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 أ

املقدمة العامة 

للد أدث الخدىالث السُاسُت والاكخطادًت والاحخماعُت في العالم وخاضت في الجصائس ئلى ظهىز مخطلباث 

مخعددة ألابعاد للخىمُت حعخمد بيسبت هبيرة على الفعالُت والدكت في مُدان الدسُير،إلادازة والسكابت للماهُت 

. الاكخطادًت

خطلب هرا الىهج الجدًد مً املإسست الاكخطادًت الخىُف مع الظسوف ختى جػمً لىفسها البلاء في هرا  ٍو

املدُط الري جطبعه املخاطس الشدًدة والخىف مً املسخلبل هدُجت الاهفخاح على العالم الخازجي بفػل 

س الخجازة الخازحُت وفخذ املجاٌ أمام الاسدثماز الىطني الخاص وألاحىبي وما ًخلفه مً مىافست هبيرة   جدٍس

. بين املإسساث

للد أدث هره السؤٍت الجدًدة للدسُير ئلى خلم خاحت ئلى املعلىماث املالُت،املداسبُت،الاكخطادًت والاحخماعُت 

ً،البىىن،العماٌ والغيربجمُع ممثلي الخُاة الاكخطادًت مً ً،مسيًر .  دولت،مساهمين،مدًٍس

خأزس ملا خىله مً هظم أخسي وفي إلطاز  إزس ٍو ومً هرا أضبذ اسخخدام هظم املعلىماث ًخم بشيل واسع ٍو

. عالكت اكخطادًت مدشابىت

ولػمان جصوٍد هإوالء ألاعىان الاكخطادًين باملعلىماث اللصمت خٌى اليشاطاث والىخائج،وختى جيىن جلً 

املعلىماث بعُدة ول البعد عً الشيىن وليي جيىن هرلً ال بد أن جخػع ئلى املساكبت واملساحعت وفي ئطاز 

. عالكت اكخطادًت مدشابىت

فاملساحعت الداخلُت عملُت مىخظمت مسخللت وسبُا تهدف ئلى الخطٌى على اللسائً املسجبطت بالعىاضس الدالت 

لت مىغىعُت لغسع الـاهُد مً دزحت مساًسة هره العىاضس اامعاًير  على ألاخدار الاكخطادًت وجلُُمها بطٍس

املىغىعُت وجطُلها ئلى ألاطساف  املعىُت مً خالٌ فدظ الدفاجس والسجالث املداسبُت املسجبطت بالعملُاث 

. التي كامذ بها املإسست والخدلم مً مدي مطابلت عىاضسه هره اللىائم للىاكع الفعلي لها

ت وحب وغع هظام للسكابت الداخلُت املخمثل في مجمىع  لىً ومً أحل غمان السير الخسً للدوزة إلاداٍز

الػماهاث التي حساهم في الخدىم في املإسست فخلُُم هرا الىظام ٌعخبر مً بين أهم خطىاث املساحعت 

الداخلُت وهرا مً احل اهدشاف مىاطً الػعف واللىة في املإسست بغُت جصوٍد مخخلف ألاطساف بمعلىماث 

الداخلُت وهرا مً احل اهدشاف مىاطً  الػعف اللىة في املإسست بغُت جصوٍد مخخلف ألاطساف بمعلىماث 

ت  دكُلت وذاث مطداكُت وسبُت هظسا للػغىط املسخمسة والتي ًخػع لها املساحع الداخلي مً طسف املدًٍس

. العامت

ع وان البد على املساحع الدخلي أن ٌسخعمل ألاسالُب  س اليشاطاث وحعلدها وهبر حجم املشاَز لىً مع جطٍى

. إلاخطائُت مً أحل حسهُل املهمت والدكت في ألاداء

م الخأهد مً أن الىظام املداسبي هفء  ومً هىا ًخضح دوز املساحع الداخلي املخمثل في خدمت إلادازة عً طٍس

بغُت جلدًم بُاهاث سلُمت ودكُلت لإلدازة وبرلً ًىطب الهدف السئِس ي للمساحع الداخلي على اهدشاف ومىع 

. ألاخطاء والغش والاهدساف عً السُاست املىغىعت

: مً خالٌ ما جلدم ًمىً ضُاغت إلاشيالُت السئِسُت ملىغىعىا هما ًلي

مامدي مساهمت جلُُم هظام السكابت الداخلُت في جدسين حسببر املإسست؟   
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وعلى هرا الدساٌؤ ًمىً ضُلغت إلاشازة ئلى مجمىعت مً الدساؤالث ألاخسي التي ًمىً أن وشخلها والتي 

: حشيل الاهخماماث ألاخسي املخعللت باملىغىع منها

ماذا هلطد باملساحعت الداخلُت بىحه عام وما هي املعاًير الخاضت بها؟ -1

ماهي ألاسباب التي أدث ئلى ظهىز هظام السكابت الداخلُت؟ -2

ماهي ألادواث التي حسخعمل لخلُُم هظام السكابت الداخلُت؟   -3

ماهي املساخل املىخهجت في عملُت جلُُم هظام السكابت الداخلُت؟ -4

: لإلحابت على الدساؤالث السابلت هىطلم مً الفسغُاث الخالُت:فسغُاث البدث

. املساحعت الداخلُت وظُفت مسخللت باملإسست-1

. هجاح املساحعت الداخلُت ًخىكف على الىفاءة العلمُت للمساحع-2

 .ئجباع املساحع الداخلي مىهجُت مدددة جمىىه مً إلاملام بيل املعلىماث بغُت ئبداء زأًه الفني بشأنها-3

: ئن اخخُاز لهرا املىغىع ٌعىد ألسباب مىغىعُت وذاجُت:أسباب اختيار املوضوع

: أسباب املىغىعُت-أ

ت وغعف الخجسبت فيها- . هدزة املساحعت الداخلُت في معظم املإسساث الجصائٍس

 .هدزة الدزساث التي جىاولذ هرا املىغىع-

: ألاسباب الذاتية-ب

املُل الشخص ي ئلى اختراف مهىت املساحع مسخلل؛ -

ئزساء املىخبت الجامعُت بهرا البدث املخىاغع؛ -

ئزساء املىخبت الجامعُت بهرا البدث املخىاغع؛ -

. ئمياهُت املىاضلت في هرا البدث املخىاغع-

: أهمية املوضوع

جىمً ألاهمُت في ان املساحعت الداخلُت وظُفت جابعت لإلدازة وسبُا تهدف ئلى ابازش هلاط اللىة والػعف في 

ً مً احل زفع ألاداءاث والاسخغالٌ ألاخسً للفسص املخاخت  .املإسست وئعطاء اكتراخاث للمسيًر

: أما ألاهداف املخىخاة مً معالجت املىغىع:أهداف املوضوع

م املساحع الداخلي مً أحل إلادالء - مداولت ئبساش أهمُت جلُُم هظام السكابت الداخلُت ومساهمتها في ئهازة طٍس

بسأًه خٌى الخساباث؛ 

مداولت ئبساش مساهمت املساحعت الداخلُت في هشف الاهدسافاث، الخالعباث وأعماٌ الغش والتزوٍس على -

. املسخىي الداخلي للمإسست وئعطاء فسضت لللىة املسيرة لسفع الخدفظاث وألاخطاء

: املنهج املستعمل

خي الخدلُلي لدزاست  لإلحابت على الدساؤالث املطسوخت واخخُاز صخت الفسغُاث املخبىاة،اعخمدها املىهج الخاٍز

خي للمساحعت،وعلى املىهج الىضفي وئعطاء فسضت لللىة املسيرة ازفع الخدفظاث وألاخطاء  .الخطىز الخاٍز

:   هيكل البحث

،اسخعسغىا في الفطل ألاٌو إلاطاز الىظسي للمساحعت،بدُث  للد جىاولىا هرا املىغىع بالدزاست في زالر فطٌى

خي للمساحعت ومخخلف املساخل التي مسث بهاو العىامل التي ساعدث على  خاولىا عسع للخطىز الخاٍز
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 ت

وكمىا بخلدًم أهم الخعاٍزف الشاملت للمساحعت مع ئظهاز أهمُتها وجطسكىا في ألاخير ئلى مبادئ وأهداف .جطىزها

. املساحعت

هما حعسغىا على خطائظ املساحعت مً خالٌ جىاولىا لفسغُاث املساحعت،أهىاع املساحعت اهطالكا مً الصواًا 

التي ًىظس للمساحعت منها،وهرا حعٍسف املساحع وأهىاعه وعسج ئلى معاًير املساحعت مً خالٌ ئعطاء حعاٍزف 

مخخلفت لها وجبُان أهدافها؛لىيخلل مباشسة ئلى جددًد هاجه املعاًير بدءا باملعاًير العامت ومسوزا بمعاًير الفدظ 

املُداوي  

س الري ٌعخبر همدطلت لعملُت املساحعت،العخباز أن هره املبادئ حشيل إلاطاز  وخخاما بمعاًير هخابت الخلٍس

الىظسي الري ًجب على املساحع أن ًخلُد به مً خالٌ الخطىة ألاولى املخمثلت في الخخطُط وإلاشساف على 

عملُت املساحعت،الخطىة الثاهُت واملخمثلت في أوزاق املساحعت وأما الخطىة الثالثت فخخمثل في أدلت إلازباث في 

س عً الىخائج املدطل عليها .    املساحعت،والخطىة السابعت وألاخيرة والتي جخجسد في الخلٍس

أما الفطل الثاوي غمىاه املساحعت والسكابت الداخلُت بدُث جطسكىا مً خالله ئلى ماهُت املساحعت الداخلُت -

بداًت باليشأة والخعٍسف باملساحعت الداخلُت واهخلاال ئلى أهداف املساحعت الداخلُت ومعاًيرها وفي ألاخير كمىا 

لىيخلل بعد ذلً على املساحعت الداخلُت ومعاًيرها وفي ألاخير كمىا بخدلُل مهمت .بخدلُل مهمت املسحع الداخلي

لىيخلل بعد ذلً ئلى املساحعت الداخلُت وعالكتها بالعُىاث إلاخطائُت؛وخططىا بعد ذلً .املساحع الداخلي

دزاسدىا في جددًد ماهُت السكابت الداخلُت مً خالٌ حعٍسف الىظام وسائله،أهداف والعىامل املساعدة في جطىز 

هرا الىظام؛وكمىا بخددًد العالكت بين املساحعت الداخلُت والسكابت الداخلُت واسخعسغىا ملىماث السكابت 

الداخلُت باعخبازها دعائم وزوائص أساسُت ًلىم عليها هرا الىظام واملخمثلت في إلاحساءاث الخىظُمُت 

ت،ئحساءاث جخظ العمل املداسبي واحسءاث عامت لىطل ئلى أهم هلطت في البدث املخمثلت في مسخلت .وإلاداٍز

جلُُم هظام السكابت الداخلُت مً خالٌ جددًد أسالُب الخلُُم وجددًد أهم املساخل التي جمس بها عملُت جلدًم 

. هظام السكابت الداخلُت

أما الفطل الثالث وألاخير فخططىاه لدزاست خالت كسم حسُير  املخصون في املإسست الىطىُت للمىاد -

بدءا بالخعسع ئلى جلدًم عام للمإسست زم جلدًم -الجصائس- "5"وبالخددًد في الىخدة زكم  (ENCG)الدسمت

فها،جددًد وشاطها،أهمُتها وجدلُل هُيلها الخىظُمي" 5"للىخدة زكم  . مً خالٌ حعٍس

. زم جطسكىا ئلى أهمُت حسُير املخاشن في املإسست وئلى أهم املخصوهاث وهُفُت جىظُمها في الىخدة

لىلىم بعد ذلً بخلُُم دوزة املخاشن مً  .املساخل التي مس بها ومأل اللىائم الاسخلطاء الخاضت بهره الدوزة

خالٌ جلُُم أولى لىظام السكابت الداخلُت زم اللُام بخلُُم نهائي ولىلىم في ألاخير بخلُُم هظام السكابت الداخلُت 

.  في املإسست لدوزة املخصون وجلدًم مالخظاث واكتراح خلٌى مً أحل جدسين الدسُير
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ٌل  ملذمتل اـفـل ألا

بن اإلاغاظػت مُضان واؾؼ،غغف جُىعاث يبحرة مخىانلت،ناخبذ حػهض اليكاَاث وجىىغها،مؼ يبرحجم 

ت،اإلااصًت واإلاالُت اإلاؿخػملت، ًهػب قيها ًىم بػض ًىم الدؿُحر بط جٌثر  اإلااؾؿاث وضخامت الىؾاثل البكٍغ

. الػملُاث اإلاىجؼة واإلاػلىماث اإلاخضقهت،ألازُاء والاهدغاقاث،بل والخالغباث ؤخُاها

.  ومىه قةن اإلاغاظػت جىُلو مً قغيُاث و ؤؾـ ختى جدهو بظلَ وظُكتها التي نامذ مً ؤظلها

ًان البض مً جىقغ مػاًحر جسو الجىاهب الصخهُت اإلاغجبُت باإلاغاظؼ و بظغاءاث الػمل  و للهُام بهظا الػمل 

اإلاُضاوي ، بهضف الىنُى بلى ببضاء عؤي مداًض قني و مؿخهل ٌػبر غً مضي ؾالمت الهىاثم اإلاالُت ، ًهاؽ في 

غ جًبُه هى آلازغ مجمىغت مً الكغوٍ الكٍلُت و اإلاىيىغُت لظا ؾىضعؽ هظا الكهل مً زالُ . جهٍغ

ؤعبػت مباخض ، ًخًمً اإلابدض ألاُو ماهُت اإلاغاظػت ، بِىما وػغى في اإلابدض الشاوي زهاثو اإلاغاظػت ؤما 

. اإلابدض الشالض قُدىاُو مػاًحر اإلاغاظػت و وؿخػغى في اإلابدض الغابؼ ؤلاظغاءاث الػملُت للمغاظػت 
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ل ماهيتل ملش حعتل:ل ملبدثل ألٌا

ًاهذ  ًاهذ عهُىت ألاهضاف اإلاخىزاة منها مً ظهت،ومً ظهت ؤزغي  بن الخُىعاث الالخهت بػملُت اإلاغاظػت 

غ هظه ألازحرة ، لظا قةن اإلاغاظػت حػخمض غلى مباصت و قغيُاث ججػلها  جخماش ى  هدُجت البدض اإلاؿخمغ لخٍُى

مؼ الخؿحراث الٌبحرة التي غغقها الانخهاص الػالمي ، و ؾىف هدىاُو هظا اإلابدض مً زالُ غغى ماهُت 

خي للمغاظػت و في اإلاُلب الشاوي بلى حػٍغل اإلاغاظػت و  اإلاغاظػت ، خُض هخُغم في اإلاُلب ألاُو بلى اإلاسح الخاٍع

. ؤهمُتها و وػغى في اإلاُلب الشالض مباصت و ؤهضاف اإلاغاظػت

 

ل خيتل:ل ملعلبل ألٌا ملدتلجاٍس

ًاهذ اإلاغاظػت  ٌػىص مُالص اإلاغاظػت بلى وكإة الضولت و ملٌُتها للماُ الػام و بصاعجه هُابت غً الكػب،بط 

 التي غغقتها مىظ الهضم مسخلل الحًاعاث ؤلاوؿاهُت و بضعظاث مخكاوجت " le contrôle "مغاصقت للغنابت اإلاالُت 

ت ؤزظث اإلاغاظػت مكهىمها  و هدُجت للخُىع الكٌغي و الانخهاصي والاظخماعي والؿُاس ي إلاسخلل مغاخل البكٍغ

ظهغ هظا الخُىع مً زالُ اإلاغاخل التي مغث بها اإلاغاظػت غلى حػضصها ، خُض جهؿم بلى زمـ  الىاؾؼ،ٍو

:  مغاخل

 مُالصًت 1500الكترة الؿابهت لؿىت : ؤوال 

 ( Auditor )اهخمذ اإلاغاظػت في هظه الكترة باؾخماع اإلاغاظؼ بلى الحهاثو و وػجها بىانؼ ججغبخه، قٍان انُالح 

ت في  بمػنى ٌؿخمؼ( audire)ؾاثضا، و هى مكخو مً ؤنل الٍلمت الالجُيُت  ًاهذ الحٍىماث اإلاغيٍؼ ،خُض 

طلَ الىنذ جكىى ؾلُت ظباًت الًغاثب الػُيُت و الىهضًت مجمىغت مً اإلاىظكحن ًهىمىن بةمؿاى 

سجالث إلزباث خغيت ظباًت الًغاثب،وغُيذ مغانبي اإلاالُت لكدو هظه السجالث والخإيض مً صحتها،و جغيؼ 

اهخمام اإلاغاظؼ في البضاًت غلى مىؼ الخالغب مً نبل اإلاؿاولحن غً خـُاػة ألاقُاء اإلااصًت والخإيض مً ؤماهت 

ً لها  . الحاثٍؼ

                                                 


، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية العموم االقتصادية و عموم التسيير ، جامعة " معايير المراجعة و تطبيقيا في الجزائر : " بوسماحة محمد  -  
  . 3 ، ص 2002 / 2001الجزائر ، 

  -  1 ، ص 1999، مؤسسة الورق ، عمان ، " أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية و الدولية : " حسن القاضي و حسين دحدوح .  
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زم جُىع مجاُ الػمل بإن ؤنبذ الخجاع ٌؿخػُىىن باإلاغاظػحن للخدهو مً ؾالمت الثرواث  

ًاهذ حػىص بها الؿكً مً الػالم الهضًم  ، قاهخهل الضوع مً الخإيض مً ؤماهت ألاشخام  (ؤوعوبا  )التي 

 .اإلاؿاولحن غً الحُاػة اإلااصًت لألنُى بلى اإلاغاظػت الخكهُلُت للسجالث  والحؿاباث

 

 1850 – 1500الكترة اإلامخضة مً : زاهُا 

اهخػل اليكاٍ الخجاعي في ؤوعوبا و زانت بًُالُا زالُ هظه الحهبت،وبغػث الحاظت بلى هظام مداؾبي 

ت . وبظهىع هظام الهُض اإلاؼصوط.ًىاظه التزاًض الٌبحر في اإلاػامالث الخجاٍع

ت بهكت مىظمت ، وجُىع هضف اإلاغاظػت في ؤن ًخداش ى ألازُاء و الخالغب 2ؤمًٌ حسجُل الػملُاث الخجاٍع

و الكدو اإلاكهل للػملُاث َبها للهُاؽ والدسجُالث في الضقاجغ والسجالث ٌككها غً ٍَغ  . ٍو

 

 1905 – 1850الكترة اإلامخضة مً : زالشا 

ًاث اإلاؿاهمت يبحرة الحجم وؿبُا و طاث الػمالث الٌشحرة ، و ؾُاب اإلالٌُت غً  جمحزث هظه الكترة بظهىع الكغ

ؤلاصاعة ، مما جُلب وظىص ويالء غً ؤصحاب عؤؽ اإلااُ ًخىلىن الغنابت غلى ؤلاصاعة و الخإيض مً ؾالمت الػاثض 

ًاث مؼ  غلى عؤؽ اإلااُ اإلاؿدشمغ ، و ؤلؼم يظلَ وظىص اإلاغاظؼ اإلاؿخهل و اإلااهل إلاغاظػت غملُاث جلَ الكغ

. وظىص ظمػُاث مهىُت حكغف غلى اإلاهىت و ؤصائها لىاظباتها 

و لهض ظل هضف اإلاغاظػت هى ايدكاف و مىؼ ألازُاء و يظا الخالغب والؿل ، بكدو الىظام اإلاداؾبي و 

. جىظُه الاهخمام بلى جشبُذ ظاهب مً هظام الغنابت الضازلُت زالُ ؤلاظغاءاث اإلاخبػت لخىكُظ ؤوكُت اإلااؾؿت 

يما بهي اؾخسضام ؤؾلىب الكدو الٍامل، ؤي اإلاغاظػت الخكهُلُت ؾاثضا مؼ بهاء ؤؾلىب الكدو بالػُىت 

 .في هُام مدضوص

 1960 – 1905الكترة اإلامخضة مً: عابػا 

لهض جُىع الهضف الغثِس ي للمغاظػت بلى الخإيض مً صحت و غضالت اإلاغيؼ اإلاالي زالُ هظه الكترة،وؤنبذ 

ايدكاف و مىؼ الخُإ ؾغيا قغغُا مؼ جإيُض ؤهمُت الاغتراف بىظام الغنابت الضازلُت و حؿحر ؤؾلىب اإلاغاظػت 

مً الاغخماص غلى اإلاغاظػت الخكهُلُت بلى اؾخسضام  

 .لػُِىاث، وؤهمُت الغبِ بحن حجم الػُىت و يُكُت ازخباعها ومضي قػالُت هظام الغنابت الضازلُت

 

  1960ما بػض : زامؿا   

:  غغقذ هظه اإلاغخلت اػصهاعا يبحرا للمغاظػت ، خُض قهضث الخإيُض غلى 

 .ؤن الهضف الغثِس ي للمغاظػت هى ببضاء الغؤي في صحت وغضالت الهىاثم اإلاالُت  -

 ؛الاغخماص غلى هظام الغنابت الضازلُت -

                                                 
  . 24 ، ص 1998، الدار الجامعية ، القاىرة ، " المراجعة بين النظرية و التطبيق : " عبد الفتاح محمد الصحن و محمد ناجي درويش 1

   - طريقة القيد المزدوج جاء بيا إيطالي) LUCA PACIOLI )  في كتابو 1494سنة ( summa de l'arithuetica . ) 
2
 SACI.D :" Comptabilité de l'entreprise et système économique, l'expérience algérienne",OPU,Alger,1991,p23 

.    
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اض ي ، الخدلُل اإلاالي ، زغاثِ  - الاهخمام باألؾالُب الػلمُت اإلاخُىعة مشل اؾخسضام ألاؾلىب الٍغ

الخضقو ، الػُىاث ؤلاخهاثُت و بدىر الػملُاث ، و هظا بكػل الخُىعاث التي خضزذ في اؾخسضام 

 ؛1ؤلاغالم آلالي

ؼ  - هغب اإلاغاظؼ مً اإلاىيىغُت، مً زالُ جَُى اؾخسضام اإلاغاظػت لألؾالُب الٌمُت ًدهو الضنت ٍو

ايُت وؤلاخهاثُت لخضمت ؤؾغايها؛ خي للمغاظػت و  ألاؾالُب الٍغ و باؾخػغاى هظا الخُىع الخاٍع

ًالخالي :  ؤهضاقها ًمًٌ لىا ؤن هبحن الاججاهاث التي حؿحر مً زاللها اإلاغاظػت و هي 

الهضف ألاُو واإلاهم ؾىف ًظل جدضًض مضي ؾالمت و نضم جمشُل الهىاثم اإلاالُت للمغيؼ اإلاالي و  -

 هدُجت ؤغماُ اإلااؾؿت؛

اصة الاغخماص غلى هظام الغنابت الضازلُت بدُض ؤنبدذ اإلاغاظػت ؤؾاؾا - إلاغاظػت " هظاما-ٍػ

وؾىف حؿخسضم اإلاغاظػت الخكهُلُت غىضما ًٍىن طلَ مُلىبا اليدكاف ألازُاء ؤو "ؤلاظغاءاث 

