقيق الخارجي وتأثير فعالية األداء في المؤسسة االقتصادية "بوقابة زينب،  

 .10ص1100-1101التجارية،تخصص محاسبة وتدقيق سنة 
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ولغددرض الحصددول علددى أدلدددة إلاثبددات يقددوم محدددافظ الحسددابات بتصددميم إلاجددراءات الالزمدددة اعددد قيامدده بتقيددديم 

 1:املخاطر العامة واملحددة والضوابط ذات العالقات وهنا  صنفان عامان من إلاجراءات هي 

   .الرقابةختبارات ا-

 .الجوهريةتحليلية ال جراءاتإلا -

املتبعددة أصددناف إجددراءات املراجعددة املددوالي  الصددنفان بدددورهما إلددى أصددناف أخددر  ويبددين الشددكلويقسددمان هددذان 

 .للحصول على أدلة إلاثبات

 

  صنا  إجراءات  املراجعة ل حصول عاى  دلة إلا بات :(I-11) شكل رقم                    

 

 إجراءات الرقابة الجبا ية                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .الطالب من إعداد :املصدر

 

 الحصول عاى  دلة إلا بات  وسا ل -2

يحصددل محددافظ الحسددابات علددى أدلددة إلاثبددات بمااولتدده لكددل مددن إجددراءات مددد  الالتدد ام وإجددراء الحصددول علددى 

 :أدلة إلاثبات اتية 

ال ددجالت واملسددتندات وألاصددول امللموسددة ويددوفر ذلددك أدلددة تختلددف فددي درجددة  اختبددار هددو :الفحفف  املففادي -2-1

ومصددددددددرها ومدددددددد  فاعليدددددددة نظدددددددام الرقابدددددددة الداخليدددددددة املطبدددددددق فدددددددي إعددددددددادها  الاعتمددددددداد عليهدددددددا بحسدددددددب طبيع هدددددددا 

عليدده بالنسددبة  لوجددود ألاصددل ولكندده ال يقدددم  الاعتمددادوتشددغيلها،ويوفر الفحددق لمصددول امللموسددة دلدديال يمكددن 

كن القددول بصددفة عامددة أن الفحددق املددادي وسدديلة مالتقيددين،وي أو ي بالنسددبة للملكيددة رورة دليددل إثبددات قددو بالضدد

                                                             
 .53 2115املكتب الجامعي الحديث ،إلاسكندرية ،مصر  ،" سس املراجعة الخارجية" ،عبد الفتا  الصحن- 1

 الجوهرية إلاجراءات الرقابة      ا تبارات

دراسة النظام 

 املحاسوي

دراسة نظام 

 الرقابة 

الا تبارات 

 التفصيلة

إلاجراءات 

 التحليلية 
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موسدوعية للتحقددق مددن املدااعم حددول كددل مدن مقدددار ووصددف ألاصدل، كمددا أندده فدي اعددو الحدداالت يفيدد فددي تقيدديم 

 .  1الجودة أو الحالة التي عليها ألاصل

هو الحصول على معلومات سليمة من أي ا  ذوي معرفدة سدواء مدن داخدل املؤسسدة أو مدن :املصادقات-2-2

يددتم الحصددول علددى املصددادقات مددن مصدددر مسددتقل عددن محددافظ الحسددابات،ينظر إليهددا علددى  ألنددهخارجهددا، ونظددرا 

لتوصددل كثيدرا بواسدطة املحدافظين، وتكدون املصدادقات دلديال مكلفدا نسدبيا عندد ا اسدتخدامهأنهدا دليدل قدوي ويدتم 

إليدده وقددد ال يكددون مالئمددا أن يطلددب مددن اعددو ألافددراد الددرد علددى املصددادقات،لذلك ال يددتم اسددتخدام املصددادقات 

فيها،حيددث يقددوم عددادة بالحصددول علددى اسددتجابة كتابيددة ولدد س اسددتجابة فددي كددل الحدداالت التددي ال يصددلح تطبيقهددا 

عددن أنهددا تعطددي تدددعيما أكثددر لدده متددى  شددفوية كلمددا كددان ذلددك ممكنا،فاملصددادقات املكتوبددة يسددهل فحصددها فضددال 

 .اشأنهاكان سروريا توسيح املعلومات الواردة 

يتمثل التوثيق في قيام محافظ الحسابات بفحق مستندات ودفاتر العمدل التدي تددعم املعلومدات :التو يق -2-3

املدرجددة بددالقوائم املاليددة،ويتمثل التوثيددق الددذي يقددوم بفحددق كافددة  ال ددجالت التددي يسددتخدمها العميددل لتقددديم 

وثيدق كندوع مدن ألادلدة ألاكثدر أداء العمل قد تم في صورة منتظمدة،ويتم اسدتخدام التاملعلومات التي تشير إلى أن 

قدد أنشد ع علدى نطداق واسدذ فدي كدل عمليدة التددقيق،كما يجدب عددم إغفدال نظدام  املسدتندمما لو كان هذا  إقناعا

الرقابددددة الداخليددددة وفددددي حددددال اسددددتخدام التوثيددددق مددددن قبددددل محددددافظ الحسددددابات يشددددار إلددددى ذلددددك عددددادة بددددالفحق 

 .2املستندي

مشددداهدة عمليدددة أو إجدددراء يدددتم أداءا مدددن قبدددل آخدددرين ،تدددوفر املالحظدددة أدلدددة تتكدددون املالحظدددة مدددن  :امللحظفففة-2-4

كددذلك بحقيقددة أن إجددراء  التدددقيق اشددأن أداء عمليددة أو إجددراء ،لكصهددا محدددودة بالنقطددة الامنيددة التددي تمددل فيهددا،

ظ الحسدابات املالحظة قد يؤثر على كيفية أداء العملية،وعموما فإن املالحظة في حدد ذاتهدا ال تعتبدر كافيدة ملحداف

ملالحظة مدا يقومدون بده مدن أعمدال ملا يحيط بها من مخاطر في أفراد العميل يكونون على علم بأنه سوف يحضر 

مما قد يؤدي إلى تضليل محافظ الحسابات إذا توهم بأنهم فعال ينفذون أعمالهم وفقدا للسياسدات املوسدوعية 

 .3ب نما هم في الحقيقة عكس ذلك

فددددي داخدددددل  مطلعددددينيتكددددون الاستفسددددار مددددن طلددددب معلومددددات ماليدددددة وغيددددر ماليددددة مددددن أيدددد ا   :الاستفسففففار-2-5

املؤسسة أو خارجها،والاستفسار من رسمية كتابية إلى غير رسمية شفوية،وتقييم الاسدتجابات لالستفسدار جداء 

يحصددل محددافظ الحسددابات علددى إلاجابددات الالزمددة البددد أن يختبددر هدددذا  ال يتجدداأ مددن عمليددة الاستفسددار،وبعد مددا

 .الداخلية وذلك باستخدام أدلة إثبات أخر  إلاجراءات للوقوف على مد  فاعليته  في الرقابة 

ب واملؤشددرات املهمددة ،ومددن سددمصها نتددائج البحددث فددي النسدد تشددمل إلاجددراءات التحليليددة :إلاجففراءات التحليليففة-2-6

القددددات التددددي تكددددون متعارسددددة مددددذ معلومددددات أخددددر  ذات العالقة،وتسددددتخدم إلاجددددراءات التحليليددددة التقلبددددات والع

 .4اشكل كبير في حالة الحسابات التي ل س لها أهمية نسبية 

هدا أثناء جمعه ألدلة إلاثبات التدي يرتكدا علي الحسابات صعوباتيواجه محافظ   صعو ات جمو  دلة إلا بات-3

 :ومن بين هذا الصعوبات نجد ،املحايدعند إبداء رأيه الفني 

                                                             
1

 111، ص1117،الدار الجامعية،الجزء الثاني،اإلسكندرية، مصر " موسوعة معايير المراجعة"د العالي حماد، طارق عب-
2

 17، مرجع سابق ص"دور محافظ الحسابات في تقيم نظام الرقابة الداخلية"نسرين حشسشى،  
3

 171، ص1119أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق،  
4

     101أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص 
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 .مما يقودا لبذل الكثير من الوقل والجهد ،املؤسسة  املحاسبية املستعملة لدعدم صحة وكفاية النظم -

 .إلى عملية التدقيق نظرة خاط ةعدم التعاون من قبل املوظفين ألنهم ينظرون -

 .تعقد العمليات التي يقوم بها محافظ الحسابات -

 .1الاستمرار في تصعيد نسبة الاختبارات اسبب سعف نظام الرقابة الداخلية-

 

 املالدم مء طر  محافظ الحساباتالتالرير  :املطلب الثالث

 

واملؤشددددددر علدددددى إنجددددداز عملددددده وفقدددددا ملعدددددايير التددددددقيق املتعددددددارف  املحصدددددلة الصهائيدددددة لعمليدددددة التددددددقيق ر يعتبدددددر التقريددددد

،فإنددده يترتدددب عدددن مهندددة محدددافظ الحسدددابات إعدددداد التقريدددر يتضدددمن  الشدددهادة تبعدددا للنصدددو  الجاائريدددة عليها،و 

رفدددو الشددهادة ينبغددي أن تبدددرر  اقتضدداءوصددحة الوثدددائق السددنوية وعنددد  انتظاميددةبددتحفظ أو بدددون تحفددظ علدددى 

 .قانونيا 

 مفهوم التالرير -1  

قومددددات علميددددة وثيقددددة مكتوبددددة تصدددددر مددددن يدددد ق تددددوافرت فيدددده م"محددددافظ الحسددددابات هددددو عبددددارة عددددن  تقريددددر    

ا ويتضدمن تقريدر  وتوفرت له سمانات تجعله أهال إلبداء رأي فني محايد يعتمد عليه، ،وعملية وي صية معينة

 2ورأيه في ،بإيجاز إجمال ما قام به من عمل

محاسددددبية ومدددد  تعبيدددر القدددوائم ال تاميدددة عددددن تحتويددده مدددن بياندددات  ومدددد  دقددددة مدددا ،الددددفاتر وال دددجالت انتظدددام

 .نتيجة النشاط واملركا املالي

 :هنا  نوعان من التقارير : نواع التالرير -2

 :3يتضمن هذا التقرير ما يلي:التالرير العام حول املصادقة عاى الحسابات السنوية -2-1

 التذكير بكيفية وتاريخ تعيين محافظ الحسابات ،-

 التعرف على املؤسسة والدورة موسوعة التدقيق،-

 الوثائق املالية التي خضعل للتدقيق والتي يجب أن تمض ى وترفق بالتقرير كمالحق -

 .التذكير بمعايير ألاداء امل ي وأهدافها ،ومد  احترامها في هذا املهمة -

 .على النتيجة عرض لمخطاء والنقائق املكتشفة بكل وسو  مذ ذكر آثارها باألرقام -

املقدمددددة مددددن طددددرف مجلددددس إلادارة وال الفددددات املحتمددددل أن تكددددون حددددول املعلومددددات  املصددددادقة علددددى املعلومددددات-

 .سافية التي طلبها من هذا املجلسإلا 

تبيددان آثددار ذلددك علددى هددذا  أسددباب التعددديالت املحتملددة والتددي تخددق الطددرق املتبعددة فددي إظهددار القددوائم املاليددة مددذ-

 .القوائم

و املصددادقة أو بدتحفظ أو يدرف ،ادق فيهدا علدى الحسدابات بدددون تحفدظة واضدحة ملحدافظ الحسدابات يصددخاتمد-

 .بأدلة

                                                             
 73بوقابة زينب،مرجذ سابق   1-

 273  ،2112دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيذ الطبعة ألاولى  ،"دراسة متعمالة في تدقيق الحسابات" مسعد،محمد فضل - 2
 72-21   2117  ديوان املطبوعات الجامعية ،الطبعة الثانية ،الجاائر  ،"املراجعة ومراقبة الحسابات مء النظرية إلى التطبيق" محمد بوتين،- 3
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 .ن أن تهدد الاستمرارية في النشاطألاوساع املمك-

 .املساهمات في رؤوس أموال مؤسسات أخر  التي قامل بها املؤسسة إن وجدت -

بغدددددي التصدددددريح بهدددددا لوكيدددددل فدددددي املؤسسدددددة التدددددي ين وأي موظدددددفاملخالفدددددات املرتكبدددددة مدددددن طدددددرف أعضددددداء املجلدددددس -

 .الجمهورية

املالية التدي تدم تددقيقها يتصدف بمسدتو  املصادقة بدون تحفظ أن القوائم  على محافظ الحسابات في حالة   

ويمكددددددن أن يرفددددددق هددددددذا النددددددوع مددددددن املصددددددادقة بمالحظددددددات بهدددددددف الشددددددر  أكثددددددر  عددددددال مددددددن الشددددددرعية والصدددددددق،

 .لهذا املالحظات أثر على حقيقة الحساباتللمساهمين وبدون أن يكون 

 

  همية التالرير -3

 :يمثل التقرير أهمية خاصة ملراجذ الحسابات لمسباب التالية :ألاهمية ملحافظ الحسابات -3-1

 .أن التقرير دليل ومؤشر على إنجاز املراجذ للتكليف بمراجعة القوائم املالية للمشروع-

 .طلبهمالتقرير سيوجه في املقام ألاول للمساهمين الذين كلفوا بأداء املهمة فهو أداة إلشباع  أن-

 .نحواأن التقرير وسيلة لتوصيل رأيه ألصحاب املصلحة في املشروع ويستفيد من ردود فعلهم -

ءا للمرحلددة ألاخيددرة التقريددر احددد املؤشدرات الهامددة علددى أدا مسددتوفيا ملعددايير أن نجاحده فددي إعددداد وعددرض التقريدر -

 .للمراجعة

 :ر لمسباب التاليةتهتم إدارة املشروع بالتقري: همية التالرير إلدارة املاروع  -3-2

 .بمسؤولياتها عن القوائم املالية تقرير محافظ الحسابات دليل على وفابها-

 .سفاء الصدق على القوائم املاليةأن رأي محافظ الحسابات وسيلة إل -

 .1الحسابات يطمئن أصحاب املصلحة في املشروع على أنها تلت م بالتشريعات واللوائحأن رأ  محافظ -

سددددرورة تددددوفير بيانددددات أساسددددية معينددددة تسددددهم إسددددهاما إيجابيددددا وفعدددداال فددددي ترشدددديد أصددددحاب رأس مددددال املؤسسددددة -

 2كاها املاليتعنيها أمورها في الحكم علي مجريات ما فيه وعلى نتيجة نشاطها وعلى مر وإدارتها والجهات التي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1

، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير "دور الرقابة الداخلية والمراجعة الخارجية في تحسين أداء المؤسسة"وجدان علي محمد، - 

 018-  017ص ص 1101-1119في العلوم التجارية فرع محاسبة ومالية، 
2

، مذكرة تدخل ضمن نيل شهادة الماستر،كلية "دور محافظ الحسابات في دعم مصداقية القوائم المالية للمؤسسة االقتصادية"هادية مفتوح، - 

 11-11: ، ص، ص1101العلوم االقتصادية وعلوم التسير، تخصص تدقيق محاسبي ، جامعة الوادي، 
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 :ألاول  لصة الفصل 

 

مؤهددل وذو خبددرة إمددا مكتسددبة  م دديمهنددة التدددقيق تكددون مددن طددرف يدد ق مددن خددالل هددذا الفصددل نسددتنج أن    

ا يعتبدددر محدددافظ الحسدددابات الشددد ق القدددانوني الدددذي مدددن دراسددداته أو مدددن قيامددده بواجبددده امل دددي ،ومدددن خدددالل هدددذ

واملحاسدددبية صدددحة وصددددق البياندددات املاليدددة مدددد  والتحقدددق مدددن يعمدددل علدددي فحدددق جميدددذ مسدددتندات املؤسسدددة 

أثنددداء التددددقيق ي أن يحتدددرم املعدددايير املتعدددارف عليهدددا فددد بدددد سسدددة وال ،ويشدددترط  أن يكدددون مسدددتقال ومحايددددا عدددن املؤ 

والدددذي يكدددون لعمليدددة التددددقيق  والدددذي يعتبدددر املنددتج الصهدددائيم بإعددداد تقريدددرا الصهدددائي تأديددة مهامددده ،وفدددي ألاخيدددر يقدددو 

 .لإلدارة العليا للمؤسسة موجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 
 

 الثاني الفصل
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 :الفصل الثاني تمهيد

 

يعتبررنظامررلرظابة للررخظاب اي أررخظسرر ظمثظبة خررخظلفاللررخظيرريظابرر  لصظلح ظابررمثظ بصرر ظظب ررل  ظا خررل ف  ظل رر خظ

دايرررملظا ة خرررخظظن ابتخرررأ ،ظحيعتبرررنظ رررماظابنمررلرظبررر ظم ررر ظح رررل  ظلطرررةاذظظ الظاب ررر خظلل ة خرررخيلصررخظحفل رررخظ

ابتررر ظ ة عررراظم افرررلظببرررل يظا جخرررللللظسررر ظلا رررلةظبجلبه،حم ررررلظبرررهظم فأرررخظ  ع رررهظيخرررجةظم ررر ظ ب أررر ظظالا ت رررلد خ

 ررخظحاضرجخظمرر ظامرلرظابة للرخظاب اي أرخظ رنتنلح ظسر ظ رماظاب  رملظ ام ر اذظا ة خرخظ،حبر ظمترملظ  ر   ظصر   ظ

 :ببلحثظب خفخظم  ظابنب ظابتلل 

 

 .يةماهية نظام الرقابة الداخل :املبحث ألاول 

 

 .أساسيات نظام الرقابة الداخلية :املبحث الثاني

 

 .دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية من طرف محافظ الحسابات :املبحث الثالث
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  .ماهية نظام الرقابة الداخلية :ملبحث ألاول ا

      

م فأرررررخظامرررررلرظابة للرررررخظاب اي أرررررخظيا رررررناظيرررررا ظابخرررررن الظلي رررررن ظحمصرررررب ظبررررر ظا   ررررر مللظابجلبرررررخظبررررر  ظظلةاد    

حبرررر ظيررررا ظ ررررماظ ررررحت ةلظسررر ظ ررررماظا ببررررثظللرررر ظبل أررررخظامررررلرظ ا ة خرررللظامررررةاظبعبررررنظة فجررررلظحة ررررلد ظب رررل يعجل،

ارررررلواظماررررر اصظابة للرررررخظابة للررررخظاب اي أرررررخظحأرررررثظا   رررراظلح ظةعة ررررر ظظامرررررلرظابة للررررخظاب اي أرررررخظ،ل نفرررررلظا   رررراظاب

 .ابالبثظي ل صظحم  اذظظ ماظابنملراب اي أخظحا   اظ

 

  .تعريف نظام الرقابة الداخلية :املطلب ألاول 

 

بخباظابت   ظابمثظمة هظحايتاذظا عة   ظبه،لالظظ،ةع دلظابتعل   ظابت ظا تفتظلنملرظابة للخظاب اي أخ     

 .ابت ظ فع ظامتفلد لظحليمظبفلظخمانلظ ن  دظب ف مخظب ظابتعل   ظلفلد فأ

 

مة تظبنمفخظا خبناءظا بل ب  ظحا بل ب  ظا عتف   ظاب ةوخأخظاملرظابة للخظاب اي أخظ: التعريف ألاول     

 أ ظابج ذظا تع  ظلرفل ظب ف مخظابرفلاللظابت ظةخلم ظم  ظابتبع ظس ظا ة خخظب ظمتملظ ب"لأاهظ

 ".1ح  بأ ظةع أفللظإلادا  ظح بخ  ظلداءظ ا ع  بلل،ظحإلال لءظم  ظلص  ظحا مأخ ،ا جفل خ

 

بك اخظب ظبخ  للظابتنمأ ظ" أفلظ خصظابة للخظاب اي أخظلأنفلظAICPAيفلظمة تظبنمفخظ :التعريف الثاني 

ا  ت د ظدايملظا ة خخظب ظمتملظحفل خظو لطلتفلظ،بةا بخظد خظا ع  بللظظلءاتةاإلا ظحب ظفملظاب ةلظح 

 .2ا ع ل ظب ظ بملظ ةصظا بل بخظ،ح نفأخظا ةدحد خظح فل ظ  بأ ظةع أفللظإلادا  ظ

 

ا خ رررررخظ:"ب ررررر ظمررررةذظا  فرررررسظلبة كرررراظب فبل رررررب  ظاب ررررلا ا  ظامرررررلرظابة للررررخظاب اي أرررررخظلأارررره :التعريففففف الثالففففث-

 ة بيظب ظح ل ملظحلتةاءالظ تبنل لظا ة خخظب فبل مخظم  ظلص  ظايتبرل ظد رخظا جخرللللظ ابتنمأفأخظحفملظبل

 .3"حد تخظالامتفلدظم افلظ، نفأخظي لء ظابعفملظحةش أسظل بلصظابخأل للظإلادا  خظا    مأخظ

 

ا خ خظ"ابة للخظاب اي أخظلفعنل لظاب ا سظحه ظظ01ةعةذظو ة ظبعل  نظا ةاتعخظ   ظظ:التعريف الرابع-

ابتنمأفأخظحتفأسظإلاتةاءالظحاب  ل ملظابت ظ تبسظس ظدايملظا  ةحصظابت ظب ظشأنفلظا بل مخظم  ظمص بهظ

   ظب ظ  ظميبنح ب أ ،س ظاب  ل ةظحد تخظالامتفلدظم افلحابتأي ظب ظد خظحصجخظاببألاللظا بل بأخظا س  خظ

 .ابع ل خظإلااتلتأخظس ظمف أللظا  ةحصظحالابتزارظلتن أمظابخأل للظإلادا  خظا ة  بخ

                                                             
 99ص ،بةتسظ لل  ،ببف ظب   ىظ  أفل - 1

2  Mokhtar Belaiboud, pratique de l’audit, Berti éditions, Alger, 2011, p23                                                                                                                                
 .85بةتسظ لل ظص لد يسظمب ظابخارظمشت ث، - 3
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ظداي  املرظ ، ظاملرظابة للخظاب اي أخظم  ظماه فع ظةعة  ،حيخاصخظب تعل   ظابخلل خ: تعريف شامل-

حح ل ملظابتحخأ ظحا  ل  سظا تبعخظس ظا  ةحصظبف ذظحفل خظمص بهظ يعفملظم  ظح سظا خ يظ نمأفأخ،

ح بيظحبةاتعخظاببألاللظا بل بأخظحابتأي ظب ظد تفلظحب  ظالامتفلدظم افلظحة لد ظابع ل خظإلااتلتأخظحةش أسظ

 .1ابعلب   ظم  ظابتفخكظللبخأل للظإلادا  خظا    مأخظ

 

  .الداخليةأنواع نظام الرقابة  :املطلب الثاني

 

 :ما اصظحه  اثظ خأ ظاملرظابة للخظاب اي أخظلل ظ فع ظ 

 ر ظ ر ظ ن أرم لظح  رلظة خرخظابتب أ ظب ظم ظفملظمف أرللظا تف ذظابة للخظا بل بأخظلل ظ:الرقابة املحاسبية -1

ا ة خرخظظ  ظ  ظةس أ جلظس ظد رل ة ظة سب ظإلادا  ظحم ظفملظمف أللظا بنملرظ    ضظابخ  خظا ا  ظحا عتف ظ

طب ررلظب فبررلدحظا بل رربأخظا  ب بررخظ برر الظملبررلظحقلبتررلل ظابتب رر ظبرر ظد ررخظا ع  بررللظا بل رربأخظحإلاتررةاءالظابترر ظ

 تع رر ظلبفل ررخظلصرر  ظح ررفل ظد ررخظح ررابخظابسرر الظا بل رربأخظحب لل ررخظلصرر  ظا   تررخظلرر  ل ةظح رر الظ