 غىض جهضًم مضي قػالُت هظام الغنابت الضازلُت؛

ت بن وظضث،خُض ؤن مشل هظه ألازُاء  - نُام اإلاغاظؼ باالزخباعاث الالػمت اليدكاف ألازُاء الجىهٍغ

ؾىف جازغ غلى مضي ؾالمت الهىاثم اإلاالُت و اإلاغيؼ اإلاالي وهدُجت ألاغماُ،ولًٌ مً اإلاالخظ ؤن هظه الازخباعاث 

 .جمشل هضف زاهىي لػملُت اإلاغاظػت

فل ملش حعتلألالأهميتها:ل ملعلبل اثاوي للحعٍش

ًالخالي  : ؾىداُو في هظا اإلاُلب جهضًم ؤهم الخػاٍعل للمغاظػت و هي 

ٌُت اإلاغاظػت غلى ؤجها  غملُت مىخظمت للحهُى غلى الهغاثً اإلاغجبُت " غغقذ الجمػُت اإلاداؾبُت ألامٍغ

هت مىيىغُت لؿغى الخإيض مً صعظت مؿاًغة هظه  بالػىانغ الضالت غلى ألاخضار الانخهاصًت و جهُُمها بٍُغ

غاف اإلاػىُت  . 2"الػىانغ للمػاًحر اإلاىيىغُت زم جىنُل هخاثج طلَ بلى ألَا

ازخباع جهني ناعم و بىاء بإؾلىب مً منهي " اإلاغاظػت غلى ؤجها  " GERMOND " et " BONNAULT" و غغف

ماهل و مؿخهل ، بؿُت بغُاء عؤي مػلل غلى هىغُت 

ومهضانُت اإلاػلىماث اإلاالُت اإلاهضمت مً َغف اإلااؾؿت ، و غلى مضي اخترام الىاظباث في بغضاص هظه 

اإلاػلىماث في ًل الظغوف و غلى مضي اخترام الهىاغض والهىاهحن واإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاػمُى بها ، في الهىعة 

 . 3"الهاصنت غلى اإلاىظىصاث و في الىيػُت اإلاالُت و هخاثج اإلااؾؿت 

قدو ؤهظمت الغنابت و البُاهاث واإلاؿدىضاث  " يما غغف زالض ؤمحن اإلاغاظػت غلى ؤجها 

والحؿاباث والضقاجغ الخانت باإلااؾؿت قدها اهخهاصًا مىخظما،بههض الخغوط بغؤي قني مداًض غً مضي 

غها لىخاثج  صاللت الهىاثم اإلاالُت غً الىيؼ اإلاالي لخلَ اإلااؾؿت في جهاًت قترة ػمىُت مػلىمت،ومضي جهٍى

. 4"ؤغماله مً عبذ ؤو زؿاعة غً جلَ الكترة 

                                                 
1

 .25عبد الفتاح محمد صحن و محمد ناجي درويش، مرجع سابق، ص  

2
  .18 ، ص 1990، دار الجامعية ، بيروت ، " المراجعة بين النظرية و التطبيق : " س و الفيومي . الصبان م  

3
 - COLLIN . L et VALLIN .G : " Audit et contrôle interne , aspect financier , opérations et stratégiques " , Paris 

, 1992 , p 17 . 
4

  .10 ، ص 1980، مطبعة االتحاد ، عمان ، " عمم تدقيق الحسابات ، الناحية النظرية : " خالد أمين عبد اهلل  
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هت مىهجُت مهضمت بكٍل ميؿو مً َغف " و غغقذ مىظمت الػمل الكغوس ي اإلاغاظػت غلى ؤجها  مؿعى ؤو ٍَغ

منهي ٌؿخػمل مجمىغت مً جهىُاث اإلاػلىماث و الخهُُم بؿُت بنضاع خٌم مػلل و مؿخهل ، اؾدىاصا غلى 

 . 1"مػاًحر الخهُُم و جهضًغ مهضانُت و قػالُت الىظام و ؤلاظغاءاث اإلاخػلهت بالخىظُم 

لم جٌخكي اإلاىظمت بالخػٍغل الؿابو و ؤياقذ جىيُذ ًىظغ مً زالله للمغاظػت مً مىظىعًٍ جبػا لألهضاف 

:  اإلاخىزاة منها

 جهضًغ هىغُت اإلاػلىماث ؤي حكٌُل عؤي خُى اإلاػلىماث اإلاىخجت صازل اإلااؾؿت؛ -

 .جهضًغ الىجاغت و قػالُت الىظام اإلاػلىماحي و الخىظُم -

اؾدىاصا بلى ما جم ؾغصه في الخػاٍعل الؿابهت ، هالخظ بإن هظه الخػاٍعل عيؼث غلى الىهاٍ التي جخمدىع 

:  خُى اإلاغاظػت و هي 

الكدو؛    – ؤ  

الخدهُو؛       – ب 

غ– ظـ  . الخهٍغ

:  الكدو–  (ؤ 

 ًههض به قدو البُاهاث و السجالث اإلاداؾبُت للخإيض مً صحت و ؾالمت الػملُاث التي جم حسجُلها و 

بها، ؤي قدو الهُاؽ اإلاداؾبي و هى الهُاؽ الٌمي  جدلُلها و جبٍى

. والىهضي لألخضار الانخهاصًت الخانت بيكاٍ اإلااؾؿت

:  الخدهُو–  (ب 

ًههض به الحٌم غلى نالخُت الهىاثم اإلاالُت الخخامُت يإصاة للخػبحر الؿلُم لىدُجت ؤغماُ اإلااؾؿت و غلى 

مضي جمشُل اإلاغيؼ اإلاالي للىيػُت الحهُهُت للماؾؿت في قترة ػمىُت مػُىت و بما ؤن مسغظاث هظام اإلاػلىماث 

اإلاداؾبُت جخىاظض بالهىاثم اإلاالُت الخخامُت للماؾؿت ، قةن ؤي زلل في الىظام اإلاىلض لها ًاصي خخما بلى زلل 

م  في الهىاثم اإلاالُت الخخامُت بهكت ؤوجىماجٌُُت ، لظلَ قاإلاغاظػت بةمٍاجها ايدكاف الخلل مً زالُ جهٍى

خه في ظل الخهُض بمػاًحر اإلاغاظػت اإلاخكو غليها لِؿمذ هظا ألازحر  هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت غلى اؾخمغاٍع

.  بخىلُض مػلىماث جٍىن ممشلت للىيػُت الحهُهُت للماؾؿت

وكحر بلى ؤن الكدو و الخدهُو غملُخان مغجبُخان ًيخظغ مً زاللهما جمٌحن اإلاغاظؼ مً ببضاء عؤي قني مداًض 

ًاهذ غملُت الهُاؽ لألخضار اإلاالُت ؤصث بلى اوػٍاؽ نىعة صحُدت وؾلُمت لىدُجت و مغيؼ  قُما بطا 

 .اإلااؾؿت الحهُهي

غ–  (ظـ  : الخهٍغ

غاف اإلاػىُت ؾىاء صازل اإلااؾؿت ؤو  غ ًهضم بلى ألَا ًههض به بلىعة هخاثج الكدو و الخدهُو في قٍل جهٍغ

غ هى الػملُت ألازحرة مً اإلاغاظػت و زمغتها .  زاعظها ، وؿخُُؼ ؤن ههُى بإن الخهٍغ

ًاهذ مغاظػت زاعظُت جخم بىاؾُت ؤقغاص زاعط اإلااؾؿت ، ؤو  و مىه قةن اإلاغاظػت صازل اإلااؾؿت ، ؾىاء 

مغاظػت صازلُت جخم بىاؾُت ؤقغاص صازل اإلااؾؿت ؤصث بلى ؤن ؤنبذ اإلاغاظؼ بمشابت الؿاهغ غلى بزباث مضي 

. صحت و صنت و ؾالمت الهىاثم اإلاالُت و مضي بمٍاهُت الاغخماص غليها

                                                 
1
 - COLLIN . L et VALLIN.G:OP. Cit , p 22 
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وتهضف ؤًًا بلى زضمت ألاشخام التي حؿخسضم البُاهاث اإلاداؾبُت و حػخمض غليها في اجساط نغاعاتها و عؾم 

: 1زُُها اإلاؿخهبلُت،و مً هاالء ألاشخام

 : (اإلاضًغون  )بصاعة اإلااؾؿت – ؤ 

و حػخمض بصاعة اإلااؾؿت غلى البُاهاث اإلاداؾبُت التي ًخم اغخماصها مً نبل مغاظؼ الحؿاباث اإلاداًض 

ض صعظت الاغخماص غليها  ض الشهت في هظه البُاهاث ، يما ًٍؼ لُا غلى – واإلاؿخهل مما ًٍؼ ٌػخمضون اغخماصا ظلُا ًو

يما ؤجها وؾُلت إلزباث ؤن بصاعة اإلااؾؿت نض ماعؾذ – البُاهاث اإلاداؾبُت في ويؼ الخُِ و مـغانبت جىكُظها 

اصة  ؤغمالها بىجاح مما ًاصي بلى بغاصة اهخساب و ججضًض إلاضة ؤغًاء مجلـ ؤلاصاعة لكترة ؤزغي و يظلَ ٍػ

.  مٍاقأتهم

: اإلاؿدشمغون–  (ب 

نبل اجساط ؤي نغاع ؤو بخىظُه مضزغاتهم بدُض ؤن  (الحؿاباث الخخامُت  )الظًً ٌػخمضون غلى الهىاثم اإلاالُت 

ً بإن ؤمىالهم ؾىف لً جخػغى لالزخالؽ و الؿغنت هدُجت نُام  حػُحن مغاظؼ الحؿاباث ًُمئن اإلاؿدشمٍغ

 .اإلاغاظؼ بمغانبت جهغقاث بصاعة الكغيت و الخإيض مً غضم اهتهاى غهض الكغيت ألاؾاس ي و ناهىن الكغيت

: البىىى–  (ط 

جهىم مػظم اإلااؾؿاث بُلب الحهُى غلى الهغوى مً البىىى وماؾؿاث الانتراى ، و نبل ؤن جىاقو 

هظه البىىى غلى مىذ جلَ الهغوى ، قةجها جهىم بكدو وجدلُل اإلاغيؼ اإلاالي و هدُجت ألاغماُ لخلَ اإلااؾؿاث 

ؼ غلى ؾضاص جلَ الهغوى مؼ قىاثضها في اإلاىاغُض اإلادضصة  .و طلَ لًمان نضعة هظه اإلاكاَع

( : ؤظهؼة الضولت ) الجهاث الحٍىمُت –  (ص 

حػخمض بػٌ ؤظهؼة الضولت غلى البُاهاث التي جهضعها اإلااؾؿاث في الػضًض مً ألاؾغاى منها مغانبت اليكاٍ 

الانخهاصي ؤو عؾم ؾُاؾاث انخهاصًت ؤو قغى الًغاثب،و ال ًمًٌ للضولت الهُام بخلَ ألاغماُ بضون 

بُاهاث مىزىم قيها و مػخمضة مً ظهاث مداًضة جهىم بكدو هظه البُاهاث قدها صنُها ، و ببضاء الغؤي 

. الكني اإلاداًض الػاصُ غليها

هىا و هىص ؤلاقاعة بلى ؤن هظه الضعاؾت جغيؼث غلى اإلاغاظػت الخاعظُت و التي جخم مً زالُ شخو منهي مً 

زاعط اإلااؾؿت إلبضاء الغؤي الكني اإلاداًض غً مضي ؾالمت جمشُل الهىاثم اإلاالُت الخخامُت لىخاثج ألاغماُ 

زالُ قترة مالُت مػُىت و اإلاغيؼ اإلاالي في جهاًت جلَ الكترة ، و مً هاخُت ؤزغي قهىاى اإلاغاظػت الضازلُت و التي 

جٍىن صازل اإلااؾؿت بهضف زضمت ؤلاصاعة في مجاُ نُاؽ يكاءة ؤهظمت الغنابت اإلاُبهت غلى ؤوكُت اإلاكغوع 

. اإلاسخلكت

مبادئلألالأهذ فل ملش حعتل:ل ملعلبل اثااثل

 مباصت اإلاغاظػت: ؤوال 

غ  : لخىاُو هظه اإلاباصت ًخُلب جدضًض عيىحن و هما عيً الكدو و عيً الخهٍغ

اإلاباصت اإلاغجبُت بغيً الكدو   ( ؤ 

ٌػني اإلاػغقت الخامت بُبُػت ؤخضار اإلااؾؿت و آزاعها الكػلُت و اإلادخملت : مبضؤ جٍامل ؤلاصعاى الغنابي  – 1

. غلى يُاجها 

                                                 
1

  .4 ، ص 2004 / 2003كمية العموم االقتصادية و عموم التسيير،جامعة الجزائر،،مذكرة ليسانس، " مراجعة الحسابات و الرقابة الداخمية : " قاسي ياسين 


  .6نفس المرجع السابق ،ص  -  
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ٌػني ؤن ٌكمل مضي الكدو ؤهضاف اإلااؾؿت الغثِؿُت و : مبضؤ الكمُى في مضي الكدو الازخباعي  – 2

غ غ اإلاالُت اإلاػضة بىاؾُت اإلااؾؿت مؼ مغاغاة ألاهمُت اليؿبُت لهظه الخهاٍع . الكغغُت و يظلَ ظمُؼ الخهاٍع

ٌكحر بلى يغوعة الػهل بلى خض ؤنص ى ممًٌ ، مىه غىهغ الخهضًغ : مبضؤ اإلاىيىغُت في الكدو  – 3

ض عؤي اإلاغاظؼ و جضغمه زهىنا اججاه  الصخص ي ، و طلَ باالؾدىاص بلى الػضص الٍافي مً ؤصلت ؤلازباث التي جٍا

الػىانغ و اإلاكغصاث التي حػخبر طاث ؤهمُت يبحرة وؿبُا ، و جلَ التي ًٍىن اخخماُ خضور ألازُاء قيها ؤيبر مً 

 .ؾحرها

وكحر بلى وظىب قدو مضي الٌكاًت ؤلاوؿاهُت في اإلااؾؿت بجاهب : مبضؤ قدو مضي الٌكاًت ؤلاوؿاهُت  – 4

ً الغؤي الصحُذ لضي اإلاغاظؼ غً ؤخضار اإلااؾؿت و هظه  قدو الٌكاًت ؤلاهخاظُت إلاا لها مً ؤهمُت في جٍٍى

ه اإلااؾؿت ي لها و هى حػبحر ما جدخٍى مً هظام للهُاصة و الؿلُت و الحىاقؼ و  الٌكاًت هي ماقغ للمىار الؿلًى

 .الاجهاُ و اإلاكاعيت

غ –  ( ب  اإلاباصت اإلاغجبُت بغيً الخهٍغ

غ الصخو الهاثم بػملُت اإلاغاظػت ؤصاة لىهل الػملُاث :مبضؤ يكاًت الاجهاُ – 1 ٌكحر بلى مغاغاة ؤن ًٍىن جهٍغ

الانخهاصًت للماؾؿت لجمُؼ اإلاؿخسضمحن لها بهىعة خهُهُت جبػض غلى الشهت بكٍل ًدهو ألاهضاف 

غ  . اإلاغظىة مً بغضاص هظه الخهاٍع

ٌكحر بلى مغاغاة غً ًل مً قإهه جىيُذ مضي جىكُظ ؤهضاف اإلااؾؿت ، و مضي الخُبُو : مبضؤ ؤلاقهاح  – 2

غ اإلاالُت و ببغاػ  للمباصت و ؤلاظغاءاث اإلاداؾبُت و الخؿحر قيها و بظهاع اإلاػلىماث التي جازغ غلى صاللت الخهاٍع

. ظىاهب الًػل في ؤهظمت الغنابت الضازلُت و اإلاؿدىضاث و الضقاجغ و السجالث 

غ اإلاالُت مىهكت لجمُؼ : مبضؤ ؤلاههاف – 3 غ اإلاغاظؼ و يظا الخهاٍع اث جهٍغ ٌكحر بلى مغاغاة ؤن جٍىن مدخٍى

. اإلاغجبُحن و اإلاهخمحن باإلااؾؿت ؾىاء صازلُت ؤو زاعظُت

 1ؤهضاف اإلاغاظػت: زاهُا 

:  ألاهضاف الػامت–  (ؤ 

ًاإلاحزاهُت و خؿاباث الىخاثج والجضاُو اإلالحهت بها و  حػغف اإلاغاظػت غلى ؤجها الكدو الاهخهاصي للهىاثم اإلاالُت 

غ مجلـ ؤلاصاعة مىيىع الغنابت . ًل ما هى مداؾبي و مالي في جهٍغ

قهضف اإلاغاظؼ ألاؾاس ي مً وعاء هظه الكدو هى بغُاء عؤي مضغم بإصلت و بغاهحن بزباث خُى قغغُت و 

ٌُت   )نضم جلَ الىزاثو ، و هى هضف غام مخكو غلُه صولُا خُض ؤن اإلاغاظؼ خؿب ظمػُت اإلاداؾبحن ألامٍغ

AICPA)  ًضعؽ جلَ الهىاثم بهضف بغُاء الغؤي خُى الهىعة الكىجىؾغاقُت للىيػُت اإلاالُت هخاثج ، 

الػملُاث،جُىع جلٍالىيػُت اإلاالُت ، هخاثج الػملُاث اختراما للمباصت اإلاداؾبُت اإلاخكو غليها ، قُىهي اإلاغاظؼ 

غه  مهمخه باإلصالء بهظا الغؤي النهاجي اإلاداًض اإلاضغم بإصلت في جهٍغ

 :قغغُت الحؿاباث  – 1

اإلاحزاهُت ، ظضُو  )بن الهىاثم اإلاالُت التي ًىليها اإلاغاظـؼ الكدـو الاهخهاصي هي الجـضاُو الكـاملت الشـالزـت 

ًاث غىانغ الظمت اتها 14،والجضاُو (خؿاباث الىخاثج ، ظضُو خغ ؤي :  الخكهُلُت اإلالحهت بها و اإلاكؿغة إلادخٍى

ني باإلياقت بلى ًل الجضاُو اإلاالُت ألازغي و الجضاُو اإلادخمل  الجضاُو التي ظاء بها مسُِ اإلاداؾبت الَى

                                                 
1

  .29 ، ص 2003، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، " المراجعة و تطبيق الحسابات من النظرية إلى التطبيق : " محمد بوتين  

   - American Institut of Certificated Accountant : SAS , 1 , 1973 .


  



ٌل                                                             مذخـلإلىل ملش حعتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل: اللللللـفللـل ألا

 13 

غ مجلـ بصاعة اإلااؾؿت مىيىع الغنابت ؤن جىقغ الكغغُت ٌػني بزباث الهىاثم اإلاالُت الؿابهت  .ؤن جخًمنها جهاٍع

الظيغ نض جم بغضاصها خؿب الهىاهحن و الهىاغض اإلاػمُى بها،و في خالت ؾُاب الهىاهحن قةهه ٌكتٍر اخترام 

 .مباصت اإلاداؾبت اإلاخػاعف غليها

 

 

:  نضم الحؿاباث – 2

ًاهذ اليؿبت صاثما حؿاوي الىاخض قةهه لم ًهبذ  بن الاخخماُ في غلم ؤلاخهاء ؤنؿغ مً الىاخض صاثما، و بطا 

ايُا ؤي الحهُهت . هىاى اخخماُ بل ًهُىا ٍع

و غلُه ما صام ؤهه ال ًمًٌ الىنُى بلى الحهُهت اإلاُلهت قُكًل اؾخػماُ غباعة نضم الحؿاباث بضال مً 

بخػبحر آزغ . خهُهت الحؿاباث التي حػني الصحت اإلاُلهت للحؿاباث ألامغ الظي ًخػظع الىنُى بلُه في الىانؼ

و هظا . قةن الصحت اإلاُلهت ؤي الحهُهت حػني ؤن اإلاغاظؼ نض قدو الػملُاث و جإيض مً غضم وظىص ؤي زُإ 

ضعؽ  مؿخدُل في خالت ماؾؿاث يبحرة ومخىؾُت و بالخالي قةن اإلاغاظؼ مًُغ بلى بجباع جهىُاث الؿبر ٍو

الػُىت اإلامشلت للمجخمؼ ؤلاخهاجي يما ؤهه جُبُها إلابضؤ الحُُت و الحظع ، جٍىن ماوهاث إلاىاظهت ؤزُاع 

اإلاؿخهبل ، قال ًمًٌ للمغاظؼ الهُى بإن اإلااوهت اإلاٍىهت جمشل الحهُهت ، بل نىله بػض مغاظػتها بإجها ناصنت 

 .ؤي ؤن ألازُاع نض خضصث بهكت مىيىغُت 

:  ألاهضاف الخانت –  (ب

ت ، مما نض ًاصي به  ؾػُا وعاء جدهُو ألاهضاف الػامت الؿابهت الظيغ ، ًجض اإلاغاظؼ هكؿه ؤمام ؤوياع زاهٍى

. بلى بهجاػ ؤهضاف زانت مشل ايدكاف ؤغماُ الؿل و التزوٍغ و جدؿحن الدؿُحر

:  ايدكاف ؤغماُ الؿل و التزوٍغ – 1

ًان ايدكاف ؤغماُ الؿل و التزوٍغ مً َغف اإلاغاظؼ نضًما ؾاًت في خض طاتها، ؾحر ؤن هظه الىاخُت نض 

ت للهضف الغثِس ي اإلاخمشل في بزباث قغغُت و نضم   ؤنبدذ زاهٍى

ًالخالغب بإمىاُ اإلااؾؿت و  الحؿاباث، ؤي ؤن اإلاغاظؼ نض ٌػثر ؤزىاء ؤصاء اإلاهمت نضقت غلى ؤغماُ الؿل 

اؾخػمالها ؾحر الكغعي، ؤو جؼوٍغ اإلاػلىماث اإلاداؾبُت بهضف بظهاع ويػُت ؾحر الىيػُت الحهُهُت للمغيؼ اإلاالي 

.  لها

بن الخالغب باألمىاُ لضلُل غلى يػل هظام الغنابت الضازلُت ،ومهما ًًٌ قػلى اإلاؿاولحن طلَ و هظا صوع 

اإلاغاظؼ الضازلي و الخاعجي ، قكي هظه الحالت،ظمؼ ما ؤمًٌ مً ألاصلت ختى ًدؿنى له الىنىف غلى آزاعها 

. اإلااصًت اإلادخملت غلى الحؿاباث

ومهما ًًٌ قةن الاججاه الػام الُىم هى اغخباع ؤن ايدكاف ؤغماُ الؿل و التزوٍغ هدُجت 

. ولِؿذ ؾاًت في خض طاتها

: اإلاغاظػت و جدؿحن الدؿُحر  – 2

غ  ًهىم اإلاغاظؼ بخهُُم هظام الغنابت الضازلُت و قدو خؿاباث اإلااؾؿت مىيىع اإلاغاظػت و ًهضم جهٍغ

ومغاظؼ . مكهال غً ههاٍ الًػل و يظا ألازُاء اإلاٌدككت ، مما ًيخج غنها جدكظاث جغقو بانتراخاث خلُى 

.   بن ألازظ بٍل هظا ؾُاصي بلى جدؿحن الدؿُحر . ؤن ٌػُي عؤًه و ؤن ًهضم الىهاثذ في خضوص مغانبخه
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هضف مباقغ ًخمشل في بغُاء الغؤي خُى الهىاثم اإلاالُت و مضي مهضانُتها ، : ومىه قةن للمغاظػت هضقان

ل جخمشل هي ألازغي في جهضًم صلُل خُى الهغاعاث اإلاؿخهبلُت لإلصاعة خُى الهًاًا طاث  وؤهضاف للمضي الٍُى

غ خىلها  . هظه ألاهضاف ؾاًتها جدؿحن الىخاثج.الُابؼ اإلاالي مشل الغنابت ، الخهضًغاث ، الخدالُل و بغضاص جهاٍع

 

 

 

خفائصل ملش حعتل:ل ملبدثل اثاويل

نبل ؤن جٍىن اإلاغاظػت ظاهبا غملُا قهي عنُض هظغي ًهىم غلى مباصت و ؤؾـ ًمًٌ الغظىع بليها في غملُت 

لظا ؾىدىاُو هظا اإلابدض مً زالُ زالزت مُالب ًخًمً اإلاُلب ألاُو قغيُاث اإلاغاظػت، ؤما .اإلاغاظػت

. اإلاُلب الشاوي قهى ًضعؽ ؤهىاع اإلاغاظػت، بِىما ًخُغم اإلاُلب الشالض و ألازحر بلى حػٍغل اإلاغاظؼ و ؤهىاغه

ل فشضياثل ملش حعتل:ل ملعلبل ألٌا

جهىم اإلاغاظػت غلى ظملت مً الكغيُاث ًخسظ منها بَاع هظغي ًمًٌ الغظىع بلُه في غملُاث اإلاغاظػت 

بُت لها في آلاحي  : اإلاسخلكت ، لظلَ ؾىىعص ؤهم الكغيُاث الخجٍغ

: نابلُت البُاهاث للكدو  – 1

جخمدىع اإلاغاظػت غلى قدو البُاهاث و اإلاؿدىضاث اإلاداؾبُت بؿُت الحٌم غلى اإلاػلىماث اإلاداؾبُت الىاججت 

ًيبؼ هظا الكغى مً اإلاػاًحر اإلاؿخسضمت لخهُُم البُاهاث اإلاداؾبُت مً ظهت و مهضانُت .غً الىظام اإلاىلض لها

.  اإلاػلىماث اإلاهضمت مً ظهت ؤزغي 

:  جخمشل هظه اإلاػاًحر في 

  ؛مالثمت اإلاػلىماث -

 نابلُت الكدو؛ -

 غضم الخدحز في الدسجُل؛ -

 .نابلُت الهُاؽ الٌمي -

 

:  غضم وظىص حػاعى خخمي بحن مهلحت اإلاغاظؼ و ؤلاصاعة  – 2

ًهضم هظا الكغى غلى الخباصُ في اإلاىاقؼ بحن اإلاغاظؼ و ؤلاصاعة ، مً زالُ بمضاص هظه  

ألازحرة بمػلىماث جمذ مغاظػتها مً َغف اإلاغاظؼ بؿُت اجساط غلى ؤؾاؾها نغاعاث ناثبت، و الػٌـ يظلَ 

باليؿبت للمغاظؼ بمضه بمػلىماث ٌؿخُُؼ ؤن ًبضي غلى ؤؾاؾها عؤي قني مداًض و ناثب ، غلى وانؼ و 

 .خهُهت جمشُل اإلاػلىماث اإلاداؾبُت للماؾؿت

 :زلى الهىاثم اإلاالُت و ؤًت مػلىمت مً ؤًت ؤزُاء ؤو جىاَئُت – 3

و بظُ الػىاًت اإلاهىُت الالػمت ، و  ًشحر هظا الكغى مؿاولُت اإلاغاظؼ غً ايدكاف ألازُاء الىاضحت غً ٍَغ

غضم مؿاولُخه غً ايدكاف ألازُاء و الخالغباث التي جم الخىاَا قيها زانت غىض جهُضه بمػاًحر اإلاغاظػت 

.  اإلاخكو غليها

                                                 
   -Holmes , m , Auditing principles and procedures , in Raffegeau , j , et al , L'audit Financier , OP . Cit .p 23 .


  


 . 30مرجع سبق ذكره ، ص : س و الفيومي . الصبان م -  
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:  وظىص هظام ؾلُم للغنابت الضازلُت  – 4

بن وظىص هظام ؾلُم و نىي للغنابت الضازلُت صازل اإلااؾؿت ًمًٌ مً الخهلُل مً خضور ألازُاء و 

 .     الخالغباث بن لم ههل خظقها جهاثُا ، يما ًجػل اإلاغاظػت انخهاصًت و غملُت

:  الخُبُو اإلاىاؾب للمباصت اإلاداؾبُت  – 5

ًهىم هظا الكغى غلى ؤن اإلاػلىماث اإلاداؾبُت نض جم بغضاصها وقها للمباصت اإلاداؾبُت اإلاخكو غليها ، بط ٌػخبر 

الالتزام بها ماقغا خهُهُا للحٌم غلى نالخُت الهىاثم اإلاالُت الخخامُت و غً مضي جمشُل هدُجت وكاٍ 

. اإلااؾؿت بلى اإلاغيؼ اإلاالي و الحهُهي لها 

جضع بىا ؤن هظيغ اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخػاعف غليها و هي  : ٍو

ت في اليكاٍ– ؤ   (  Principe de la continuité de l'exploitation ):مبضؤ ؤلاؾخمغاٍع

لت   لت ، خُض ؤن خُاتها ٍَى جيكإ اإلااؾؿت مً ؤظل مؼاولت وكاَها باؾخمغاع و إلاضة ٍَى

.  ونض جٍىن ؾحر مدضوصة و ًيبغي غليها الخُلؼ بلى اإلاؿخهبل صون هُت الخىنل و الخهكُت

اتها . هظا اإلابضؤ ؤؾاؽ نىاغض الخهُُم و لىاله الزخلكذ ؤقٍاُ الهىاثم اإلاالُت و عبما مدخٍى

:  مبضؤ اؾخهاللُت الضوعاث و الىخاثج الضوعٍت – ب 

Principe de l'autonomie des exercices et de périodicité des résultats)  ) 

غالنت هظان اإلابضآن باإلابضؤ الؿابو غالنت مباقغة ، ًغؾب مؿخػملىا البُاهاث اإلاداؾبُت بمسخلل ؤهىاغهم 

. في جؼوٍضهم بيخاثج صوعٍت 

ت ؤي ؤن  خُاةاإلااؾؿت جهؿم بلى  هخاثج اإلااض ي و جهضًغاث اإلاؿخهبل مما ًاصي بالًغوعة بلى ججؼثت الاؾخمغاٍع

(.  Exercice comptable)قتراث حؿمى ًل قترة بالضوعة اإلاداؾبُت

وغلُه قةن الهاهىن الخجاعي و . قهغا ، و حؿاًغ الؿىت اإلاضهُت بال اؾخصىاءا 12جخإلل الضوعة اإلاداؾبُت مً 

بي ًجبران اإلااؾؿاث طاث الُابؼ الخجاعي و الهىاعي غلى بغضاص نىاثم مالُت غلى مضي  .  قهغا12الًٍغ

و جهضًم الهىاثم (غلى ألانل)هظا ًجبر اإلااؾؿاث اإلاظًىعة بلى الهُام بػملُت الجغص الُبُعي في جهاًت ًل صوعة

.   اإلاالُت بلى مهلحت الًغاثب،يما ًجبر اإلاؿاهمحن غلى غهض ظمػُت غامت ًل غام،للمىاقهت غلى الحؿاباث

ؾىف جخطح لىا ؤهمُت مبضؤ اؾخهاللُت الضوعاث ظلُا قُما بػض،خُض ؤن اإلاداؾبت يما وػغف حسجل ًل 

وهكهاث حسجل ؤزىاء خضوثها و لًٌ  غملُاث اإلااؾؿت التي ًمًٌ الخػبحر غنها بالىهىص ، ؤي هىاى بًغاصاث

ًل صوعة  )جُبُها لهظا اإلابضؤ ، قةهىا في آزغ الضوعة مجبىعًٍ غلى الخكغنت بحن ما ٌػىص للضوعة و ما ال ٌػىص لها 

 . ، ختى وؿخُُؼ بغُاء هدُجت الضوعة قػال (بىكهاتها و ًل صوعة بةًغاصاتها 

ت الىخضة الىهضًت - ظـ   (   Principe de stabilité monétaire ): مبضؤ اؾخهغاٍع

ٌػخبر هظا اإلابضؤ ؤن نُمت وخضة الىهىص مؿخهغة و ال جخإزغ نُمتها الكغاثُت بخؿحراث الىانؼ اإلاػاف ، و غلُه 

سُت ، مما ٌؿمذ بجمؼ غملُاث صوعاث مسخلكت بػًها مؼ بػٌ   )حسجل الػملُاث بهُمتها الكػلُت الخاٍع

 . (ماصامذ ؤن نىتها الكغاثُت لم ًُغؤ غليها ؤي حؿُحر 

 .غضم وانػُت اإلابضؤ ؤصث بلى الػضُو غىه مً َغف البػٌ ، و ؤنبدذ بمٍاهُت بغاصة الخهُُم ممٌىت 

 (  Principe de prudence ): مبضؤ الحُُت و الحظع – ص 

                                                 


  .  34 ، ص 1999، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، " المحاسبة العامة لممؤسسة : " محمد بوتين -   
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ًلكذ هظا اإلابضؤ بلى زُىعة جهضًم هخاثج مبالـ قيها ، و خؿب هظا اإلابضؤ ال حسجل ؤلاًغاصاث بال بطا جدههذ و 

 ً الػٌـ باليؿبت للىكهاث ، بط ًجب حسجُل ًل هكهت مدخملت الحضور ، و لًٌ هظا ال ٌػني الؿماح بخٍٍى

. ماوهاث و اخخُاَاث زُالُت و مبالـ قيها

ت الُغم اإلاداؾبُت- هـ    Principe de fixité ou permanence des méthodes comptables:مبضؤ زباث و اؾخمغاٍع

قٍل الهىاثم اإلاالُت و َغم  )ٌػخبر هظا اإلابضؤ ؤن َغم الدسجُل و الخهُُم اإلاداؾبُت زابخت مً صوعة بلى ؤزغي 

غه للمىاقهت غلُه، .(الخهُُم و ًل حؿُحر ًجب ؤلاغالن غىه و جبًر

.  و في ظمُؼ الحاالث ؤن ال ًازغ ؤبضا غً مضي نضم و ؾالمت الحؿاباث

جبرع الُغم الجضًضة بٍل ظضًت حؿُحراث في اليكاٍ ، في َغم اؾخػماُ الىؾاثل ، حؿُحر الػالناث مؼ الؿحر و 

. ختى ايدكاف ؤزُاء اإلااض ي و الػضُو غنها

 

 (  Principe de la partie double ): مبضؤ الهُض اإلاؼصوط – و 

 ٌسجل مداؾبىا اإلااؾؿاث غملُاث غضًضة و مخىىغت خؿب نىاغض صنُهت و ًدخاظىن بلى وؾاثل الغنابت 

. جمٌنهم مً ايدكاف ؤؾلب ألازُاء في خُنها

ت غلى مبضؤ الهُض اإلاؼصوط إلاا له مً قىاثض يبحرة في  حػخمض اإلاداؾبت الػامت يؿحرها مً اإلاداؾباث الػهٍغ

. ايدكاف ألازُاء 

غاف اإلاضًىت  ٌكتٍر في الهُض اإلاؼصوط في ًل غملُت مداؾبُت حسجل حؿاوي مجمىع اإلابالـ اإلاسجلت في ألَا

غاف الضاثىت للحؿاباث الشاهُت ، ؤي ٌكتٍر جىاػن الحؿاباث  للحؿاباث ألاولى و مجمىع اإلابالـ اإلاسجلت في ألَا

. و طلَ باليؿبت لٍل غملُت

ل(لللل( Principe de bonne information ou d'objectivité:مبضؤ ؤخؿً البُاهاث ؤو اإلاىيىغُت – ي 

لٍي ٌؿخُُؼ مؿخػملى الهىاثم اإلاالُت اإلاهضمت مً َغف اإلااؾؿت قهم مدخىاها ًجب ؤن جٍىن بُاهاتها مغيُت  

ًاقُت  - . بُاهاث 

 .بُاهاث طاث مػنى  -

  .(...مخبىغت بكغوح ، الُغم اإلاؿخػملت ،  )بُاهاث واضحت  -

.  هظا ٌػني ؤن جٍىن لها اإلاهضانُت و ؤن حػُى لها الشهت الخامت مً َغف مؿخػمليها بمسخلل ؤهىاغهم

ًخًمً مبضؤ اإلاىيىغُت الهىاغض الىاظب بجباغها للىنُى بلى الىخاثج ختى ًمًٌ للمدلل مهاعهت ما ؤمًٌ 

اث غلى اإلاؿخىي :هخاثج اإلااؾؿت بيخاثج اإلااؾؿاث ألازغي ، مهاعهت ًهىم لها اإلادلل غلى مسخلل اإلاؿخٍى

ني ؤو غلى مؿخىي الهُاع الظي جىدؿب بليها اإلااؾؿت . الَى

و ختى جٍىن اإلاهاعهت مىيىغُت و طاث مػنى بحن مسخلل اإلااؾؿاث ًجب جىخُض اإلاهُلحاث الهىاثم اإلاالُت 

 . مؼ مضي بمٍاهُت جىخُض َغم الػمل 

ًاهذ صحُدت في اإلااض ي ؾخٍىن يظلَ في اإلاؿخهبل  – 6 : الػىانغ واإلاكغصاث التي 

ٌػخبر هظا الكغى ؤن الػملُاث التي نامذ بها اإلااؾؿت في اإلااض ي جمذ وقو بظغاءاث ؾلُمت ، و يمً هظام 

ؾلُم للغنابت الضازلُت ؾخٍىن يظلَ في اإلاؿخهبل و الػٌـ صحُذ ، لظا باث مً الًغوعي غلى اإلاغاظؼ في 

ض مً الػىاًت اإلاهىُت لٌكل مىاًَ الًػل في ؤلاظغاءاث و هظام الغنابت الضازلُت  الحالت الػٌؿُت بظُ مٍؼ

. اإلاكغوى
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: مغانب الحؿاباث ًؼاُو غمله يمغاظؼ قهِ  – 7

ًهىم اإلاغاظؼ في هظا البىض بػمله يمغاظؼ للحؿاباث،وطلَ وقو ما جىضحه الاجكانُت اإلابرمت ما بحن اإلااؾؿت 

واإلاغاظؼ غلى ؤن ال جظل هظه الاجكانُت بمػاًحر اإلاغاظػت و غلى عؤؾها اؾخهاللُت اإلاغاظؼ في غمله ، وكحر يظلَ 

في بَاع اإلاغاظػت الضازلُت غلى ؤن ًلتزم اإلاغاظؼ بىظاثكه اإلادضصة و ؤن ٌؿعى بلى جدهُو ألاهضاف اإلاخىزاة مً 

. الػملُت

 

  :1أهو عل ملش حعت:ل ملعلبل اثاويل

بن جبني هىع مػحن مً اإلاغاظػت و مالثم للماؾؿت و لىظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت صازلها مً قإهه ؤن ٌؿمذ 

م الىظام اإلاغاظؼ و اإلاداقظت غلى  بخدهُو ألاهضاف اإلاخىزاة منها ، وبالخالي اإلاؿاهمت اإلاباقغة في جهٍى

ت اإلاىظىع مً زاللها بلى اإلاغاظػت و يظلَ  خه،ؾىف همحز بحن مسخلل ؤهىاع اإلاغاظػت اهُالنا مً ػاٍو اؾخمغاٍع

ت الهاثم بها : 2مً ػاٍو

ت ؤلالؼام الهاهىوي : ؤوال  مً ػاٍو

ًاث يكغيت  ًىظغ اإلاكغع الجؼاثغي مً زالُ الهاهىن الخجاعي بلى بلؼامُت اإلاغاظػت لبػٌ ماؾؿاث الكغ

ًالكغيت طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة ؤو قغيت  ًاث  اإلاؿاهمت و غضم بلؼامُت اإلاغاظػت بلى ؾحرها مً الكغ

 : الخًامً ، لظلَ ؾىمحز بحن هىغحن مً اإلاغاظػت في هظا البىض

: اإلاغاظػت ؤلالؼامُت – ؤ 

وهي اإلاغاظػت التي ًدخم الهاهىن الهُام بها ، خُض هو اإلاكغع مً زالُ ههىنه ملى بلؼامُت حػُحن مغاظؼ 

ت له مً زالُ الهاهىن اإلاػمُى به، وهظا بؿُت الىنُى بلى ألاهضاف اإلاخىزاة في  ًهىم بالىظاثل اإلاىَى

غلى يغوعة حػُحن مىضوب الحؿاباث  (609) و في ماصجه 3هو اإلاكغع الجؼاثغي في الهاهىن الخجاعي . اإلاغاظػت 

ًاث اإلاؿاهمت  . في ناهىن الخإؾِـ بلى قغ

 

ت – ب  :  اإلاغاظػت الازخُاٍع

ًاث طاث  و هي اإلاغاظػت التي جخم صون بلؼام ناهىوي و ًُلب ؤصحاب اإلااؾؿت ؤو مجلـ ؤلاصاعة ، قكي الكغ

اإلاؿاولُت اإلادضوصة ؤو طاث الصخو الىخُض ٌؿعى ؤصحابها بلى َلب الاؾخػاهت بسضماث اإلاغاظؼ الخاعجي 

بؿُت الاَمئىان غلى صحت اإلاػلىماث اإلاداؾبُت الىاججت غً هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت و غً هخاثج ألاغماُ و 

ًاء و زانت في خالت بهكهاُ ؤو  اإلاغيؼ اإلاالي ، بط ؤن هظه اإلاػلىماث جخسظ يإؾاؽ لخدضًض خهىم الكغ

َ ظضًض . بهًمام قٍغ

 

ت ؤو هُام اإلاغاظػت  : زاهُا  مً ػاٍو

: ٌػخبر مجاُ ؤو هُام اإلاغاظػت مً بحن ؤهم اإلادضصاث التي جكغػ هىغحن مً اإلاغاظػت

:  اإلاغاظػت الٍاملت– ؤ 
                                                 

1
، ديوان المطوعات الجامعية ، " المراجعة و تدقيق الحسابات ، اإلطار النظري و الممارسة التطبيقية : " صديقي . محمد التيامي طواىر و م  

 .19،ص2002الجزائر، 

2
  .30مرجع سبق ذكره ، ص : س و الفيومي م . الصبان م  

3
 .156، ص 609المادة : القانون التجاري الجزائري 
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في هظا الىىع مً اإلاغاظػت ًسُى للمغاظؼ بَاع ؾحر مدضص للػمل الظي ًاصًه ، بط ًهىم بكدو البُاهاث و 

مسغظاث هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت يٍل ،  السجالث و الهُىص اإلاشبخت بههض ببضاء عؤي قني مداًض خُى صحت

اث اإلاغاظػت اإلاخػاعف غليها  وفي ظل الخهيُكاث الػضًضة . قػملُت اإلاغاظػت البض ؤن جخهُض بمػاًحر ومؿخٍى

للماؾؿاث و يبر حجم ؤنىاف منها ، باث مً الًغوعي جبني ؤؾلىب الػُىت في ازخُاع اإلاكغصاث التي ًهىم بها 

اإلاغاظؼ بكدهها بؿُت بنضاع عؤي قني مداًض خُى ظمُؼ اإلاكغصاث مما ٌػٌـ نغاخت مؿاولُت اإلاغاظؼ غلى 

.  ظمُؼ اإلاكغصاث ال غلى الػُىت التي قملتها بزخباعاجه 

وكحر في ألازحر ؤن اجباع ؤؾلىب الػُىت و ؤلازخباع في اإلاغاظػت ػاص مً اهخمام اإلااؾؿاث بىظام للغنابت الضازلُت 

، ألن يمُت ؤلازخباعاث و حجم الػُىت ٌػخمض في ازخُاعها غلى صعظت مخاهت هظام الغنابت الضازلُت اإلاػخمضة في 

. اإلااؾؿت

:  اإلاغاظػت الجؼثُت – ب 

ل بلى مغاظؼ زاعجي بىض  حػخبر اإلاغاظػت الجؼثُت مً بحن ألاهىاع ألايثر جُبُها في اإلاغاظػت الخاعظُت ، يإن ًًى

بلخ ...مػحن مً مجمىع البىىص يمغاظػت الىهضًت ؤو الضًىن ؤو الحهىم 

ًاء في  وؾبب اهدكاع هظا الىىع ًٌمً في الكٍىى في البىض اإلاغاص مغاظػخه ؾىاء مً الجهت اإلاؿحرة ؤو الكغ

. وظىص ؤزُاء ؤو ؾل ؤو جالغب ًظهغ في غضم صنت و نغاخت اإلاػلىماث الىاججت غً الىظام اإلاىلض للبىض 

:  جبػا إلاا ؾبو ؤنبذ مً الًغوعي جهُُض هظا الىىع مً اإلاغاظػت بالػىانغ آلاجُت 

. وظىص غهض يخابي ًىضح هُام غملُت اإلاغاظػت  -

 .ببغاء طمت اإلاغاظؼ مً الههىع و ؤلاهماُ في مغاظػت بىض لم ٌػهض بلُه  -

 .خهغ مؿاولُت اإلاغاظؼ في مجاُ اإلاغاظػت ؤو في البىض اإلاػهىص بلُه  -

ت جىنُذ اإلاغاظػت : زالشا  :  مً ػاٍو

ت بلى ؤهىاع اإلاغاظػت و همحز بحن هىغحن مً اإلاغاظػت هما اإلاغاظػت اإلاؿخمغة و التي  ًمًٌ ؤن هىظغ مً هظه الؼاٍو

هي ؾحر مدضوصة بالىنذ و اإلاغاظػت النهاثُت و التي هي مدضوصة بالىنذ و غاصة ما جٍىن غً جهاًت الضوعة 

:  اإلاداؾبُت ، لظلَ ؾيخُغم بلى هظًً الىىغحن

:  اإلاغاظػت اإلاؿخمغة– ؤ 

ت غلى اإلاكغصاث اإلاداؾبُت غلى  ًهىم اإلاغاظؼ في هظا الىىع مً اإلاغاظػت بكدو و بظغاء ؤلازخباعاث الًغوٍع

هت مىخظمت و وقها لبرهامج ػمني مًبٍى ، و الىانؼ  مضاع الؿىت اإلاالُت للماؾؿت ، بط غاصة ما ًخم طلَ بٍُغ

ؤن هظا الىىع مً اإلاغاظػت ًهلح بلى اإلااؾؿاث الٌبحرة الحجم بط ًهػب في ظلها غلى اإلاغاظػت النهاثُت مً 

ت بها . جدهُو ألاهضاف اإلاىَى

:  في ألازحر وكحر بلى ؤن لهظا الىىع مً اإلاغاظػت مؼاًا و غُىب هي غلى الىدى الخالي 