ت  رررررخظحبخلةنفرررررلظ،حةعتبرررررنظإلادا  ظا لبأرررررخظمحظلدا  ظا ة خرررررخظبرررررسظلصررررر  ظا  تررررر د ظ عررررراظسررررر ظم خرررررلرظا ة خرررررخظا خ

مرر ظح ررسظامررلرظ رر أ ظب ة للرخظا بل رربأخظبفرر ذظحفل ررخظلصرر  ظحة ررلد ظابا ررخظسرر ظظبخررل بخا جخرللللظلل ة خررخظ

 . 2م افلظظالامتفلدا ع  بللظا بل بأخظحقلبتلل ظة لد ظابا خظس ظا ع  بللظا بل بأخظحقلبتلل ظة لد ظد تخظ

 عناصر الرقابة املحاسبية -1-1

 .و لطظا  ةحصبل ب ظبتكلبملظح  أ ظ ت  ظحطبأعخظح سظاملرظب-

 .ح سظح  فأ ظاملرظبختن ثظبتكلبملظحبا  ظبعف أللظا  ةحصظ-

 .   ام ظا بل بأخظا تعل ذظم افلح سظاملرظ  أ ظ  ةدظمص  ظحبفت كللظاب ةحصظح  لظب-

 .   ام ظا بل بأخظا تعل ذظم افلحصظح  لظبح سظاملرظ  أ ظظ  ةدظمص  ظحبفت كللظاب ة -

ب تب رررر ظبرررر ظد ررررخظبررررلظ رررر ظةسرررر أ هظبرررر ظلألاررررللظ(شررررجةظبررررااظ)ح ررررسظامررررلرظامرررر ادظبرررر اة  ظبةاتعررررخظب رررركملظدح ثظ-

 .ب تن ظا ع ظمنفلظب زا ظا ةاتعخحبع  بللظبلبأخظيا ظا

 .3 ظحاح ظمحظميثنظس ظا  ةحصظاتأ خظا  ةدظحابتخ  للظا  ةد خظس ظنفل خظاب تن ظب ظبخل  ظالمتفلدح سظاملرظ-

 :اريةدلا الرقابة -2

 ن  ثظابة للخظإلادا  خظملد ظم  ظل لبأاظحإلاتةاءالظحي خظابتنمأ ظابت ظةختف ذظ ب أ ظم ص ىظي لء ظ    

ة غأ أخظبفعنخظ،ح فل ظالابتزارظللبخأل للظحإلاتةاءالظا    مخظ،ح ب أ ظابة للخظإلادا  خظ ت ظب ظيا ظ

 .ملظبختفةحإلاتةاءالظا تع  خظللبتخ أيظ،حبتلبعخظ ن أمظا خ يظب كاب  ل ملظ

ي رررر الظابعفرررررملظ ا تفل رررركل ظبتب  ررررر (إلادا ثظحا بل ررررب )ح ت  رررراظ رررر ذظابتخ رررررأيظ ررررةح  ظ رررر ا ةظابنمرررررلرظظظظ

حإلاتةاءالظاباةبخظألداءظابعفملظل ة  خظ ت  ظللبع لء ،يفلظ حبغ ظحت دظاملرظ  أ ظب ت ل  ةظيعر ظم ر ظم رل ظ

                                                             
 بةتسظ لل  ،ببف ظب   ىظ  أفل  - 1
 9ص2115،اب ا ظا  لبعأخظإلا عن   خظ،ب ةظ"الداخليةاملراجعة التشغيلية والرقابة " مب ظاب تلحظابصج ظحآيةح ،-2
 215ص،ظ2116،ظا عتبخظا  لبعأخظا ج  اخظإلا عن   خظب ة ،"دراسات متقدمة في املحاسبة واملراجعة" ابخةا ل،ببف ظابخأ ظ- 3
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يخرررلم ظم ررر ظي ررر ظمحترررهظاب ررر  ظحابررررع ظسررر ظيررريظ ررر نظحمداءظبةايررراظا خرررل بأخظ، ررر ظ( مسررر  ظحم  رررا)ا خرررل بألل

 1.،محظابتفةبظب ظا خةحبأخظا ب د ظبكملظبنف ظا خل ب  الاحتكلفللظل  ظ

حالشكظماهظلت ا ةظاملرظ  للخظلدا  خظس ظا ة خرخظبعر ظل ة  رخظ ر أفخظم فأرخظةخرت أسظفل رخظا خرت  للظإلادا  رخظ

ب ظبتلبعخظو لطظا ةاياظابتلبعخظبجلظ،حابتب  ظب ظب  ظابتزارظفملظبنف ظلرل خ يظبجر ظب ر بلظحا بر دظظا خل بخ

حأرثظ,بعلظظب كملظبتناليظ(ا بل ب ظحإلادا ثظ)ة للخظلل خةحبألل،ح حبغ ظ  ا ةظا ع ظاب خابتخ أ أس ظا  اةاللظ

 .2س ظ  ج ظةخت أسظا ة خخظب ظ ب أ ظابة للخظاب اي أخظاب علبخظ

 :عناصر الرقابة لادارية 2-1

 ب  ررر ظل ررر اذظابعلبرررخظابة  خرررأخظب ف رررةحصظحيرررماظل ررر اذظاب ةمأرررخظم ررر ظبخرررت ثظإلادا الظحل خرررلرظحابتررر ظ-0

علبررخظاب ةمأررخظم رر ظبخرت  ظإلادا الظحل خررلرظحابترر ظةخررلم ظسرر ظ ب أرر ظل رر اذظةخرلم ظسرر ظ ب أرر ظل رر اذظاب

 . ب أ جلابعلبخظابة  خأخظبسظح سظ  صأ ظد أ ظ املظ مهظل  اذظحتىظيخجملظ

ح رسظامرلرظبة للرخظا خ ررخظابتنمأفأرخظسر ظا  ررةحصظبررفل ظ ب أر ظبررلظترلءظبفرلظبرر ظلترةاءالظحي ر الظحقلبتررلل ظ-2

 .  ب أ ظل  اذظا    مخ

ح ررسظامررلرظبت رر  ةظمنلصررةظابح ررلطظسرر ظا  ررةحصظم رر ظايررتاذظما امجررلظب رركملظدح ثظسرر ظل ا ررخظفررملظ ررنخظبلبأررخظ-3

 .يلصخبتك  ظ مهظابت   ةالظل ل ظس ظم  ظا  ل اللظح ب   ظالاابةا للظابخ بأخظل  خظ

 :بفلظحبنفلظظبا تنشلدح سظاملرظيلصظب خأل للظحإلاتةاءالظا خت  خظب عنلصةظابجلبخظس ظا  ةحصظ-4

 . أل للظحلتةاءالظاب ةاء-

 . أل للظحلتةاءالظاببأس-

 . أل للظحلتةاءالظإلااتلج-

 .لتةاءالظابتخع نظ نت للظا  ةحص أل للظح -

ح سظاملرظيلصظبعف أخظا خل ظاب ةا ظ رف ظ ابخظا خل  رلظلفرلظالظ تعرل عظبرسظب رل  ظا  رةحصظحبرلظ فر ذظ-8

برررر ظاترررل  ظ،حم رررر ظم ررررل ظمثظ ررررةا ظلدا ثظالظ تخرررمظلالظلنررررلءظم رررر ظم ررررسظظللررر ظ ب أ ررررهظبرررر ظم رررر اذظحبرررلظ  ررررملظلبأرررره

 .حبعل  نظبعأنخظحبع ظد ا خظحا أخظ بن ظ ةح  ظا خل ظباملظ ماظاب ةا ظ
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 .للخظا بل بأخظحابة للخظإلادا  خابة اب ةلظل  ظ(: II-10)ت ح ظ   ظ

 ابة رررررررللررررررخظإلادا  رررررررررخظ ا رررربرررل برررررررأخظابة ررررررررللررررررخ حتهظا رر ل اررخ

حفل رررررررررخظلصررررررررر  ظبررررررررر ظابخرررررررررة خظ ابج ذظب ظابة للخظ

ح ررررررررررررر ءظظحالايرررررررررررررتا حابررررررررررررررألصظ

 .الا تخ ار

ابتب ررررررر ظبرررررررر ظد ررررررررخظا ع  بررررررررللظ-

ا لبأرخظابرر ا د ظسر ظاب رر ا  ظا لبأررخظ

 حابت ل  ةظا لبأخظ

ابتب ررررررررررررررررر ظبررررررررررررررررر ظي رررررررررررررررررلء ظلدا  ظ-

 . خأ أابت غابعف أخظ

ابتب ررر ظبرررر ظالابتررررزارظلررررلب  اا  ظ-

حاب  ا ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ظحابخأل ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررللظ

حإلاتررررررةاءالظابترررررر ظح ررررررعتفلظلدا  ظ

 .اب ةيخظ

برررررررر ظ ن أررررررررمظمف أررررررررللظابتب رررررررر ظ- طبأعخظمف أخظابة للخظ

ح  ررررررررلظبنمررررررررلرظ  رررررررر  ضظظا ح ررررررررل 

  خظا ا رررررررر ظحا عتفرررررررر ظبرررررررر ظابخرررررررر

 .إلادا  

ابتب ررررررررررررررررر ظبرررررررررررررررررر ظم ظمف أررررررررررررررررررللظ-

 ررررررررر ظ ررررررررر ظةسررررررررر أ جلظسررررررررر ظظا ح رررررررررل 

حابسرررررررررررررررررر الظطب رررررررررررررررررررلظظابرررررررررررررررررر  ل ة 

اللظا بل ررررررربأخظا  ب برررررررخظب فبرررررررلد

  ب الظملبلظ

ابتخ أ أررررخظظظظا  اةاررررلللمرررر ادظ-

حابتكررررررررررررلبأ ظا عأل  ررررررررررررخظح أررررررررررررل ظ

لداءظاب ع ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ظحل  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلدظ

الاابةا رررررررررررللظحبعة رررررررررررخظم ررررررررررربلبفلظ

إلاتررررةاءالظابتصررررجأبأخظظحا خررررل 

 .اباةبخظ

ابتب رررررررر ظبرررررررر ظ ن أررررررررمظح  بأرررررررر ظ-

 إلاتةاءالظحابخأل للظإلادا  خظ

 11-11املراجعة التشغيلية مرجع سابق ص وآخرينعبد الفتاح الصحن :املصدر

 

بعف أرررللظا  رررةحصظظابت  رررل ا ابرررربياب  رررل ملظحإلاترررةاءالظابتررر ظ رررةدثظللررر ظظ   ررر ظلرررهظفل رررخ:الفففداخ ي  الضفففب -3

ل  خظبخرتفة ظيرأ ظ كر  ظابعفرملظابرمثظ  ر رظلرهظمحر ظل رةادظلل ة خرخظبتففرلظبعفرملظ رةدظآيرة  ظحبةا برلظبرهظسر ظ

ا رسظاب  رتظ   ل أرلظبفرلظ ررف ظحخرر ظ ر نظابعفرملظحا بل مرخظم ر ظمبرر ا ظا  رةحصظح اخر ظاب  ر صظسر ظلي ررلءظمحظ

 .ابغشظمحظايت ل هظس ظح تظبا  ظل اظبلظح سظ عا

 :   ظ  تب  ظابربيظاب اي  ظملد ظب ظيا ظبلظظظ

 .  خأ ظابعفمل-

 . ب   ظالايت لصللظحابخ  للظحا خةحبأللظل   ح-

يررأ ظ ررت ظ  ررملظاب اتبررللظا تع  ررخظلل بل مررخظم رر ظلصرر  ظمرر ظ)اب  ررملظلرر  ظا خررةحبأللظاب  أ أررخظا خت  ررخظ-

الظا ة خررررخظبرررر ظمثظ رررر ءظا ررررتعفل ظمحظلبأررررثظ فعرررر ظحفل ررررخظب تررر د(  ررركظابترررر ظ خررررتصظلا بلتفررررلظسررر ظابسرررر الظ

 . ألصظ
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حبرر سظ نررلفظيرراذظحرر  ظبخررةحبأخظببررل يظا جخررللللظمرر ظ بررصظح  رر   ظح ررل ملظحلتررةاءالظفررملظبرر ظابة للررخظ

  ررر رظلررهظحم ررر ظحعفرررهظابشخصررر  ظم ررر ظدالبرررخظ ا بل رربأخظحابرررربيظابررر اي  ظ،ل اظمنفرررلظ رررة ةظب رركملظببلشرررةظم ررر ظبرررل

 .1اب  ا  ظا لبأخظ

 

 .الداخليةالرقابة  وأهداف نظام خصائص:املطلب الثالث

 

 .نظام الرقابة الداخلية  خصائص-الفرع ألاول 

حتىظ تخنىظ ب أ ظ  نلفظابع   ظب ظا خ ل صظحا ت  بللظابت ظ  اظم ظ ت  ةظس ظمثظاملرظ  لباظ  أ ،ظظظ

 :    ا ةت  ظحب ظ ف ظ مهظا خ ل صظبلظالا ت لد 

 حبغر ظم ظ كر  ظامرلرظابة للرخظاب اي أرخظبنل ربلظ و ر ظحار صظا ة خرخظ:واحتياجاتهاملالئمة لطبيعة النشاط  -1

سررر ظا ة خرررللظابعب ن ،يفرررلظم ظيكرررملظحب بأعرررخظابح رررلطظ، ل ة خرررخظاب رررغ ن ظ بترررلجظللررر ظامرررلرظابة للرررخظ خت ررر ظ

 .2م لبأاظابة للخظا عتف  ظادا  ظا بأعللظ خت  ظم ظ  كظا ختخ بخظس ظإلادا  ظا لبأخظ

  ررر رظم ررر ظايت رررلذظلي رررلءظحالاابةا رررللظ برررملظ بفرررلظا رررتخ ارظامرررلرظ  للرررخظتأررر ظحبت ررر  ،ظ   ررر  :الفعاليفففة -2

حبعل  تفررررلظل ة  ررررخظ رررررف ظمرررر رظحت د ررررلظسرررر ظا خررررت بمل،لأ ملظ ك  ررررخظبفعنررررخظحم ررررةصظح ررررتظبرررر ظطررررةذظ ح  مجررررل،

 .اب ل ف  ظبفماظابعفمل،ب ظمتملظ ب أ ظابج ذظا ةغ بظ أه

ف ظابعا رنظبر ظابعنلصرةظابب رة خ،حبع ظبخرأبخظبرلظل اظفرل ظا رة ح ظالشكظم ظإلادا  ظا لبأخ، تر:املوضوعية  -3

  رررررر رظبعف ررررررهظل ة  ررررررخظ رررررر أفخظحتأرررررر  ظح حبغرررررر ظم ظ كرررررر  ظيل ررررررعلظ برررررر دالظحامتبررررررل الظ خ ررررررأخ،أل ظلدحالظ

حل رررلبأاظابة للأرررخظمنررر بلظ كررر  ظ خ رررأخ،الظب  ررر مأخظ، رررة ةظ بررركظم ررر ظا جعررر ظم ررر ظلداءظ،بفرررلظ  ع رررهظغ رررنظ

ا   بررخظبرر ظطررةذظبةاتررسظا جخررللللظ  رراظم ظ كرر  ظب  رر مأخ،حألد خظ ترررف ظلألاررللظبجررلظظ رر أ ،أل ظابت ررل  ة 

 . 3بعن ظحب ب  ظفلذظم ظاب  عأخظا لبأخظب فح أ 

ابعفررررملظمنرررر ظب اتجترررهظبةخ رررريظا تغ ررررن ظظالا ررررتفةا  خظسررر  حبغرررر ظم ظ كررر  ظابنمررررلرظابة ررررلباظ رررلد اظم رررر ظ :املرونفففة -4

 . دظباملظ  كظا تغ نالظح ب غظمنفلحب مةحذظابغ نظبت  عخظحأثظيعفملظاملرظابة للخظاب عل ظ  اظم ظ ب

 حبغررر ظم رر ظامرررلرظابة للرررخظاب اي أررخظم ظيععرررسظابنفررر  جظابتنمأصرر ظب فة خرررخظلبأرررثظ :التنظفففيمنمففو    -8

 .بةياظ  ةيسظا جلرظح    ضظابخ  خ ك  ظببل يظا جخللللظ  ظبةياظابة للخظ فلبلظيفلظ  ظ

  اظم ظ ك  ظاملرظابة للخظبخلح لظبتك  خظحس ظاب ا سظ رمهظا خلصرأخظبنمرلرظابة للرخظةعتبرنظ:الاقتصاد -6

 .ا خت  خظةا ل لظس ظابح لطللظبت لحلظ  ا  ظابة للخظحرظوخبأخظامةا

برر ظاب اترراظم ظ كرر  ظم ررلبأاظحطررةلظابة للررخظا خررتخ بخظحاضررجخظح لل ررخظب ت بأرر ظدح ظم ررخظ: سففهولة الفهففم -1

م ا  ظ،حبع ظل بأعخظبعضظا عل  نظابة للأخظباملظا علداللظابة ل أخظظحيرةا يظابتعرلد ظحح رل ملظابة للرخظا لبأرخظ

اب ررررعاظ جفجررررلظح  ررررلظب بأعتفررررلظاب نأررررخظ  رررراظم ظيخررررتعل ظل جررررللظالايت ررررلصظحا خبررررناءظبرررر ظمتررررملظ  رررر   ظبرررر ظ

 .ا ع  بللظلل ظا   اءظ

                                                             
 26ص2100،ظاب بعخظلحل ظ،ل د  ،بة خخظةبار ،"أصول املراجعة" ،ط بخظببف ظمل ظ أبخظحلب - 1
 050ص2115،دا ظبخ ن ظب ح ةظحابت ةيسظحاب بلمخظ،اب بعخظابالباخظ،مفل ،ل د ظ،"لادارة علم وتطبيق"ببف ظ  ا ظا  أ س  ظحتفأ خظتلدظهللا،- 2
 .009 لل ظصظس  أفل ،ظبةتببف ظب   اظ-3
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 حبغ ظم  ظاملرظابة للخظللا ل خظلل ظابع  ظم ظظالاابةا للظم ظ ب  ظاب ة  خظ:ألاعمال التصحيحية  -1

  . 1إلتةاءالظحلمفل ظاب اتاظل بلمجلظبتصجأ ظ مهظلب   ب

حوعن ظلهظا  للظابنملرظابة لباظا  تنح،بسظة  ظحطبأعخظابح لطظابمثظ ت ظابة للخظ :واملالئمة الاستمرارية -9

م أهظ، عن بلظ ك  ظا ة خخظصغ ن ظ،  رملظبجلظم   بظ  للخظبخأي،م  ظمعسظ بكظمن بلظ ك  ظة  ظ

 .ا ة خخظيب نظ ت  اظاملرظميثنظةع أ اظحبا فخ

ل  نظا خلصخظلكملظا خ يظ مهظابنم ظ  فأسظا عظا تأعلبي  نظ كلبملظابنم ظابة للأخظلل ظ ةح  ظ :التكامل -11

للا ل خظلل ظماهظ  اظم ظ ك  ظ نلفظ كلبملظل  ظا خ يظ اتفلظحم رلظ كلبملظل  ظابنم ظابة للأخظ ،ابتنمأفأخ

 .2ا ختخ بخظ

 

 أهداف الرقابة الداخلية -الفرع الثاني

ابة للرررخظاب اي أرررخظم ررر ظم ظل ررر اذظا رررةادظ ب أ جرررلظبررر ظ رررماظظبنمرررلرمتفعرررتظابتعرررل   ظابتررر ظمح دال رررلظ رررلل لظ   

 :ابنملرظه 

ا تعرر د ظب فة خررخظحسررر ظم ابررملظإلااتررلجظداي جرررلظحسرر ظا  لتفرررلظ ل ظابررتبع ظسرر ظلو ررر خ:لففتح م فففي امل سسفففة ا -1

 ب أرررر ظبررررلظ ةبررراظلبأررررهظا ة خررررخظ حبغرررر ظم افررررلظح كلبأ جرررلظحم ا رررر  لظحسرررر ظبخت رررر ظابخأل ررررللظابتررر ظح ررررعتظبغأررررخظ

 ب  ررر ظم ررر ا جلظ،ف جرررلظحطة جرررلظحلتةاءاتفرررلظبررر ظمتررررملظاب  ررر ذظم ررر ظبع  برررللظ الظب ررر ا أخظةععرررسظاب  ررررعأخظ

 .3ا ج أ أخظبجلظ،حا خلم  ظس ظي  ظ  للخظم  ظبخت  ظابعنلصةظا ةادظابتبع ظ افل

اب اي أررخظ رر ظحفل ررخظمصرر  ظا ة خررخظ،برر ظيررا ظ ررةعظل ظبرر ظم رر ظم رر اذظامررلرظابة للررخظ: حمايففة ألاصففول  -2

حا ج رررررر لظ، ررررررمهظا جفل ررررررخظ فعرررررر ظظا باحاررررررللحفل ررررررخظبلد ررررررخظححفل ررررررخظببل رررررربأخظ  فأررررررسظمنلصررررررةظالا ررررررتافل الظ،

ا ة خررخظبررر ظابب رررلءظحا بل مرررخظم ررر ظمصرر بجلظبررر ظفرررملظلي رررل ظا فعنرررخظ،حيررماظد رررسظ   تفرررلظإلااتلتأرررخظلفخرررل فخظ

 . ب أ ظل  اذظا ة  بخظ ف ظابخأل للظابعلبخظب فة خللظلص  ظا  ت د ظبتفعأنفلظب ظ

ل ظابرررررتبع ظسررررر ظلو ررررر خظا تعررررر د ظب فة خرررررخظ،حسررررر ظم ابرررررملظإلااترررررلجظحسررررر ظابن  رررررللظ:الفففففتح م ففففففي امل سسفففففة  -3

ح كرررلبأ ظم ا ررر  لظ،حسررر ظبخت ررر ظابخأل رررللظابتررر ظح رررعتظبغأرررخظ ب أررر ظبرررلظ ةبررراظلبأرررهظا ة خرررخظ، حبغررر ظم افررررلظ

جررلظ،طررةلظحلتةاءاتفررلظبرر ظمتررملظاب  رر ذظم رر ظبع  بررللظ الظب رر ا أخظةععررسظاب  ررعأخظ ب أرر ظم رر ا جلظح ألف 

سر ظظن ابتخرأ ا ج أ أخظبجل،حا خلم  ظم  ظي  ظ  للرخظم ر ظبخت ر ظابعنلصرةظا رةادظابرتبع ظ افرلظبرماظمو رألظ  للرخظ

 .ا ة خخظ

حد ترررخظالامتفرررلدظم ررر ظبغأرررخظ رررفل ظا مأرررخظتأررر  ظب فع  برررللظ حبغررر ظايتبرررل ظد رررخظ:ضفففماو نوعيفففة املعلومفففات  -4

  ظللر ظاترل  ظ تفارملظسر ظا ع  برللظ،ل ظاببألاللظا بل بأخظس ظ ملظاملرظبع  بلةاظيعل جظظاببألاللظب ظمتملظاب صر

 :  ج زظ مهظاببألاللظا بل بأخظ ت ظمبنظاملرظا ع  بللظا بل بأخظابمثظ ت  ظلل خ ل صظابتلبأخظ

 . أللظب ظا    ظس ظم ةبظح تظبفع ةس أملظابعف-

                                                             
 .050  ا ظا  أ س  ظحتفأ خظتلدظهللا،بةتسظ لل ظ،صظببف -1
 005،ظص لل ظس  أفل ،ظبةتببف ظب   اظ- 2
 20بلتخت نظصظ محف ،ظبمية حت ا ظم  ظ- 3
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 .بفلحابتأي ظب ظاببألاللظا تع  خظظاببنالب ظآلال لديل ظابعف أللظابت ظ   تظلل ظ-   

 .ا عل  خ ب  اظاببألاللظم  ظحخاظصن جلظحي ل  جلظس ظفملظبةح خظب ظبةاحملظ-   

 .احتنارظا بلدحظا بل بأخظا ت  ظم افلظحاب  ام ظاب اي أخظب فة خخظب ظمتملظ     ظا ع  بللظا بل بأخظ-   

 .1  ةيسظا ع  بللظم  ظلطةاذظاب لبخظبجل-   

ل ظلحكرررلرظامررلرظابة للرررخظاب اي أرررخظلكرررملظح رررل  هظدايررملظا ة خرررخظ فعررر ظبررر ظ رررفل ظ:تشففعيع العمفففل ب ففففا ة  -5

حابعرر ءظ رر ا دظا ة خررخظ،حبرر ظ ب أرر ظظ علبأررخظسرر ظو ررلطجلظبرر ظيررا ظابررتبع ظسرر ظابتكررلبأ ظظلباررملالا ررتعفل ظ

لتخ أررررجلظمنررر ظحررر حدظظابررر األظ،غ رررنظم ظامرررلرظابة للرررخظاب اي أرررخظالظيع ررراظبرررإلدا  ظبعرررضظابررررفلاللظ  ررريظظلرررملظ

 .2يع اظ بخنلظس ظبةدحد خظا ة خخظ

بخأل ررررللظإلادا  ررررخظا ة رررر بخظبرررر ظ بررررملظإلادا  ظ  ت رررر  ظل ظالابتررررزارظلل:تشففففعيع الال ففففيام بالسياسففففات لاداريففففة -6

ح  بأررر ظمحابرررةظا  جرررخظا ررر  ة ظ،ال ظةشررر أسظحاحترررنارظابخأل رررللظإلادا  رررخظبررر ظشرررأاهظم ظ ع رررملظب فة خرررخظابتارررل ظ

بألحابرررةظ،ح حبغررر ظم ظ تررر  ةظ أرررهظظلبارررملم ررر ا جلظا ة ررر بخظل  ررر حظلاطرررل ظا خ رررخظابتنمأفأرررخظبررر ظمترررملظابت بأررر ظ

 :اب ةحطظآلا أخظ

 .لبأه  اظم ظ ب غظلل ظا  تجخظ-   

 (.ب ج بل)  اظم ظ ك  ظحاضجلظ-   

 .  اظم ظ ت  ةظح ل ملظابتن أم-   

 3  اظللاغظا  جللظآلابة ظللبتن أم-   

 

 أساسيات نظام الرقابة الداخلية  :الثانياملبحث 

  

ابتررررر ظيعتفرررررر ظم افرررررلظببررررررل يظيعتبرررررنظامررررررلرظابة للرررررخظاب اي أررررررخظسررررر ظمثظبة خررررررخظبررررر ظابررررررنم ظابة  خرررررأخظحابجلبررررررخظ     

ا جخرللللظسرر ظب ررل ظ ب  رر ظا خ رر الظل ل ررأخظببناررلب ظمف ررهظبرر ظحأررثظابت  ررأملظمحظإلاتفررل ظ،حبرر ظحأررثظل اظ

فرررررل ظ رررررأتبسظم ررررر  بظابتررررر  أ ظابكلبرررررملظمحظابتررررر  أ ظا  ا ررررراظ،حيعتفررررر ظ بررررركظم ررررر ظ ررررر  ظمحظ رررررع ظامرررررلرظابة للرررررخظ

 : ذظات ةلظس ظ ماظابببثظلل  ل ظ حم  ظ ماظل .اب اي أخظس ظا ة خخظب   صظابت  أ ظ

 

 :م ونات نظام الرقابة الداخلية :ألاول املطلب 

 

ح  ررفأفجلظبعنل ررخظبرر ظطررةذظلدا  ظا ة خررخظ ،بفررلظالا تفررلرة ررفملظابة للررخظاب اي أررخظم رر ظمرر  ظمنلصررةظاللرر ظبرر ظ  

 :   بت   نظ أيأ ظبنل اظم  ظب ثظ ب أ ظم  اذظاملرظابة للخظاب اي أخظح تفاملظ مهظابعنلصةظس ظبلظ

                                                             
 7ص2118،د  ا ظا  ب مللظا  لبعأخظ،ا  اا ة،اب بعخظابالاأخ، نخظ"املراجعة وتدقيق الحسابات" ،بخع دظص   ا ببف ظابتفلباظط ا ة، - 1
تلبعخظمب ظا جفأ ظل ظ ، خ صظا  دظبلبأخظح أبأنلل ،بمية ظبل تن ،"أثر املراجعة في تقييم نظام الرقابة الداخلية للم سسة" ،بأف واظببف - 2

 05ص2104-2103،بختغلا  ،للديس
د ظا لتخت نظس ظابع  رظشجلظ  لبخظب  بخظبنأمل ،"الرقابة الداخلية واملراجعة الخارجية في تحسيو أدا  امل سسةدح ظ" حت ا ظم  ظمحف ،- 3

 22صظ2101-3،2119تلبعخظا  اا ة ،ظ ةصظببل بخظح   أ ،ابت ل  خ
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برررررر ظيررررررا ظ ( ابتن أرررررم   حا خررررررل ب  ا ررررر  ة  ظ) رررررت ظي رررررر ظابب لرررررخظمرررررر ظطة ررررر ظلدا  ظا ة خررررررخظ :بيئفففففة الرقابففففففة -1

ا  ل لتفلظحلد ايجلظح  ة لتفلظا ة ب خظلر اليظابة للخظاب اي أخظحم فأتفلظس ظا ة خخظ
1. 

برررر ظيررررا ظ ،م رررر اذظا ة خررررخةظا تع  ررررخظلتب أرررر ظح   رررر ظلررررمبكظد ا ررررخظح ب أررررملظا خررررلط:   تقيففففيم امل ففففاطر -2

 .ح  ظ أ  ن لظلل ظبخت  للظب ب بخظح حثفلظحابعفملظم  ظ خ أضظاحتفل  ب   ظ

اب  أررررر ظلأنففرررررلظظالا  برررررلطل ظ  أرررررأ ظإلادا  ظب فخرررررلطةظ خت ررررر ظمررررر ظ  أرررررأ ظببرررررل يظا جخرررررللللظب فخرررررلطةظ غررررر ظظظظ

أرررخظل نفرررلظ  ررر رظا برررل م  ظ، رررلادا  ظ  ررر رظلت أرررأ ظا خرررلطةظي ررراءظبررر ظ  رررفأ ظحة رررغأملظامرررلرظابة للرررخظظاب اي 

ظا ترناحسر ظمف أرخظابتر  أ ظحيرمبكظبغرةعظظا رتخ ابه رةا ظب رأ ظدبأرملظإلا برللظاب اتراظظظال خل ا خلطةظظ لت أأ

 .2 صجأبللظبت عأملظاملرظابة للخظاب اي أخظ

سررر ظابخأل ررررللظحإلاترررةاءالظحاب  امرررر ظابترررر ظ ررر  ةظ ب أرررر ظم رررر اذظة رررفملظمو رررر خظابة للررررخظ: أنشفففطة الرقابيففففة  -3

للبة للرررررخظم ررررر ظابت رررررغأملظظخلو ررررر ابة للرررررخظاب اي أرررررخظل ة  رررررخظبا فرررررخظ،حلدا  ظا خرررررلطةظل لم أرررررخظ،ح تع ررررر ظ  ررررركظ

حبتلبعرخظابت رغأملظحابة للررخظم ر ظلمرر ادظابت رل  ةظا لبأررخظحابة للرخظم رر ظإلابراارظ،حتفررت ظمو ر خظابة للررخظم ر ظة ررغأملظ

تلبعررررخظا ة خررررخظل نفررررلظتفررررر ذظمو رررر خظابة للررررخظم رررر ظإلابررررراارظ،ابتأيرررر ظبرررر ظإلابرررراارظلرررررلب  اا  ظابترررر ظ  برررر ظم ررررر ظحب

 .ا ة خخظ

 تررررف ظمف أرررللظا ة خرررخظا ة ب رررخظحا ا فرررخظب ت ة رررةظا رررلل ظحالا  رررل ظ،لفغنررر ظامرررلرظ:املعلومفففات والاتصفففال  -4

ابت ة ررررررةظا ررررررلل ظحلتةاءا ررررررهظحابسرررررر الظا خلصررررررخظلاديررررررل ظحةسرررررر أملظحابت ة ررررررةظمرررررر ظابعف أررررررللظا لبأررررررخظب فة خررررررخظ

اب  رررأ خظ،حم ررررلظ،حلحرر اثظحابمرررةحذظا بأ رررخظحا بل رربخظمررر ظلصررر  ظحالابتزابررللظحح ررر لظا  عأرررخظا ة ب ررخظ

 .3ابت ظم ظطة  جلظ   رظا ة خخظلت صأملظلدحا ظحا خةحبأللظا لبأخظحلب  ظابجلبخظا ة ب خظللبت ة ةظا لل ظ

بجفرررخظ رررماظابعن رررةظا تلبعرررخظا خرررتفة ظحابت أرررأ ظابررر ح ثظ ك ارررللظامرررلرظابة للرررخظاب اي أرررخظ:املراقبففة أ املتابعفففة -5

ل يظا جخرللللظم ر ظبعة رخظفل أرخظللبخأل رللظحإلاترةاءالظ،حب ظمتملظ ب أ ظ ماظابج ذظ  اظم ظ ب رملظببر

ابة  خررررأخظابترررر ظةخررررتخ بجلظا ة خررررخظ ةا بررررخظلو رررر خظا تع  ررررخظلنمررررلرظابة للررررخظاب اي أررررخظحيأ أررررخظا ررررتخ ابجلظ

حا ةا بررخظهرر ظمف أررخظ  رر   ظتر د ظمداءظابة للررخظاب اي أررخظلفررةح ظاب  ررتظ،ح رر ظة ررفملظ. صررجأبأخلتررةاءالظظال خرل 

بارررملظشررركلحثظابعفررراءظ،حبررر ظمترررملظ ب أررر ظظخيل تأررربةا برررخظلو ررر خظابة للأرررخظا رررتخ ارظبع  برررللظبررر ظب رررلد ظ

 .4بتلبعخظتأ  ظ  اظ   ةظ  ل  ةظ ع  ظم ظت اااظا خ مل

 

 

 

 

 

                                                             
 .286ص2117،اب ا ظا  لبعأخظ،إلا عن   خظ،"الحديثة في املراجعة تالتطورا "ب  ا،مب  ظابخأ ظمحف ظ- 1
ح  ظافل جظابة للخظاب اي أخظا ج  اخظس ظا ة خللظاب ح  خظابع فأخظب فبل ب  ظابت ظ    ظم ظتفعأخظا بل ب  ظظ ،ظب رل  لرظمب ظابح ظابخأ - 2

 .07ص ،04ابع د2115ابك  تأخ،ظحا ةاتع  ظ
 أ ظببل ب ظ،بمية ظبل تنظ، خ صظ  "دور املدقق الخارجي في تقييم امل اطر وتحسيو نظام الرقابة الداخلية في امل سسة"  احثظ لبأخظ،- 3

 31حبةا بخظابتخأ نظ،تلبعخظمب ظا جفأ ظال ظللديسظبختغلا ظص
 ا سظاب  بخظ  لل ،بةتسظ-4
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 املقومات ألاساسية لنظام الرقابة الداخلية  :الثانياملطلب 

 

 ، ظب ظيابجلظيخرت أسظ ب أر ظم  ا رهحابت ، ظب ف مخظب ظا   بللظمحظابةفل ا بن ظاملرظابة للخظاب اي أخظم    

 :1ح تفاملظ مهظا   بللظ أفلظ   ظ

 .ا   بللظإلادا  خ-

 .خا   بللظا بل بأ-

 

 

 املقومات لادارية لنظام الرقابة الداخلية  -1

 : 2حابت ظه ظيفلظ   حاب  ل ملظحابت ظ ا  ظب ظي لء هظظ تفاملظا   بللظإلادا  خظس ظب ف مخظب ظاب ةل    

   رر ظلررهظا خ رريظابتنمأصرر ظابررمثظ  ضرر ظا خررت  للظإلادا  ررخظحا جررلرظابترر ظي ررغ جلظظ:كففف هيكففل تنظيمففي  -1-1

 :   ظ ح ترف ظابجأكملظابتنمأص ظابع ءظبل ا ة خخ،فملظ ةدظس ظ

 . ب   ظل  اذظاب ا فخظب فة خخظ-

 ب  رر ظابجأكرررملظابتنمأصرر ظب فة خرررخظبرررسظبخت رر ظلترررااءظا ك ارررخظبررهظ،حللرررةاةظابعا رررللظابتخ خرر أخظحا جنأرررخظلررر  ظ-

 .بخت  ظلو  خظ

 . ب   ظا خةحبأللظللبحخبخظبكملظو لط-

 .للبحخبخظبكملظ خصظةعأ  ظح حدظد تللظا خةحبأخظ-

ل ظ علبأررخظامررلرظابة للررخظاب اي أررخظبتب أرر ظم  ا ررهظالظ  ت ررةظ  رريظم رر ظ نمررأ ظببل ررب ظ: كفففا ة ألافففراد -1-2

حبعررررر ظ  ررررراظم ظ تررررر  ةظا ة خرررررخظم ررررر ظب ف مرررررخظبررررر ظا ررررر     ظح   رررررلءظإلادا الظ با ررررر ، ررررر أ ظح نمرررررأ ظلدا ثظ

 .ابعلب   ظلل ة خخظ الظد تخظبعأنخظب ظابع لء ظا جنأخظ

يعتبررنظحترر دظب ف مررخظبرر ظابخأل ررللظحإلاتررةاءالظ جفل ررخظلصرر  ظ: سياسففات ورجففرا ات لحمايففة ألاصففول  -1-3

ل   ظ    نظا جفل رخظابكلب رخظبجرلظحبنرسظةخرةبفلظمحظايتا رجلظحبررفل ظصرجخظاببألارللظب ت رل  ةظا لبأرخظحا بل ربأخظ

 .دا ثظب ظاب ملبللظابة  خأخظبنملرظابة للخظاب اي أخظب ظحأثظتلابفلظإلا 

ح أ خظ  أأ ظبخت ملظحةعن ظم ظ ك  ظا    ظاب اي  ظبخت اظم ظلو ر خظابتر ظ:قسم التدقيق الداخ ي  -1-4

حم ظ تبرررررسظلدا  رررررلظألم ررررر ظبخرررررت  للظابجأكرررررملظابتنمأصررررر ظب فة خرررررخظبارررررملظب  رررررسظإلادا  ظمحظ  نرررررخظ  ررررر رظلتررررر  أ جلظ

 ظمحظل رر   ظبخت ررة ظ رل ظا جفررخظب خرر ظظابتر  أ ظ،ح برركظب فبل مرخظم رر ظب  رر مأتهظحلصر ا ظمحكررلرظغ ررنظبنبرلة 

 .ابت  أ ظاب اي  ظه ظابتأي ظب ظ  بأ ظحلا لةظبجفللظابة للخظاب اي أخظ

 

 

 

                                                             
 99بةتسظ لل ظص تفعخ،محف ظح ص ظ- 1
،بمية ظب  بخظظ"دور املدقق الخارجي في تقييم امل اطر وتحسيو نظام الرقابة الداخلية لعمليات امل زوو داخل امل سسة" ل قعةظمف نحش،- 2

  58ص2101/2100 ف ظبت  بللظا ج   ظم  ظشجلد ظا لتخت نظس ظابع  رظابت ل  خظ خ صظد ا للظبلبأخظحببل بأخظبعف خ،
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 املقومات املحاسبية لنظام الرقابة الداخلية  -2

 ترررف ظا  لارراظا بل ررب ظ   بررللظامررلرظابة للررخظاب اي أررخظم رر ظب ف مررخظبرر ظاب ررةلظحاب  ررل ملظحابترر ظ فعرر ظ   

 :1 نلحبجلظم  ظابنب ظابتلل ظ

 :الهيكل التنظيمي لقسم املحاسبة  -2-1

 ن رررر ثظابرررر بأملظا بل ررررب ظم رررر ظابعف أررررللظا خلصررررخظلتب  رررراظا جخررررللللظلفررررلظ ررررتاءرظبررررسظطبأعررررخظا ة خررررخظحارررر صظظ 

 .ا بل ب ظا ختخ رظب ظالحأخظ،حل  اذظابت ظيخع ظبتب أ جلظب ظالحأخظميةثظظابنملر

 :الدف ريةاملجموعة  -2-2

ا  ررر  ظظللمتبل  رررل يب رررن ،ةعررر ظا  ف مرررخظاب  تن رررخظحخررراظطبأعرررخظا ة خرررخظحي رررل صظمو ررر تفلظ الظم فأرررخظ   

يفرلظ  راظبةامرل ظ بخرلم  ،حبرلظ رة بيظلرهظبر ظ  بأرللظظلبرخل لس  ظب  أ ظحمدبخظإلا برللظيلصرخظد ترنظابأ بأرخظ

 :2   ظ من ظلم ادظا  ف مخظاب  تن خظبل

 .ا  ف مخظاب  تن خظبغةعظابة للخظظا تعفل  ة أ ظاب  بللظ بملظ-   

 .ل بللظابعف أللظح تظح حثفلظف فلظمبع ظ بك-   

إلاطررراصظحاب جررر ظح ررر  تفلظم ررر ظ ررر   نظ بخرررأيظا  ف مرررخظاب  تن رررخظمنررر ظ  رررفأفجلظل  ررر ظ رررج بخظظالا رررتخ ارظح-   

 .اببألاللظا    قخظ

 :املست دمةالوسائل لال  رونية وآلالية  -2-3

ةعتبنظاب  ل ملظآلابأخظا ختخ بخظ ف ظمنلصةظابنملرظا بل ب ظدايملظا ة خخظب ظابعنلصرةظابجلبرخظسر ظلا رلةظ   

ظا بل رربخلمفررل ظحمحخرر ظظباررل ظم رر ظ برركظا جل رر بظإلابعتنحورراظابررمثظمصررب ظشررل سظالا ررتخ ارظسرر ظابعف أررللظ

 .ل بأخظحبعل  تفلظ ظا ع  بل أخظم  ظ ت ظةس أملظبخت  ظاببألاللظا بحيمابكظبخت  ظاببناب

 :لألصول  الفع يالعرد  -2-4

بعمررر ظلصررر  ظابتررر ظ ف عجرررلظا ة خرررخظ تف رررزظلرررل   دظا رررلدثظ،حقلبترررلل ظ فعررر ظاب أرررلرظبعف أرررخظا  رررةدظاب ع ررر ظبجرررمهظ

لبرررر ة ظا ة خررررخظ،حبعمرررر ظالا ررررتافل الظليررررة ظ الظطبأعررررخظبلد ررررخظظترررر ابظللحابن رررر  ظا باحاررررلللصرررر  ظباررررملظ

 ر ظبسر ملظسر ظابسر الظا بل ربأخظبرسظبرلظ ر ظ برلظظب ل ارخ، عف أخظا  رةدظ رمهظةخرف ظبعف أرخظابة للرخظمر ظطة ر ظ

 .3ب ت دظ عا

 تفاررملظابرر ح ظابة ررلباظب ف اةاررللظسرر ظلتررةاءظا  ل اررخظلرر  ظل رر اذظا خ  ررخظحابنتررل  ظ :الت طيطيففةاملوازنففات  -2-5

 . 4اب ع أخظحقأل ظم بلبظالاابةا للظ بلحبخظ  لد فلظ

 

 

 

 
                                                             

،دا ظا  لبعخظا      ظظ"الاتجاهات الحديثة في الرقابة واملراجعة الداخلية"،بف ظ ف نظفلبملظحببف دظبةادظب   اب،ظابخ ا ةثظ ت ظ ةلظهللاظ- 1

 2112ن   خظ،،إلا ع
 52بةتسظ لل ظص تفعخ،محف ظح ص ظ- 2
 52بةتسظ لل ظص تفعخ،محف ظح ص ظظ- 3
 25ابخ ا ةثظ ت ظ ةل،ببف ظ فةظفلبملظ،ببف دظبةادظب   اظ،بةتسظ لل ظص- 4
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 .مقومات نظام الرقابة الداخلية (:II-11)الشكل رقم                                 

               

 

 

 

 

 

               

 

 

  أكملظ نمأص ظي ئ-                                                               ابجأكملظابتنمأص ظب خ ظ -                     

 ي لء ظل ةاد-                                                                         ا  ف مخظاب  تن خظ-                     

     أل للظحلتةاءالظ جفل خظلص    -                                                 اب  ل ملظإلابعتنحاأخظا ختخ بخظ-                     

  خ ظابت  أ ظاب اي  -                                                                  ا  ةدظاب ع  ظبألص  ظ-                     

 ا  اةاللظابتخ أ أخظ -                      

 
 .36ابخ ا ةثظ ت ظ ةلظحببف ظ ف نظفلبملظحببف دظبةادظب   ىظبةتسظ لل ص:املصدر

 

 رجرا ات الرقابة الداخلية : املطلب الثالث

 

ل ظلتررررةاءالظامررررلرظابة للررررخظاب اي أررررخظ خت رررر ظبرررر ظبة خررررخظللرررر ظميررررة ظح برررركظ بعررررلظب بأعررررخظحة رررر ظابح ررررلطظظ   

امررلرظ للرررتظحببرر دظب ة للررخظاب اي أررخظ فعرر ظل بلمرررهظسرر ظتفأررسظا ة خررللظ، فررلظ  رررة ظ،  رر سظ نررلفظسرر ظاب ا ررسظ

رةح  ظس ظا ة خللظلية ظ ة خخظبعأنخظالظ فع ظ  بأ هظللب
1. 