 مز ًال ملش حعتل ملسخمشةل: 

اصة حجم ؤلازخباعاث و  ـ جىقحر الىنذ الٍافي لضي اإلاغاظؼ مما ٌؿاغض غلى الخىؾؼ في هُام الكدو و ٍػ

ًافي  . اإلاجاالث التي جسًؼ للخدهُو ، بالخالي اإلاغاظػت بكٍل 

ـ بمٍاهُت غغى الهىاثم اإلاالُت الخخامُت في ونذ مبٌغ مً الؿىت ، ًىن ؤن اإلاغاظؼ نام زالُ الؿىت بالكدو 

و الخدهو مً البُاهاث و السجالث اإلاداؾبُت مما ًمٌىه مً ببضاء عؤي قني مداًض غً الهىاثم اإلاالُت مدل 

. الكدو في الىنذ اإلاىاؾب 
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ـ الخىظُم الجُض للػمل مً نبل اإلاغاظؼ في مٌخبه ، صون يؿِ ؤو بعهام مىؾمي ، ٌؿمذ بدؿً ؾحر الػمل و 

. اعجكاع مؿخىي ألاصاء و هجاح اإلاغاظػت في جدهُو ؤهضاقها 

 عيوبل ملش حعتل ملسخمشةل: 

ً غالناث  ل اإلاؿخؿغم ، بط عبما ًاصي بلى جٍٍى خضور ملل لضي اإلاغاظؼ و لضي مىظكُه هظغا للىنذ الٍُى

شخهُت بحن الُغقحن و ًهبذ غمل اإلاغاظؼ عوجُني ال ًاصي بلى جدهُو ألاهضاف اإلاغظىة مً اإلاغاظػت مً ظهت 

، و مً ظهت ؤزغي ًازغ غلى خُاص  

.  واؾخهالُ اإلاغاظؼ الظي هى ؤخض ؤهم اإلاػاًحر الػامت للمغاظػت 

:  اإلاغاظػت النهاثُت – ب 

اث و  ٌؿخػمل هظا الىىع غاصة في جهاًت الؿىت اإلاالُت ، بط ٌػحن اإلاغاظؼ في ظل هظا الىىع بػض ؤلاهتهاء مً الدؿٍى

جدًحر الحؿاباث الخخامُت و ناثمت اإلاغيؼ اإلاالي ، و الىانؼ ؤن هظا الىىع ًٍىن في اإلااؾؿاث الهؿحرة التي 

. ًٍىن غضص غملُاتها نلُل و ٌؿخُُؼ اإلاغاظؼ الخدٌم في الىيػُت في ظل مدضوصًت مضة اإلاغاظػت

ومىه وؿخسلو ؤن محزة هظا الىىع مً اإلاغاظػت النهاثُت ًخمشل في اهسكاى جٍالُكها مهاعهت باإلاغاظػت اإلاؿخمغة 

ؤما الػُب الظاهغ لها هى ؤهه في ظل ههو غضص اإلاغاظػحن الخاعظُحن . ، اغخماصا في طلَ غلى الىنذ اإلاؿخؿغم 

في بػٌ اإلاىاَو ، نض ٌؿىض بلى مغاظؼ مػحن غضة ؤغماُ للمغاظػت مما نض ًازغ ؾلبا غلى هىغُت الػمل 

. اإلااصي مً َغف اإلاغاظؼ الظي ًدبلىع في الغؤي الكني اإلاهضم مً َغقه

ت مضي الكدو ؤو حجم الازخباعاث  : عابػا  مً ػاٍو

بن يبر حجم اإلااؾؿاث و حػضص غملُاتها ؾىاء الضازلُت ؤو الخاعظُت ، زلو نػىبت لكدو الػملُاث التي 

ًهىم بها مىظكي هظه اإلااؾؿت مما نض ًىجغ ؾلبا غلى اإلاػلىماث الىاججت غً الىظم اإلاػلىماجُت زانت قُما 

ًخػلو بضنت و حػبحر هظه اإلاػلىماث للىيػُت الحهُهُت للحضر ، بط جخسظ هظه اإلاػلىماث يإؾاؽ الجساط 

الهغاعاث التي ًخىنل نىابها غلى صحت ألاؾاؽ ، لظلَ باث مً الًغوعي وظىص هىغحن مً اإلاغاظػت ، ًخػلو 

هت ججهحزها و حػخبر مغاظػت قاملت ، و ًخػلو الشاوي  ألاُو بمغاظػت ًل الػملُاث و اإلاؿدىضاث و البُاهاث و ٍَغ

ت حؿدىض غلى الػُىت اإلاسخاعة مً مجمىع اإلاكغصاث اإلاغاص قدهها . منها بمغاظػت بزخباٍع

:  ؾىمحز بحن هظًً الىىغحن مً اإلاغاظػت في آلاحي

 :(الخكهُلُت  )اإلاغاظػت الكاملت  - ؤ

حػخبر اإلاغاظػت الكاملت هىغا جكهُلُا بط ًهىم اإلاغاظؼ في ظلها بكدو ظمُؼ الهُىص  

و الضقاجغ و السجالث و اإلاؿدىضاث و البُاهاث اإلاداؾبُت ، و الىانؼ ؤن هظا الىىع نض ًٍىن قامل باليؿبت بلى 

بىض مػحن و نض ًٍىن قامل باليؿبت لجمُؼ غملُاث اإلااؾؿت ، غلى خؿب ما ًهخًُه الػهض اإلابرم ما بحن 

. اإلاغاظؼ و ؤصحاب اإلااؾؿت الظي ًىضح َبُػت و قٍل اإلاغاظػت و البىض ؤو ًل ما ًغاص مغاظػخه 

ت – ب  :  اإلاغاظػت الازخباٍع

 )ٌؿدىض هظا الىىع غلى الازخباع لجؼء مً اإلاكغصاث مً الٍل مؼ حػمُم هخاثج هظا الكدو للمكغصاث اإلاسخاعة 

بُض ؤن هظا الىىع  (.اإلاجخمؼ ) غلى ًل ؤو مجمىع اإلاكغصاث  (الػُىت 

ًخجلى زانت في اإلااؾؿاث يبحرة الحجم و اإلاخػضصة الػملُاث التي جهػب قيها اإلاغاظػت الكاملت لٍل 

. الػملُاث
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لظلَ جظهغ لىا و بجالء ؤهمُت هظام الغنابت الضازلُت في جدضًض حجم الػُىت مً زالُ جهُُم هظا الىظام 

وايدكاف مىاًَ الًػل و الهىة في ألاظؼاء اإلاٍىهت له مً هاخُت،و مً هاخُت ؤزغي جدضًض مضي بمٍاهُت 

. جُبُو هظا الىىع مً اإلاغاظػت

و ماصام ؤن اإلاغاظؼ حهضف مً وعاء قدهه للبُاهاث و السجالث اإلاداؾبُت بلى ببضاء عؤي قني مداًض خُى مضي 

حػبحر اإلاػلىماث اإلاداؾبُت للىيػُت الحهُهُت للماؾؿت ، قةهه البض مً الهُام بمغاظػت الػُىت اإلاسخاعة في 

: ظل هظا الىىع وقو الخُِ الخالُت

  اإلاػاًىت غلى ؤؾاؽ الخهضًغ. 

 ٌاإلاػاًىت غلى ؤؾاؽ الهبُى ؤو الغق. 

 اإلاػاًىت الاؾخٌكاقُت  .

في ألازحر وكحر بلى ؤن الحٌم الهاصع غً مغاظػت الػُىت ، قهض ال ًٍىن ممشل إلاكغصاث اإلاجخمؼ و هظا عاظؼ بلى 

:  اإلاكاًل آلاجُت 

 غضم جمشُل الػُىت اإلاسخاعة إلاكغصاث اإلاجخمؼ يٍل. 

  غضم الاغخماص غلى ألاصواث ؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت الزخباع الػُىت. 

  ألازُاء الىاعصة غً غملُت جهضًغ مػالم اإلاجخمؼ . 

ت الجهت التي جهىم باإلاغاظػت  : زامؿا  مً ػاٍو

ت بلى مغاظػت زاعظُت و ؤزغي صازلُت  . ًمًٌ جهؿُم اإلاغاظػت مً هظه الؼاٍو

:  اإلاغاظػت الخاعظُت– ؤ 

هي اإلاغاظػت التي جخم بىاؾُت َغف مً زاعط اإلااؾؿت بؿُت قدو البُاهاث و السجالث 

اإلاداؾبُت و الىنىف غلى جهُُم هظام الغنابت الضازلُت مً ؤظل ببضاء عؤي قني مداًض خُى صحت و نضم 

اإلاػلىماث اإلاداؾبُت الىاججت غً هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت اإلاىلض لها ، و طلَ إلغُائها اإلاهضانُت ختى جىاُ 

غاف الخاعظُت زانت  اإلاؿاهمىن ، اإلاؿدشمغون ،  )الهبُى والغض ى لضي مؿخػملي هظه اإلاػلىماث مً ألَا

 .(البىىى 

: 1بؿُت الىنىف غلى ما ؾبو ًمًٌ جدضًض ؤهضاف اإلاغاظػت اإلاداؾبُت الخاعظُت في الىهاٍ الخالُت

ًامل  . ـ ًل الػملُاث جم حسجُلها بكٍل 

:  ـ ًل غملُت جم حسجُلها البض ؤن جٍىن 

 ؛خهُهُت 

 ؛صحُدت الخهُُم 

 صحُدت الدسجُل; 

 ؛مسجلت في ونذ ونىغها 

 ؛صحُدت الخمغيؼ 

:  اإلاغاظػت الضازلُت–  ب 

                                                 
1
 - Bethoux . R et KREMPER . F et Poisson . M : L' audit dans le secteur public , centre de librairie et d'éditions 

techniques , Paris , 1986 , P 146 . 



ٌل                                                             مذخـلإلىل ملش حعتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل: اللللللـفللـل ألا

 21 

ظهغث الحاظت بلى اإلاغاظػت الضازلُت و اػصاص الاهخمام بها و احؿؼ هُانها ، هدُجت الحاظت اإلااؾت للُانم 

اإلاؿحر صازل اإلااؾؿت ، و زانت في اإلااؾؿاث الٌبحرة طاث ألانؿام والكغوع اإلاخػضصة في الضازل و الخاعط ، 

. بلى مػلىماث وػٌـ الىيػُت الحهُهُت لخخسظ غلى ؤؾاؾها الهغاعاث و جُمئن غلى جىكُظها

واإلاغاظػت الضازلُت هي وظُكت مؿخهلت جخم صازل اإلااؾؿت بؿُت جهُُم صوعي للػملُاث لحؿاب ؤلاصاعة 

:   و غلُه ًمًٌ ؤن هدضص بػٌ ؤهضاف اإلاغاظػت الضازلُت التي جخمشل في 1الػامت و زضمتها

. الىنىف غلى صنت ألاهظمت الضازلُت  – 1

. جهُُم الٌكاءة التي ًخم بها الخىكُظ الكػلي للمهام صازل ًل وظُكت مً وظاثل اإلااؾؿت  – 2

هت التي ٌػمل بها الىظام اإلاداؾبي،و طلَ يماقغ ٌػٌـ بهضم هخاثج  – 3 جهُُم يُكُت و يكاءة الٍُغ

 .الػملُاث و اإلاغيؼ اإلاالي

: وغلُه ًمًٌ بغضاص الجضُو اإلاىالي

ل حو هبلالاخخالفلبينل ملش حعتل اذ خليتلألال ملش حعتل لخاسحيتلل:ل(ل1ل–ل1ل) لجذألٌا

                                                 
1
 Barbier Etienne : " L'audit interne : pourquoi ? comment ? " édition d'organisation , Paris , 1989 , p 19 .   

 ملش حعل اذ خليل ملش حعل لخاسجيلل

ل

ل

ل

ل

ل

 اهذفلأألال هذ فل

ل

:لأللل اهذفل اشئيس يل

عًلل( ملالنلل)خذمتلظشفلثااثل

ملإبذ ءل اشأيلفيلسالمتلألال ظٍش

صذقلجمثيـل الو ئمل ملاايتل اتيل

حعذهالإلاد سةلعًلهديجتل عماٌل

.لألال ملشهزل ملاليل

:لبللل اهذفل اثاهويل

 هدشافل خعاءلألال اغشلفيل

شلألال خذألادلمالجخأثشلبهل اخلاٍس

.ل الو ئمل ملاايتل

:للل اهذفل اشئيس يل

مل اخأهذل خذمتلإلاد سةلعًلظٍش

مًلأنل اىظامل ملداسبيلهفءل،ل

ألالًلذملبياهاثلسليمتلألالدكيلتل

ألابزاًلًىفبل اهذفل.لاإلد سةل

 اشئيس يلعلىل هدشافل خعاءلألال

 اغشلألالالاهدش فلعًل اسياساثل

.لل ملوضوعتل

ل

هوعيتلمًلًلوملباملش حعتل

شخصلمنهيلمسخلـلمًلخاسجل

.ل ملؤسستلٌعينلبو سعتل ملالنل

موظفلمًلد خـل اهييـل

 اخىظيميلالمؤسستلألالٌعينل

.لبو سعتلإلاد سةل

دسحتلالاسخلالايتلفيلأد ءل اعمـل

ألالإبذ ءل اشأيل

ًخمخعلباسخلالايتلواملتلمًل

إلاد سةلفيلعمليتل اـدصلألال

.ل اخلييملألالإبذ ءل اشأيل

ًخمخعلباسخلالٌلحزئيل،لفهول

مسخلـلعًلبعلضلإلاد س ثلل

ألالل(مثـل لحساباثل،ل اخياايفلل)

اىىهلًخذملسغباثلألالخاحاثل

.لإلاد س ثل خشىل

ل

 ملسؤألاايتل

مسؤألاايتلأمامل ملالنل،لألالمًلثمل

شهلعًلهخائجل اـدصلألال ًلذملجلٍش

.لسأًهل اـنيلعًل الو ئمل ملاايتل

مسؤألاٌلأماملإلاد سةل،لألامًلثمل

شلبيخائجل اـدصلألال ًلذملجلٍش

تل اثلإلاد ٍس  اذس ستلإلىل ملسخٍو
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، صاع اليكغ " ألاؾـ الػلمُت و الػملُت إلاغاظػت الحؿاباث " ؽ و غبض هللا هالُ . الهبان م : اإلاهضع 

 . 44 ، م 1998الجامػُت ، الهاهغة ، 

 

:  الخٍامل بحن اإلاغاظػت الضازلُت والخاعظُت 

ًان البض مً بصزاُ حؿُحراث غمُهت في  في ظل ؤلانالخاث اإلاالُت و الخؿحراث اإلاؿخهبلُت التي ؾخىاظه اإلااؾؿت 

وهظا مً ؤظل الخُىع و الهضعة . الخىظُم و ؤهظمت الغنابت الضازلُت و بغُاء اإلاغاظػت بإهىاغها اإلاٍان الالثو بها 

. غلى مىاظهت اإلاىاقؿت الحاصة و الػمل غلى البهاء غلى ألانل ، في ظل مدُِ الُىم 

 وال بض ؤن جغانب "مجمىغت الًماهاث التي حؿاهم في الخدٌم في اإلااؾؿت "بن الغنابت الضازلُت ؤؾاؾُت قهي

هخحن  زلُت اإلاغاظػت مً َغقت اإلاغاظؼ الضازلي مً ظهت ، و جهُُم اإلاغانب الخاعجي مً ظهت : و جغانب بٍُغ

ؤزغي و طلَ مً ؤظل الحهُى غلى مػغقت غامت خُى اإلااؾؿت ، جهُُم هظام الغنابت الضازلُت و قدو 

. الحؿاباث 

بن اإلاغاظػت الضازلُت و اإلاغاظػت الخاعظُت مخٍاملخان ، بط حػخمض الشاهُت بلى خض يبحر غلى ألاولى قدؿهل ؤو 

جهػب مهمت اإلاغاظؼ الخاعجي بمضي ظىصة ؤو غضم ظىصة هظام الغنابت الضازلُت و مضي ظضًت و يكاءة 

ً غلى مضي جُبُهه  . الؿاهٍغ

بخػبحر .واإلاغاظػت الخاعظُت مٌمل ال بض مىه للمغاظػت الضازلُت إلاا الؾخهاللُت و مىيىغُت اإلاغاظؼ الخاعجي

آزغ،ؤن الهُام باإلاهمت غلى ما ًغام يمدترف مً َغف الخاعجي،والكػىع اإلانهي للمغاظؼ الضازلي و ًهُىه بإن 

الٍل ًغانب و الٍل مغانب وخغنه الضاثم مً ظهخه غلى جكاصي بل الهًاء غلى الىهاثو و الاهدغاقاث التي 

ما قتئ ًهل غليها اإلاغاظؼ الخاعجي ، ًاصي ما في طلَ قَ بلى جدؿحن الدؿُحر و بالخالي ؤهجاح اإلااؾؿت و 

. اػصهاعها

 

حعٍشفل ملش حعلألالأهو عهل:ل ملعلبل اثااثل

حػٍغل اإلاغاظؼ : ؤوال 

                                                 
   Raffegeau j et al : Audit et contrôge des comptes , publi union , Paris , 1979 , p 3 . -


  

.لل اعليال

ل

جوكيذل د ءل

ًخمل اـدصلغاابالمشةلألا خذةلفيل

نهاًتل اسىتل ملاايتلألالكذلًىونلفيل

بعضل خيانلعلىلفتر ثل

.لمخلاظعتلخالٌل اسىتل

ًخمل اـدصلبفوسةلمسخمشةلعلىل

.لمذ سلأًامل اسىتل

ل

ل

هعاقل اعمـل

ًدذدلراًلأمشل اخعيينلألال اعشفل

 اسائذلألالمعاًيرل ملش حعتل

 ملخعاسفلعليها،لألامالجىصلعليهل

 الو هينل ملىظمتل عماٌل

.ل ملش حعتل لخاسحيت

جدذدلإلاد سةلهعاقلعمـل ملش حعل

 اذ خليلفبلذسل ملسؤألااياثل اتيل

حعهذلبهالإلاد سةلالمش حعل اذ خليل

.لل،لًىونلهعاقلعمله
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هى شخو قني ، مداًض ، مؿخهل ًغاظؼ الحؿاباث و ًخإيض مً جُابهها مؼ الهىاهحن اإلاباصت و اإلاداؾبُت و 

غ ًىضح الىيػُت اإلاالُت الهاصنت للماؾؿت .  ًضلي بغؤًه خُى الحؿاباث في جهٍغ

 

ؤهىاع اإلاغاظؼ : زاهُا 

:  ًمًٌ الخمُحز بحن هىغحن مً اإلاغاظؼ

:  اإلاغاظؼ الضازلي – ؤ 

هى ؤظحر في اإلااؾؿت، ٌػحن مً َغف اإلاضًغ الػام،ًغاظؼ الحؿاباث و ًخدهو مً مضي جُابهها مؼ مباصت 

لًٌ اإلاغاظؼ الضازلي ال . اإلاداؾبت،قهى ًضعؾها يمُضان مً مُاصًً الدؿُحر بهضف الخدؿحن و الغقؼ مً ألاصاء 

ًهاصم غلى الحؿاباث و ال ًٌؿبها نىتها الهاهىهُت ألهه ال ًخمخؼ باالؾخهاللُت الخامت قهى ًخػغى بهكت صاثمت 

.  و مؿخمغة لًؿٍى اإلاضًغ الػام

:  اإلاغاظؼ الخاعجي– ب 

ًهىم . هى شخو مسخو، مدترف، مداًض، مؿخهل و زاعجي له اغخماص ٌؿمذ له بالهُام بػملُت اإلاغاظػت

اإلاغاظؼ الخاعجي باإلاهاصنت غلى قغغُت و نضم الحؿاباث و ٌػُي نىعة قىجىؾغاقُت ناصنت خُى ويػُت 

غ ًضلي قُه بغؤًه مضغما طلَ بإصلت و بغاهحن . اإلااؾؿت و طلَ بٌخابت جهٍغ

:   ؤهىاع مً اإلاغاظػت الخاعظُت للحؿاباث و هي3و في الىانؼ، ًكغم بحن 

ت التي :اإلاغاظػت الهاهىهُت – 1 ت ؤلاظباٍع هي اإلاغاظػت التي ًكغيها الهاهىن، و جخمشل في ؤغماُ اإلاغانبت الؿىٍى

. ًهىم بها مداقظ الحؿاباث

غاف: اإلاغاظػت الخػانضًت – 2 ، اإلاخػاملت (الضازلُت ؤو الخاعظُت)هي التي ًهىم بها مدترف بُلب مً ؤخض ألَا

ا . مؼ اإلااؾؿت و التي ًمًٌ ججضًضها ؾىٍى

.  هي اإلاغاظػت التي ًهىم بها مدترف زاعجي بُلب مً اإلادٌمت: الخبرة الهًاثُت – 3

 الكغم بحن ؤهم ؤهىاع اإلاغاظػت: زالشا 

قغوم ًمًٌ  (الهاهىهُت، الخػانضًت،الضازلُت،الخبرة الهًاثُت)بن ألهىاع اإلاغانبت التي جسًؼ لها اإلااؾؿت

:  خهغها و الىنىف غليها مً زالُ ظضُو اإلاهاعهت اإلاىالي

لسكمل ملاسهتلبينلأهو عل ملش حعتلل:ل(ل2للل1ل) لجذألٌا

 لخبرةل ملش حعتل لخفائصل

د خليتلحعاكذًتللكاهوهيتل الضائيتل

لللظبيعتل1

 ملهمتل

ألاظيـتلد ئمتلفيلحعاكذًتل.لمؤسساجيتللر ثلظابعلعموميل

.ل ملؤسست

جدذدلبيـلدكتل

مًلظشفل

.ل ملدىمتل

تل.لمًلظشفل ملساهمينلللل اخعيينل2 مًلظشفل ملذًٍش

 اعامتلأألالمجلسل

.لإلاد سةل

مًلظشفلإلاد سةل

 اعامتل

مًلظشفل

.ل ملدىمتل

                                                 
   - 27محمد بوتين ، مرجع سبق ذكره ، ص  . 
 -  28  و 27محمد بوتين ، مرجع سبق ذكره ، ص.  
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 ملفادكتلعلىلششعيتلألالصذقل لحساباثلألالللل اهذفلل3