 :ح فع ظ  حأ ظلتةاءالظابة للخظاب اي أخظلل ظا  ف مللظآلا أخظظظظ

إلاترررةاءالظمحترررهظابح رررلطظدايرررملظا ة خرررخظ، ن ررر ظلترررةاءالظ خرررصظ  خرررصظ رررمه:رجفففرا ات تنظيميفففة رداريفففة  -1

لداءظإلادا ثظبرر ظيرررا ظ ب  ررر ظالايت لصلل،ح  خررأ ظحاتبرررللظابعفرررملظدايررملظفرررملظب  ة رررخظ،لفررلظ ررررف ظ رررةعظ

حبرر  ظظبخررل   ا خررةحبأخظلفررلظ تررأ ظبعة ررخظحرر حدظابح ررلطظبكررملظظح ب  رر   للررخظم رر ظفررملظ ررخصظداي جررلظ،ح  ةيررسظ

 ف ررخظلبأررهظ،حلتررةاءالظميررة ظ خررصظا  لارراظظابت بأ رراظيعف أررخظابت  أررسظم رر ظا خررتن الظابتزابررهظلل خررةحبأللظا 

 تعرررل عظبرررسظحخررر ظ ررر نظابعفرررملظح رررةعظلترررةاءالظبعأنرررخظظالات رررلءظابعلب   ،ح ررربيظظ بررر ظطرررةذظا   ررر ظ،لفرررلظال

                                                             
 .84بةتسظ لل ظص لد يسظمب ظابخارظمشت ث،- 1

 العانب لاداري  العانب املحاسبي

 

مقومات نظام الرقابة 

 الداخلية
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خظللر ظمثظب  ر ظابت رةذظابشخصر  ظلالظلف ا  را خ  الظاب اتاظل بلمجلظام ادظمف أخظبعأنخظ،لبأثظالظ تنفظ

 : 1 مهظإلاتةاءالظابن لطظابتلبأخ،ح ر ظا خل   ابشخصظ

ح ررر صظظاحتفرررل  ب  رر ظالايت لصرررللظح  خرررأ ظابعفرررملظ  ررر ظ  نررراظابتررر ايملظلرر  ظا خرررةحبأللظبفرررلظ   رررملظبررر ظظظ-

 .حلاللظابغشظحلي لءظ

 .لأنف ظلل ظنفل تهظاح اثظابة للخ  ةيسظاب اتبللظل  ظا      ظلبأثظالظ ن ةدظمح   ظبعفملظبلظب ظل ا تهظ-

 .  ةيسظا خةحبأللظب كملظحاض ظيخلم ظم  ظ ب   ظا خ أظمحظإلا فل ظ-

 .  خأ ظابعفملظل  ظا      ظلبأثظ ت ظاب  ملظل  ظاب  ل  ظ-

 .   ب  ظبعفملظحاح ظس ظا سظا عتاظ نمأ ظل خلرظلبأثظ  تفسظا      ظابم  -

تررررررنفظ ةصرررررخظألثظب  ررررر ظب ت ررررررةذظل  رررررلدظ ح ررررر  ظبعررررر  ظ ترررررررف ظي ررررر الظفرررررملظمف أررررررخظللبت  رررررأملظلبأرررررثظالظ -

 .بخل   ابشخص  ظلالظلف ا  خظ خصظآيةظ

 .مفملةع أفللظصة بخظلأ ظ   رظفملظب   ظللبت  أسظم  ظا ختن الظيا بللظ لظ لرظلهظب ظلم لءظ-

 لتةاءالظحةيخظ ن الظل  ظا      ظب ظح  ظآليةظلبأثظالظ تعل عظ بكظبسظحخ ظ  نظابعفملظ-

ح برركظا  ررلدظاب ةصررخظ ررر ظ  رر رظبعف ررهظم نررلءظغأللرررهظ حاحررر  ،ابخررن  خظد عررخظظ ررةح  ظ أررلرظفررملظب  ررر ظلاتلة رره-

  .اليت لذظمثظ اماظس ظ بكظابعفمل

يعتبرررررنظامرررررلرظا ع  برررررللظا بل ررررربأخظبررررر ظلررررر  ظم ررررر ظا   برررررللظا  مفرررررخظبنمرررررلرظابة للرررررخظ: رجفففففرا ات محاسفففففبية  -2

اب اي أرررخظاب عررررل ظ،بررررمبكظلرررللظبرررر ظاب اضرررر ظ ررر ظلتررررةاءالظبعأنررررخظ فعررر ظبرررر ظلحكررررلرظ  للرررخظدا فررررخظم رررر ظابعفررررملظ

ا بل ررب ظبرر ظيررا ظابتسرر أملظاب رر  ثظب عف أررللظ،ابتأيرر ظبرر ظصررجخظا خررتن الظ،لتررةاءظب لل ررخظدح  ررخظحاب أررلرظ

ل ظ ررمهظإلاترةاءالظ فعرر ظبر ظدمرر ظا   برللظابترر ظب  رر ظسر ظبةا بررخظمفرملظ ررلرظلرهظ،ظاشرتنافل رةدظب رل وظحمرر رظ

 :2   رظم افلظاملرظابة للخظاب اي أخظاب عل ظ،حب ظم  ظإلاتةاءالظابت ظ خصظابعفملظا بل ب ظه ظيفلظ   ظ

ةع أفللظل ت بظل بللظابعف أللظللب  ل ةظ ر  ظحر حثفلظب ت  أرملظبر ظ رةصظابغرشظحابتامراظيفرلظيخرلم ظظلص ا  -

 .بلظ ة  هظب ظبع  بللظبخةمخ ماظس ظح   ظلدا  ظا ة خخظم  ظ

حبةا  ترهظللب  رل  ظا ةد رخظ لص ا ظةع أفللظبع رظل بللظمثظبختن ظبلظب ظ ع ظبعتف اظب ظا      ظا خرل ب  ،-

 .لية  

 .آيةظ  خصا ةاتعخظب ظطةذظلملظ  اظم ظ ت ظ ،لشةافظب   ظس ظبةاتعخظمفملظ لرظلهم رظ-

ا رررتعفل ظآلااللظا بل ررربأخظبفرررلظيخرررجملظابرررربيظا جخرررلباظح   رررملظبررر ظاحتفرررلاللظا خ رررأظح  ررر دظللررر ظابخرررةمخظسررر ظ-

حابسرر الظيفررلظسرر ظ د ظبرر ظا خررل جظحقرر  ظل صرر  ظسرر ظابرر  ل ةظااءظب لل ررللظدح  ررخظلرر  ظابع رر ذظابرر  لتررة –إلاا ررلةظ

 (.د ا خظحلاللظابت ل بظاببنكا)حلبخظاببن فظ

 .اب ألرظل ةدظا ل وظدح  لظب ن   خظحاببرلمخظحالا تافل الظحب لل خظ بكظبسظل ص  ظاب  تن خظ-

                                                             
،حد  ا ظا  ب مللظا  لبعأخظ"لاطار النظري واملمارسات التطبيقيةاملراجعة وتدقيق الحسابات " ببف ظابت ظ لباظط ا ةظ،بخع دظمب    ا،- 1

 018ص2113،
 009ببف ظابتفلباظط ا ةظ،بخع دظمب    اظ،ص 2
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بعرر ظابت ررةلظللرر ظإلاتررةاءالظا تع  ررخظلل  لارراظابتنمأصرر ظإلادا ثظحا بل ررب ظ ررنتنلح ظسرر ظ ررماظ: رجففرا ات عامففة -3

ةاءالظملبررخظ كرر  ظبعف ررخظبخررلل تفلظ،ح ت لمررملظتفأررسظ ررمهظإلاتررةاءالظيخررت أسظامررلرظابة للررخظاب اي أررخظاببنرر ظلترر

 : ب أ ظم  ا هظا ة  بخظح ر ظ مهظإلاتةاءالظبلظ   ظ

 .جلظحخاظطبأعتفلظب ظحةلظمحظايتا ابتأب  ظم  ظبفت كللظا ة خخظ  ظتفأسظلي ل ظابت ظ  ظ تعةعظب-

 .بن  ظاب ا دظحاب لد ظح سظاملرظ  أ ظ ةا بخظاب-

 .  بأ ظإلامارظآلال ظم  ظابنملرظا بل ب ظ   ظا ج   ظم  ظبع  بللظ ةيعخظحد أ خظ-

 .  حاب كملظآلاةاظ  ض ظلتةاءالظابة للخظاب اي أخظ

                                   

 رجرا ات الرقابة الداخلية :(II-12) اب كملظ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .023ببف ظابتفلباظط ا ةظ،بخع دظص   اظ،بةتسظ لل ظ،ص:املصدر

 

 

 

 

 

 

 رجرا ات نظام الرقابة الداخلية                        

 رجرا ات عامة  رجرا ات محاسبية رجرا ات ردارية

  ب   ظالايت لصلل-

   خأ ظابعفمل-

 لم لءظةع أفللظصة بخ-

لتةاءظتةيخظابتن ملظل  ظ-

 .ابعفل ظل  خظدح  خ

  

 .ابتأب  ظم  ظا فت كلل-

 .   بأ ظإلامارظآلال -

ابتس أملظاب   ثظ-

 .ب عف أللظ

ابتأي ظب ظصجخظ-

 .ا ختن الظ

 .لتةاءظا  لل للظاب ح  خ-

م رظلشةافظمثظب   ظ-

 .س ظبةا بخظمف ه
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 دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية من طرف محافظ الحسابات  :املبحث الثالث

 

يعتبنظد ا خظح  أأ ظاملرظابة للرخظاب اي أرخظبر ظا خ ر الظلحلر ظسر ظمف أرخظابتر  أ ظ،حبر ظابرنم ظابجلبرخظابتر ظ     

 ظم افررلظببرل يظا جخررللللظسر ظب ررل ظلةارلب ظمف ررهظبرر ظحأرثظابت  ررأملظمحظإلاتفرل ظ، جرر ظ  ر رظلررلبت أأ ظبررظ ة عرا 

ا ة خرخظابخأل رللظا   ر مخظ،حأرثظ رنبلح ظسر ظ رماظا ببرثظابت رةلظظ  بأر متملظاب ص  ظلل ظبعة خظبر  ظ

للررررر ظح رررررل ملظ برررررصظح  أرررررأ ظامرررررلرظابة للرررررخظاب اي أرررررخظ،حيأ أرررررخظد ا رررررخظابة للرررررخظاب اي أرررررخظبررررر ظطرررررةذظببرررررل يظ

 .ا جخللللظحيمابكظإلاشل  ظلل ظبخةحبأخظببل يظا جخللللظ

 

 .بة الداخليةاقتقييم نظام الر  فحص و  وسائل:املطلب ألاول   

     

ح  ر رظ بنرتم ،ح ر  أ ظظا جخرللللظل  ا رخ ت  راظابت أرأ ظابخر أ ظبنمرلرظابة للرخظاب اي أرخظم ظ  ر رظببرل يظ  

 .الظاباةبخظحة  ظابعأنللظا نل الة  ظلةالب ظابت  أ ظا نل اظبسظ ب   ظيفأخظالايتبل  

ا جخررللللظب تعررةذظم رر ظامررلرظابة للررخظاب اي أررخظا  برر ظسرر ظا ة خررخظيظل حبرر ظاب  ررل ملظابترر ظيخررتخ بجلظببررظظ 

 : 1    ح  أأ ظب  ظي ل تهظبل

ح ررر ظا ت خررل الظيتللأررخظ بترر ثظم رر ظل ررسظابخرر أفخظ ررلظ  رراظم ظ كرر  ظم أررهظابة للررخظ: الاسففتبياوقائمففة  -1

اب اي أررخظ،ح  رر رظ ررمهظاب ل فرررخظل ررل خظللرر ظبرر   اظا  رررةحصظا خت رر  ظبإلتللررخظم افررلظح د رررلظللرر ظا ةاتررسظابرررمثظ

ارررررخظابنمرررررلرظ  ررررر رظلررررر ح هظللبتأيررررر ظبررررر ظإلاتللرررررللظمررررر ظطة ررررر ظالايتبرررررل الظحابعأنرررررخظح بررررركظبةجعررررر ظم ررررر ظد ترررررخظبتل

،ح ت   ظا لحظ مهظاب ة  خظم  ظيأ أخظصألغخظل رل خظحأرثظ  راظم ظ  رلغظل ة  رخظ نأرخظلبأرثظا ختعفملظ

م  ظمامفخظ عأ خظمحظم رظحت دظ  للخظمصاظسر ظ( ال)م  ظمامفخظد أ خظب ة للخظحإلاتللخظب(وع ظ)   ظإلاتللللظ

 .  كظابنلحأخ

لت ج ررزظ ل فررخظ بترر ثظم رر ظمنررلح  ظظلامفررخظ ببررل يظا جخررلللل  رر رظ طب ررلظبجررماظل رر  ب:التقريففر الوصفففي  -2

مر ظمداءظفرملظمف أرخظ  ضر ظيريظ ر نظ حا خرل ب  اب ةمأخظب ة للرخظاب اي أرخظ،ح  ترهظبعرضظل رل خظللر ظا ر     ظ

ابعف أررخظحإلاتررةاءالظابترر ظ فررةظبفررلظحا خررتن الظابترر ظةعرر ظبرر ظمت جررلظحابرر  ل ةظابترر ظةسرر ملظبفررلظ،ح رر ظ تررنفظ رر   اظ

ا ح رررأ ظمداءظ رررمهظا جفرررخظ،بعررر ظ بررركظ رررت ظ ة  ررراظإلاتللرررللظلبأرررثظ مجرررةظيررريظ ررر نظابعف أرررخظبررر ظلررر ا تفلظللررر ظ رررمهظ

 .نفل تفلظح ب دظبلظل اظفل ظابنملرظ ترف ظثغةالظمحظ ن  هظبعضظابر اليظابة للأخظ

كملظ فعررر ظ  ررر  ةظامرررلرظابة للرررخظاب اي أرررخظألثظمف أرررخظبررر ظمف أرررللظا ة خرررخظسررر ظشررر:دراسفففة خفففرائ  التفففدفق  -3

ا  ر  ظ) بر  ظإلادا الظحل خرلرظا خت رخظلرأداءظابعف أرخظ(بعبناظمنفلظم  ظشكملظ ب ةظمحظ  ر بللظ)ية  خظ    ظ

حا خررررتن الظابترررر ظةعرررر ظظسرررر ظفررررملظي رررر  ظحابرررر  ل ةظابترررر ظ ابررررتظبفررررلظ(ابررررمثظامرررر ظا خررررتن ظحا  جررررخظابترررر ظ ة ررررملظلبافررررلظ

                                                             
 032-022بةتسظ لل ظص ،ببف ظب   اظ  أفل ظ1
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،ح فعررررر ظم ظ ررررررلذظللررررر ظ(غأ أخظابتررررر ظ رررررت ظظم افرررررلظمثظابعف أرررررللظابت ررررر)حإلاترررررةاءالظابتررررر ظ تبرررررسظ عل  تفرررررلظحل فلبجرررررلظ

 .للبعف أخظحامتفلد لظظحابتنيأصاب  ل  ظا تعل  خظظا خة  خظ ب ةظ  ض 

 يظا جخررررررللللظم رررررر ظحصرررررر ظ   ررررررأ  ظبعترررررر بظللف ترررررراظ ررررررمهظاب  ررررررأ خظ ب ررررررملظببرررررر:املففففففاكرات امل تو ففففففة  -4

لررلاتةاءالظابة للأررخظابترر ظ تخررمظللبحخرربخظبكررملظارر صظ   ترر  ظبرر ظابعف أررللظ،حمررلد ظ ررت ظظبتلبعررخظ رر   ظفررملظارر صظبرر ظ

ابعف أررللظبررسظ فأ ررزظا رر     ظابررم  ظ   برر  ظلررأداءظلمفررل ظا خت  ررخظ،ا خررتن الظابترر ظ ررت ظلمرر اد لظ،ابسرر الظ

خررأ ظاب اتبررللظ،حبعرر ظلمرر ادظ ررماظاب صرر ظا عترر بظ  رر رظببررل يظا جخررللللظمررلد ظابترر ظ ررت ظالاحت ررلوظبفررلظح  

ح رررمهظاب  ررأ خظ تف ررزظلل ةحارررخظسرر ظ  رررفأفجلظ" ررعأ ظ"محظ" ررر ثظ"لتةخررأصظفررملظتررراءظ   ترر  ظبررر ظمتررااءظابنمررلرظف

 1ح  بأ جلظ

ح  أأفررهظظبرر ظح نررلظ  رر رظببررل يظا جخررللللظل  ا ررخظامررلرظابة للررخظاب اي أررخظ:دراسففة الخففرائ  التنظيميففة   -5

يرا ظد ا رتهظظبةخرةا يظابتنمأفأررخظا خرتعف خظسر ظا ة خررخظبارملظا خة  رخظابتنمأفأررخظابعلبرخظحيرةا يظابرر ح الظ

 .2ا خظ....ا ختن  خظ خت  ظمف أللظا  ةحصظفل بأعللظحابن   للظحلت  ظ

حم ررررررفلءظح نرررررلظ ب ررررررملظببررررررل يظا جخرررررللللظم رررررر ظ ل فررررررخظابسررررر الظا بل رررررربأخظ:فحفففففص النظففففففام املحاسففففففبي  -6

ل رخظحبر ظ  ركظ......م ظلو لئفلظحمجر تفلظح   أ رهظ،ح ل فرخظ لاأرخظل بأعرخظا خرتن الظحابر ح  ظا خرتن  خظ ا خل ب  

اب  ا  ظيخت أسظا جع ظم  ظد تخظبتلارخظامرلرظابة للرخظاب اي أرخظ،ح تف رزظ رمهظاب ة  رخظلأنفرلظ ةيراظم ر ظابمرةحذظ

 بررررخظسرررر ظا ة خررررللظابعب ررررن ظحيلصررررخظل اظ ررررلرظببررررل يظا خلصررررخظلكررررملظح ررررأ خظ،حيعررررلبظم افررررلظمنفررررلظ رررر ظ  ررررب ظب 

 ل خ.....ا جخللللظللبتبةثظلخ  صظا      ظ،ابس الظ

م ظ  فرررسظلررر  ظح رررأ ت  ظمحظميثرررنظبررر ظح رررل ملظد ا رررخظح  أرررأ ظامرررلرظظببرررل يظا جخرررللللظحو ررر نظللررر ظم ظلابكرررل ظظظظظظ

ابة للرخظاب اي أررخظ، لبجر ذظبرر ظح اءظا رتعفل ظمثظح ررأ خظفلارتظ رر ظابت صرملظللرر ظا جعر ظم رر ظد ترخظي ل ررخظامررلرظ

ءظمرررررلدثظأل ظا  ررررراءظا جررررر ظ تفارررررملظسررررر ظب ررررر   ظببرررررل يظابة للرررررخظاب اي أرررررخظا خرررررتعفملظ،حم ظاب  رررررأ خظب رررررةدظلترررررةا

 3ا تعةاعظاتل  ظ بكظإلاتةاءظحا خةحجظلبع ظد أ ظح  ظابنملرظا جخللللظم  ظ

 

 .دراسة الرقابة الداخلية من طرف محافظ الحسابات  :املطلب الثاني

 

 : 4 فع ظ ةخأصظيأ أخظ ألرظببل يظا جخللللظل  ا خظابة للخظاب اي أخظ أفلظ   

لرررلب بصظا بررر  اظ ل ا رررخظلفرررلظيعرررةذظ فرررت ظببرررل يظا جخرررللللظ: لنظفففام الرقابفففة الداخليفففة  املبفففد يالفحفففص  -0

بنملرظابة للخظاب اي أخظس ظا ة خخظ،بغةعظإلا لرظلل ع  بللظابكل أخظم ظابب لخظابتر ظةعفرملظ افرلظامرلرظابة للرخظ

برر ظالحأررخظ،حطبأعررخظ رر   ظابعف أررللظا لبأررخظبرر ظيررا ظمنلصررةظابنمررلرظا بل ررب ظسرر ظا ة خررخظبرر ظالحأررخظميررةثظ

 :     حيخلم ظا    ظم  ظبل

 :يا ابت ظ بع ظطبأعخظابعفملظا لل ظ افلظب ظ:املحاسبيةطبيعة النظام املحاسبي في امل سسة والدورة -1-1
                                                             

 40ص ،،بةتسظ لل ل  للخظة حاظظ1
،بمية ظاخةجظب  بخظبنأملظشجلد ظ"الرقابة الداخلية لعمليات امل زوودور املدقق الخارجي في تقييم امل اطر وتحسبيو نظام " ،بةاحظصبن نخظ2

 21ا ل تنظ خ صظظابت  أ ظا بل ب ظ،تلبعخظبختغلا ظص
 .42بةتسظ لل ظصظ3
 90-55صظصظ ،لل بةتسظ  ،ببف ظابخأ ظ ةا لظ4
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ابتعررةذظم ررر ظطبأعررخظابررر ح  ظا خرررتن  خظبعف أررللظا ة خرررخظحا خررتن الظا خرررتخ بخظ افرررلظ،حطبأعررخظح أ رررخظفرررملظ-

 .لظس ظابنملرظا بل ب ظب فة خخظبختن ظم  ظم ل ظم ظ مهظاب ح  ظ فاملظابعن ةظابجلرظب ظمنلصةظا  يا 

ت رررل  ةظا لبأرررخظابتررر ظ حت جررررلظابتعرررةذظم ررر ظبةح رررخظا خةترررللظب نمرررلرظا بل رررب ظا تفا رررخظسررر ظب ف مرررخظاب ررر ا  ظحاب-

 .بختخ بافلحابغةعظب ظلم اد لظحطبأعخظ بنفل،رظا بل ب ظحببت  للظفملظلابنم

ابتر ظيعفرملظ افرلظببرل يظا جخرللللظ :الرقابيفةطبيعة نظام الرقابة الداخلية املطبق في امل سسة والبيئة  -1-2

 :م  لفلظيخلم هظ

 .ابتعةذظم  ظابجأكملظإلادا ثظب فة خخظحبلظ بت  هظب ظبخةحبأللظلدا  خظبتع د ظ-

 . افلظم  ألظح م ألظابتعةذظم  ظ  ةيسظي  طظا خةحبأخظدايملظ مهظا خت  للظحطبأعخظي  طظالا  ل ظ-

 .بنملرظابة للخظاب اي أخظا  ب ظس ظا ة خخظم  ظطبأعخظإلاشةاذظحإلادا  ظللبحخبخظظابتعةذ-

 .ا ة خخظحطبأعخظمف جلظحدح  لظس ظ ب أ ظابة للخظظس ابتعةذظم  ظح ل  ظحظي بللظابت  أ ظ-

بفررررلظح ن أررررم لظحةسرررر أ جلظحبعل  ررررخظابتعررررةذظم رررر ظمارررر اصظا عررررلبالظابترررر ظ  رررر رظبفررررلظظا ة خررررخظحيأ أررررخظابت ررررة  ظ-

 .لألالتفلظ

 .حابعتنحاألابتعةذظم  ظطةلظبعل  خظاببألاللظابت ظ تبعجلظا ة خخظ  ح لظ-

يعرر ظاب برصظا بر  اظابرمثظ  رر رظلرهظببرل يظا جخرللللظبنمررلرظابة للرخظاب اي أرخظسرر ظ:نتيجفة الفحفص املبفد ي-2

 :ابتلبأ  ا ة خخظ فع ظم ظ  ملظلل ظمح ظالا تحتلت  ظ

   اب اي أخم رظالامتفلدظم  ظاملرظابة للخظ: ألاول الاستنتا. 

ا بر  اظابرمثظ رلرظلرهظبنمرلرظابة للررخظ ر ظ رماظالا رتحتلجظبر ظيررا ظاترل  ظاب برصظح  رملظببرل يظا جخرللللظمظظظ

 :ابتلبأخاب اي أخظا  ب ظس ظا ة خخظم  ظم ل ظماهظ  صملظلل ظابنتل  ظ

حمارررهظح ررر ظبفرررماظاب ررركملظالظ  رررة ظل ررر خظملبرررخظسررر ظ    رررأ  ،تررر ح ظبررر ظد ا رررخظح  رررأ ظابنمرررلرظاب رررل  ظب ررركملظظال -

 .ب ت  أ ل ل أخظظالايتبل الب ل ظ ب   ظا للظ

م ظمثظمف أخظ  أ ظ   رأ  ظمحظد ا رخظل رل أخظب نمرلرظبتررفنخظايتبرل ظالابترزارظلت بأ رهظ ر ذظ تك ر ظا  رللظ-

 .اب  ا خب ظ ماظاب بصظمحظ مهظظا  لظلعا نظا نل سظا ت  عخ

حقنلءاظم ر ظ رل   ظابنتأ تر  ظ ت  ر ظببرل يظا جخرللللظمر ظلترةاءظم رخظد ا رخظمحظ  أرأ ظت  ر ظبنمرلرظابة للرخظظظظ

اب اي أررخظ،حقررمبكظ  رر رظا رر   ظلت ررفأ ظلةاررلب ظالايتبررل الظل ل ررأخظلرر ح ظالامتفررلدظف أررخظم رر ظمثظلتررةاءظبررر ظ

يعةعظببل يظا جخللللظل ربلبظابة  خرأخظظ ماظا  ل لتةاءالظابة للخظظاب اي أخظابت ظ تبعجلظا ة خخظ،حس ظ

 .بع رظظ ألبهظل  ا خظ   أ أخظبنملرظابة للخظاب اي أخظ

   الامتفلدظم  ظاملرظابة للخظاب اي أخظ :الثانيالاستنتا 

ح  ررررملظببرررررل يظا جخررررللللظللررررر ظ رررررماظالا ررررتحتلجظمنررررر بلظ ت صرررررملظللرررر ظم ظامرررررلرظابة للرررررخظاب اي أررررخظا  بررررر ظسررررر ظظظظ

ا ة خرخظ فعر ظالامتفررلدظم أرهظسرر ظب رل ظح ررسظلةارلب ظمف رهظ،حبررمبكظ ع أرهظالا ررتفةا ظسر ظ بررصظح  أرأ ظابنمررلرظ

تأيرررر ظبعرررر رظحترررر دظمي ررررلءظبتب  رررر ظبرررر ثظي ل ررررخظم ررررلبأاظحلتررررةاءالظابة للررررخظسرررر ظ اح رررر هظل  تررررخظبع  بررررخظبرررر ظاب

 .حبخلب للظت  ة خظ
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 التقييم النها ي لنظام الرقابة الداخلية -3

  رررر رظببررررل يظا جخررررللللظلرررراتةاءظابت أررررأ ظابنفررررل اظبنمررررلرظابة للررررخظاب اي أررررخظسرررر ظا ة خررررخظم رررر ظ رررر ءظ  أأفررررهظ   

نررررلءاظم رررر ظابت أررررأ ظابنفررررل اظحابخأل ررررللظابة للأررررخظ،حقظلررررلاتةاءالالابتررررزارظا برررر  اظبجررررماظابنمررررلرظحاتررررل  ظايتبررررل الظ

 :يخت أسظا    ظم ظ بع ظم  ظمن ة  ظب ظمنلصةظابت  أ ظ فلظ

ح كر  ظ رماظا  ر ا ظ حظ م افرل، ب   ظب  ا ظلدبخظا    خظابت ظ تع ر ظلأ صر  ظاب ر ا  ظا لبأرخظاباةبرخظا ج ر  ظ-

 .م فأخظ   خأخظبعف أخظابت  أ ظ

ابتعررةذظم رر ظبررر اط ظ ررع ظابنمررلرظحابتررر ظ  رراظ ب أغجررلظادا  ظا ة خرررخظ،حيعتبررنظ ررماظاب رررةا ظبرر ظاتررل  ظمف أرررخظ-

املرظابة للخظاب اي أخظ،حأثظ حبغ ظم  ظببرل يظا جخرللللظمنر ظايت رلذظبر اط ظ رع ظبعأنرخظح الظظايتبل  

 ر ظبرر اط ظلظاباةبرخظب  رررلءظمم فأرخظم ظ  ر رظلررالاغظلدا  ظا ة خرخظلررمبكظيتللرخظ  ة ررةظ ررفنهظبعرضظابت صررأل

 .ابرع ظ مهظمن ظابتن أمظ

 

 .تقييم نظام الرقابة الداخلية(: II- 13)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .006ل قعةظمف نحشظبةتسظ لل ظص: املصدر

 

ببررررل يظا جخررررللللظبرررر ظيررررا ظ  أررررأ ظامررررلرظابة للررررخظ فرررر ذظ   :الخففففارجيامل فففاطر املحيطففففة بعمليففففة التففففدقيق  -4

يرررا ظلمررر ادظي رررخظبا فرررخظ  فرررسظمدبرررخظابتررر  أ ظللررر ظ ب أررر ظبعرررضظالاطفلنرررل ظابررر ظاررر مأ  ظبررر ظظحبررر ظاب اي أررخ

 :ا لبأخا خلطةظا تع  خظلال اءظ م هظلخ  صظاب  ا  ظ

 .بخلطةظحت دظمي لءظت  ة خظس ظابس الظا بل بأخظ-

 . لي لءبخلطةظاحتفل ظم رظي ل خظايتبل الظابت  أ ظاليت لذظ  كظ-

 :ة للخظاب اي أخظس ظاب كملظا  ال أصظي  الظد ا خظح  أأ ظاملرظابح فع ظ ةخ-

 

 التقييم النها ي لنظام الرقابة الداخلية             

 ل  لبا   ب 

     ظ ب مللظح  ظ-   أسظا للظاب ب صظحابت  أ 

 تبسظ–  صأللظبتبخ  ظابنملرظ علبأخظابنملرظ،ا تناحظ

 .ب  ظ ن أمظابت صأللظا   بخ

 لبكلاأخظامتفلدظحا تخ ارظاملرظابة للخظاب اي أخظا  ت د
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 خطوات دراسة  وتقييم نظام الرقابة الداخلية (:II- 14)شكل رقم ال               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .11مرجع سابق ص ،ردريس عبد السالم أشتوي :املصدر                                          

 دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية       

 تنظيم عملية التقييم             

 عملية التقييم                               

 بنود القوائم املالية وحدات النشاط الدورات           

 التقييم النظري     التقييم العم ي   

الخرائ   الاستقصا  خرائ  التدفق

 التنظيمية

عمل 

الاختبارات 

 الالزمة

 املاكرات امل تو ة

 نتائج التقييم النظري         

 رجرا ات املقارنات                             

 نتائج التقييم العم ي           

 نعم ال

مناقشة  لك مع لادارة وربدا  التوصيات  رعداد برنامج عمل  محافظ الحسابات  

 في تقرير الرقابة الداخلية حيالها

وجود 

 ؟؟ 5الفرق 
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 .عن الرقابة الداخليةمس ولية محافظ الحسابات :املطلب الثالث 

  

يعتبرررنظببرررل يظا جخرررللللظبخرررل الظبخرررل بأخظفلب رررخظمررر ظ برررصظح  أرررأ ظح رررل ملظحمامفرررخظ:الرقابفففة املحاسفففبية  -1

 ماظاب ةصظب ظ ةحصظابة للخظاب اي أخظ، لظبجمهظلامفخظمحظاب  ل ملظب ظ أ  نظببلشةظحا  برلطظح أر ظل بأعرخظمفرملظ

اببألاررررررللظببررررررل يظا جخررررررللللظ، لبة للررررررخظا بل رررررربأخظل  ررررررل  جلظحب ل  خررررررجلظا تعرررررر د ظ،تفرررررر ذظللرررررر ظايتبررررررل ظد ررررررخظ

ا بل ررربأخظا سرررر  خظسرررر ظابرررر  ل ةظحا جخررررللللظا ختلبأررررخظحد ترررخظالامتفررررلدظم افررررلظ،حالظشرررركظم ظد ررررخظ ررررمهظاببألاررررللظ

ا بل رربأخظحي   رررلظبرر ظلي رررلءظ ررة ةظ رررأ  ناظببلشرررةاظححاضررجلظم ررر ظد تررخظل  رررلحظا جخررللللظا ختلبأرررخظحاب ررر ا  ظ

حابترررر ظةعتبرررنظ رررر  لظم ل ررررألظ ةبررراظللرررر ظ ب أ ررررهظبرررر ظح اءظ ا ررررلل ا لبأرررخظحبرررر  ظدالبتفررررلظم ررر ظاتأ ررررخظلمفررررل ظحا ةيررراظ

بل ررربأخظمحظ  رررر  ظا خررررتخ رظبنفررررلظمرررر ظببرررل يظا جخررررللللظ،حيررررمبكظ ررررل ظمررر رظحترررر دظح ررررل ملظ ررررمهظابة للررررخظا 

 ب أررر ظل ررر اذظا ةتررر  ظ، رررأةدثظللبتبعأرررخظللررر ظم ظ ا ررر ظظا ةاترررسظبررر ظيفأرررخظالايتبرررل الظحم ظ ت  رررسظظسررر ظا رررللظ

 .    أ هظب   ل ةظحابس ال

 

ابرر اي  ظحب ل  خررهظظابررربييعتبررنظببررل يظا جخررللللظبخررل الظمرر ظ بررصظح  أررأ ظمامفررخظ:الففداخ ي  الضفب  -2

سرررر ظ برررركظللرررر ظم ظ ررررماظاب ررررةصظبرررر ظ ررررةحصظابة للررررخظاب اي أررررخظ فرررر ذظللرررر ظحفل ررررخظمصرررر  ظا خررررتعف خظ،حيعرررر دظابخررررباظ

 رررر ظمثظايررررتا ظمحظ امرررراظمحظ رررر ءظا ررررتعفل ظ،حببررررل يظا جخررررللللظيعتبررررنظبخررررل الظمرررر ظظظحب  دا ررررها  ررررةحصظ

 ب أر ظ ررماظابجرر ذظحأررثظ   رراظلبأررهظ ب أرر ظابتزابررللظحب ترر دالظا  ررةحصظحبجررماظاررةثظباابررلظم أررهظابت  أررملظبرر ظ

ظاحتفررلاللظابغرررشظحالايررتا ظ افرررلظ،حبةاتعررخظ  ررركظاب  ررل ملظابررر ظ ب أرر ظ رررمهظابغل ررخظمثظبةاتعرررخظامرر ظابرررربي

 . 1اب اي  

 

مر ظ برصظح  أرأ ظح رل ملظظبخرل ال للبحخبخظب ة للرخظإلادا  ظ را ظببرل يظا جخرللللظالظيعتبرنظ :الرقابة لادارية -3

 رررماظاب رررةصظبررر ظ رررةحصظابة للرررخظاب اي أرررخظألارررهظ فررر ذظم ل رررلظللررر ظ ب أررر ظميبرررنظي ل رررخظلاتلتأرررخظبفعنرررخظحب رررل  سظ

 .ة  بخح فل ظ ن أمظابخأل للظإلادا  خظطب لظبةخ خظا 

 رأ  ناظببلشرةاظم ر ظلةارلب ظابتر  أ ظابرمثظ ررعهظظ ة رة ابة للخظإلادا  خظمحظم برهظالظحيمبكظ ا ظحت دظمامفخظ مهظ

  ظب فر   ظسرر ظا ر   ظب خر نظم رر ظ ر اهظ،حالظم رر ظيفأرخظالايتبررل الظابتر ظ برر د لظبأ ترزرظبفررلظسر ظمف ررهظ،حبعر ظل اظ برر

 ا ختلبأررررخظمحدالبررررخظا جخررررللللظ  ررررأ  نظم رررر ظبرررر   مح ما ررررخ إلادا  ررررخظبجررررل ح ررررل ملظابة للررررخ  ررررةحذظبعأنررررخ،م ظبعررررض

اب  رررررل ملظ   ررررراظمنررررر  لظد ا رررررخظ  رررررك اتأ رررررخظلمفرررررل ظحا ةيررررراظا رررررلل ظ، ا لبأرررررخظب  ررررر صظابتررررر  أ ظمحظم ررررر اب ررررر ا  ظ

 .2حلامفخظح  أأفجل

 

 

                                                             
 .034-033بةتسظ لل ظص   أفل ،ببف ظب   اظ 1
 22بةاحظصبن نخظ،بةتسظ لل ظص 2
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 :الثانيخالصة الفصل 

 

لأنفرلظاب  رل ملظحاب رةلظظبجرلظظبر ظةعة ر ،بل أرخظامرلرظابة للرخظاب اي أرخظللر ظ ر ظابت رةلظظب ظيرا ظ رماظاب  رمل    

 رررررفل ظد رررررخظا ع  برررررللظا بل ررررربأخظ،حد ترررررخظملظا ة خرررررخظبررررر ظمترررررملظحفل رررررخظلص  ،ح حا  رررررل  سظا عتفررررر  ظدايررررر

 )اب اي  ظحابربي حإلادا  خابة للخظا بل بأخظ)س ظ ب أ ظابع لء ،حقةةظما اصظ ماظابنملرظابااثظم افلظالامتفلد

ابترر ظا تعة ررنل لظسرر ظ ررماظاب  ررملظبرر ظحفل ررخظظل رر اذةعرر ادظي ل  ررجل،ظح برر  ظم فأتفررلظبرر ظيررا ظظحيررمابكظ 

 . ل خ........ا بل بأخمص  ظا ة خخظحد خظا ع  بللظ

ح جر ظحد ا رخظظالامتفرلدحإلاترةاءالظابتر ظم ر ظم ل رجلظ فعر ظظل ل رأخحيمابكظابتعةذظم  ظبك ارللظحا   برللظ

 .ا ل خظلبافلظظابة للخظاب اي أخظحا جلتخ

بر ظابررنم ظابة  خرأخظحابجلبرخظابترر ظيعتفر ظم افرلظببررل يظظد ا ررخظح  أرأ ظامرلرظابة للررخظاب اي أرخظ"ةعتبرنحمي رناظظظظظ

 جرررر ظ  رررر رظا جخررررللللظسرررر ظب ررررل ظ ب  رررر ظا خ رررر الظل ل ررررأخظببناررررلب ظمف ررررهظبرررر ظحأررررثظابت  ررررأملظمحظإلاتفررررل ظ،

  ا ررررخظح  أررررأ ظابة للررررخظاب اي أررررخظيخ رررر  ظمحبأررررخظب ترررر  أ ظحا جعرررر ظم رررر ظد تررررخظبتلاتفررررلظ،حبجررررماظيعتبررررنظببررررل يظل

  .اب اي أخظاملرظابة للخظظبخل الظم ظ بصظح  أأ ا جخللللظ

    

         

 

 

 

  



 

 

  

 

 

 
 

 الثالث الفصل

 الدراسة الميدانية
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 :الفصل الثالث تمهيد

يهدددمحافظدددحسااات إدددحبحاا ردددفا بدددما اول اس دددهافظحيدددماادددملحافدددحاا  هددد ا   ددد ال  دددححاا ظح ددد   ا 

ا ددرةمعا مددفا  حاددمااالاقتصددحةي ويتملقددصااددملااااددأااا ددمل ا مددفافددماا فعح  دد اق ددح ا  دد اا  ددملااما

ا قملائماا ح   ااتختحف  ا ل ر إ  ااواوض هحافيااملوعاتإ حابحتخحذاقماوااا دل    اوفدهاا دحابدملاا

فه دد اا ظح ددد  اوا ماخ ددد اتخمددديا مدددستافميايدددمافدددهافإدددتخمفقاا   ح دددحااواتقدددحويماا مقحبددد اا ما ل ددد اا

ظح ددددحاوفظددددحسااات إددددحبحاافددددهاوا قددددملائماا ح  دددد ااتختحف دددد  اواددددحطايمت دددداااددددأااا مددددستااددددملحاةوواا 

ا ددااا  حو دد اوتظإددةطاخددملةعاا   ح ددحااوا قددملائماا ح  دد اا  ددهات ت ددما لوهددحا ةاوعاا ر إددحااوفختلددصا

 .اتجهحاااتخحوخ  

 ددأااتددما خددما اةوا دد اف ما  دد اف يلدد افددياتملتبددياا ددت حوعاا ددتة حطا مددفا   دد اا موا دد اا تعمل دد ا 

ا دحااد اافدهافظدحس قاات إدحبحااوا ظح د ةطابح ر إدحاافهاا فئتةطاا لتدةطاذردماافدياا فقدمعال د  او 

 س دددد اةخحبدددد ا مددددفاةحددددعح   اا ضموادددد اوا ت ددددحواسمضدددد حااا موا دددد  افددددها دددد حا ددددم ااالاقتصددددحةي 

 ختلددصاةخددما اااوا مل ددحئ اا إددتخمف افددياا موا دد ا لملاددملحا رددفاا  تددحئتاوفددهاةددماتظل لهددحاوتفإددة احا

 .  تملا افياألا ة ا رفاالا تنتحخحا
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 .دراسة حالة استبيانية: الفصل ألاول 

 :إجراءات الدراسة والوسائل املستخدمة: املبحث ألاول 

و خما اتهددحافظدملوااوئاإدد حايدتمافددها   د ا  بددحتااتجح دحاا تض  قددقافدهاا موا دد ات تبد اف جج دد اا موا د ا

سوهددحاوا دددتخ  ا قصددماواددفهحاوتفإددة احا لملادددملحا رددفال دد حااادددأ اا موا دد اوا  ملافدد اا  دددهاتددتظ ما

ا  تددددحئتا ت    هددددحا ا ددددااتت ظددددملواا موا دددد افددددياةوواوفإددددرو   افظددددحسااات إددددحبحاافددددياتظإددددةطا  ددددح ا

ا مقحبددد اا ما ل ددد ا وادددأاافدددهاوخهددد ا  دددماا ه  دددةطاوا ختصدددةطاا ددداا  ددد  اادددأااا  ظددداا مدددفاتظميدددما

 . ا ضميق اوألاةواااا إت  ل افياخ ياا   ح حااا ت لق اب ملضملعاا موا  اا  ما   

 :عرض الاستبيان: املطلب ألاول 

ا اايتماا تضمقا رفافختلصافماا ا  ماةاالا تة حطاوا  موحاا  هاتدماسوهدحااد ح،ت  ابدم اا 

فهافمال ا  ماةاالا ت حوعاور ف  اتص  ماقحئ  األا ئل  افمووااب  ف  ان ماوتملتبدياالا دت حواا اةدما

 .ا تضمقا رفاا ع االا تة حطاورأاافبت ياو    اا موا  

 طا هددأ اا موا دد ا  ددماف ددمانقاتض  قددقااملبهددحاتت لدديابح  ملافدد اا  ددهاتددرةما مددفاتقدددحويما :مننج ا البحننث -1

فظحسااات إحبحاافياا مقحب اا ما ل   اوفماافإحا  افظحسااات إحبحاافياتيحةعاا يق ابهدح ا دأ  ا

 د حا  دا ح  ال دماااا ت م حا مفاا  ججاا تظل مديافدياتظل د اا   ح دحا اوا  لملفدحااا ظصد ا لوهدحافدها

 .SPSS هأااا سم اوتظل لهحابح تخما اا ب  حفتاةاصحئقا ل لمل االاخت ح   

ت يددد االا دددت حوعاألاةاعاا مئاإددد  اا  دددها  ت دددما لوهدددحافدددياا موا ددد اتج دددياا   ح دددحاا:إسننننبانة الدراسنننة -2

طااددملحاف دددعل ا  ددمافظدددحس قاات إددحبحااوا ظح ددد ةاهدد اا ملاقدددي اوا ت يلدد افددديا وا اوخاوا  لملفددحاافدده

 .ا موا  

و عددددددقاتعددددددملطاالا ددددددت حوعاةق قدددددد اوف   دددددد افددددددياحددددددعلهحاا  ل ددددددهافددددددهاا ددددددااا ةإددددددح  اوا ملضددددددمل ا 

 :وا م ملط اسقمافّماتص   هحا مفاة ة افماا 

ت تبد اادأ اا مالد ااتخضدملعاألاوردفافديا  دماةاالا دت حوع اوا ض قدحافدهااتجح دحا:مرحلة التصميم ألاولي -

تددماادد ح، افب مل دد افددهاألا دئل ا  ددأيها  ددةطاالا ت ددحوافددياذ دد ا حددعح   اا   دم اوا موا ددحااا إددحبق ا

 :ا  ظااوا فمض حااا ملضمل   او قماتمافيا  ماةاألا ئل افما حعافحايمي
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 .ا ت  ححا س ا ل   ا-

 .ا ح، ال ئل ا إ ض او،ة اقحبل ا لتأوي ا-

 .  تمتاحاألا ئل اوتإلإلهحاووبضهحابحألاماحاا مخملعافهاا موا  اا  ما ا-

  دددماالا  هدددح افدددها  دددماةاألا دددئل اتدددما مضدددهحا مدددفا  ددد األا دددحتأعاا ختصدددةطافدددياا ظح ددد  اوا ماخ ددد  ا

وذ  ا س  اا تأرمافها  ف اب ح االا ت حوعاوا ح، األا ئل  اوتفحة األا ضح اا تق   اوا  جج  اا  دها

 .قماتظملحاةوطاا ملاملحا رفاألااماحاا ن ملةع

ماخ ددد اوألا دددأا  دددةطاالا ت دددحواا  ا دددحااا قمفددد افدددهاق ددد األا دددحتأعا  دددماا :مرحلنننة إعنننادم التصنننميم -

 مددفافب مل دد افددهافظددحس قاات إددحبحاا لتأرددمافددهاوضددمل اوا ددا  حاااالا ددتة حطا ختصددةطاتددما ددم ا

ا  ا دددددحااواتخدددددحذا  ددددد ااالا ت دددددحو ألا ددددئل افدددددهاقددددد لهم اا دددددااف  ددددد اادددددأ اا مالددددد افددددهاألا دددددأا  دددددةطا

 . ئل اوا ح، هحابضميق اف ح   اوواة  ا ت مي ااوا تص   حااس  حايخصاألا 

 اا دددااتدددماألا دددأا  دددةطاالا ت دددحوابحال دددت حوعوهدددياا مالددد اا  هحئ ددد اا ت لقددد ا:مرحلنننة التصنننميم ال  نننا   -

وتملتب هدحا مدفاا ضميقد اا   دت حوعا ت مي ااوا  ا حاافياا مال اا إدحبق اوفدهاةدماا تصد  ماا  هدحئقا

 :ا تح   

 .   ا مفافإتملااوالي افإتسح ماألسماةاا  ا اإل ماا  ححماا-

 .(ا ه  ألااحةي  ةطاولص حاا)ب   اا اف  ااالا ت ح   -

و ه دد اا ظح ددد  اا ب يددماالا  م وندددقا حادد اس  دددحايخددصاألا دددحتأعاا   ه ددةطا ه ددد افظددحسااات إدددحبحااا-

حس قاا ددداايملخدددمافب مل دددحاا حاددد اب ظدددااساإددد مل   ضدددحس ا ردددفااإدددحاافملقدددياا تملااددد االاخت دددح يا

 الفحا ها مقاا م خحعاالا ت حواااسقماا تلف ات  حاال دت حا دمقاات إحبحااوفظح  ةطاف ت ميه

 :تملتب هحاا ااتماات صملحا مفاةخحب افها  حافحايمي

 .ات صملحا مفاةخحب ا  ع اف ححمافهاا إتبملبةطا-

 ساإ مل ياخحبحاا ها ميياا ب يماة  م ونقاوفملقياا تملاا االاخت ح ات صملحا هاة ا-

 : رالاافملت  ا مفاقإ ةطار حايميا33تم هاا ت حوعاالا تة حطا:هيكل الاستبيان -3

ا راددد ا)يملةدددلاا   ح دددحااا عخصددد  ا دددهالسدددماةاا بت دددي اوااتدددملاا مدددفاةددد  اسقدددماا اا:القسنننم ألاول 

 .وا  هايتملقيالطاتإح ماا  حااا مفاتفإة اا  تحئت( ا  ل ه اا ملظ ف  ااتخب عاا ه   
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 : راحاامس ا رفافحايمي( 33)وا أ افهاحأ  الطا  حتجاف عل اا موا  اوااتملاا مفاا:ثان القسم ال

سقدددمعات دددحوحاا  حادددااسوهدددحاوخدددملاات تددديافظدددحسااات إدددحبحاابح  فدددح عاا33يظتدددمل ا مدددفا: املحنننور ألاول  -

 .ا ه   اوالا تق    اا  هات    افها بما اول اس هافظحيمااملحاا مقحب اا ما ل  

ةوخد اا يقد ابح  لملفدحااا  ددهاااوت ددح سقددمااات دحوحاا  حادااسوهدحافدمااا80يظتدمل ا مدفا :ان املحنور الثن -

 .ينتبهحاا   ح اا ظح بهاب مااواخملةا  ح اوقحب اةا ل  اس ححافياا ر إ 

فظددحسااات إددحبحاابتق دد ما  ددح ااا مدديا سقددمااات ددحوحاا  حاددااسوهددحاا80يظتددمل ا مددفاا:املحننور الثالننث -