 افوسةل اـخوغش فيتل افادكتل،لجذكيمل

.لمعلوماثلمجلسلإلاد سةل

 ملفادكتلعلىل

ششعيتلألالصذقل

.ل لحساباث

جدسينل اذألاسةل_

ت .للإلاد ٍس

 كتر حلششألاطل-

جدسينل اخىظيمل

ألامعاملتلملعلوماثل

تل .للإلاد ٍس

إعالمل اعذ اتل

ألال سشادهال

لأألاضاعل خٌو

ماايتلألال

.لمداسبيت

ملمؤشش ثل جلٍو

.لباألسكامل

مهمتلمدذدةلخسبل.لمهمتلد ئمتلحغعيلمذةل اخعيينل اششعيتلللل اخذخـلل4

.لالاجـاكيت

مهمتلجدذدهال

تل اعامتل .ل ملذًٍش

مهمتلظشفيتل

ًدذدل الاض يل

.لمذتهال

لاالسخلالايتل5

ل

ل

جامتلمًلخيثل ملبذأل.لجامتل ججاهلمجلسلإلاد سةلألا ملساهمين

.ل

عذمل لخضوعل

سلميالألاألاظيـيال

.للإالاإلد سة اعامت

ل

جامتل ججاهل

 ظش فلل

للمبذألعذمل6

 اخذخـلفيللللل

.ل ادسيير

ل

ًدترملمبذئيالاىًلاهل.لًجبل ختر مهلجمامال

جلذًمل سشاد ثلفيل

.ل ادسيير

جذخـلمباششلفيل

.ل ادسييرل

.لًيبغيل ختر مه

لللإسساٌل7

شلإلىل  اخلاٍس

 اعادًتلألال)مجلسلإلاد سةل،ل لجمعيتل اعامت

ل.ل(غيرل اعادًت

تل اعامتلل  ملذًٍش

مجلسلإلاد سةل

تل اعامتل إلىل الاض يل ملذًٍش

 مليلفل

.لباالضيت

لللششألاطل8

مماسستل

.ل ملهىت

 ادسجيـلفيل لجمعيتل اوظىيتللخبر ءل

 ملداسبين،مدافظيل

.لل لحساباث،ألا ملداسبينل ملعخمذًً

 ادسجيـلمبذئيالل

فيل لجمعيتل اوظىيتل

.ل

 ادسجيـلفيل.لأحيرلفيل ملؤسستل

كائمتلخبر ءل

 ملداسبتلاذىل

مجلسل

.للل ملداسبتل

لللإخباسل9

ألاهيـل

 لجمهوسٍتل

باألعماٌلغيرل

.لششعيت

ل

ل

وعمل

ل

ل

الل

ل

ل

الل

ل

ل

غيرلميلفل

بدسبل اوسائـلأألالبدسبل اوسائـللللالااتز مل10

بدسبل اىخائجل

.لخسبلهوعل ملهمتل

بدسبل اىخائجل

.لمبذئيال

بدسبل اىخائجل

.لمبذئيال
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للل11

 ملسؤألاايتل

مذهيتل،لحىائيتل،ل.لمذهيتل،لحىائيتل،لجأدًبيتل

.لجأدًبيتل

مذهيتل،لحىائيتل،ل

.لجأدًبيتل

مذهيتل،لحىائيتل

.ل،لجأدًبيتل

ذل12 مهمتلجأسيسيتلعادةلمًلظشفل الضاءلللل ادسٍش

.لبعذلظلبل ملؤسستل

جعبيملعلذل اعمـل.لمدذدةلفيل اعلذ

.ل

مًلظشفل

 الاض يل

 ملششفلعلىل

.ل لخبر ثل

 كتر حلمًلأحشةل.لمدذدةلفيل اعلذكاهونلسسميلللل حعابل13

 لخبيرلًدذدل

.للمًل الاض يل

لتل14 لللظٍش

 اعمـل

.ل ملخبعت

.لجلييملإلاحش ء ث

.لجلييمل ملش كبتل اذ خليتل

.لمش كبتل لحساباث

.لمش كبتلكاهوهيتل

.لجلييملإلاحش ء ث

جلييمل ملش كبتل

.ل اذ خليتل

مش كبتل لحساباثل

.لجلييملإلاحش ء ث

جلييمل ملش كبتل

.ل اذ خليتل

مش كبتل لحساباثل

لتلجخماش ىل ظٍش

ألالخاحتل لخبرةل

 الضائيتل

.ل ملعلوبتل

 , SADI . N et MAZOUZ . A : " la pratique du  commissariat aux comptes en Algérie " , SNC , Alger , 1993:ل ملفذسل

p-p 37,38 .ل

مؿاولُت اإلاغاظؼ  : عابػا 

.  ٌػخبر اإلاغاظؼ غلى الػمىم مؿاوال مؿاولُت بدؿب الىؾاثل و لِـ بدؿب الىخاثج

 :  1و هى مؿاوُ مؿاولُت مضهُت ، ظىاثُت و جإصًبُت

:  2 ـ  اإلاؿاولُت اإلاضهُت1

جهبذ مؿاولُت مغاظؼ الحؿاباث مؿاولُت مضهُت ، ؾىاء اججاه اإلااؾؿت مدل اإلاغاظػت ؤو اججاه الؿحر ، بطا 

ًان اإلاؿاولُت اإلاضهُت  ؤزُإ ؤزىاء جإصًخه لػمله و حؿبب غً هظا الخُإ يغع للؿحر ، بمػنى ؤهه لخىاقغ ؤع

: للمغاظؼ ٌكتٍر جىاقغ ما ًلي 

 وظىص زُإ ناصع غً اإلاغاظؼ ؤو مً ًىىب غىه؛ 

 خضور نغع للؿحر هدُجت هظا الخُإ؛ 

  وظىص عابُت بحن الخُإ و الًغع. 

و لهض اؾخيبُىا هظه الكغوٍ الشالزت مً الهاهىن اإلاضوي الجؼاثغي، الظي ًىو غلى ؤن  

 " ٌ  715و نض ؤيض غلى طلَ الهاهىن الخجاعي في اإلااصجحن " ًل زُإ ؾبب يغعا للؿحر ًلتزم مً اعجٌبه بالخػٍى

 .   14 مٌغع 715 و 13مٌغع 

 : 13 مٌغع 715اإلااصة 

ٌػغى مىضوبىا الحؿاباث غلى الجمػُت الػامت اإلاهبلت اإلاسالكاث و ألازُاء التي الخظىها ؤزىاء مماعؾت  " 

. 3"مهامهم،وغالوة غً طلَ ًُلػىن ويُل الجمهىعٍت باألقػاُ الجىدُت التي اَلػىا غليها 

                                                 
1

  .57محمد بوتين ، مرجع سبق ذكره ، ص  

2
  .54 – 53ص-  مرجع سبق ذكره ، ص تْسواحح هحود ، 

3
 - Ahmed Guerza , " code de commerce " , Edition révolution afrécaine , Alger , 1993 , p 145 
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 : 14 مٌغع 715اإلااصة 

مىضوبىا الحؿاباث مؿاولىن ؤمام الكغيت ؤو الؿحر غً ألايغاع الىاججت غً ألازُاء  " 

وهم ؾحر مؿاولحن مضهُا غً  . والالمباالة التي ًٍىهىا نض اعجٌبىها في مماعؾت وظاثكهم 

ً خؿب الحالت، بال بطا لم ًٌدككىا غنها في  اإلاسالكاث التي ًغجٌبها الهاثمىن باإلصاعة، ؤو ؤغًاء مجلـ اإلاضًٍغ

غهم للجمػُت الػامت،ؤو لىيُل الجمهىعٍت عؾم بَالغهم غليها .  1"جهٍغ

:  2 ـ اإلاؿاولُت الجىاثُت2

مت مً الجغاثم اإلاىهىم غليها ناهىها   ؤن اإلاغاظؼ و ؤزىاء نُامه بػمله ، نض ًغجٌب ظٍغ

وطلَ في خالت احؿاع هُام الًغع مً الصخو اإلاػىىي بلى اإلاجخمؼ ، و هىا ًٍىن اإلاغاظؼ مؿاوال مؿاولُت 

. ظىاثُت غما اعجٌبه مً ظغاثم 

ت بقاعاث إلاجمىع ألاؾباب و الىناجؼ اإلايكئت للمؿاولُت الجىاثُت إلاغاظؼ  ؼ الجؼاثٍغ لهض وعص في مىظىمت الدكَغ

ًمًٌ ؤن ًخدمل الخبراء اإلاداؾبىن و " غلى ؤهه 3 08 ـ 91 مً الهاهىن 52الحؿاباث ، خُض ههذ اإلااصة 

مداقظى الحؿاباث و اإلاداؾبىن اإلاػخمضون اإلاؿاولُت الجؼاثُت َبها لهاهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت ججاه ًل 

" جههحر في الهُام بالتزام ناهىوي

بن الخههحر في الهُام بااللتزام الهاهىوي الظي هى مدىع هظه اإلااصة ًدمل مػه غضة مسالكاث، لِؿذ مخػلهت 

ت، و خؿب الحالت قةن مغاظؼ الحؿاباث  قهِ بىظُكت اإلاغاظػت و لٌنها حكمل يظلَ مسخلل ألاغماُ الخجاٍع

هت مباقغة في خالت اعجٍابه مسالكاث جمـ بااللتزاماث الهاهىهُت اإلاخػلهت  ًمًٌ ؤن ًٍىن مػنى ؾىاء بٍُغ

ً هت ؾحر مباقغة في خالت الخىاَا في مسالكاث ًمًٌ اعجٍابها مً َغف اإلاؿحًر  . بىظُكخه ، ؤو بٍُغ

 

:  4 ـ مؿاولُت جإصًبُت3

اإلاؿاولُت الخإصًبُت جيكإ هدُجت العجباٍ اإلاغاظؼ في ًل الضُو بمىظمت مهىُت ، جدضص وظباجه اإلاهىُت وجًؼ 

بَاع لألزالنُاث اإلاهىُت غلُه اخترامها ، بدُض حؿخُُؼ اإلاىظمت مؿاءلخه في خالت ؤلازالُ باألماهت اإلاهىُت ؤو 

 و التي ًىو غلى 91 / 04 / 27 اإلااعر في 08 ـ 91 مً الهاهىن 53وهظا ما جايضه اإلااصة . بأصاب اإلاهىت و ؾلىيها 

ىُت ، غً ًل مسالكت ؤو جههحر في  " ؤهه  ًترجب غلى مغاظؼ الحؿاباث اإلاؿاولُت الاهًباَُت ججاه اإلاىظمت الَى

الهىاغض اإلاهىُت ، و ًخم ًل َػً في الػهىباث الاهًباَُت ؤم الهًاء اإلاسخو َبها لإلظغاءاث الهاهىهُت 

.  5"اإلاػمُى بها 

ػاث الغاهىت لم جإزظ بػحن الاغخباع َبُػت ألازُاء  اع الػام للمؿاولُت الخإصًبُت ، قةن الدكَغ و زاعط ؤلَا

وقُما ًسو آلاصاب اإلاهىُت ، قدؿب اإلاجلـ ألاغلى لخهىُاث  . الخإصًبُت 

ػاث الىاعصة غلى الػمىم حؿمذ بخهضًم الحاالث الخالُت التي جترجب غليها غهىباث  اإلاداؾبت ـ ؾابها ـ قةن الدكَغ

: جإصًبُت 

 ججاوػ الهىاهحن و الهىاغض اإلاهىُت؛ 

 ؛  ؤلاهماُ اإلانهي اإلاكٍغ

                                                 
1
 IBID ; P146.   

2
  . 58تْسواحح هحود ، هرجع سثق ذكرٍ ، ص  
3

  .656 ، ص 20 ، العدد 1991 ، 52 ، الوادج 1991 / 04 / 27 الوؤرخ فً 08 – 91الجرٌدج الرسوٍح ، القاًْى  
4

  .57تْسواحح هحود ، هرجع سثق ذكرٍ ، ص  
5

  .  656الجرٌدج الرسوٍح ، هرجع ساتق ، ص  



ٌل                                                             مذخـلإلىل ملش حعتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل: اللللللـفللـل ألا

 27 

 ًان ؾحر مخػلو باإلاهىت  .ؾلىى مسل بجزاهت و قغف اإلاهىت ختى و لى 

ًاإلهظاع و الخىبُش ، و الىنل غً الػمل : و باإلاهابل ٌػانب اإلاغاظؼ الظي جشبذ بصاهخه بةخضي الجؼاءاث ألاعبػت 

.  1مضة ال جخجاوػ ؾيخحن ، ؤو قُب الاؾم مً اإلاىظمت

معاًيرل ملش حعتل:ل ملبدثل اثااثل

غاف اإلاؿخكُضة مً الهىاثم اإلاالُت التي حػضها ؤلاصاعة ، و حػاعى مهالحها مضغاة لخػحن  ًان ازخالف ألَا بطا 

اث ٌػخمض غليها في الحٌم غلى ؤصاء اإلاغاظؼ  و . مغاظؼ الحؿاباث قةن ألامغ ًهخط ي يظلَ جىقغ مػاًحر ومؿخٍى

. ؾيؿخػغى هظا في مُلبحن ألاُو ًخُغم بلى مكاهُم خُى مػاًحر اإلاغاظػت و الشاوي ًدضص مػاًحر اإلاغاظػت 

ل لمعاًيرل ملش حعتل:ل ملعلبل ألٌا مـاهيملخٌو

حػٍغل مػاًحر اإلاغاظػت : ؤوال 

: وعصث غضة حػاٍعل إلاػاًحر اإلاغاظػت ؤهمها 

مهاًِـ ؤو مػاًحر " إلاػاًحر ألاصاء في مجاُ مغاظػت الحؿاباث بإجها  ( HOBANGE G . BARADEX )ـ حػٍغل 

 . "ألاصاء اإلاخػاعف غليها لخىكُظ مهمت اإلاغاظؼ 

مجمىغت مػاًحر مهبىلت مً ؤغًاء اإلاهىت ًجب مغاغاتها غىض بظغاء " بإجها  ( SILVOSO et BAUER )يما غغقها 

" .   غملُت اإلاغاظػت ، و حػبر غً ألاهضاف الىاظب جدهُهها في طلَ و الىؾاثل اإلاؿخسضمت  إلجمام هظه الػملُت 

اإلاهاًِـ التي ٌؿخُُؼ اإلاغاظؼ في يىئها ؤن ًهُم الػمل الظي نام به ، و ؤن ًخػغف " ـ و غغقها البػٌ بإجها 

ًان نض نام بالىاظباث التي التزم بها يػًى ًىدؿب بلى مهىت اإلاداؾبت و اإلاغاظػت ، و بىكـ  غلى ما بطا 

" .  اإلاؿخىي اإلاخػاعف غلُه بحن ؤغًاء اإلاهىت ًله 

: و ًالخظ غلى هظه الخػاٍعل ؤجها جغيؼ غلى زهاثو اإلاػاًحر و التي جخًمً 

 مهاًِـ ؤو مػاًحر للحٌم غلى ؤصاة اإلاغاظؼ؛ 

 مخػاعف بحن ؤغًاء اإلاهىت؛ 

 حػبر غً ؤصاة اإلاغاظؼ الػاصي الظي ًبظُ الػىاًت اإلاػهىلت. 

ؤهماٍ الؿلىى اإلانهي التي ًجب غلى مغاظؼ " و ًمًٌ ؤن هسلو بلى حػٍغل قامل إلاػاًحر اإلاغاظػت بإجها 

و حػبر غً اإلاؿخىي اإلاػهُى مً الػىاًت اإلاهىُت اإلاخػاعف غليها بحن . الحؿاباث الهُام بها،غىض جىكُظه إلاهمخه

 ".ؤغًاء اإلاهىت 

ؤهضاف مػاًحر اإلاغاظػت : زاهُا 

:  جخمشل ألاهضاف اإلاخىزاة مً ويؼ اإلاػاًحر في ما ًلي

 ؤن وظىص مشل هظه اإلاػاًحر جغقض اإلاغاظؼ ؤزىاء غمله؛ 

 جكُض الجهاث اإلاسخهت في ؤي هؼاع ٌػغى غليها بكإن بهماُ ؤو جههحر اإلاغاظؼ؛ 

 جدضًض الٌُكُت التي ًخم بها مماعؾت وظُكت اإلاغاظػت؛ 

 جدضًض هىغُت الػمل الظي لهىم اإلاغاظؼ؛ 

  جدضًض مؿاولُت اإلاغاظؼ هدُجت نُامه بالكدو. 

:  و ًخلخو صوع اإلاػاًحر مً ألاهضاف التي ويػذ مً ؤظلها في الىظاثل التي جهىم بها خُض

                                                 
1
 SAADI  N . et MAAZOUZ . A ; OP . Cit ; P 53 . 

   - 34 ، ص 1998، مكتبة الجالء بالمنصورة ، القاىرة ، " المراجعة أطار النظرية و الممراسة : " محمود السيد ناغي.  
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 حػخبر ؤصاة اجهاُ و جىيُذ لُبُػت مخُلباث اإلاغاظػت إلاسخلل الجهاث؛ 

 حػخبر وؾُلت لخهُُم ألاصاء اإلانهي للمغاظؼ بػض الهُام بػملُت اإلاغاظػت. 

 

جدذًذلمعاًيرل ملش حعتل:ل ملعلبل اثاويل

حػخبر مػاًحر اإلاغاظػت يمهاًِـ واضحت وؿخُُؼ مً زاللها جهُُم غملُت اإلاغاظػت والحٌم غلى الجضوي 

ٍي للمداؾبحن الهاهىهُحن غلى مػاًحر اإلاغاظػت اإلاخػاعف غليها في اإلاجمىغاث الشالزت .منها هو اإلاجمؼ ألامٍغ

 : آلاجُت

اإلاػاًحر الػامت : اإلاجمىغت ألاولى 

ًاقُت مً الخإهُل  ـ ًجب ؤن لهىم بالكدو و باقي الخُىاث ؤلاظغاثُت ألازغي شخو ؤو ؤشخام غلى صعظت 

الػلمي و اإلانهي في مجاُ زضماث اإلاغاظػت؛ 

ـ ًجب غلى اإلاغاظؼ ؤن ًٍىن مؿخهال في شخهِخه وجكٌحره في ًل ما ًخػلو بةظغاءاث الػمل؛ 

ـ ًجب غلى اإلاغاظؼ ؤن ًبظُ الػىاًت اإلاهىُت اإلاػهىلت غىض الهُام بالكدو و باقي الخُىاث ألازغي و يظلَ 

غ ببضاء الغؤي  . غىض بغضاص جهٍغ

مػاًحر الكدو اإلاُضاوي  : اإلاجمىغت الشاهُت 

ًاقُا و ًجل ؤن ًخم ؤلاقغاف غلى ؤغماُ  ـ ًجب ؤن جسُِ زُىاث الػمل اإلاُضاوي جسُُُا مىاؾبا و 

هت مىاؾبت و قػالت؛ – بطا وظضوا – اإلاؿاغضًً  بٍُغ

غ الاغخماص غلُه و جدضًض  ـ ًجب صعاؾت وجهُُم هظام الغنابت الضازلُت بكٍل مكهل و واف ختى ًمًٌ جهٍغ

هىغُت الازخباعاث الالػمت غىض جُبُو بظغاءاث اإلاغاظػت؛ 

و الكدو و اإلاالخظت الصخهُت و الاؾخكؿاعاث و  ًاقُت و مهىػت غً ٍَغ ـ ًجب الحهُى غلى ؤصلت و بغاهحن 

ً ؤؾاؽ مىاؾب إلبضاء الغؤي غلى الهىاثم اإلاالُت الخايػت لػملُت اإلاغاظػت . اإلاهاصناث بؿغى جٍٍى

 

مػاًحر ببضاء الغؤي  : اإلاجمىغت الشالشت

غها َبها للمباصت  ًاهذ الهىاثم اإلاالُت نض جم بغضاصهاو جهٍى غ ببضاء الغؤي غما بطا  ـ ًجب ؤن ًىو جهٍغ

اإلاداؾبُت اإلاخػاعف غليها؛ 

ًاهذ اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخػاعف غليها و التي جم اؾخسضامها في  غ ببضاء الغؤي غما بطا  ـ ًجب ؤن ًىو جهٍغ

غ الهىاثم اإلاالُت و الخايػت للمغاظػت جخمازل مؼ هكـ اإلاباصت التي اؾخسضمذ غىض بغضاص  بغضاص وجهٍى

غ الهىاثم اإلاالُت الخانت بالكترة الؿابهت . وجهٍى

ًاقت اإلاػلىماث و ؤلاًًاخاث التي ًجب بغالم الهاعت بها ما لم ًغ في  ـ ًكترى ؤن الهىاثم اإلاالُت جدخىي غلى 

غ ببضاء الغؤي ما ًسالل طلَ  . جهٍغ

غ غلى عؤي اإلاغاظؼ في الهىاثم اإلاالُت باغخباعها وخضة واخضة ، و في ألاخىاُ التي ال ًمًٌ  ـ ًجل ؤن ًدخىي الخهٍغ

ببضاء الغؤي غلى الهىاثم اإلاالُت ًىخضة واخضة ، ًجب ؤلاقاعة بلى ألاؾالُب التي ؤصث بلى طلَ ، و ًجب ؤن 

                                                 
  - 1978، الطبعة األولى ، دار ذات السالسل ، الكويت ، " مراجعة المفاىيم و اإلجراءات في النظم المحاسبية و االلكترونية : " و . شركس م 

  .26 – 25ص -،ص
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غ في ظمُؼ ألاخىاُ زهاثو و َبُػت الخضمت التي ًهىم بها اإلاغاظؼ مؼ ؤلاقاعة بلى مضي  ًىضح الخهٍغ

 .اإلاؿاولُت التي جهؼ غلى غاجهه هدُجت ؤصاء هظه الخضمت

اإلاػاًحر الػامت : ؤوال 

:  ؤ ـ مػاًحر الخإهُل الػلمي والػملي و الٌكاءة اإلاهىُت 

ت للمغاظؼ ببان غملُت اإلاغاظػت ، باث مً ألاظضع غلى هظا ألازحر ؤن ًٍىن في مؿخىي هظه  بدٌم اإلاهام اإلاىَى

اإلاهمت ؾىاء مً هاخُت الخإهُل الػلمي ؤو اإلااهالث الػملُت والٌكاءة اإلاهىُت اإلاُلىبت لإلًكاء الخام و الٌكاءة 

ت   بهظه اإلاهمت ، قػلى خؿب الىهىم الجؼاثٍغ

 : اإلاىظمت لهظه اإلاهىت حكتٍر غلى الصخو الغاؾب في الحهُى غلى الاغخماص يمغاظؼ للحؿاباث آلاحي

  مً هاخُت الخإهُل الػلمي: 

ت جسهو مداؾبت ؤو مالُت ؤو في قغوع  ؤن ًٍىن خانال غلى قهاصة اللِؿاوـ في اإلاالُت ؤو الػلىم الخجاٍع

. ؤزغي ػاثض قهاصة مُضاهُت في اإلاداؾبت 

  مً هاخُت الخإهُل الػملي والٌكاءة اإلاهىُت: 

ؾىىاث زبرة قػلُت في  ( 10 )ؤن ًٍىن نض ؤههى التربو يسبحر مداؾب لضي مٌخب للخبرة اإلاداؾبُت ؤو لضًه 

. مُضان الخسهو

ًاقُت للحٌم غلى اإلاغاظؼ بالٌكاءة اإلاهىُت اإلاُلىبت ، لظلَ  في ألازحر وكحر بلى ؤن هظه الكغوٍ نض ال جٍىن 

ت  ًيبغي ؤن جىظم ملخهُاث صوعٍت و هضواث و جغبهاث مُضاهُت ٌؿخُُؼ اإلاغاظؼ مً زاللها جىمُت نضعاجه الكٌٍغ

و الػلمُت و اإلاُضاهُت غلى خض ؾىاء ، وجمٌىه مً ؤلاًكاء بمخُلباث مػُاع الخإهُل الػلمي ، الػملي والٌكاءة 