 .ا مقحب اا ما ل  ايايمافهاةق اا  لملفحااا  هاينتبهحاا   ح اا ظح به

 :مجتمع وعيجة الدراسة -4

 :يتمثل مجتمع الدراسة في ألاطراف آلاتية: مجتمع الدراسة 4-1

 .83-38فهاقح ملطاا22وقما  يات ميف اوذ  ااإحاا حةعا: محافظ الحسابات 4-1-1

ظدددحسااات إدددحبحاالادددماألا دددماحاألا ح ددد  اا هت ددد ا   ل ددد اا ماخ ددد  اوذ ددد ابح ت ددددحو ا  دددماف 

ا ضدددمحاا إدددروحا دددهالةا ا مفددد اا ماخ ددد اببدددملةعا ح  ددد ابهدددمحا ضدددفح اا يقددد ا مدددفاا تقدددحويماا صدددحةوعا

 .ف  

  تبدددد اا ظح ددددحالاددددماألا ددددماحاألا ح ددددد  اا هت دددد ا   ل دددد اا ماخ دددد  اوذ دددد ابح ت دددددحوا:املحاسننننب 4-1-2

 .حاا  ما لقملائماا ح   اا  هايتمافماخ  هحاولاماألا ماحاا هت  ابح تقميماا حريا ضم 

تددددمااا دددتة حط 23سئددد افظددددحس قاات إدددحبحاافددددها ددد حاتملتبدددديااالا ددددتة حط ا ددد همح:عيجنننة الدراسننننة 4-2

  دتة حطاتدماا20ف هح ار حاا د همحاادأااالا دتة حطاسئد اا ظح د ةطا دها ميدياتملتبدياا28ات صملحا مفا

 .ف هحا22ات صملحا مفا

 :إلاحصائيات الخاصة باستمارم الاستبيان :(III-1)الجدول رقم                    

 %النسبة املئوية  التكرارات البيان

 %388  08 ا ملت  االا ت حواا

 % 0 4 ا فقملةعاالا ت حواا

 % 32 2 ا لسحعاالا ت حواا

 % 08 48 ا صحت  ا لتظل  االا ت حواا

 .ب ح اا مفاالا تة حطاح حفها  ماةاا ضا:املصدر
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ف هدحااا ت حوع 08ي ةطاا  مةاةخ حريا   ت حواااا ملت   اوا  ح غا مةاحا( III-3)اتجموحاوقما

ا إم خ  ات دةطا دم اا   تة ح حا اوب ماا تفظصاا ت حواا اوسقمالوب  اا م خح هحتمااا ت حوع 42

فهافب دملعاالا دتة ح حااا ملت د ا  دم ااتجميد افدياةخحبد اوبح تدحرياتدما  سح ادحااا ت حوااا ا  ا ت ا

 .%08ا ت حوعال افحا  حةحاا48    ت  ححا صحت  اا   ت حواا   ص حابأ  اا  مةاا  هحئق

 

 :التحليل الوصف  لخصائص العيجة املدروسة: املطلب الثان 

سددمةاانإدد  ااتخبدد ا اوفظددحس قاا48تتعددملطا   دد اا موا دد افددها:توزيننع رفننراد العيجننة حسننب الو يفننة -1

 :اتجموحاوا  ع ار حايميا واأاافحايملة ا%08اح  انإ  اا ظح  ةطاا% 08ات إحبحاااح  ا

 :توزيع رفراد العيجة حسب الو يفة :(III-2)جدول رقم 

 %ا نإ  ا ا ت ماو ا ملظ ف 

 % 08 28 فظحسااات إحبحا

 % 08 28 فظح ح

 % 388 48 ا ب ملع

 .ب ح اا مفاالا تة حطافها  ماةاا ضح حا:املصدر

 .التمثيل البيان  ألفراد العيجة حسب الو يفة( III-1)الشكل رقم 

 

 .ب ح اا مفاالا تة حطفها  ماةاا ضح حاا:املصدر
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اتخددح ا( III-2) وا  ددع ( III-3)  ادداافددها دد حااتجددموحاوقددما:العيجننة حسننب امل هننلتوزيننع رفننراد  -2

بت ي دد اا   ددحنقاألسددماةاا    دد ااإددحافتسةدد اا رادد اا  ل ددهالطال،ل  دد السددماةاا    دد اخددحف ةطاا دداابلددغا

وهديانإدد  افمتف د اخدمااويمخدياذ دد افدهاخهد افظدحس قاات إددحبحااا% 0 02ل افدحانإدةت اا33 دمةاما

يبحاتدملسماحدهحةعاا لاإدحنحارظدمااالا ت حةلطاا  صمل اا قح مل   ات صال  اوفهالخ اات صملحا مفا

 38لةنى اوفدهاوخهد اا ظح د ةطاسدغطال،لدحاا ر إدحااتملظدصالصد حااا  دهحةاااولوبديالسدماةابنإد  ا

غا مةااحفمياا  هحةاااا  ل حاة  السماةاواأاافحايايدمافدها احا ميهمافإتملااخحفعي افيااةطابلا%

 .لا   اا  ظااوا  تحئتاا تملا ا  وهح

 

 :توزيع رفراد العيجة حسب امل هل العلم ( III-3)جدول رقم

 %ا نإ  ا ا ت ماو ا را اا  ل ه

 % 38 4 ةبلمل 

 % 0 02 33 خحفعي

 % 0 0 3 ةوا حاا ل ح

 % 388 48 ا ب ملع

 .ب ح اا مفاالا تة حطاضح حفها  ماةاا ا:املصدر

 :التمثيل البيان  ألفراد العيجة حسب امل هل العلم ( III-2)الشكل رقم 

 

 .فها  ماةاا ضل  اب ح اا مفاالا تة حطا:املصدر
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 :توزيع رفراد العيجة حسب الخبرم -3

تملتبيالسدماةاا    د ااإدحافتسةد ااتخبد ع اا داايبدما( III-3)وا  ع ا( III-4)ي ي ااتجموحاوقما 

 دددميهما بددد عافدددياا   ددد الروددد افدددها  دددما ددد ملاااوهدددياا% 20ا  حاددداالطال،لدددحالسدددماةاا    ددد افدددحانإدددةت ا

نإد  افه د اخددماا ذافدهاا   ددهالطاتمدفقا مدفاا موا دد ا دملعافددهاا مقد اوا ملاق  د  اتلوهددحانإد  األاسددماةا

  ملاا الفحاألاسماةاا دأيها دميهما بد عالقد افدها  دحا د ملاااا أيها ميهما ب عافحابةطا  حاو  ما

 .وهياا نإ  األاق افيا    اا موا  ا% 38نإ  همااح  ا

 

 :توزيع رفراد العيجة حسب الخبرم( III-4)جدول رقم 

 %النسبة  التكرار املدم

 % 38 4   ملااا0لق افها

 % 20 38    ا80-38

 % 20 22   ملااا38لرو افها

 % 388 48 ا ب ملع

 .ب ح اا مفاالا تة حطافها  ماةاا ضح حا:املصدر

 

 :التمثيل البيان  ألفراد العيجة حسب الخبرم( III-3)الشكل رقم 

 

 .ب ح اا مفاالا تة حطافها  ماةاا ضح حا:املصدر
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 :الجتائج واملجاقشة: املبحث الثان 

 :نتائج الدراسة امليدانية: املطلب ألاول 

تدماتظميدمافقدحياحا بخحبدحاابح دتخما افق دح ا   ددمااذ ااالا دتة حط سدم اتاإدة اف حتجد ا 

ة  اةوخحا ا ق ح اول السماةا    اا موا  ا  أطاألا ئل اا  هاتمد  هحاالا دتة حطابظ دااتدماتظميدما

 :فبحالااةخحب ا مفاألا ئل  اولوتاطاةخحبحاا مفاا  ظملاآلاتق

 . تة حطاولوتابهحفبحالااةخحب ا مفال ئل االا (: III-5)الجدول رقم 

3 2 1 

 فملاسي فظحيم ،ة افملاسي

 .فها  ماةاا ضح حااإحاالا تة حط:املصدر

اإدحااالاتبدح ا   حو اةما ظمةااوالا ظماحيتما  ماذ  ااإحااا تمل تاات إحبقاا مجلا 

 :ق ماا تمل تاات إحبقار حايمي

 :ف حية اتظميماالاتبح ( III-6)الجدول رقم 

 الرري املتوسط الحساب 

 ،ة افملاسي 22 3 رفاا3فها

 فظحيم 33 2 رفاا20 3فها

 فملاسي 3 رفاا34 2فها

 .طالا تة حفها  ماةاا ضح حاب ح ا مفا:املصدر

 :الجتائج املتعلقة بالكفاءم املهجية واستقالل محافظ الحسابات -)1

ول السددددماةاا    دددد اس  دددحايخددددصات تدددديافظدددحسااات إددددحبحاابح  فددددح عا( III-0)ي هدددمااتجددددموحاوقدددم 

ا ه  دددد اوبحال ددددتق    اا  ددددهات   دددد افددددها بددددما اول اس ددددهافظحيددددماس ددددها دددد حاق  دددد اا تمل ددددتاات إددددحبقا

ا دددااادددحطااتبدددح اا    ددد اا30 8والا ظدددماحاا   دددحو اوا قدددموابدددددداا00 2ا دددمجلا بخحبدددحااا ظدددملواا قدددموابدددددا

حاي ةطالطافظحسااات إحبحاايت تيابح  فح عاا ه   اوالا تق    اا  هات    افدها بدما ا ظملاا ملاسق اف

 .ول اس هافظحيم
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ويا ةطاا تق حافظحسااات إحبحاااإحالوا السماةاا     افها  حاا فقماااا تح  د اوا  دها 

 .% 388تص انإ  اا ملاسق افيال،لبهحا رفا

 .يت تيافظحسااات إحبحاابحال تق    اوا نياا اوا ملضمل   الة ح الةا ا  ل ا-

 .الا إتب حافظحسااات إحبحاا لمسمل اا  حو  ا ل  افهاةةاوعا-

 .يقمل افظحسااات إحبحاا   ل افإتق اةوطال اا ت حوا ل صل  اا عخص  الواو، حااةةاوعا-

 .ياا ر إ الاتملخمافصحتلافحةي ا ظحس قاات إحبحاافا-

طا وا السددددماةاا    دددد ات تدددديافظددددحسااات إددددحبحاابح  فددددح عاا ه  دددد اا  تفدددد  ايبدددد تاذ دددد افددددهاةوت دددد 

 :  حاا فقماااا تح   

 .يتملسما ماافظحسااات إحبحااا تأا  اا  ل هاوا   مياألةا ا  ل اب فح عا-

 .فظحسااات إحبحاافضليا مفافإتبماااا ه  ا-

 .ا ه   افيات ف أا  ل حااا ماخ  تملسماا  فح عاوا هحوعاا-

يددددمس افظددددحسااات إددددحبحااق ددددملحال ا  ل دددد افماخ دددد افدددديااح دددد ا ددددم اتددددملسماا  فددددح عاا ه  دددد اا  تفدددد اا-

 .إلت حفهح

 .يتملسما ماافظحسااات إحبحااا  مس اوا هحوعاا عحس  افياتض  ياف حية اا ظح   اوا ماخ  اا مو   ا-

ةطاسوهددددحافتفحوتدددد ابددددةطاا تأي ددددماوا ددددمس اواددددأاافددددحايملةددددلاوا ح دددد اسقددددمااااح دددد ا وا اا إددددتبملب 

وخددددملةا ملافددددد اتدددددرةما مدددددفاا ددددتق حافظدددددحسااات إدددددحبحااتت يددددد افدددددياادددد افدددددهاا ت  دددددةطاوا  ددددداح اتظميدددددما

 .ألات حاابحإلضحس ا رفاتقميمااتخمفحااالا ا حوي ا ل ر إ 

  

 .والاستقالليةالكفاءم املهجية و محافظ الحسابات  :(III-7)الجدول رقم

 الفقرات

 محايد موافق
غينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر 

املتوسط  موافق

 الحساب 

الانحننننننننننننراف 

 املعياري 
 الاتجاه

 التكرار التكرار التكرار

 النسبة النسبة النسبة

وا نياادددددددد اابحال ددددددددتق    يت تدددددددديافظددددددددحسااات إددددددددحبحاا

 وا ملضمل   الة ح الةا ا  ل ا

 فملاسي 88 3-  8 48

388  - -
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الا إددددتب حافظددددحسااات إددددحبحاا مددددسمل اا  حو دددد ا

  ل  افها ةاوعاا ر إ 

 فملاسي 8.28 2.0 4 8 32

08 8 38 

يقدددددددمل افظدددددددحسااات إدددددددحبحاا   لددددددد افإدددددددتق اةوطال ا

 ا ت حوا ل صل  اا عخص  الوا م، حااةةاوع

 فملاسي 8.02 2.0 2 8 34

00 8 30 

لت ددددددددحااا ماخ دددددددد اف ئ دددددددد افدددددددديا جددددددددماا   دددددددد اوةقدددددددد ا

 ا إرو   

 فظحيم 8.02 2 30 4 30

40 38 40 

تقدددددددميمافظدددددددحسااات إدددددددحبحاااتخدددددددمفحااالا ا دددددددحوي ا

  ل ر إ افظ اا ماخ  ايرةما ل حا مفاا تق   ت 

 فظحيم 8.04 3.00 23 4 30

30.0 38 02.0 

وخملةافصحتلافحةي ا ظحسااات إحبحاافياا ر إ ا

 .يرةما ل حا مفاا تق   ت 

 فملاسي 08 8 40 2 33 8 20

02 0 8 20 0 

ت  ددددددددددةطاو دددددددددداحاوتظميددددددددددمالت ددددددددددحااا ماخدددددددددديابملا دددددددددددض ا

 اتج    اا  حف ا  اتافهاا تق    اا ماخي

 فظحيم 00 8 3 2 33 2 23

00 0 30 20 0 

يتددددددددملسما ددددددددماافظددددددددحسااات إددددددددحبحااا تأا دددددددد اا  ل ددددددددها

 .وا   مياألةا ا  ل اب فح ع

 فملاسي 22 8 00 2 8 2 30

00 0 8 

 فملاسي 03 8 00 2 2 0 33 فظحسااات إحبحاافضحعا مفافإتبماااا ه  

02 0 32 0 0 

يتددددددددملسما ددددددددماافظددددددددحسااات إددددددددحبحااا  فددددددددح عاوا هددددددددحوعا

 ا ه   افيات ف أا  ل حااا ماخ  

 فملاسي 88 3- -  48

388 8 8 

يددمس افظددحسااات إددحبحااق ددملحال ا  ل دد افماخ دد ا

 فيااح  ا م اتملسماا  فح عاا ه   اا  تف اإلت حفهح

 فملاسي 04 8 40 2 2 38 24

28 20 30 

يتضلددددددددحافددددددددهافظددددددددحسااات إددددددددحبحااا  مسدددددددد اوا هددددددددحوعا

ا عحس  افياتض  ياف حية اا ظح   اوا ماخ د اا مو  د ا

 ا تق   ت  مفاا يبحبحا  هات   حا

 فملاسي 88 3 8 8 48

388 8 8 

  ددددددحو افظددددددحسااات إددددددحبحاافددددددياا تددددددمويحاوا تأا دددددد ا

 ا إت ماوا  مواااا ه   ااتخحا 

 فظحيم 02 8 2 2 30 2 23

00 0 0 30 0 

 فملاسي 30 8 00 2- - -  فتمل تا خ حرياةخحبحاا

 spssب ح اا مفا تحئتاالا تة حطاح ح ضفها  ماةااا:املصدر
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درجنننة الثقنننة باملعلومنننات ال نننظ ينتجهنننا الجىننناد املحاسننن ظ بمننند  وجنننود  بارتبنننا  املتعلقنننة الجتنننائج -2

 .نىاد رقابة داخلية فعال في امل سسة

ول السدددماةاا    دددد اس  ددددحايخددددصاا مددديا افظددددحسااات إددددحبحاابتق دددد ما( III-8)ي هدددمااتجددددموحاوقددددما 

لملفدد اتعددملطافظددد اةقدد ااتج  دددي ا  ددح اا مقحبدد اا ما ل ددد  ابح ت حواددحاا إددحاماألاوحافدددياضدد حطا  تدددح اف 

ا34 8والا ظدماحاا   دحو اا00 2س ها  حاق   اا تمل تاات إحبقاا دمجلا بخحبدحااا ظدملواا قدموابدددا

واددددحطااتبددددح اا    دددد ا ظددددملاا ملاسقدددد  ايا ددددةطاا مدددديا افظددددحسااات إددددحبحاابتق دددد ما  ددددح اا مقحبدددد اا ما ل دددد ا

 :واح  ااحآلتقا%388 اوذ  ااإحالوا السماةاا     اوا  هااحطال،لبهحابنإ 

يقددددددمل افظددددددحسااات إددددددحبحاابح تأرددددددمافددددددهاا مدددددديا ا ةاوعاا ر إدددددد ابددددددح قملا ةطاوألا   دددددد اذاااا   قددددددد اا-

 .بح   ح حااا ح   

 .يفصلافظحسااات إحبحاافياتقميم ا ها قح اا م صاا  ا ف افيا  ح اا مقحب اا ما ل  ا-

ا ما ل د افدها د حاا دتخما اا مل دحئ ايظص افظحسااات إحبحاا مفاف لملفدحاا دها  دح اا مقحبد اا-

 .ا  ئ  

ي لددغافظددحسااات إددحبحاافبلددحا ةاوعاا ر إدد اب ددملاهياا قصددملواا هحفدد افددياتصدد  مالوات ددس  ا  ددح اا-

 .ا مقحب اا ما ل  

يظصدد افظددحسااات إددحبحاا مددفاسهددمااددححا ددها  ددح اا مقحبدد اا ما ل دد افددها دد حاا   ددح اا ظح ددبهاا-

 .ا تخض تا   ل  اا ماخ  و خما اااا مقحب ا  ت  هافها

يقمل افظحسااات إحبحاابفظصا  ح اا مقحب اا ما ل  اوا تأرمافدهافدمااقموتد ا مدفاا   د ا  دع اا-

 .فق ي

وب ح ا مفا تحئتاا فقماااا إحبق ا لفمض  اا يح يد اوا تمل دتاات إدحبقا فقدماااا ظدملوايعدملطا 

 .ا  ظااقماتظقيافهاص  اا فمض  اا يح ي 

 .ات بتقييم نىاد الرقابة الداخليةالتزاد محافظ الحساب (:III-8)جدول رقم 

 الفقرات

 غير موافق محايد موافق
املتوسط 

 الحساب 

الانحننننننننننننراف 

 املعياري 
 التكرار التكرار التكرار الاتجاه

 النسبة النسبة النسبة

يقدددددمل افظددددددحسااات إدددددحبحاابح تأرددددددمافدددددهاا مدددددديا ا ةاوعا

ا ر إددد ابدددح قملا ةطاألا   دددد اذاااا   قددد ابح   ح ددددحاا

 فملاسي 88 3 8 8 48

388 8 8 
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 ا ح   

يفصددددددلافظدددددددحسااات إدددددددحبحاافددددددياتقميدددددددم ا دددددددها قدددددددح ا

 ا م صاا  ا ف افيا  ح اا مقحب اا ما ل  

 فملاسي 88 3 8 8 48

388 8 8 

فظددحسااات إددحبحاا مددفاف لملفددحاا ددها  ددح اايظصدد 

ا مقحبددددددد اا ما ل دددددددد افددددددددها دددددددد حاا ددددددددتخما اا مل ددددددددحئ ا

 ا  ئ  افي اقملائماالا تة حطافي 

 فملاسي 22 8 23 2 3 0 20

08 22 0 0 0 

ي لدددددددددغافظدددددددددحسااات إدددددددددحبحاافبلدددددددددحا ةاوعاا ر إددددددددد ا

ب دددملاهياا قصدددملواا هحفددد افدددياتصددد  مالوات دددس  ا  دددح ا

 ا مقحب اا ما ل  

 فملاسي 88 3 8 8 48

388 8 8 

   دددددددددد افظددددددددددحسااات إددددددددددحبحاا مددددددددددفاا تأرددددددددددمافددددددددددهالطا

ا ر إدد اتقددمل ابددحال ميا ابح  ددحةياا ظح ددة  اا ق مل دد ا

 ق ملالا حفح

 فملاسي 33 8 00 2 8 0 30

00 0 32 0 8 

فظددددددددددحسااات إددددددددددحبحاا مدددددددددفاتددددددددددملسة اتأر ددددددددددماااا   ددددددددد 

ف قمل  ابأطاا   ل حااا ح  د اقدمات د اب ملاسقد ا ةاوعا

 ا ر إ 

 

 

 فملاسي 24 8 03 2 4 3 33

02 0 0 0 38 

يظصد افظددحسااات إدحبحاا مددفاسهدمااددححا دها  ددح ا

ا ما ل ددددددددد ا ددددددددد حاا   دددددددددح اا ظح دددددددددبها  دددددددددت  هافدددددددددها

 ا تخض تا   ل  اا ماخ  

 فملاسي 22 8 03 2 8 3 30

02 0 0 0 8 

يقدددددددمل افظددددددددحسااات إددددددددحبحاابفظدددددددصا  ددددددددح اا مقحبدددددددد ا

ا ما ل  اوا تأردمافدهافدمااقموتد ا مدفاا   د ا  دع ا

 .فق ي

 فملاسي 88 3 8 8 48

388 8 8 

 فملاسي 34 8 00 2- - -  فتمل تا خ حرياةخحبحا

 .ب ح اا مفا تحئتاالا تة حطفها  ماةاا ضح حاا:املصدر

الجتنننننائج املتعلقنننننة بنننننحلتزاد محنننننافظ الحسنننننابات بتقينننننيم نىننننناد الرقابنننننة الداخلينننننة ي يننننند مننننن   قنننننة  -3

 .املعلومات ال ظ ينتجها الجىاد املحاس ظ
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لسدددددماةاا    ددددد اس  دددددحا ذاااح ددددد اا  جج ددددد اا  دددددهايا  هدددددحافظدددددحساااول ( III-9)ي هدددددمااتجدددددموحاوقدددددما 

 .ماا ح   ات إحبحاالة ح الةا ا  ل ات اتافهاةق افإتخمفقاا قملائ

والا ظددددددماحاا2 2س ددددددها دددددد حاق  دددددد اا تمل ددددددتاات إددددددحبقاا ددددددمجلا بخحبددددددحااا ظددددددملواا قددددددموابدددددددددا 

واتبدددددددح اا    ددددددد ا ظدددددددملاا ملاسقددددددد  ايا دددددددةطافإدددددددحا  اف جج ددددددد ا  ددددددد افظدددددددحسااا33 8ا   دددددددحو اوا قدددددددموابدددددددددا

ف لملفدحاات إدحاةقد اا إدتخمفةطا هدحافدياف  دماسقدماااا ظدملواوا  دهااح د انإدحاا  تح ات إحبحاافيا

 :ا ملاسق اسوهحار ة عاخمااوذ  ا مفاا  ظملاا تحري

ا داات تبد ا  صدمااوئاإد حافظدمةاا: ا عحفل اةة حاالايق  اتفإة اااةةاوعاةوطاات صملحا مفالة  اا-

ةاا ظح دة   اوتفظدصاا ملةدحئياوا تدج اا مااخملةعال  ححافظحسااات إحبحاافهاا دااتا دياا ق دمل 

 .ا ظح ة  اا  هاتما مفال ح هحاا ق ح ابهأ اا اتج  ا

 .تظميمافحا ذاااح  اا قملائماا ح   ات  حاا ملض   اا ح   ا ل ر إ ا-

ت اوا  ح ددحاإل بددحتاا ه دد ا  ل دد افماخ دد افددياتقددميماا ملقدد اا دد  ا خددما ا  ل دد اتخضدد تاف   دد ا عدد ا-

 .   ااأ اا ه  ب حايت   او  

 .اوتفحعافإتملااا صماق  افياا تقميما  م اوخملةاتظةيا رفالاماألا ماحاا إتخمف ا لقملائماا ح   ا-