.   اإلاهىُت

: 1ب ـ مػُاع الاؾخهالُ

ٌؿعى مؿخػملى اإلاػلىماث اإلاداؾبُت الىاججت غً هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت اإلاىلض لها للحهُى غلى 

مػلىماث طاث مهضانُت لالغخماص غليها عي ؾً نغاعاث مؿخهبلُت ، بط ؤن جدضًض مضي الاغخماص غلى هظه 

اإلاػلىماث ًٍىن غلى ؤؾاؽ مضي اؾخهاللُت اإلاغاظؼ ، لظا ًيبغي جىاقغ الىهُخحن الخالُخحن لخدضًض مضي 

 :اؾخهاللُت اإلاغاظؼ 

  غضم وظىص مهالح ماصًت: 

ًيبغي غلى اإلاغاظؼ ؤن ال جٍىن له مهالح ماصًت مؼ اإلااؾؿت التي ًهىم بمغاظػتها و ؤن ال جٍىن ألخض ؤناعبه 

مهالح مً هكـ الىىع ، ألن وظىص طلَ نض ًازغ غلى اؾخهاللُخت في ببضاء الغؤي الكني اإلاداًض في الهىاثم 

. اإلاالُت الخخامُت

  وظىص اؾخهالُ طاحي: 

 ًكترى في هظه الىهُت غضم جضزل الػمُل ؤو ؾلُت غلُا في الضوع الظي ًهىم به اإلاغاظؼ بكإن قدو 

.  البُاهاث و السجالث اإلاداؾبُت، بدُض ال بخػغى لًؿٍى جدض مً جدهُو اإلابخغى مً اإلاغاظػت

. في ظل جىاقغ الىهُخحن الؿابهخحن ًمًٌ ؤن جدضص ألابػاص الضالت غلى اؾخهالُ اإلاغاظؼ

                                                 


 . 1999 ماي 01 ، المؤرخة في 32الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية رقم -  
1

  .40هحود التِاهً طْاُر ّ هسعْد صدٌقً ، هرجع سثق ذكرٍ ، ص  
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ٌؿخُُؼ اإلاغاظؼ في ظل هظا البىض جدضًض بغهامج اإلاغاظػت و زُىاث : ـ الاؾخهالُ في بغضاص بغهامج اإلاغاظػت1

الػمل و حجم الػمل مً زالُ اإلاكغصاث الىاظب قدهها و  

يظا الجىاهب و ألاظؼاء اإلاغاص مغاظػتها مً هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت يٍل ، مما ال قَ قُه ؤن هظا البػض 

.  ًخًمً غضم جضزل ؤلاصاعة في اؾدبػاص ؤو جدضًض ؤو حػضًل ما جم ؤزظه مً َغف اإلاغاظؼ في  بغهامجه 

:  ـ الاؾخهالُ في مجاُ الكدو 2

 ٌػخبر اإلاغاظؼ مؿخهال و خغا في ازخُاع حجم اإلاكغصاث اإلاغاص قدهها مً مجمىع اإلاكغصاث بط ٌؿخُُؼ اإلاغاظؼ 

غ بػضها غً صحت و  اع قدو ظمُؼ البُاهاث، اإلاؿدىضاث، السجالث و مؿاع غملُت الخجهحز للخهٍغ في هظا ؤلَا

. مهضانُت اإلاػلىماث الىاججت غً الىظام اإلاىلض لها

غ 3 :   ـ الاؾخهالُ في بغضاص الخهٍغ

غه اإلاىضح لػملُت الكدو و الخدهو مً غىانغ هظام اإلاػلىماث  ٌػخبر اإلاغاظؼ مؿخهال في يخابت جهٍغ

ًاقت الحهاثو التي جم ايدكاقها ببان غملُت الكدو ، و بغُاء عؤي قني مداًض  اإلاداؾبُت ، مؼ بظهاع قُه 

غ  اع غضم جضزل الؿحر لخدٍغل ؤو حػضًل الحهاثو في الخهٍغ خُى الهىاثم اإلاالُت الخخامُت ، بط ًيبغي في هظا ؤلَا

 . و اؾدبػاص بػٌ الحهاثو طاث ألاهمُت مىه 

:  ظـ ـ اإلاػُاع الػىاًت اإلاهىُت 

ٌػني ؤن ًهىم اإلاغاظؼ ببظُ الػىاًت اإلاهىُت و الجهىص اإلامٌىت و اإلاىاؾبت مً بضاًت غملُت اإلاغاظػت بلى ؾاًت 

ً الؿابهحن اإلاخػلهحن بالخإهُل الػلمي و الػملي و  الاهتهاء منها، اهُالنا مً ًىن ؤن اإلاغاظؼ البض ؤن ًكي باإلاػُاٍع

.  الاؾخهالُ في ؤصاء مهمخه

بن نُاؽ صعظت الػىاًت اإلاهىُت للمغاظؼ بؿُت جدضًض مؿاولُخه اإلاهىُت اججاه عؤًه الكني اإلاداًض خُى 

اإلاػلىماث اإلاالُت و اإلاداؾبُت الىاججت غً الىظام اإلاىلض لها ، جٍىن مً زالُ جدضًض و ؤصاء الازخباعاث 

غ الىاجج غً غملُت الكدو للبُاهاث و السجالث اإلاداؾبُت ، ًمًٌ  اإلاُلىبت و الالػمت و مدخىي و قٍل الخهٍغ

:  جدضًض قغوٍ غامت ًجب جىاقغها في اإلاغاظؼ بؿُت الىنُى بلى الػىاًت اإلاهىُت اإلاُلىبت هي

ـ مداولت الحهُى غلى ؤهىاع اإلاػغقت اإلاخاخت بؿُت الخيبا باألزُاء ؾحر اإلاىخظغة؛ 

ـ ؤزظ بػحن الاغخباع الظغوف ؾحر اإلااصًت في بغهامج اإلاغاظػت مً ؤظل الحظع غىض قدو الػىانغ اإلاغجبُت بها؛ 

ـ الخهُُم الػمُو لىظام الغنابت الضازلُت بؿُت جدضًض مىاًَ الهىة و الًػل ، الظي نض ٌؿخؿل لحضور 

جالغباث و ؾل و ال ًمىؼ خضور ؤزُاء؛ 

غ مجاُ زبرجه اإلاهىُت . ـ الػمل باؾخمغاع مً ؤظل جٍُى

في جهاًت اإلاػاًحر الػامت وكحر بلى ؤن مػُاع الاؾخهالُ مؼ مػُاعي بظُ الػىاًت اإلاهىُت وجىاقغ الخإهُل الػلمي و 

الػملي حػخبر مً ؤهم مػاًحر اإلاغاظػت اإلاخػاعف غليها، خُض ؤن ؤي زلل في هظه اإلاػاًحر الشالزت ؾُازغ غلى 

اإلاػاًحر ألازغي للمغاظػت قػىضما ًٍىن اإلاغاظؼ مشال ؾحر مؿخهل و لم ًبظُ الػىاًت اإلاهىُت الالػمت و لِـ ماهال 

غلمُا ؤو غملُا ، قلً ًٍىن هىاى خاظت بلى يغوعة جدهُو اإلاػاًحر ألازغي مً ؤظل الىنُى بلى ألاهضاف 

 .اإلاخىزاة مً اإلاغاظػت

  1:مػاًحر الػمل اإلاُضاوي : زاهُا 

:  ؤ ـ الخسُُِ الؿلُم لػملُت اإلاغاظػت 

                                                 
1

  .44هحود التِاهً طُْر ّ هسعْد صدٌقً ، هرجع سثق ذكرٍ ، ص  
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ٌػخبر الخسُُِ الؿلُم ألي غملُت مهم ًىهه ًدضص ألاهضاف اإلاخىزاة منها و ًإزظ في الحؿبان ؤلامٍاهُاث 

اع بخىػَؼ الىنذ اإلاخاح لػملُت اإلاغاظػت  اإلاخاخت و الىنذ اإلاؿخؿغم لخدهُو طلَ ، بط ًهىم اإلاغاظؼ في هظا ؤلَا

:  جهىم غملُت اإلاغاظػت غلى الىهاٍ الخالُت . غلى الازخباعاث اإلاُلىبت 

 صعاؾت هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت و ؤلاظغاءاث اإلاخػلهت بىظام للغنابت الضازلُت للماؾؿت؛ 

 جهُُم صعظت الشهت اإلاىبشهت مً هظام الغنابت الضازلُت اإلاكغوى؛ 

 جدضًض َبُػت عػهامت غملُت اإلاغاظػت و ؤلاظغاءاث اإلاُبهت في ظلها؛ 

 جيؿُو الػمل اإلاغاص جىكُظه. 

اع ًمًٌ ؤن هدضص ألاهضاف ألاؾاؾُت اإلاخىزاة مً بغهامج غملُت اإلاغاظػت و جسُُُها  :  في ظل هظا ؤلَا

ـ ًىضح بغهامج اإلاغاظػت و بضنت هُام الكدو مً خالُ اقخماله غلى اإلاكغصاث اإلاغاص قدهها و زُىاث 

الكدو و جىنُخه؛ 

ـ ٌؿخػمل البرهامج يإصاة للغنابت مً زالُ مهاعهت ألاصاء اإلاىجؼ مً َغف اإلاغاظؼ وؤغىاهه باألصاء اإلاخىنؼ 

ش اإلاخىنؼ لالهتهاء منها؛  واإلاشبذ في البرهامج،ويظا بمٍاهُت جدضًض مهضاعا ألغماُ البانُت والخاٍع

ـ ٌػخبر البرهامج اإلاىظه ألاؾاس ي لػملُت اإلاغاظػت مً زالُ اخخىاءه غلى ما ًجب الهُام به و الكترة الؼمىُت 

الالػمت يظلَ و جىنُذ غملُت البضء في غملُت اإلاغاظػت و الاهتهاء منها، و جدضًض اإلاغاظؼ الظي ًهىم بكدو 

اإلاكغصاث؛ـ جدضًض مؿاولُت اإلاغاظؼ الهاثم باألصاء اإلانهي اهُالنا مً جدضًض مهام ًل مغاظؼ وجىنُؼ ًل مغاظؼ 

. غلى الخاهت اإلاهابلت للػمل الهاثم به

:  ب ـ مػُاع جهُُم هظام الغنابت الضازلُت

ٌػخبر هظام الغنابت الضازلُت للماؾؿت ؤهم مدضص لىىغُت اإلاغاظػت اإلاخبىاة و لحجم اإلاكغصاث اإلاغاص ازخباعها ، 

اغخماصا غلى صعظت ؤزغه غلى هىغُت و مهضانُت اإلاػلىماث الىاججت غً الىظام اإلاىلض لها ، قاخترام مهىماجه و 

غاف الُالبت لها ، لظا و بؿُت جهُُم هظام  الالتزام بةظغاءاجه ٌػُي للمػلىماث مهضانُت يبحرة لضي ألَا

الغنابت الضازلُت الظي ًدخاط بلى زبراث و مهاعاث غالُت لخهُُمها مً َغف اإلاغاظؼ و الحٌم غليها باث مً 

:  الًغوعي غلى هظا ألازحر الالتزام بةخضي الُغم الخالُت 

و ألاؾئلت  – 1 هت الاؾخههاء غً ٍَغ :   ٍَغ

هت غلى ناثمت مً ألاؾئلت الىمىطظُت جسو وظاثل اإلااؾؿت و غملُاتها ، قػلى خؿب  " حكمل هظه الٍُغ

HAMINI"  قاألؾئلت جسو الكهُى آلاجُت ،   :

اث  . ـ ألاؾئلت اإلاخػلهت باإلاكتًر

. ـ ألاؾئلت اإلاخػلهت باألظىع 

. ـ ألاؾئلت اإلاخػلهت باإلاسؼون و ؤلاهخاط 

.  ـ ألاؾئلت اإلاخػلهت باإلابُػاث 

ىت  . ـ ألاؾئلت اإلاخػلهت بالخٍؼ

. ـ ألاؾئلت اإلاخػلهت باإلاؿدىضاث و ألاؾهم 

.  ـ ألاؾئلت اإلاخػلهت باالؾدشماعاث 

                                                 
  1-   HAMINI . A :" le contrôle interne et l'élaboration du bilan comptable ; entreprise publique économique" ; 

OPU ; Alger , 1991 , p 57 .   
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. ـ ألاؾئلت اإلاخػلهت باألمىاُ الجماغُت 

. ـ ألاؾئلت اإلاخػلهت باإلغالم آلالي 

غ الىنكي لىظام الغنابت الضازلُت 2 هت الخهٍغ :   ـ ٍَغ

هت غلى ونل هظام الغنابت اإلاػخمض صازل اإلااؾؿت مىيىع اإلاغاظػت ، بط ًهىم اإلاغاظؼ  حػخمض هظه الٍُغ

بدصخُو الىظام مً زالُ الخُغم بلى مهىماجه و ؤلاظغاءاث الهاثم غليها ، قِؿخُُؼ ؤن ًدضص مىاًَ 

الًػل و الهىة قُه اغخماصا غلى صعظت امخشاُ بظغاءاث هظام الغنابت الضازلُت ، يإن ًجض مشال جضازل في 

اإلاؿاولُاث و غضم جدضًض الازخهاناث و بلى ؾحر طلَ مً غضم الالتزام باإلظغاءاث التي ًىو غليها هظام 

. قػضم الالتزام بها ًسلو قغم الخالغب و الؿل و لىنىع ألازُاء . الغنابت الضازلُت 

بن الىنل الٌخابي الهاثم غلى ؤؾاؽ الخهُُم اإلاُضاوي لىظام الغنابت الضازلُت ، ًمًٌ مً جدضًض مىاًَ 

الًػل و الهىة في الىظام ، و هظا ما ٌؿمذ بخىظُه غملُت اإلاغاظػت هدى مىاًَ الًػل لكدهها و 

غ غليها في زخام غملُت اإلاغاظػت  . اؾخسغاط الاهدغاقاث الىانػت و الخهٍغ

هت اإلالخو الٌخابي 3 :   ـ ٍَغ

هت ًهىم اإلاغاظؼ بةغضاص  ملخو يخابي ًدضص قُه بالخكهُل  ؤلاظغاءاث و الىؾاثل الىاظب  في ظل هظه الٍُغ

جىاقغها في الىظام الؿلُم للغنابت الضازلُت ، بؿُت الاؾترقاص به في جهُُم هظام الغنابت الضازلُت في اإلااؾؿت 

في ألازحر وكحر زُىاث الىاظب بجباغها بؿُت جهُُم هظام الغنابت الضازلُت للماؾؿت .مىيىع اإلاغاظػت 

:  1مىيىع اإلاغاظػت

. الكدو اإلابضجي : ـ الخُىة ألاولى 

. ازخباع الالتزام باإلظغاءاث و الؿُاؾاث: ـ الخُىة الشاهُت 

. الازخباعاث ألاؾاؾُت : ـ الخُىة الشالشت 

غ: ـ الخُىة الغابػت . بغضاص الخهٍغ

زُىاث اإلاغاظػت في جهُُم الغنابت الضازلُت  ( 1 ـ 1 )الكٍل عنم 

     

:                   الخُىة ألاولى

                                                                                                              الكدو اإلابضجي   

 

                                         ال 

     

 

  

  

 

:        ال وػم الخُىة الشاهُت 

                                                 
1

  .367 ، ص 989د، دار المريخ لمنشر،الرياض،.ح و سعيد كـ. ترجمة حجاج أ–"المراحعة بين النظرية و التطبيق :" ىـ.و وامرسون.توماس 

االختثار الوثدئً ألسالٍة 

ًظام الرقاتح الداخلٍح التً 

 سٍعتود علٍِا الوراجع

ُل ٌتضوي 

ًظام الرقاتح 

على أسالٍة 

 سلٍوح

ُل تؤدي 

هْاطي الضعف 

إلى تحرٌف 

 جُْري فً

 القْائن
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ازخباعاث الالتزام 

                        باإلظغاءاث و الؿُاؾاث    

 

 

                      ن    وػم   

 

   

 وػم 

:   الخُىة الشالشت

     الازخباعاث ألاؾاؾُت 

 

  

                                                                         وػم    

  

  

  

                                       

:     الخُىة الغابػت 

غ                                                                                                                     بغضاص الخهٍغ

 

 

  

 . 368مغظؼ ؾبو طيغه ، م : هـ . و واعؾىن . جىماؽ : اإلاهضع 

 

:  ظـ ـ مػُاع يكاًت ألاصلت 

في بَاع مؿعى اإلاغاظؼ الهاصف بلى ببضاء عؤي قني مداًض خُى مضي صحت اإلاػلىماث اإلاداؾبُت،ًهىم هظا 

ألازحر بالبدض غً ألاصلت الٍاقُت اإلاضغمت لهظا الغؤي اغخماصا غلى الخإيض مً ؾالمت اإلاػالجت اإلاداؾبُت 

للبُاهاث و غغى اإلاػلىماث،ويظا مً زالُ الكدو واإلاالخظت و الاؾخكؿاعاث و اإلاهاصناث التي جىقغ 

للمغاظؼ ؤؾاؾا مػهىال و ناغضة مخِىت ٌؿخُُؼ غلى يىئها مً ببضاء عؤي قني مداًض الهىاثم اإلاالُت الخخامُت 

مىيىع اإلاغاظػت   

:  ًمًٌ جهؿُم ألاصلت بىظه غام بلى هىغحن هما 

حكخمل غلى ًل الضقاجغ والسجالث اإلاداؾبُت و الكٍُاث و اإلاؿدىضاث و ؤوامغ الصحً و َلباث : ـ صازلُت 

. الكغاء و ًل ما ًخم بغضاصه صازل اإلااؾؿت 

عول اختثار اإللزام 

 تاإلجراءاخ ّ السٍاساخ

ُل تشٍر 

اختثاراخ اللتزام 

تاإلجراءاخ على 

 ّجْد رقاتح جٍدج

عول االختثاراخ األساسٍح 

 على ًطاق هحدّد

إصدار تقرٌر 

 الوراجعح

ُل الٌظام 

ضعٍف إلى 

درجح 

 تجاُلَ كلٍح

عول االختثار األساسٍح على 

 ًطاق هكثف

إتالغ الجِاخ 

الوعٌٍح توْاطي 

 الضعف

ُل ًظام الرقاتح 

الداخلٍح لٍس لَ األثر 

على االختثاراخ 

 األساسٍح

عدم إتداء 

رأي أّ 

االًسحاب 

 هي عولٍح 
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حكخمل غلى اإلاهاصناث مً الػمالء و اإلاىعصًً و اإلاالخظاث و الاؾخكؿاعاث التي ججغي زاعط :ـ زاعظُت

غاف الخاعظُت  ًاالث الخإمحن و بصاعة الًغاثب و بلى ؾحر طلَ مً ألَا . اإلااؾؿت،في البىىى و و

وكحر في ألازحر بلى ؤهه ًجب ؤن جٍىن ألاصلت التي ًهىم بجمػها اإلاغاظؼ مالثمت،مً خُض ؤن جٍىن مغجبُت 

ًاقُت مً خُض ظمؼ ًل البُاهاث اإلاخػلهت بمىيىع الكدو  . اعجباَا وزُها بمىيىع اإلاغاظػت و 

 

:  1مػُاع ببضاء الغؤي: زالشا 

ٌػخبر مػُاع ببضاء الغؤي مً َغف اإلاغاظؼ الهاثم بػملُت اإلاغاظػت آزغ مػُاع ًجب الالتزام به ، بط ًيبغي ؤن 

غ اإلاهضم و بٍل نغاخت غً عؤي قني مداًض خُى مضي صاللت الهىاثم اإلاالُت الخخامُت  كحر في الخهٍغ ًىضح َو

:  غلى اإلاغيؼ اإلاالي الحهُهي للماؾؿت ، وطلَ مً زالُ الػىانغ آلاجُت 

ـ مضي ؾالمت مؿاع اإلاػالجت اإلاداؾبُت للبُاهاث؛ 

ـ مضي اخترام اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاهبىلت نبىال غاما؛ 

ـ الالتزام باالؾخمغاع في جُبُو الُغم اإلاداؾبُت اإلاُبهت مً ؾىت ألزغي، وفي خالت الػٌـ ًجب غلى ؤلاصاعة 

جهضًم الحؿاباث و الهىاثم ألازغي َبها للُغم الؿالكت الخُبُو والجضًضة مً ظهت،و مً ظهت ؤزغي جدضًض 

.   الكغم الىاجج غً هظا الخؿُحر

ً خُى الهىاثم اإلاالُت و ًل الىزاثو اإلاخًمىت للمػلىماث اإلاداؾبُت في  ًاقُت مً اإلاؿحًر ـ جهضًم بًًاخاث 

. جهاًت ًل صوعة 

غ اإلاهابل لظلَ .  ـ غلى اإلاغاظؼ ؤن ًبضي عؤي قني مداًض خُى مؿاع غملُت اإلاغاظػت و ؤن ًسخاع هىع الخهٍغ

غلى اإلاغاظؼ جهلُل الخُغ زانت ما ًخػلو مىه بػىهغ طاث ؤهمُت يبحرة، بط ًٍىن طلَ باؾخػماُ بغهامج 

. للغنابت مىظه لٌكل مىاًَ الًػل في هظام الغنابت الضازلُت للماؾؿت

،قةن مػاًحر اإلاغاظػت جدضص الخٍُى الػٍغًت التي ٌؿترقض بها مغانب الحؿاباث غىض  و في جهاًت الهُى

غ الظي ًخًمً عؤًه الكني اإلاداًض قُما ًخػلو الهىاثم اإلاالُت الخخامُت،خُض ؤجها حػخمض بلى صعظت  بغضاصه للخهٍغ

الصخص ي، و مً زم قةن ؾالمت جُبُو هظه اإلاػاًحر ٌػخمض غلى الخبرة (الحٌم)يبحرة غىض جُبُهها غلى الخهُُم

اإلاهىُت للمغاظؼ الضازلي التي ًٌدؿبها مً مؼاولخه للمهىت ، و مً مخابػخه للخىنُاث التي جهضعها الهُئاث 

الػلمُت و اإلاهىُت والضعاؾاث و البدىر في هظا الهضص في مسخلل الضُو ، و يظلَ الٌخب  

.  و الضوعٍاث التي جدىاُو الاججاهاث الحضًشت في مجاُ مغانبت الحؿاباث

 إلاحش ء ثل اعمليتلالمش حعت:ل ملبدثل اش بعل

حػخبر ؤلاظغاءاث الػملُت للمغاظػت ؤؾلىب قػاُ ، ًمًٌ اإلاغاظؼ مً جدهُو ؤهضاف غملُت اإلاغاظػت في ظل 

ً ملكاث و ججضًض ألاؾالُب التي جمٌىه مً ايدكاف الؿل و الهُام بكدو  مػاًحرها ، قهي جملي غلُه جٍٍى

  ، لظا ؾُػغى اإلاُلب ألاُو الخسُُِ الػملُاث

و ؤلاقغاف غلى غملُت اإلاغاظػت ؤما اإلاُلب الشاوي قُخُغم بلى ؤوعام اإلاغاظػت و هدىاُو في اإلاُلب الشالض ؤصلت 

غ غً غملُت اإلاغاظػت .   ؤلازباث في اإلاغاظػت و هسو اإلاُلب الغابؼ بالخهٍغ

                                                 
1

  .53محمد التيامي طواىر ، مرجع سبق ذكره ، ص -  


  .125محمد التيامي طواىر و مسعود صديقي ، مرجع سبق ذكره ، ص -  
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ل  جخعيغلعمليتل ملش حعت:ل ملعلبل ألٌا

ٌػخبر الخسُُِ لػملُت اإلاغاظػت مً الػىانغ ألاؾاؾُت لخىكُظ غملُت اإلاغاظػت بٌكاءة، بؿٌ الىظغ غً 

:  حجمها، و ًخُلب جدهُو هظه الػملُت بهجاػ الخُىاث الخالُت

الخُىاث الخمهُضًت لػملُت اإلاغاظػت : ؤوال 

غىضما ًبضؤ اإلاغاظؼ في مغاظػت ظضًضة جٍىن مػغقخه خُى اإلااؾؿت مػضومت ؤو نلُلت ، وختى ًخمًٌ مً 

الهُام بػملُت اإلاغاظػت ًخدخم غلُه ؤن ًجمؼ ألاصلت الٍاقُت التي جمٌىه مً ؤصاء غمله غلى ؤجم وظه ، و مً 

آصاب اإلاهمت جهخط ي بإن ًغؾل اإلاغاظؼ بلى مً ؾبهه في مغاظػت اإلااؾؿت لِؿخإطهه في نُامه باإلاغاظػت و نبل 

هت الػمل مً  ؤن ًبضؤ في غملُت اإلاغاظػت و مكاًلها غلُه ؤن ًهىم بمداوالث اؾخُالغُت لٍُىن قٌغة غً ٍَغ

.  خُض الىاخُت الكىُت و السجالث و الغنابت الضازلُت 

: و نبل مباقغة جىكُظ غملُت اإلاغاظػت غلُه اجساط الخُىاث الخالُت

:   ـ الخإيض مً صحت حػُِىه مغاظػا للحؿاباث 1

:  ًسخلل الخدهو مً الخػُحن بازخالف اإلااؾؿت و طلَ غلى الىدى الخالي 

 ماؾؿاث ألاقغاص و ًخم الخػُحن بمىظب غهض اجكام ؤو جٍلُل مٌخىب مً ؤصحاب الكإن. 

  ًاهذ الكغيت ظضًضة ًاث اإلاؿاهمت و ًخىنل الخػُحن غلى ًىن الكغيت ظضًضة ؤو مؿخمغة، قةطا  قغ

الع غلى الهاهىن الىظامي الظي ًهضع به الهغاع بخإؾِـ اإلااؾؿت ، خُض ًغص قُه  قػلى اإلاغاظؼ ؤلَا

ًاهذ الكغيت مؿخمغة قُمًٌ للمغاظؼ الخإيض مً حػُِىه بالغظىع بلى نغاع  اؾم اإلاغاظؼ لها ، ؤما بطا 

 الجمػُت الػامت الظي ًشبذ طلَ؛

و ما هى ظضًغ بالظيغ ؤهه بطا ما جبحن ؤن اإلاغاظؼ الؿابو اؾخهاُ ؤو جم غؼله، قُجب غلى اإلاغاظؼ اإلاػحن غمال 

ًان لِـ  بإنُى وآصاب اإلاهىت ؤن ًخهل به و ًسبره اهه نض عض ي غىه يمضنو بضال مىه ، و ٌؿإله غما بطا 

لضًه ماوؼ مً طلَ ، يما ًُلب مىه مىاقاجه بإؾباب هظه اإلاغاظػت ، قهض ٌػغف مً ألاؾباب ما ًمىػه هى 

. ؤًًا مً نبُى حػُِىه يمضنو للماؾؿت 

:   ـ الخإيض مً هُام اإلاغاظػت و الكدىم اإلاُلىب مىه الهُام به 2

ًسخلل ؤًًا هُاقي اإلاغاظػت و الكدو وقها للكٍل الهاهىوي للماؾؿت ، باليؿبت للماؾؿاث الكغصًت قةجها 

ؾحر ملؼمت بخػُحن مغاظؼ للحؿاباث و لظلَ مً الًغوعي ؤن ًُلب اإلاغاظؼ اإلاػحن جٍلُل مٌخىب به ظمُؼ 

الخكانُل الىاظب ؤصائها ، يما ًجب غلُه ؤن ًغؾل زُابا بلى  ؤصحاب الكإن ًسبرهم قُه بهبىله الهُام 

ًاقت الخكانُل التي ؾىف ًهىم بدىكُظها  ًاث  . (عؾالت الاعجباٍ  )بػملُت اإلاغاظػت ، مؼ بُان  ؤما في قغ

ًاقت الضقاجغ واإلاؿدىضاث ، و ًُلب ؤي  الع غلى  اإلاؿاهمت قال ًىظض جدضًض إلاهمخه بدُض ًمًٌ للمغاظؼ ؤلَا

ًاث اإلاؿاهمت له الحو  ت لػملُت اإلاغاظػت ، و مػنى طلَ ؤن اإلاغاظؼ في قغ اقػاعاث ؤو بُاهاث ًغي بإجها يغوٍع

.    في جىؾُؼ ؤو جًُِو هُام اإلاغاظػت وقها إلاا ًتراءي  له 

:   ـ الحهُى غلى مػلىماث جمهُضًت غً اإلااؾؿت 3

ًجب غلى اإلاغاظؼ ؤن ًخػغف غلى اإلااؾؿت التي ؤؾىض بلُه مغاظػت خؿاباتها ، و هظه الىاخُت جسخلل 

 ً ًاث ألاقغاص ؤن ًُلؼ غلى غهض جٍٍى بازخالف الكٍل الهاهىوي للماؾؿت ؤًًا؛ قُخػحن غلى اإلاغاظؼ في قغ

: اإلايكإة للخػغف غلى 

 َ؛  عؤؽ ماُ لكغيت و خهت ًل قٍغ
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 اإلاٍلل باإلصاعة؛ َ  اؾم الكٍغ

 السحب في خضوصها َ ًاء و اإلابالـ اإلاؿمىح لٍل قٍغ  .يُكُت جىػَؼ ألاعباح و الخؿاثغ بحن الكغ

  ًاء  . مٍاقأث و مغجباث الكغ

الع غلى ًاث اإلاؿاهمت قُجب غلى اإلاغاظؼ ؤلَا : ؤما في قغ

  و هظام الكغيت، اإلاغيؼ الغثِس ي و مضة الكغيت ، ؾغيها  (ألاؾاس ي  )الػهض الابخضاجي و الهاهىوي

ألاؾاس ي ، عؤؽ اإلااُ ، ؤغًاء مجلـ ؤلاصاعة ، ألاخٍام الخانت بالحؿاباث الخخامُت و جىػَؼ 

 .ألاعباح 

  ًاهذ الخػغف غلى اإلاؿاوُ الظي ًجب ؤن ًهابله و ًخهل به غىض بضء غمله ، يظلَ غما بطا 

للكغيت قغوع ، و يُكُت حػاملها مؼ اإلاغيؼ الغثِس ي و غً ما جمؿَ خؿاباتها بىكؿها ، و بمػغقت 

 .مغيؼها اإلاالي 

  َلب الٌكل بإؾماء اإلاىظكحن اإلاؿاولحن بالكغيت ،ومضي ازخهام و مؿاولُت ًل منهم ، و

 .نىعة مً جىنُػاتهم زانت ؤولئَ اإلاؿمىح لهم بالخىنُؼ غلى الكٍُاث و اإلاؿدىضاث الالػمت 

  الخػغف غلى الخىظُم الضازلي للكغيت ، ؤنؿامها و بصاعاتها و غالنت ًل بصاعة باألزغي . 

اعة اؾخُالغُت للماؾؿت و الخػغف غلى الىىاحي الكىُت 4 :   ـ ٍػ

اعة اإلااؾؿت و الخػغف غلى مىخجاتها،و حؿلؿل الػملُاث الكىُت لها،و مً زالُ  ًجب غلى اإلاغاظؼ ؤن ًهىم بٍؼ

اعجه للماؾؿت  و اإلاساػن و ؾااُ اإلاسخهحن الكىُحن،بما ًخماش ى مؼ َبُػت ؤغماُ اإلااؾؿت،يما ًمٌىه ؤن  ٍػ

.  ًٌدكل ما نض ًىظض بالضقاجغ مً ؤزُاء ؤو ؾل

هت ؾحر الػمل في اإلااؾؿت و حؿاغضه ؤًًا قُما بػض غىض جهُُم  قخدُذ هظه الجىلت للمغاظؼ ؤن ًخكهم ٍَغ

هظام الغنابت الضازلُت اإلاخدبؼ و قدهه لسجالث اإلاساػن ، يما ؤن الجىلت جمٌىه مً مهابلت اإلاؿاولحن في 

ُت الىظُكُت للماؾؿت و غىض مغاظػخه اإلاؿدىضاث  . اإلااؾؿت و الظي ؾُهابل ؤؾماءهم غىض قدهه للخٍغ

اعة اإلاٍاجب قةهه ؾِخػغف غلى ؤمايً وظىص السجالث اإلاسخلكت و غضص اإلاىظكحن و  و غىضما ًهىم اإلاغاظؼ بٍؼ

اعاجه اإلااؾؿت و اإلاٌخب غىض بضؤ اإلاغاظػت و بهما ًدخاط لهظه  الخهُُم الىظُكي بُنهم ، و ؤن ًههغ اإلاغاظؼ ٍػ

اعاث في زالُ غملُت اإلاغاظػت لٍي ًخدبؼ جُبُو هظام الغنابت الضازلُت ، و ؤلاظغاءاث اإلاداؾبُت و مىانكت  الٍؼ

اإلاؿاولحن غً اإلااؾؿت و اإلاٍاجب، قاإلاغاظؼ الظي ًههغ غمله غلى اإلاغاظػت اإلاٌخبُت لً ٌؿخكُض يشحرا و لً 

.       ًخىنل بلى ؤصلت و هخاثج ، بط بظلَ ًهىم بػملُت آلُت للمغاظػت طاث هُام يُو 

:   ـ قدو الىظام اإلاداؾبي للماؾؿت 5

ًان مخبػا في اإلااؾؿت )غلُه صعاؾت الىظام اإلاداؾبي اإلاخبؼ صقترها ؤم آلُا  الع غلى سجالث اإلااؾؿت  (بطا  وؤلَا

ت ، و ؤلاإلاام بٍل زُىاث الدسجُل و الترخُل و ما بلى طلَ ألهه ملؼم في  و صقاجغها ؤلالؼامُت منها و الازخُاٍع

. النهاًت بةنضاع عؤي قني مداًض ًخًمً الحٌم خُى مضي اهخظام الضقاجغ و السجالث 

الع غلى الحؿاباث الخخامُت و الهىاثم اإلاالُت الخانت بكتراث ؾابهت6 :  ـ ؤلَا

ًاهذ اإلااؾؿت ناثمت ومؿخمغة و طلَ للخػغف غلى اإلاغيؼ اإلاالي  الع بطا  وهظا ؤلَا

غ مجلـ ؤلاصاعة،و قدو ما نض وعص  غ اإلاغاظػت الؿابهت ، و جهاٍع الع غلى جهاٍع وجُىعه،و يظلَ ًجب غلُه ؤلَا

ًاهذ هظه الخدكظاث ما ػالذ ناثمت في الؿىت اإلاالُت التي ؾىف ًغاظؼ  قيها مً جدكظاث بضنت للخإيض غما بطا 

. خؿاباتها
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:  ـ صعاؾت و جهُُم هظام الغنابت الضازلُت 7

غ مػخمضا مً  غا مكهال غً هظام الغنابت الضازلُت ، و ًٍىن هظا الخهٍغ ًُلب اإلاغاظؼ غىض بضثه مغاظػخه جهٍغ

غ هى ههُت البضاًت للمغاظؼ لٍي ًضعؽ هظام الغنابت الضازلُت ، و ًهغع ما بطا  اإلاؿاولحن في اإلااؾؿت ، و الخهٍغ

ًان هظام  غ اإلاٌخىب و بهما مخابػت ما بطا  ؤمٌىه الاغخماص غلُه ؤو ؾحر طلَ ، و مهمت اإلاغاظؼ لِـ صعاؾت الخهٍغ

الغنـابت الضازـلُت مُبو قػال ،و مً وظهت هظغ اإلاغاظؼ ال ٌػخمض غلى وظىص لىاثذ وهظم للغنابت الضازلُت بضون 

. ؤن جٍىن هظه الىظم مُبهت قػال و مػمُى بها

ًان ًهىم بػملُت اإلاغاظػت للماؾؿت ألُو مغة ، باؾخصىاء  و هٌظا غلى اإلاغاظؼ مغاغاة ظمُؼ هظه الىىاحي بطا 

الع غلى الحؿاباث الخخامُت للكتراث الؿابهت ، و غىض جٌغاع حػُِىه ًهخهغ غمله غلى الخؿُحراث التي جُغؤ  ؤلَا

و صعاؾت السجالث اإلاالُت و  غلى اإلااؾؿت ، و متى ًىن اإلاغاظؼ قٌغة مبضثُت غً اإلااؾؿت و طلَ غً ٍَغ

. ؤن ًٍىن ؤو ًهمم بغهامجا للمغاظػت  (اإلاغاظؼ  )صعاؾت هظام الغنابت الضازلُت ٌؿخُُؼ هىا 

  بغهامج اإلاغاظػت: زاهُا 

مً الىاضح ؤن اإلاغاظؼ ال ٌؿخُُؼ ؤن ًهىم بمكغصه بمهمت مغاظػت اإلااؾؿت ؾىاء مخىؾُت ؤو نؿحرة ، و بهما 

غلُه ؤن ٌؿخػحن بمىظكي مٌخبه الظًً ًخلهىن الخػلُماث مىه، و لٍي ًخمًٌ مىظكى اإلاٌخب مً الهُام بمهمت 

اإلاغاظػت و لٍي ًخمًٌ اإلاغاظؼ مً مغانبت جىكُظهم لخُت اإلاغاظػت،ًجب ؤن ًٍىن هىالَ بغهامج و هى ما 

. ٌؿمى ببرهامج اإلاغاظػت

هت مغجبت جظهغ الػالنت بحن ًل ؤظغاء ،وغىضما جخم ًل  و ٌػخبر بغهامج اإلاغاظػت زُت جكهُلُت للػمل بٍُغ

زُىة في بغهامج اإلاغاظػت ًهىم اإلاغاظؼ ؤو مؿاغضوه بالخىنُؼ ؤمام الػمل الظي جم مؼ مغيؼ الؼمً الكػلي 

الظي جمذ قُه الػملُت ، و ٌػخبر بغهامج اإلاغاظػت ؤصاة هاقػت للخسُُِ و الغنابت،و بما ؤن َغم اإلاداؾبت 

جسخلل مً ماؾؿت ألزغي،يظلَ جسخلل مكاًل ًل منها في َبُػتها ، و جتراوح ؤحجامها ، يما ؤن هظم  

الغنابت الضازلُت 

و مضاها جتراوح مً ماؾؿت ألزغي ، قةن ًل هظه الػىامل ًجب ؤن ًإزظها اإلاغاظؼ في الحؿبان غىض جهمُم 

. بغهامجه

غ اإلاالُت،و نض ٌؿإُ  و نض ٌؿإُ اإلاغاظؼ بالهُام بالكدو الٍامل للسجالث و الضقاجغ جمهُضا للخدهو مً الخهاٍع

ًالخدهو مً ؾالمت هظام الىهضًت و جهُُمها،ؤو خؿاباث ألانُى الشابخت،وؤي ظاهب مً  بالهُام بكدو ظؼجي  

البُاهاث اإلاداؾبُت،و لهظا ًجب ؤن ًظهغ هُام الػمل اإلاُلىب في بغهامج اإلاغاظػت ، ختى ال ًًُؼ مؿاغضو 

اإلاغاظؼ ونتهم في جكانُل ؾحر مُلىبت ، و البرهامج لِـ ؾغص للخُىاث التي ؾخدبؼ في اإلاغاظػت ، بل زُت 

اث  مخػاعف غلها بحن مماعس ي اإلاهىت غاف لخدهُو ؤهضاف مػُىت وقو مباصت و مؿخٍى . مدٌمت ألَا

قبرهامج اإلاغاظػت ًجب ؤن ال ًهُض . وويؼ بغهامج للمغاظػت ال ٌؿل ًض اإلاغاظؼ و ًجػل مغاظػخه عوجُيُت 

و في اإلاغاظػت و ًجب ؤن ٌصجؼ اإلاغاظؼ مؿاغضًه في ؤن ال ًىظغوا في  اإلاغاظؼ ؤو مىضوبُه و بهما ًىحر لهم الٍُغ

بغهامج اإلاغاظػت هظغة عوجُيُت ظامضة مخهُضًً به في ًل زُىة ًدبػىجها و بهما ٌػخبروهه مغقضا لهم ، ٌػملىن 

في خضوصه ،و بطا اخخاط ألامغ بلى قدو بيافي قػلُم الهُام به و ؤن ًهترخىا الخػضًالث اإلاىاؾبت التي ًمًٌ 

 .بصزالها غلُه

: و غلى اإلاغاظؼ الخدهو مً الىهاٍ الخالُت 

                                                 


  .33قاسً ٌاسٍي ، هرجع سثق ذكرٍ ، ص -  
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ًاهذ ؤو ظؼثُت ، ألن لٍل منها زُىاث مػُىت يكُلت بخدهُهها؛ 1 ًاملت   ـ الخهُض بىُام غملُت اإلاغاظػت 

 ـ مضة يكاًت هظام الغنابت الضازلُت اإلاىظىصة في اإلااؾؿت،خُض غلى يىء صعظت الٌكاًت جلَ ، ًخدضص هُام 2

. غملُت اإلاغاظػت 

 ـ ألاهضاف التي ًغمي بلى جدهُهها  ألن اإلاغاظػت وؾُلت و لِـ ؾاًت بدض طاجه ، قُجب ؤن ًدُذ البرهامج 3

. جدهُو جلَ ألاهضاف 

ت في  ( technique d'audit ) ـ اؾخسضام وؾاثل اإلاغاظػت 4 التي جمًٌ اإلاغاظؼ مً الحهُى غلى نغاثً نٍى

. حجتها 

التي جالثم ظغوف ًل خالت ، قلٍل مغاظػت ظغوقها الخانت و  (   procédure d'audit ) ـ اجباع َغم اإلاغاظػت 5

. التي غلى يىئها ًهىم اإلاغاظؼ بةغضاص بغهامج اإلاغاظػت اإلاالثم

ًاقت اإلااؾؿاث هظغا الزخالف َبُػت ًل ماؾؿت و  و ال ًمًٌ ويؼ همىطط لبرهامج اإلاغاظػت لخُبُهه غلى 

جباًً سجالتها و حػضص ؤهظمت اإلاداؾبت اإلاخبػت ، و مً اإلاؿخدؿً ؤن ًٍىن بغهامج اإلاغاظػت في يكىف 

: مهؿمت بلى الخاهاث الخالُت 

 

 ؤهىاع بغامج اإلاغاظػت: زالشا 

ال ًمًٌ ويؼ بغهامج مىخض للمغاظػت بٍاقت ؤهىاغه بدُض ًُبو غلى اإلااؾؿاث اإلاسخلكت و ختى اإلاخمازلت و 

مًٌ الهُى بإن هىاى هىغحن  صلَ بؿبب ازخالف الظغوف الخانت بٍل ماؾؿت و التي جمحزها غً ؾحرها ، ٍو

 :مً بغامج اإلاغاظؼ و هما

 

 

 

  

 ( planés, prédéterminés ) ـ بغامج مغاظػت زابخت ؤو مغؾىمت مهضما 1

ت لٍل الخُىاث ًُلب مً مؿاغضي اإلاغاظؼ الخهُض بها مؼ حػضًلها في ههُت  و هي هماطط مُبىغت زابخت خاٍو

:  ؤو ؤيثر في يىء ما ًدهل غلُه مً بُاهاث ومػلىماث مً اإلااؾؿت ، ولهظه البرامج مؼاًا غضًضة ؤهمها

دت واضحت لخُىاث الػمل الىاظب بجباغها؛  ـ بجها حػخبر حػلُماث نٍغ

ت في اإلااؾؿاث الٌبحرة اإلادكػبت إلخٍام زُت الػمل؛  ـ بجها يغوٍع

ـ بجها جمًٌ بل حؿاغض غلى جهُُم الػمل بحن اإلاغاظؼ و مؿاغضًه ًل خؿب زبرجه و يكاءجه وجسههه؛ 
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ت؛يما جدُى صون الخٌغاع  ـ بجها جُمئن اإلاغاظؼ بلى غضم الؿهى غً اجساط بػٌ ؤلاظغاءاث ؤو الخُىاث الًغوٍع

.  لبػٌ الخُىاث

.  ـ و باؾخػمالها ٌؿخُُؼ ؤي مؿاغض ؤن ًخم الػمل صون غىاء ؤو يُاع ونذ في خالت ؾُاب اإلاؿاغض آلازغ

ًامال بما نام به اإلاغاظؼ بإصاثه و بظلَ ٌؿخسضم يضلُل في خاُ اإلاىاػغاث هما ٌؿخسضم  ـ و ٌػخبر البرهامج سجال 

. يإصاة مغانبت غلى اإلاؿاغضًً

. ـ ؤزحرا قةن هظا الىىع ٌػخبر ؤؾاؾا لػملُاث اإلاغاظػت في الؿىىاث الهاصمت و هىاة لها 

 ( progressif ) ـ بغامج مغاظػت مىضعظت 2

و ًدخىي هظا الىىع ؤوال غلى جدضًض الخُىاث الػٍغًت لػملُت اإلاغاظػت ، ؤما الخكانُل و يمُت الازخباعاث و 

غها ؤزىاء الهُام بػملُت اإلاغاظػت،و محزة هضا الىىع مً البرامج ؤهه ًترى إلاىظكي مٌخب  ما ٌكابه قُخم جهٍغ

ا ومىاؾبا مً الخُىاث  اإلاغاظػت مجاال واؾػا الؾخسضام زبرتهم و صعاًتهم الكىُت في بجباع ما ًغوهه يغوٍع

ًاقُا و جإهُال غلمُا  وألاؾالُب ، و هٌظا ٌؿخلؼم هظا الىىع في اإلاغاظؼ اإلاىكظ زبرة غملُت واؾػت و مغاها 

. مىاؾبا

  ؤهمُت جسُُِ غملُت مغاظػت الحؿاباث: عابػا  

اصة يكاءة و قػالُت غملُت اإلاغاظػت صون الحاظت بلى ابخٍاع ؤؾالُب ظضًضة في الػمل  هى  هت لٍؼ بن ؤؾهل ٍَغ

ىن ؤن غملُت الخسُُِ حػخبر ظؼءا هاما مً  الخسُُِ بكٍل صنُو ، و عؾم ؤن الٌشحر مً اإلاغاظػحن ًضًع