وب ددددح ا مددددفا تددددحئتاا فقددددماااا إددددحبق ا لفمضدددد  اا ما  دددد اوا تمل ددددتاات إددددحبقا فقددددماااا ظددددملوا 

 .وبأ  ايعملطاا  ظااقماتظقيافهاص  اا فمض  اا ما   

 

رقابنننننة طنننننرا وألاسننننناليب ال نننننظ يلتنننننزد محنننننافظ الحسنننننابات فننننني تقينننننيم نىننننناد اللا(: III-9)الجننننندول رقنننننم

 .الداخلية

 الفقرات

 غير موافق محايد موافق
املتوسط 

 الحساب 

الانحننننننننننننراف 

 املعياري 
 التكرار التكرار التكرار الاتجاه

 النسبة النسبة النسبة

الايق دددد افظددددحسااات إدددددحبحااتفإددددة اااةةاوعابدددددموطا

 . مفالة  اةة حاااحفل اوف ئ  ات صملحا

 فملاسي 03 8 00 2 3 8 30

02 0 8 0 0 

ي لددد افظدددحسااات إدددحبحااا قدددموعا مدددفاتظميدددمافدددحا ذا

اح دددددددددد اا قددددددددددملائماا ح  دددددددددد ات  ددددددددددحاا ملضدددددددددد   اا ح  دددددددددد ا

 فملاسي 2 8 0 2 4 8 32

08 8 38 
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 . ل ر إ 

ي  دددددهافدددددها ددددد حا  دددددد افظدددددحسااات إدددددحبحااتق دددددد ما

 .رفح عاألاةا ابح ر إ افما

 فملاسي 40 8 20 2 8 34 22

20 30 8 

ا ايدددحواااا ت ددددموعا ل ر إدددد اتايدددمافددددهاسح ل دددد ا  دددد ا

 .فظحسااات إحبحا

 فظحيم 03 8 3 2 32 4 24

28 38 38 

 ددم اوخددملةاف ددحية افملاددمعا ل  دد اا  ددمانقاتددرةما ددل حا

 . مفا   افظحسااات إحبحا

 فملاسي 00 8 30 2 33 3 22

20 0 0 20 0 

تقدددددددميماا ملقددددددد اا ددددددد ت اوا  ح دددددددحاإل بدددددددحتاا ه ددددددد اب دددددددحا

يددت   افددديا    ددد اا ه ددد ا  ددداتافدددهافملةملق ددد اا قدددملائما

 .ا ح   

 فملاسي 42 8 00 2 8 0 33

00 0 22 0 8 

يخلدددملاتقميدددمافظدددحسااات إددددحبحاافدددهاا تظةددديا ردددفالاددددما

 .ألا ماحاا إتخمف ا لقملائماا ح   

 فملاسي 03 8 40 2 0 0 20

20 0 32 0 28 

 فملاسي 33 8 2 2- - -  فتمل تا خ حرياةخحبحا

 Spssب ح اا مفا تحئتاالا تة حطافها  ماةاا ضح حا:املصدر

 

 

 :مجاقشة وتفسير الجتائج: املطلب الثان 

 :محافظ الحسابات واستقاللالكفاءم املهجية  -1

فظددحسااات إددحبحاابحال ددتق حاا ددأ اي   دد افددها بددما اول اس ددهاوفظحيددم اا ددااب ندد اايت تددي 

 تحئتاا فقمااالطافظحسااات إحبحاايت تيابحال تق    اوات  حةاوا ملضمل   الة دح الةا ا  لد اويمخديا

 :ذ  ا رفاتملسماا  ملاف األا ح   اا  هات ةطاوخملةاالا تق حاوا  ن  ار حايمي

  إددحبحاا لمددسمل اا  حو دد ا ل دد افددها ةاوعاا ر إدد  ااددأاا   ددهات   دد االا إددتب حافظددحسااات

 :فهالةا ا  ل اةوطال اضستافها  ح

 .الا  عاوا فظصا مفاخ  ياا تج ااوا مسحتماوات صملحا مفاا  لملفحاافهال افصموا-

 . م ا  فح ال ا  حاماذااالا   اف  هالطاترةما مفاص  او ما  اا قملائماا ح   ا-
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 .فيااخت ح حاافبلحاةةاوعاا  حور ا-

 م اوخملةافصحتلافحةي ا ظحس قاات إحبحاافياا ر إ اا  هايقمل اب ماخ  هح . 

 طاف ددحايفإددمات  ددهافظددحسااات إددحبحاافددها بددما اول افظحيددمااددملحافصددماق  اا قددملائماا ح  دد  ا ددم ا

 افصدددحتلافدددهاوخدددملةافصدددحتلافحةيددد ا ددد افدددياا ر إددد اا  دددهايقدددمل اب ماخ  هدددح اولطاالاتعدددملطاألادددمالقمبحئددد

 فددددحاا  ددددملعاوقددددماخددددح ااا  صددددمل اا قح مل  دددد ابددددأ  اس  ددددحايخددددصااددددحالاات ددددحفياف حو دددد اا ه دددد  اوهدددديا

ات ددددحالااا  دددددهايعدددددملطا ظدددددحس قاات إددددحبحاا  قدددددحاالوااددددد ااقمابددددد افددددياا قدددددحئ ةطابدددددحإلةاوعالوافبلدددددحا

 .ا ميميه

الا دددددتق حاا دددددأاتقاب نددددد اا موا ددددد ال ددددد ا عدددددقايتظقدددددياالا دددددتق حاا عحفددددد االبدددددمالطايتدددددملسما وقدددددم  

وا أا هاو م اوخملةافصحتلا ل ماخي اسد اسصد اب  ه دحاو طاسقدما ادماا حايلاديات حفدحاا يدحنقاوفدهاةدما

 .ان ما االا تق ح

 يرةماا افهاا ت  ةطاوا  احاوتظميماألات حااوتقميمااتخمفحااالا ا حوي ا مفاا تق حاا ماخي. 

بت  ةطاو احافظحس قاات إدحبحااوتظميدمالت دحبهماوفدحالوة  ا تحئتا وا اا     افياا فقماااا ت لق ا

 .يخصاتقميمااتخمفحااالا ا حوي الطا هأ اا  ملاف اتأةة ا لبها مفاا تق حافظحس قاات إحبحا

 

 

 

 :محافظ الحسابات استقاللالعوامل امل  رم في ( III-4)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 .ح حاب ح اا مفا تحئتااا موا  افها  ماةاا ض:املصدر

ل دد  ا مددفاا ددتق    افظددحسااات إددحبحا ابددم،مافددها( III-4)تددرةماا  ملافدد اا ددأاملوعافددياا  ددع  

لطا لض اا ت  ةطاوا  احاوتظميماألات حاافيايمااتج    اا  حف ابح ت حواحا محافإدتق ار دحاووةافديا

 التعيين والعزل

تحديد أتعاب 

 المراجعة

الخدمات  تقديم

 االستشارية

استقالل محافظ 

 الحسابات
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ا ت لدددددياب هدددددهااتخ ةددددد اا ظح دددددحاوفظدددددحسااات إدددددحبحااوا ظح دددددحاا83-38فدددددهاقدددددح ملطاا22 دددددصاا دددددحةعا

ا    د ا دم ا فعح  د ااتج   د اا  حفد افدهات ايدااا دتق حافظدحسااا  ت ما الال  حاوخدم حافديا وا السدماةا

 .ات إحبحااوخ ل افظ اةق افإتخمفقاا قملائماا ح   

وادأاافددحايفإددماا ملاقددياا   مديافدديااتجاائددماا ددأ اي هددماتقدح حاا إددحا ةطا ددهاف حو دد اةوواددما 

وذ ددد ابح ت دددحو افدددياا ت  دددةطاوا  ددداح اا ددداا بدددماتدددم  افبلدددحاةةاوعافددديات  دددةطافظدددحسااات إدددحبحا ا

فظددحسااات إددحبحااا ددأ ا اإدد ما   دد افهددح اا ماخ دد اةددما  ددم األافددما مددفااتج   دد اا  حفدد اوا  ددهاالا

يعدددددملطا هددددددحاةووا الافدددددديااتخددددددحذاقددددددماواا ت  ددددددةط ا ضددددددحس ا رددددددفاذ دددددد اتملاضدددددديانإدددددد  اامددددددملواا إددددددحا ةطافدددددديا

ب ددد افدددهااخت ح دددحاااتج   ددد اا  حفددد  او دددم ا ةوا ا  ددد اات مدددملوا دددمووافظدددحسااات إدددحبحا افدددحاي

ا ت دددحواا ت  دددةطافددديايدددما ةاوعاا ر إددد  اا دددااتب ددد اادددأ األا ةددد عافدددهاادددأااألافدددماو ددد ل ا لمدددستا مدددفا

فظدحس قاات إددحبحااا دأ ايبددما فإدد اي دحو ا  ل دد اا ماق د ا مددفااتجهدد اا  دهات لدد ات  ا د  اف ددحايددرةما

 . ل حا مفاا تق   ت او بمائ ا مل اس هافظحيمااملحاا قملائماا ح   

ا  ددددهايقددددمفهحافظددددحسااات إددددحبحاا ل ر إدددد ا  تبددددد ااالا ا ددددحوي يخددددصااتخددددمفحاالفددددحافدددديافددددحا 

 اا دااالا دتق    فدهالادماا  دحا اا تض  ق د اا   ل د اا ت لقد اب   دحوااالا ا دحوي تقدميمااتخدمفحاا

 .وخم حاا ت حافهالسماةا    اا موا  ااملحافمااتأةة ااأ ااتخمفحاا مفافظحس قاات إحبحا

الايددددرةما مدددددفااالا ا دددددحوي ويتبمددددفاب ددددح ا مدددددفال،ل  دددد الوا ا   ددددد اا موا دددد الطاتقدددددميمااتخددددمفحاا 

والاتإدحامافديااوا ا دحوعا تق    افظحسااات إحبحا اوذ  ا ح حالطاادأ ااتخدمفحاافبدمةا صد ظ ا

 .اتخحذاا قماواااسغطاا تق    اوا حة ا هايتأةم

يمدد صافددهااالا ا ددحوي مااتخددمفحااو مددفا دد حاذ دد اا ح دد اةوا ددحاا لصدد ا رددفالطاتقددمي 

ا تق    افظحسااات إحبحا األطاادأااألا ةد ايبدما فإد افديافملقدصاا دمسحعا دهاا ر إد اوا إدح معا

 .فيااتخحذاقماواتهح

ونإدتنتتالطاا ددتق حافظدحسااات إددحبحااي يدد ا دحف ال ح دد حافددياف حو د افه دد اا ماخ دد ا الا 

فظدحسااات إدحبحاافإدتق افدياف هدم ااتخدحوييا ةييد اال  افهاا ص حالطايتظقياال حاسد ابدمالطايعدملط 

ل افملقدددصاقدددماياإدددةحابملخدددملةاحددد الوا، دددمل افدددياا دددتق    ار دددحايبدددحاا   ددد ا مدددفاة دددماا دددتق حا

فظددددددحسااات إددددددحبحاابمدددددد تاا ا ددددددمب حااوا قددددددملا ةطاا  ددددددهاتظ ددددددماا   قدددددد ابددددددةطافظددددددحسااات إددددددحبحاا

 .الا ا حوي تخمفحااوا ر إ افها حا  اا ت  ةطاوا  احاوتظميماألات حااوتقميماا
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يت تدددديافظددددحسااات إددددحبحاابح  فددددح عاا ه  دددد اا  تفدددد اا  دددددهات   دددد افددددهاا ملاددددملحا رددددفا بددددما اول اس دددددهاا

 .فظحيم

 ل  حو ددددد افه ددددد افظدددددحساااالا ت دددددحةوف دددددحايفإدددددماتدددددملسماا  فدددددح عاا ه  ددددد اا  تفددددد احدددددمو ااصدددددملحا مدددددفا

ياا عدددددحفيابح ت دددددحو اا ل  ددددد األاوردددددفاات إدددددحبحاافددددديااتجاائدددددم اوا دددددأ االايعدددددملطا الابح تأا ددددد اا  ل دددددهاوا   مددددد

 .ذ  ( III-0) ل صملحا مفافماخ ةطاذو ارفح عا ح   ار حاي ةطاحع ا

 11-11مسار التكوي  في محافىة الحسابات حسب القانون (: III-5)الشكل رقم 

 

 وطجيةاجراء مسابقة                                                                  

 

 مراقب ت

 إمتحان ن ا                                                                                           

 

 

 

تننرتبط درجننة الثقننة باملعلومننات ال ننظ ينتجهننا الجىنناد املحاسنن ظ بمنند  وجننود نىنناد رقابننة داخليننة  -2

 .فعال في امل سسة

يلمدي افظدحسااات إدحبحاابتق د ما  دح اا مقحبد اا ما ل د اف دحا إدحامافدياتيدحةعاا يقد ابح  لملفدحااا  دها

 .ينتبهحاا   ح اا ظح به

وقددماب ندد اخ  ددياآلاوا اا مدديا افظددحسااات إددحبحاابتق دد ما  ددح اا مقحبدد اا ما ل دد اوذ دد ا مددفا 

ا ت ددددحوال دددد االاي  ددددها ظددددحسااات إددددحبحااا ق ددددح ا   لدددد افددددحا ددددمايلمددددي اب ختلددددصا خددددما اااتق دددد ما  ددددح ا

ا مقحبدددددد اا ما ل دددددد  اا دددددداات تبددددددد اةوا دددددد اوتق دددددد ما  ددددددح اا مقحبددددددد اا ما ل دددددد ا قضدددددد اا  مايدددددد ا ظحس ددددددد ا

 مددفااددأاااالا ت ددحةبحاا  ددماق حفدد ا   ل دد اا تددمق يا لقددملائماا ح  دد  اوذ دد ابهددمحاتظميددماةوخدد اات إددح

ا  تفدددددد ا لفظددددددص ار ددددددحايدددددداوةاسظددددددصاوتق دددددد ما  ددددددح اا مقحبدددددد ااالا ت ددددددحوااا   ددددددح  اوفددددددهاةددددددماتظميددددددما

 شهادة الليسانس

 اإلعتماد بصفة محافظ حسابات

تكوين لمدة سنتين للحصول على 

 شهادة الدراسات العليا

 تربص لمدة سنتين في مكتب محاسبة
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اا ما ل دد  اواددأاار ددحا دد يايايددمافددهاا يقدد افددياا  لملفدد اا ظح ددة  اا  ددهاينتبهددحاا   ددح اوبح تددحريا ضددفح 

ا يقدددد ا مددددفاا قددددملائماا ح  دددد  اوخددددح افددددياا   ددددحواا يددددحنقافددددهاف  ددددحواا   دددد اا  ددددمانقاوخددددملااق ددددح اا ماخدددديا

 .ا إتق ابموا  اوتق  ما  ح اا مقحب اا ما ل  ابح ت حو ال ح ا  ت ما ل  الة ح الةا ا  ل 

 ننظ ينتجهننا محننافظ الحسننابات بتقيننيم نىنناد الرقابننة الداخليننة ي ينند منن   قننة املعلومننات ال التننزاد-3

 .الجىاد املحاس ظ

إددحامافظدددحسااات إدددحبحاافددديا  تدددح اف لملفدددحاات إددحاةقددد اا إدددتخمفةطا هدددحافدددها ددد حاةخدددما اااا 

 .ا ت   افياف جج  ا  ل 

وذ دد ا مددفاا ت ددحوالطاا ماخ دد اا قح مل  دد اسظددصاف هخدديايقددمل ابدد ااددخصافإددتق ا س دد ا بددما ا 

ا  ددددمو اا قح مل  دددد اا  ددددهات   دددد افددددهاف ححددددمعاول افظحيددددم اس  ددددمالطا إددددتملفيافظددددحسااات إددددحبحااادددد ا

فهحف ابع اا ت ح او مفالر  اوخ  اسق  الطا  معافظحسااات إدحبحاافديات ف دأافه تد ا ل د الطايلدما

ب ختلدددصاخملا دددحا  لددد  اا ددداال ددد اي ححدددما  لددد ابب دددياا  لملفدددحااوا   ح دددحااادددملحاا ر إددد افملضدددملعا

 . حفتا   ا موا  اوا ظ تااتخحوييا هح اوذ  ا ت    افهاوضيابم 

  ما  ماةابم حفتاا     الوحافحاي ملاب ااملاتق  ما  ح اا مقحب اا ما ل د ا  تأردمافدهاصد  ا 

وةقدددد اا  لملفددددحااوفدددددماا ت ددددحعاا إ ح دددددحااا    دددد افدددددها ددددمحاا ر إددددد  اةددددمايقدددددمل اب  حي دددد اوسظدددددصا

بددح  ماات إددحبحااا إدد ملي اليددهايقددمل ابتب  ددياا   حاددماا  تفدد اوا عحس دد افددهااخدد ا  ضددح الة دد اتتصددصا

وا  ملعاوذ  اا ىايعملطا  تب اا ت ي افياولي اا ظحيما ملعافدهاا صد  اوا صدمقا دماافإدتخمفقاادأاا

 .ا  تت
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 :خالصة الفصل

سفددقااددأااا فصدد اتددماا تضددمقا رددفاا تظل دد اا ملاددفقا لخصددحئصاا مي مل،ماس دد األسددماةاا    دد ا 

فدددددددهالخددددددد اف مسددددددد ا وا السدددددددماةاا    ددددددد اا تعمل ددددددد افدددددددهافظدددددددحس قاات إدددددددحبحاااالا دددددددتة حطوتظل ددددددد ا تدددددددحئتا

وفظح دد ةطابح ر إدددحا اوذ ددد افدددهالخددد اف مسددد الوا اا    دد اادددملحافب مل ددد افدددهاا  قدددح اوا ت يلددد افددديا

فددددمااتدددددملسماا  فدددددح عاوالا دددددتق حا دددددماافظدددددحسااات إددددحبحا اا دددددموواا دددددأ ايل  ددددد افدددددياارا دددددححاا سددددد ا

 ح  د اةدماا ملقدملحا مدفا خددما اااتق د ما  دح اا مقحبد اا ما ل د اوتددأةة اوألا ضدح اا  دهاتدرةما مدفاا قددملائماا

 .ف جج  ا  ل افيا  تح اف لملفحاات إحاةق اا إتخمفةطا هح

تدددددماف ا دددد اوخدددددملةااتفددددحقاحددددد  ارمدددديا مدددددفا طافظدددددحساااالا ددددتة حطوفددددها ددددد حاتظل دددد ا تدددددحئتا 

ملضدد   اات ق ق دد ا ل ر إدد  اات إددحبحاا إددحامافدديا ضددفح اا يقدد ابددح قملائماا ح  دد اوخ لهددحات بدد ا ددهاا 

 :وتل   ااات حخحااا إتف ميهافهاا قملائماا ح   اوذ  افها  ح

    ا  فح عاا ه   اا  تف اا  هات    افها بما اول ا ل مااملحاا قملائماا ح. 

 الا تق    اوا نياا اوا ملضمل   ابح ت حو ا محافظحيم. 

  قددددح اا مدددد صاوذ دددد ا مدددد حطا دددد ف ا  ددددح االا مدددديا ابتق دددد ما  ددددح اا مقحبدددد اا ما ل دددد اوتظميددددما

 ا  لملفحاابح ر إ 

 ا تخضدددد تاوا ت ف ددددأاا إددددل مافدددديا جددددجاا   دددد او خددددما اا فظملاددددحااا  تفدددد اا  ددددهاي إددددحاا  لملفدددد ا

 .ا ظح ة  اةق افإتخمفوهح

و،دمالطاا  ملافد األا ح د  اا  دهات  دهافدها بدما اول اس دهافظحيدماتبت دياوتتدملسما دماافظددحساا

ر ددددحالسددددحةاابدددد الوا اا إددددتبملبةطاسه ح دددد افددددرةماااا%388تددددملسماذ دددد ابنإدددد  ااات إددددحبحاااددددأااالا   دددده

تت لددياب ائدد اا ماخ دد اول ددماابددداف  اا   دد اورددأ  اا    ددحااا ه  ددد اا دداايتددأةماا ددتق    ابدددح ت ةطا

 .وا  احاوتظميماألات حااورأ  اتقميمااتخمفحااالا ا حوي 
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 :العامةالخاتمة 

تمنح املؤسسات أهمية كبيرة لحماية ممتلكاتها وحقوقها خصوصا مع كبر حجمها ونشاطاتها داخل    

املؤسسة، وذلك حفاظا على بقائها واستمرارها،هذا ما أدى باملسؤولين إلى ضرورة وضع نظام للرقابة 

ل ويضمن الداخلية فعال كفيل بحماية هذه املؤسسات وموجداتها من شتى أعمال التالعب وإلاهما

 .  سير عملياتها وسالمة العمليات املحاسبية والوثائق املالية من حاالت ألاخطاء والغش والتزوير 

املسؤوليات وعلى هذا النظام يعتمد على تنظيم جيد وتقسيم بناء ملختلف الوظائف وتحديد     

 .نظام محاسبي سليم وعناصر بشرية وأدوات رقابة مالئمة 

فظ الحسابات في تحسين نظام محا ةدور ومسؤولي"ا املتواضعة ملوضوع دراستن ل ومن خال   

إتضج لنا أهمية محافظ الحسابات في املؤسسات الاقتصادية،نظرا ملا له من اثر  "الرقابة الداخلية 

على مد إلادارة باملعلومات  في السير الحسن ألنظمة الرقابة الداخلية املطبقة ،وأداة رقابية تعمل

 املستمرة فيما يتعلق بدقة أنظمة الرقابة الداخلية ، 

حيثثثن أن محثثثثافظ الحسثثثثابات يقثثثثوم بتقثثثديم تقريثثثثر كتثثثثاتع إلثثثثى الهي ثثثات املشثثثثرفة علثثثثى تعي نثثثثه  

يتضثمن رأيثثه حثثول املسثثتندات والقثثوائم املاليثثة التثثي قثام بمراقب ها،هثثذا  الثثرأ  مثثن شثث نه أن يسثثاعد فثثي 

جثثثثثراءات التةثثثثثثحيحية  الاللمثثثثثة، وهثثثثثذه الاطثثثثثثوة تكثثثثثون نات ثثثثثة عثثثثثثن مراحثثثثثل مختلفثثثثثة يتبعهثثثثثثا اتخثثثثثاذ إلا 

محافظ الحسابات حتى يكون عمله منظم ودقيق،إذ أنه يبدأ بتحضير ملاص حول املؤسسة وتقيثيم 

رقاب ها الداخلية،ثم مراقبة الحسابات ليصل في ألاخير إلى إعثداد التقريثر الاهثااع الثذ  يعطينثا الصثورة 

 .يقية للوضعية املالية للمؤسسةالحق

فثثثثي دراسثثثثته وفحصثثثثه  وتقييمثثثثه لنظثثثثام ومنثثثثه نخلثثثثص إلثثثثى أن مثثثثا يقدمثثثثه محثثثثافظ الحسثثثثابات واملتم ثثثثل 

نهثثثثثااع هثثثثو مثثثثرعة عاكسثثثثثة للوضثثثثعية املاليثثثثة واملحاسثثثثثبية تقريثثثثر  الرقابثثثثة الداخليثثثثة وتقديمثثثثه علثثثثثى شثثثثكل 

 .للمؤسسة

علثثى  وإسثثقاطهماتحليلنثثا ومعالجثثة مختلثثف جوانثثب املوضثثوع مثثن الجانثثب النظثثر  فثثي الفصثثلين  فبعثثد   

،حاولنثا إلاجابثة فيثه علثى إشثكالية املوضثوع و توصثلنا إلثى  نتثائ  "الدراسة امليدانية "الفصل التطبيقع 

 .خاصة باختبار الفرضيات ونتائ  عامة وم موعة من الاقتراحات 
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 :اختبار الفرضيات

ص الفرضثثثثثثية ألاولثثثثثثى واملتعلقثثثثثثة بوجثثثثثثول تمتثثثثثثع محثثثثثثافظ الحسثثثثثثابات بال فثثثثثثاءة املهنيثثثثثثة بخصثثثثثثو 

والاسثثثتقاللية للوصثثثول إلثثثى إبثثثداء رأ  ف ثثثي محايثثثد حثثثول الرقابثثثة الداخليثثثة، فلقثثثد تحقثثثق هثثثذا الفثثثر  

بنثثثاءا علثثثى أراء عينثثثة الدراسثثثثة با ضثثثافة إلثثثى ذلثثثك الثثثثدور الثثثذ  تلعبثثثه  ثثثل مثثثثن الابثثثرة واملؤهثثثل العل ثثثثي 

ي للحصثثثثول علثثثثثى اعتمثثثثثاد محثثثثافظع الحسثثثثثابات،كما أن هثثثثثذا ألاخيثثثثر يتمتثثثثثع باالسثثثثثتقاللية كعامثثثثل رئ  ثثثثث 

والنزاهثثثثثثثة أثنثثثثثثثاء أداء عملثثثثثثثه ف  لبيثثثثثثثة املسثثثثثثثت وسين يقثثثثثثثرون علثثثثثثثى أن محثثثثثثثافظ الحسثثثثثثثابات ال يسثثثثثثثت يب 

لضثثثثثغوا املمارسثثثثثة عليثثثثثه مثثثثثن طثثثثثر  إدارة املؤسسثثثثثة ويقثثثثثرون علثثثثثى عثثثثثدم وجثثثثثود  مصثثثثثال  ماديثثثثثة مثثثثثع 

ا وهثثثذا باعتبارهمثثثا عملثثثين ضثثثروريين لت كيثثثد الاسثثثتقالل والحيثثثاد وسالتثثثالي املؤسسثثثات التثثثي تثثثم مراجع هثثث

  .نقبل الفرضية ألاولى ونثب ها

أمثثثثا بخصثثثثوص الفرضثثثثية ال انيثثثثة واملتعلقثثثثة، بمثثثثدى التثثثثزام محثثثثافظ الحسثثثثابات بتقيثثثثيم نظثثثثام  

املسثثثثت وسون الرقابثثثة الداخليثثثثة لليثثثادة ال قثثثثة باملعلومثثثات التثثثثي ي ت هثثثا النظثثثثام املحاسثثثبي،  فلقثثثثد أظهثثثر 

التزام  محافظ الحسابات بتقييم نظام الرقابة الداخلية من أجل ليادة ال قثة باملعلومثات التثي ي ت هثا 

النظام املحاسبي عامال مهما في تحديد نطاق عمله امليدانع،وعامل ضثمان حثحة البيانثات واملعلومثات 

 .التي سيعتمد عليها،وسالتالي نقبل الفرضية ال انية ونثب ها

منهجيثة واحثحة تم نثه مثن إبثداء رأيثه الف ثي  محافظ الحسابات  الفرضية ال ال ة واملتعلقة بإتباع      

هجيثثة عملثثه حيثثن يتطلثثب وجثثود  تخطثثثي  يتبثثع محثثافظ الحسثثابات منفقثثد أظهثثرت الدراسثثة علثثى أن 

 ة نهائيثة كمرحلثلعملية التدقيق  والحصول على أدلة إلاثبات الكافية  بداء رأيه الف ي وإعداد التقريثر 

  . ومنه نست ت  ب ن الفرضية ححيحةتبين نتائ  التدقيق 

ة  بثثثالتزام وإتبثثثاع محثثثافظ الحسثثثابات  فثثثي الجلائثثثر الطثثثرق واملتعلقثثث الرابعثثثة أمثثثا  بخصثثثوص الفرضثثثية     

بثث ن التقيثثيم ، فلقثثد أظهثثر املسثثت وسون فثثي تقيمثثه لنظثثام الرقابثثة الداخليثثة ( قثثوائم ألاسثث لة )التقليديثثة 

السليم  لنظام الرقابة الداخلية بالضرورة أن يقثوم محثافظ الحسثابات بدراسثة منتظمثة للنظثام علثى 

معظثثم املعلومثثات املتعلقثثة بالرقابثثة الداخليثثة سثث تم الحصثثول عليهثثا عثثن طثثرق ألاسثث لة والحصثثول علثثى 

 ونثب ها لرابعة وسالتالي نقبل الفرضية األاجوسة 
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 :نتائج الدراسة 

تبثثثثثر اسثثثثثتقالل محثثثثثافظ الحسثثثثثابات بم ابثثثثثة العمثثثثثود الفقثثثثثر  للمراجعثثثثثة القانونيثثثثثة، باعتبثثثثثاره أهثثثثثم يع-1

العوامثثثثل املسثثثثاعدة للوصثثثثول إلثثثثى رأ  ف ثثثثي محايثثثثد حثثثثول الرقابثثثثة الداخليثثثثة،وسي   الدراسثثثثة أن هنالثثثثك 

 .عوامل تهدد هذا الاستقالل ماها التعين والعلل، تحديد ألاتعال،وتقديم الادمات الاستشارية

يقوم محافظ الحسابات بمراجعة عناصثر القثوائم املاليثة، وذلثك مثن خثالل طثرق وأسثاليب مختلفثة -2

تتم ل في الجرد الفعلي لألصل وفحص  ل ما من شانه أن ي ب  وجود ومل ية ألاصل، كما يت كثد مثن 

كونثة ححة تقييمه و كذا تسجيله محاسبيا، وهذا ما يليد من درجة ال قثة واملصثداقية فثي العناصثر امل

 .للقوائم املالية

يتوقف ن اح محافظ الحسابات في منهج عمله على إتباعه ملعايير املراجعة املتعار  عليها،ف هميثة  -3

هثثثثثذه املعثثثثثايير ت مثثثثثن فثثثثثي  ونهثثثثثا مقياسثثثثثا لثثثثثألداء الثثثثثذ  يقثثثثثوم بثثثثثه محثثثثثافظ الحسثثثثثابات فثثثثثي تنفيثثثثثذ عمليثثثثثة 

 .املراجعة،وتقليل التفاوت بين أعضاء املهنة

سثثثثثابات يقثثثثثدم مل موعثثثثثة مثثثثثن ألاطثثثثثرا  جملثثثثثة مثثثثثن الاثثثثثدمات،ل ن م مثثثثثل ألاعثثثثثوان إن محثثثثثافظ الح -4

الاقتصثثثادية قثثثثد ت تظثثثثر خثثثثدمات أخثثثثرى مثثثثن محثثثثافظع الحسثثثثابات وسالتثثثثالي تظهثثثثر هثثثثذه  إلاشثثثثكالية علثثثثى 

مستوى املمارسة املهنية ملحافظع الحسابات، واملتم لة فثي الفثرق بثين مثا تقدمثة املراجعثة مثن خثدمات 

ل املسثثثتفيدين مثثثن خثثثدماتها ،وهثثثذا مثثثا يتطلثثثب التقلثثثيص مثثثن هثثثذه الف ثثثوة عثثثن ومثثثا ي تظثثثره ماهثثثا م مثثث

 .طريق إطار نظر  متين،يحدد ويضب  جميع أعمال املراجعة وم الها وأهدافها

ملحافظ الحسابات دور مهم وفعال في تحسين  نظام الرقابة وفاعليته من خثالل اسثتخراجه -5

القثثثوة والضثثثعف لنظثثثام الرقابثثثة الداخليثثثة ،أ  أنثثثه يعطثثثع الفرصثثثة للمؤسسثثثة لتةثثثحيح  لنقثثثاا

ألاخطثثاء والانحرافثثات التثثي قثثد تن ثثل مثثن نقثثاا ضثثعف النظثثام هثثذا مثثن جهثثة ،ومثثن جهثثة أخثثرى 

 .ة املؤسسة من خالل جملة الادمات والاقتراحات والتوصيات التي يمنحها  دار 

ة املنفعثثثثثة عنثثثثثد اسثثثثثتخدام القثثثثثوائم املاليثثثثثة،حين أن محثثثثثافظ تسثثثثثاهم املراجعثثثثثة القانونيثثثثثة فثثثثثي ليثثثثثاد -6

الحسثثثثابات يقثثثثدم تقريثثثثره حثثثثول مثثثثدى تطبيثثثثق املبثثثثادق املحاسثثثثبية عنثثثثد إعثثثثداد وعثثثثر  القثثثثوائم املاليثثثثة 

 .وكذلك مدى ححة هذه القوائم لتحديد درجة الاعتماد عليها
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املوضثوعة مثن طثر  إلادارة إن الرقابة الداخلية هثي م موعثة مثن إلاجثراءات والتعليمثات والقثوانين -7

لضثثمان الثثتح م فثثي وظثثائف املؤسسثثة بغيثثة الوصثثول إلثثى تسثثيير فعثثال للعمليثثات املاليثثة وإلاداريثثة التثثي 

أن  مثا يم ثنوالوقاية وإلانثذار عثن  ثل   للتسيير  أداةتقوم بها هذه ألاخيرة ،فنظام الرقابة الداخلية هو 

 .يمس استقرار املؤسسة 

 :التوصيات 

النتثثائ  السثثابقة نقثثدم م موعثثة مثثن التوصثثيات التثثي نعتقثثد أنثثه بت سثثيدها سثثتعود فثثي ضثثوء 

بثثالنفع علثثثى  ثثل مثثثن محثثثافظ الحسثثابات ،مسثثثتخدمع املعلومثثثة املحاسثثبية،املنظمات املهنية،وهثثثذا  لثثثه 

يصثثب فثثي الهثثد  الاهثثااع وهثثوا لحصثثول علثثى معلومثثات ذات مصثثداقية وتعبثثر عثثن الوضثثعية الحقيقيثثة 

 :ويم ن إي الها في العناصر التالية كما يلي للمؤسسة الاقتصادية

 .نقترح ضرورة تدعيم استقالل محافظ الحسابات لتعليل تقاريره  حول الرقابة الداخلية-1

ضرورة تفعيل إجراءات إلاشرا  والرقابة على مكاتثب التثدقيق للوقثو  علثى مثدى التثزامهم بمبثادق -2

  .الاستقالل وألامانة

املثثثثثثراجعين بالسثثثثثثلي املسثثثثثثتمر والثثثثثثدائم نحثثثثثثو تطثثثثثثوير أدائهثثثثثثم مثثثثثثن خثثثثثثالل املشثثثثثثاركة فثثثثثثي ضثثثثثثرورة التثثثثثثزام -3

املتخصصة،واملشثثثثثثاركة فثثثثثثي الثثثثثثدورات التدريبيثثثثثثة،والتي  النثثثثثثدوات العلميثثثثثثة املحاضرات،ورشثثثثثات العمثثثثثثل، 

 .هو جديد وأن ت خذ الجمعيات واملؤسسات املهنية دورها املناسب في ذلك تواكب  ل ما

صثثثاح عنثثثد إعثثثداد التقريثثثر عثثثن فاعليثثثة نظثثثام الرقابثثثة الداخليثثثة املطبقثثثة فثثثثي ضثثثرورة التوسثثثع فثثثي إلاف-4

،وأن تتضثمن تقثاريرهم تحديثد نقثاا الضثعف الجوهريثة التثي تثم الوحدات الاقتصادية التي يدققونها 

 .اكتشافها وإلاشارة إلى مدى است ابة إلادارة ملعالج ها 

ن  لكثثثثل مؤسسثثثثة بشثثثثكل إجبثثثثار  ممثثثثا ضثثثثرورة تقثثثثديم التثثثثدقيق الثثثثداخلي وتوظيثثثثف مثثثثدققين داخليثثثثي-5

 .يساعد محتفظ الحسابات على أداءه الجيد

 :الدراسة  أفاق

،ذات أهميثة بالغثة  في تحسين نظام الرقابثة الداخليثة دور ومسؤولية محافظ الحسابات يعتبر موضوع

 :ما يلي  لذا نقترح

 .وفق املعايير الدولية للتدقيق دراسة مقارنة ملمارسة التدقيق في الجلائر مع املمارسة-1
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انعكثثثثات ان هثثثثار الجلائثثثثر ملعثثثثثايير املحاسثثثثبة والتثثثثدقيق الدوليثثثثة علثثثثثى تحقيثثثثق مسثثثثعاها نحثثثثو الانفتثثثثثاح  2- 

 الاقتصاد 

عميقثثة ومتسثثعة  –فثثي الجلائثثر  خاصثثة املراجعثثة القانونيثثة –وفثثي الاهايثثة نقثثول بثث ن ميثثدان املراجعثثة       

قص و يثثر شثامل ي ثثب إكمالثثه بإضثثافات فثي جوانثثب معينثثة وخاصثثة فكلمثا تثثم ذكثثره فثثي البحثن يعتبثثر نثثا

 .ي ب إحداثه وت ديده حسب التنظيمات والتشريعات القانونية التي تظهر

و أخيرا  نرجو أن نكون  قد وفقنا  في هذا العمل املتواضع الذ  يبقى منا لإلملام بموضوع محافظ 

 من إمكانياتالحسابات و الرقابة الداخلية في حدود ما أتيح لنا 
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:قائمة المراجع  

:المراجع باللغة العربية  

 :الكتب

 .7002لدار الجامعية ،إلاسكندرية ،،ا"التطورات الحديثة في املراجعة" أمين السيد أحمد لطفي،-

  7007،دار وائل للنشر والتوزيع عمان "تدقيق الحسابات ،إلاطار النظري "إيهاب نظمي،هاني العزب ،-

الاتجاهات الحديثة في الرقابة واملراجعة "سمير كامل ومحمود مراد مصطفي، السوافري فتح رزق هللا ، محمد-

 7007،دار الجامعة الجديدة ،إلاسكندرية ،" الداخلية

 7000، دار الكتاب الوطنية ،ليبيا ،الطبعة ،"املراجعة معايير وإجراءات"إدريس عبد السالم اشتيوي ، -

 7000مؤسسة زمزم، ألاردن، الطبعة ألاولى،  ،"أصول املراجعة"حامد طلبة محمد أبو هيبة،  -

 .7002،دار الثقافة للنسر والتوزيع عمان ،ألاردن،"مراجعة الحسابات املتقدمة"حسين أحمد دحدوح، -

، "مراجعة الحسابات املتقدمة ،إلاطار النظري وإلاجراءات العملية"حسين يوسف القاض ي،حسين أحمد دحدوح، 

 7002،الجزء ألاول ،0ألاردن،الطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،

 7002إلاسكندرية –الدار الجامعية محمد مصطفى سليمان، ألاسس العلمية والعملية ملراجعة الحسابات، -

، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان ("الناحية النظرية )تدقيق الحسابات املعاصر"غسان فالح املطارنة، -

7002 

 .7002، املكتب الجامعي الحديث ،إلاسكندرية ،مصر "أسس املراجعة الخارجية"الصحن، عبد الفتاح -

 7002،الدار الجامعية إلاسكندرية ،مصر "املراجعة التشغيلية والرقابة الداخلية"عبد الفتاح الصحن وآخرون، -

 7002الجامعية إلاسكندرية ،مصر ،الدار "املراجعة التشغيلية والرقابة الداخلية"عبد الفتاح الصحن وآخرون، -

املراجعة وتدقيق الحسابات إلاطار النظري واملمارسات "محمد التو هامي طواهر ،مسعود ألصديقي، -

 7002 ،وديوان املطبوعات الجامعية ،"التطبيقية

 ية مصر، املكتبة الجامعية الحديثة إلاسكندر "دراسات متقدمة في املحاسبة واملراجعة"محمد السيد السرايا، -

،دار مسيرة للنشر والتوزيع والطباعة الطبعة الثالثة "إلادارة علم وتطبيق"محمد رسالن الجيوس ي وجميلة جاد هللا،-

 7002،عمان،ألاردن ،

،ديوان املطبوعات الجامعية الجزائر،الطبعة "املراجعة وتدقيق الحسابات"محمد التهامي طواهر، مسعود صديقي، -

 7002الثانية،سنة 

، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع الطبعة ألاولى "دراسة متعمقة في تدقيق الحسابات"محمد فضل مسعد، -

7002 ، 

، ديوان املطبوعات الجامعية الطبعة الثانية "املراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق"محمد بوتين، --

 7002،الجزائر   

،  خالد الخطيب ،خليل الرفاعي ، "دراسة معمقة في تدقيق الحسابات"راغب الخطيب، محمد فضل مسعد، خالد 

  7002الاولى ،0، دار املستقبل للنشر والتوزيع ،عمان ،ألاردن ، الطبعة"علم تدقيق الحسابات النظري والعملي"

-. 
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 ، 7002ي،إلاسكندرية، مصر ،الدار الجامعية،الجزء الثان" موسوعة معايير املراجعة"طارق عبد العالي حماد، -

 . 7000، دار البداية ناشرون وموزعون الطبعة ألاولى، سنة "علم تدقيق الحسابات"زهير الحدرب، -

 ، 7007، دار املعرفة إلاسكندرية، مصر، "أصول قواعد املراجعة والتدقيق" مجمد السيد سرايا، 

 
 

 :املقاالت

 

عبد الحي السيد، مقـال حول نماذج الرقابة الداخلية الحديثة في املؤسسات الدورية العلمية للمحاسبين التي  هشام-

 .02العدد7002تصدر عن جمعية املحاسبين واملراجعين الكويتية، 
 

:األطروحات والمذكرات  

،مذكرة تخرج "الحساباتدور محافظ الحسابات في ظل القوانين الجديدة املتعلقة بمحافظ "عديلة ملوسخ، 

تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاستر،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة الوادي 

  7002/7002سنة

 

،مذكرة "دور املدقق الخارجي في تقييم املخاطر وتحسبين نظام الرقابة الداخلية لعمليات املخزون"مراح صبرينة، 

 املاستر تخصص  التدقيق املحاسبي ،جامعة مستغانم نخرج مقدمة لنيل شهادة 

،مذكرة "دور املدقق الخارجي في تقييم املخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة"سداوي سامية ،-

 ماستر ،تخصص تدقيق محاسبي ومراقبة التسيير ،جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم 

، مذكرة ماستر، تخصص نقود مالية "تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسةأثر املراجعة في "ميموني محمد، 

 7002-7002،وتأمينات، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم

، رسالة مقدمة لنيل "الرقابة الداخلية واملراجعة الخارجية في تحسين أداء املؤسسةدور "وجدان علي أحمد، -

  7000-2،7002فرع محاسبة وتدقيق، جامعة الجزائر شهادة املاجستير في العلوم التجارية،

 

 

دور املدقق الخارجي في تقييم املخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية لعمليات املخزون داخل "بوبكر عميروش، -

،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة املاجستير في العلوم التجارية تخصص دراسات مالية " املؤسسة

  7000/7000ومحاسبية معمقة،

  

، رسالة مقدمة ضمن "دور الرقابة الداخلية واملراجعة الخارجية في تحسين أداء املؤسسة"وجدان علي محمد، -

 ص 7000-7002لتجارية فرع محاسبة ومالية، متطلبات نيل شهادة املاجستير في العلوم ا
، مذكرة تدخل "دور محافظ الحسابات في دعم مصداقية القوائم املالية للمؤسسة الاقتصادية"هادية مفتوح، - 1

 7007، ضمن نيل شهادة املاستر،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسير، تخصص تدقيق محاسبي ، جامعة الوادي
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، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات "حافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخليةدور م"نسرين حشيش ي، -

  7000/7007واملحاسبية تخصص التدقيق املحاسبي،املوسم الجامعي .نيل شهادة املاستر في العلوم املالية

مقدمة لينيل شهادة ، مذكرة "التدقيق الخارجي وتأثير فعالية ألاداء في املؤسسة الاقتصادية "بوقابة زينب، 

 .7000-7000خصص محاسبة وتدقيق سنة املاجستير في العلوم  التجارية،ت
 

:القوانين والمراسيم  

 القانون التجاري 

  7000يونيو   72املؤرخ في  00-00القانون رقم 

  7000جانفى 72مؤرخ في 27-00مرسوم تنفيذي رقم 

 

:المراجع باللغة األجنبية  

Les ouvrages : 

  Mokhtar Belaiboud, pratique de l’audit, Berti éditions, Alger, 2011                                                                             

                                                   
 

 



 : امللخص

يعد موضوع الرقابة الداخلية من املواضيع الهامة بالنسبة ملراقب الحسابات، إذ يعد نقطة البدء التي ينطلق منها                

،وذلك عن طريق دراسة وفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية  ومن خالل هذا يقدم عمله في  في أداء املهام املخولة اليه

النظام الرقابي وتقديمها لإلدارة من أجل  شكل تقرير  يحدد فيه نقاط القوة والضعف وأوجه القصور املوجودة في 

 .مناقشتها وإبداء التوصيات الالزمة حيالها 

نا إلى إبراز الدور الذي يقوم به محافظ الحسابات ومسؤوليته في تحسين نظام الرقابة ومن هذا املنطلق تهدف دراست   

وإبداء رأي فني  الداخلية في املؤسسة إلاقتصادية  نظرا ملا يتمتع به محافظ الحسابات من استقاللية  وكفاءة مهنية 

 .محايد  عن مدى فعالية النظام الرقابي 

استبيان تضمن أسئلة متعلقة بدراسة إلاشكالية املطروحة والفرضيات وقد تم توزيعه وقد اعتمدنا في دراستنا على     

 .الختبار الفرضيات spssعلى مجموعة من محافظي الحسابات ومحاسبين واعتمدنا على برنامج 

 .........وفي ألاخير خلصت دراستنا  الى الحصول على النتائج   

 مسؤولية محافظ الحسابات ،نظام الرقابة الداخلية   الكلمات املفتاحية

Contrôle interne est de sujets importants pour le contrôleur, qui est un point de départ permettant de s’acquitter des tâches  confiées à lui et 

que par l’étude et examen et évaluation du système de contrôle interne et par le biais de ce rapport fait sous la forme d’un rapport décrivant 

les forces et les faiblesses et les lacunes dans le régime de réglementation et soumis au ministère pour discuter et formuler les 

recommandations nécessaires. En ce sens, notre étude vise à mettre en évidence le rôle de gouverneur de comptes et de responsabilité dans 

l’amélioration du système de contrôle interne dans l’entreprise, puisqu’il a des calculs conservateurs de l’indépendance et la compétence 

professionnelle et l’opinion professionnelle impartiale sur l’efficacité du régime de réglementation. Nous avons adopté dans nos questions 

du questionnaire inclus concernant l’étude de problématique soulevée et hypothèses ont été distribués à un groupe de banquiers centraux, 

comptables et commissaires aux comptes s’est fondé sur le programme spss pour tester les hypothèses. Dans cette dernière étude a conclu 

pour obtenir des résultats... Comptes des mots-clés responsabilité gouverneurs, système de contrôle interne 

 
englais 

Internal oversight is important topics for the controller, which is a starting point from which to fulfil the tasks entrusted to him, and that by 

studying and examination and assessment of the internal control system and through this report done in the form of a report outlining the 

strengths and weaknesses and shortcomings in the regulatory regime and submitted to the Department to discuss and formulate the 

necessary recommendations. In this sense our study aims to highlight the role of Governor accounts and responsibility in improving the 

internal control system in Enterprise since he has conservative calculations of the independence and professional competence and 

impartial professional opinion on the effectiveness of the regulatory regime. We have adopted in our questionnaire included questions 

concerning the problematic study raised and assumptions have been distributed to a group of central bankers, accountants and Auditors 

relied on spss program to test hypotheses. In the latter study concluded to obtain results......... Keywords responsibility Governor accounts, 

internal control system 