غملُت اإلاغاظػت ، بال ؤجها يشحرا ما تهمل ؤو ال حػُي الػىاًت اإلاىاؾبت ، اؾدىاصا بلى بػٌ اإلابرعاث الًػُكت ، و 

لظا ًهغع ألصب اإلاغاظػت ؤن جسُُُها ًدخىي غلى ويؼ وجدضًض الاؾتراجُجُت الكاملت لؿلىى وهظام الكدو 

.  اإلاخىنؼ 

ًان الخسُُِ ٌػني ججمُؼ و جدلُل اإلاػلىماث و جىظُم الػمل للىنُى بلى ألاهضاف قمىه ال ًمًٌ بهٍاع  و إلاا 

: ؤهمُخه و التي جخمشل في

  بن الهضف النهاجي للمغاظػت هى الحهُى غلى : جىظُم ؤغماُ اإلاغاظػت و الغنابت بكٍل ؤقًل

غ اإلاالُت ال جدخىي غلى ؤزُاء ماصًت، لظا ًجب غلى اإلاغاظػحن ؤن ًإزظوا  يمان مػهُى بإن الخهاٍع

غ اإلاالُت و بالخالي جىظُم و  في خؿباجهم اإلاساَغ اإلاترجبت بمسخلل البىىص التي جدخىي غليها الخهاٍع

 . بصاعة غملُت اإلاغاظػت بكٍل ؤقًل

  ًان اإلاغاظؼ باإلااؾؿت يػُل قمً اإلادخمل ؤن ًخػغى اإلاغاظػىن : جسكٌُ ونذ اإلاغاظػت قةطا 

اصة الىنذ اإلاؿخؿغم في جىكُظ غملُت اإلاغاظػت،و طلَ ألن اإلاؿاغضون جىهههم اإلاػلىماث  لخُغ ٍػ

هت ؾحر مغيُت ، وهظا ٌػني ؤن الخسُُِ اإلاىاؾب ًىقغ بػٌ  الٍاقُت و ؤن الػمل جم جىكُظه بٍُغ

 .الًمان بإن الػمل ؾىف ًاصي بضعظت غالُت مً الٌكاءة و في ؤنل ونذ ممًٌ

خُض ؤن الخسُُِ اإلاىاؾب ًمًٌ اإلاغاظػحن مً جدضًض اإلاكاًل ومىؼ ؤو : جهلُل اإلاكاظأث اإلامٌىت 

الخهلُل مً خضوثها ، و طلَ ًجػل ؤغمالهم جىكظ بؿهىلت يبحرة،وبالخالي ججىب الخُغ الىاظم غً اخخماُ 

غضم جسُُِ اإلاغاظؼ إلاغاظػت غىهغ البًاغت بكٍل . بهماُ بػٌ غىانغ اإلاغيؼ اإلاالي غلى ؾبُل اإلاشاُ 

مىاؾب، قمً اإلادخمل ؤن ًخػغى لخُغ بهماُ جضنُو مؿخىصع ظضًض ًًم ظؼء مً البًاغت، و هظا 
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ٌكحر بلى قكل اإلاغاظؼ في حؿُُت ًل الػىانغ اإلااصًت التي ًكترى يغوعة حؿُُتها و بالخالي ًمًٌ بعظاع 

.      طلَ بلى الههىع في غملُت اإلاغاظػت

 بن جسُُِ غملُت اإلاغاظػت ًجبر :ًجػل غملُت اإلاغاظػت جغجٌؼ غلى ألاهضاف و لِـ غلى ألاحػاب

اإلاغاظػحن غلى يغوعة الخإيض مً ؤن ؤغمالهم ميسجمت ومخماقُت مؼ زهاثو وؤهضاف اإلااؾؿت و مً 

هاخُت ؤزغي قةن اإلاغاظػحن الظًً لم ًسُُىا لػملُت اإلاغاظػت بكٍل ناثب ؾًُُغون بجضولت الػمل 

بلؿت الىنذ اإلاهط ي في مغاظػت ؤوكُت اإلاغاظػت و ألاحػاب التي ًُلبها اإلاغاظؼ،وبالخالي غضم الهضعة غلى 

 .مىاظهت الحض ألاصوى مً مػاًحر ألاصاء اإلانهي

أألاس قل ملش حعتلألال ملزهش ثل:ل ملعلبل اثاويل

ملكاث اإلاغاظػت : ؤوال 

باغخباعها وؾُلت لخجمُؼ ؤصلت ؤلازباث و الهغاثً التي ًدخاط بليها اإلاغاظؼ إلبضاء عؤًه الكني خُى مسغظاث هظام  

. بحن اإلالل الضاثم ، و ملل الضوعة الحالُتاإلاػلىماث اإلاداؾبُت ، و ًمًٌ الخمُحز في ؤوعام

غمىمُاث ، وزاثو جخػلو بىظام الغنابت الضازلُت ،  : ًدخىي اإلالل الضاثم غلى الكهغاث آلاجُت: ـ اإلالل الضاثم1

غ ، الخدالُل الضاثمت للحؿاباث ، ًل ما ًخػلو بالجاهب الجباجي،الاظخماعي و  ت و الخهاٍع الحؿاباث الؿىٍى

.  الهاهىوي

حكمل هظه الكهغة غلى ًل ما ًخػلو بػهىص الخإؾِـ وغضص ألاؾهم،وجىػَػها بحن اإلاؿاهمحن مؼ :ؤ ـ الػمىمُاث

ل ما ًهل غملُاتها و ؤوكُتها و مغاخل الخهيُؼ  بُان خهت ًل مؿاهم و يظا الىظام الضازلي للماؾؿت،ًو

ُت الخىظُمُت ، مؼ طيغ ؤؾماء و مغايؼ ألاشخام اإلاؿاولحن صازلها و  ألاؾاؾُت صازلها بياقت بلى الخٍغ

.  الىؾاثل الخهىُت الٌكُلت بخدهُو الخُت ؤلاهخاظُت اإلاغؾىمت مً نبلها 

: ب ـ وزاثو جخػلو بىظام الغنابت الضازلُت 

غ اإلاخػلهت بىظام الغنابت الضازلُت للؿىىاث اإلاايُت ، مؼ جهضًم ونل مضنو  ٌكمل هظا البىض غلى ًل الخهاٍع

اث والىظاثل  . إلاهىماتها و مضي الالتزام بةظغاءاتها غلى مؿخىي اإلاضًٍغ

غ ت و الخهاٍع ًدخىي هظا الػىهغ غلى ًل الحؿاباث اإلاخػلهت باإلااؾؿت مً ؤنُى :ث ـ الحؿاباث الؿىٍى

وزهىم و خؿاباث الىخاثج و ألاغباء و خؿاب الىدُجت ، بغامج اإلاغاظػت باليؿبت للؿىىاث الشالر اإلاايُت و 

غ الػامت و الخانت و الاؾخصىاثُت اإلاخػلهت بدؿاب اإلااؾؿت  . يظا الخهاٍع

:  ر ـ الخدالُل الضاثمت للحؿاباث 

ذ غلى بػٌ الحؿاباث  ًٍىن مً اإلاكُض ؤن ًدخكظ اإلاغاظؼ في ملهه الضاثم ببػٌ الخدالُل الهامت التي ؤظٍغ

و غاصة ما حؿخسضم . بؿُت مهاعهتها بالؿىىاث الؿابهت ، و ؤزظ مػُُاث الؿىت الحالُت يإؾاؽ للمهاعهت 

لت ألاظل ،  جدالُل الحؿاباث اإلاخػلهت باإلاهاٍعل ؤلاغضاصًت ، ألاؾهم ، الهغوى،الضًىن ٍَى

. الؼباثً،اإلااوهاث،اإلاىعصون، بلى ؾحر طلَ مً الحؿاباث التي ًغي اإلاغاظؼ بإهمُتها اهُالنا مً َبُػت اليكاٍ 

:  ظـ ـ ًل ما ًخػلو بالجاهب الجباجي و الاظخماعي 

                                                 
  1 - OBERT ROBERT , " pratiques internationales de la  comptabilité et de l'audit " ,édition dunod , paris ,1994,  p 150 .  

  2 -VHDAUX . F " l'audit sans papier " Réalité ou Fonction  , revue française de l'audit interne , Paris , N°141, septembre 1998 , p 29 

.    
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داث الىاظب بجباغه ، و ًل ما  ًدخكظ اإلاغاظؼ بالىزاثو الىاعصة مً بصاعة الًغاثب و الضالت غً هظام الخهٍغ

ًاث الًامً الاظخماعي ، و يظلَ الكإن باليؿبت للىزاثو  ًخػلو بالغنابت الجباثُت و قبه الجباثُت و اقترا

. اإلاخػلهت بالػالناث مؼ اإلاىظماث الػمالُت صازل اإلااؾؿت 

:  خـ ـ ًل ما ًخػلو بالجاهب الهاهىوي 

جدخىي هظه الكهغة غلى الػىانغ اإلاٍىهت للكو الهاهىوي للماؾؿت،مشل مدايغ اظخماغاث مجلـ ؤلاصاعة ، و 

يظا الػهىص اإلابرمت مؼ اإلااؾؿت يػهض الخإمحن،غهىص الهكهاث ، الىزاثو اإلاخػلهت ببراءاث الازتراع و ما ًخػلو 

غ الهاهىهُت . بالخهاٍع

و ختى  ًلػب هظا اإلالل صوعه الضاثم ًيبغي جىهُده بهكت مىخظمت و ؤزىاء ًل حؿُحر ًدضر في ًل غىهغ مً 

 . غىانغه،خظف اإلاػلىماث التي ؤنبدذ صون قاثضة و بغضاص ملخهاث للىزاثو طاث الحجم الٌبحر

:   ـ ملل الضوعة الحالُت 2

بياقت بلى اإلالل الضاثم ، ًدخكظ مغاظؼ الحؿاباث بملل ؾىىي لٍل غمُل ، ًدخىي غلى ؤوعام الػمل 

و ظضاُو جدلُلُت حػؼػ ألاعنام و ألاعنضة  اإلاخػلهت بدؿاباث الكترة الخايػت للمغاظػت يما ًدخىي غلى ؤوعام

وزُىاث ؤغماُ اإلاغاظػت التي جم ؤصائها لحؿاباث  الظاهغة في الحؿاباث ، و ًجب ؤن ًًم ؤًًا جكانُل

ت  .  الؿىت الجاٍع

ًخًمً هظا اإلالل ًل الػىانغ اإلاهمت للضوعة الخايػت للمغانبت و ال جخػضي هظه الضوعة، و مدخىاه ًخمشل في 

 :   الكهُى الخالُت

البرهامج الػام ، ناثمت اإلاخضزلحن ، الغػهامت الؼمىُت و مخابػت ألاقؿاُ ، ظضُو  )ـ جىظُم و جسُُِ اإلاهمت 

اعاث و مٍاجها – ؤوناث اإلاخضزلحن  ش ، قترة الٍؼ غ- جاٍع ش جهُُض الخهاٍع . (، جىاٍع

قغح ألاهظمت ، زغاثِ الخدبؼ و اؾخماعاث الغنابت الضازلُت ، جهُُم الغنابت  )ـ جهُُم هظام الغنابت الضازلُت 

الػُىاث اإلاضعوؾت و ألازُاء اإلاٌدككت – ؤوعام الػمل ... -  هظام ، بظغاءاث ، َغم اإلاداؾبت ، – الضازلُت 

 . (زالنت خُى صعظت الشهت اإلامىىخت للىظم اإلاػمُى بها و آزاعها غلى بغهامج مغانبت الحؿاباث – 

ت  بغهامج ًخماش ى و زهىنُاث و ؤزُاع اإلااؾؿت ، جكانُل ألاقؿاُ اإلاىجؼة ،  )ـ مغانبت الحؿاباث الؿىٍى

الحانل غليها مً اإلااؾؿت ؤو مً الؿحر اإلابرعة إلابالـ الحؿاباث التي جم قدهها ، – ؤو وسخ غنها – الىزاثو 

 .                        (خىنلت و حػالُو خُى ألاقؿاُ اإلاىجؼة و ألازُاع اإلاٌدككت 

ؤو الػكغ - 5-قدو الاجكانُاث اإلاىهىم غلها ناهىهُا ، اإلاهاصنت غلى الخمـ  )ـ جضنُهاث زانت ؤو ناهىهُت 

ألاظىع ألاولى ألاغلى،بقػاع ويُل الجمهىعٍت بالخالغباث اإلادخمل الػشىع غليها ، قدو الػملُاث ما بػض - 10- 

 . (اإلاحزاهُت الخخامُت 

الغؾاثل اإلاخباصلت مؼ اإلااؾؿت، مالخظاث خُى اظخماغاث مجلـ ؤلاصاعة و الجمػُت الػامت  )ـ وزاثو غامت 

. (للمؿاهمحن و زانت جلَ التي لها آزاع غلى خؿاباث الضوعة،وسخ مً اإلادايغ

                                                 


  .45هرجع سثق ذكرٍ ، ص : هحود تْتٍي -   

2 -   Ordre National des experts comptables et commissaires aux comptes et comptables agrées , " diligences 

professionnelles des commissaires de comptes " , Alger , 1994 , p 12 .          


 . 47 -  46: ص-هرجع سثق ذكرٍ ، ص: هحود تْتٍي -   
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جب ؤن جبهى يظلَ صازل و زاعط مٌخب اإلاغاظؼ ، خؿب اإلااصة  ت ٍو بن اإلاػلىماث اإلادخىاة في ملكاث الػمل ؾٍغ

مً ظهت ؤزغي غلى ؤن جدكظ هظه الىزاثو في  (12اإلااصة  )يما ًىو الهاهىن الخجاعي . مً ناهىن الػهىباث 301

 . ؾىىاث10ألاعقُل إلاضة ال جهل غً 

   (سجالث اإلاغاظؼ  )مظيغة اإلاغاظؼ: زاهُا 

ً بًًاخاث و اؾخكؿاعاث ؤو ؤزُاء حػترى الهاثمحن بػملُت اإلاغاظػت ،  و حهضف بمؿاى هظا السجل بلى جضٍو

و طلَ لػغيها غلى اإلاكغف إلبضاء الغؤي قيها ، و ًهىم اإلاكغف بػض طلَ بخجمُؼ ما ظاء بالسجل ، و غغيها 

. غلى اإلاؿاولحن غً اإلااؾؿت الجساط ؤلاظغاءاث الالػمت 

و في خالت جكؿحر اإلاالخظاث جكؿحرا ؾلُما ، ًهىم اإلاغاظػىن بظيغ ما جم بسهىنها في السجل الظي ًدخكظ 

به ، ؤما باليؿبت للمالخظاث التي جبهى مػلهت صون بًًاح قةجها ججمؼ في سجل واخض و جىهل بلى اإلالل الجاعي 

غه النهاجي . للمغاظػت ، زم حػغى غلى اإلاغاظؼ لٍي ًدىاولها في جهٍغ

:    و مً اإلاالخظاث التي ًضوجها اإلاغاظؼ في هظا السجل ما ًإحي 

 ـ بُاهاث باإلاؿدىضاث اإلاكهىصة ؤو ؾحر اإلاؿخىقُت لبػٌ الكغوٍ قٍلُت ؤو مىيىغُت ؤو ناهىهُت؛ 1

  ـ ؤعنضة الحؿاباث التي ًسص ى اإلاغاظؼ خضور الخالغب قيها؛ 2

  ـ يكل باألزُاء التي غثر غليها اإلاغاظؼ ؤزىاء غملُت اإلاغاظػت؛ 3

ض اإلاغاظؼ اؾخٌمالها في مغاث ناصمت؛ 4   ـ يكل باإلاؿاثل التي ًٍغ

ـ يكل بما وظضه مً سؿغاث في ؤهظمت الغنابت الضازلُت؛  5

ض اإلاؿاغض الغظىع قيها بلى اإلاغاظؼ الغثِس ي؛ 6  ـ اإلاؿاثل التي ًٍغ

 وطلَ خكاظا غلى)ـ اإلاؿاثل التي خغع بها اإلاغاظؼ مغاؾالث مؼ اإلااؾؿت 7

 ؛(   بزالء َغقه مً ؤي مؿاولُت في اإلاؿخهبل

 ـ الانتراخاث و الخػضًالث التي نض ًغي اإلاغاظؼ يغوعة بصزالها غلى بغهامج  8

ًاهذ خظقا ؤو بياقت؛        اإلاغاظػت ؾىاء 

غه النهاجي؛ 9  ـ الخدكظاث التي ًغي اإلاغاظؼ وظىب بزباتها في جهٍغ

ت مً مضًغ اإلااؾؿت 10  .ـ ما ًدهل غلُه اإلاغاظؼ مً بُاهاث قكٍى

أداتلإلاثباثلفيل ملش حعتلل:ل ملعلبل اثااثل

   مكهىم الهغاثً و ؤصلت ؤلازباث:ؤوال

ىت ، ولٌنها حكترى ظمُػا في ؤجها جمشل ًل ما ٌػخمض غلُه الكغص للىنُى  لهض حػضصث الخػاٍعل التي جىاولذ الهٍغ

ً الاغخهاص الؿلُم و بنضاع  بلى خٌم مػحن غً مىيىع مخىاػع غلُه،قهي جهضم البرهان،وبالخالي اإلاؿاهمت في جٍٍى

. الحٌم اإلاُلىب الهاثم غلى ؤؾباب مىيىغُت

ىت بإجها خهُهت مػغقت ؤو مجمىغت مً الحهاثو جهضم للمدٌمت بؿغى بنىاغها  و ٌػغف عظل الهاهىن الهٍغ

. بدهُهت الانتراح التي جغؾب الخدهو مىه 

و مً الخػٍغل الؿابو ًمًٌ الهُى ؤن نغاثً ؤلازباث بهكت غامت جخإؾـ غلى قٌغة وزبرة و قً مؿخسضميها ،و 

هي جخػلو ببػٌ الحهاثو و بًجاص وؾُلت اجهاُ بحن اإلاغاظؼ و ظالث 

                                                 


  .39ٌاسٍي قاسً ، هرجع سثق ذكرٍ ، ص -   
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و صقاجغ و الهىاثم اإلاالُت للماؾؿت،و هي التي حؿاغض اإلاغاظؼ في الحهُى غلى ؤيبر بزباث ممًٌ ؤو صلُل 

غه الكني غً الهىاثم اإلاالُت التي ًهىم بمغاظػتها ،  ً عؤًه النهاجي ، وبغضاص جهٍغ مىيىعي ًهخىؼ به لؿغى جٍٍى

ىت هي اإلاكخاح للحهُهت . يما ؤن الهٍغ

ىت في اإلاغاظػت يما ًلي  اؾخيباٍ اإلاغاظؼ هدُجت مً ؤمغ زابذ ؤو مً خهُهت ؤو : " و غلى طلَ قهض غغقذ الهٍغ

" . ظملت مً خهاثو جمٌىه مً اؾخسالم عؤي في مؿإلت مػُىت و بنىاغه باإلقهاح غلى هظا الغؤي 

كها بإجها  ل الاصغاءاث و الاغخهاصاث : " ؤما ؤصلت ؤلازباث قُمًٌ حػٍغ جلَ ألاؾـ و ألاؾالُب التي حؿاغض في جدٍى

و ًلجإ اإلاغاظؼ بلى ظمؼ ؤيبر غضص ممًٌ مً الهغاثً في الحاالث اإلاؿخػهُت " اإلاؼغىمت غلى اقتراياث مشبخت 

. ٌؿخػٌُ بها غً صلُل ؤلازباث الهاَؼ 

ً عؤًه الكني،و نض هو اإلاػُاع  و ًخٍىن مػظم غمل اإلاغاظؼ مً ظمؼ ؤصلت و نغاثً ؤلازباث ختى ًخىنل بلى جٍٍى

ًجب الحهُى غلى نضع واف مً ؤصلت ؤلازباث : " الشالض مً مػاًحر الػمل اإلاُضاوي و اإلاخػاعف غليها غلى ما ًلي

و الكدو اإلاؿدىضي و اإلاالخظت و اإلاغاظػت و اإلاهاصناث و ؾحرها يإؾاؽ ؾلُم  ؤو نغاثً اإلاغاظػت غً ٍَغ

 ."ًإلبضاء الغؤي في الهىاثم اإلاالُت جدذ اإلاغاظػت

ؤهىاع ؤصلت ؤلازباث و نغاثىه : زاهُا 

:  هىاى الػضًض مً ؤهىاع ؤصلت ؤلازباث و نغاثنها في الخضنُو و ؤهمها 

:    ـ الىظىص الكػلي 1

ٌػض الىظىص الكػلي مً ؤهم الهغاثً و ألاصلت التي ٌػخمض غليها اإلاغاظؼ غىض الهُام بكدو غىانغ اإلاغيؼ اإلاالي ، 

مؼ ألازظ بػحن الاغخباع ؤن الىظىص الكػلي لألنُى لِـ مػىاه اإلالٌُت و بىاءا غلى طلَ قةن الجغص الكػلي 

ىت مؼ عنُض خؿاب الهىضوم و ؤًًا قةن جُابو ؤعنضة  ىت ًجب ؤن ًُابو اإلابالـ اإلاىظىصة بالخٍؼ للخٍؼ

.  صقاجغ خؿاباث اإلاساػن مؼ نىاثم ظغص البًاغت ، و هٌظا لجمُؼ ألانُى زانت الشابخت

ضة اإلاشبخت في الضقاجغ 2 :    ـ اإلاؿدىضاث اإلاسخلكت اإلاٍا

و اإلاؿدىض مً ؤيثر ؤهىاع ألاصلت و الهغاثً التي ٌػخمض غليها اإلاغاظؼ في غمله و هي زالزت  

 :ؤهىاع 

. ؤ ـ مؿدىضاث مػضة زاعط اإلااؾؿت و اإلاؿخػملت صازله يكىاجحر الكغاء مشال 

.   بلخ ... ب ـ مؿدىضاث مػضة صازل اإلااؾؿت و مؿخػملت زاعظه يكىاجحر البُؼ و بًهاالث و الهبٌ 

ًالضقاجغ اإلاداؾبُت غلى ازخالف ؤهىاغها . ظـ ـ مؿدىضاث مػضة و مؿخػملت صازل اإلااؾؿت 

وجخضعط اإلاؿدىضاث في صعظت الاغخماص غليها جىاػلُا خؿب الترجِب الؿابو ، ؤي ؤن اإلاؿدىضاث آلاجُت مً زاعط 

اإلااؾؿت ؤنىي مً جلَ اإلاػضة مً نبل اإلااؾؿت خُض جؼصاص بمٍاهُت الؿل و الخىاَا في الحالت ألازحرة ، و 

ًتريؼ غمل اإلاغاظؼ في مغاظػت اإلاؿدىضاث غلى قدهها مً الىىاحي الكٍلُت و الهاهىهُت و اإلاىيىغُت ، و ًجب 

. ؤن ًظل ًهظا ألن باؾخُاغت ؤي شخو جؼوٍغ اإلاؿدىضاث و الخىانُؼ 

:   ـ ؤلانغاعاث الٌخابُت التي ًخدهل غليها اإلاغاظؼ مً زاعط اإلااؾؿت 3

و هي ؤلانغاعاث الٌخابُت مً ألاصلت التي ًدهل غليها اإلاغاظؼ مً زاعط اإلااؾؿت ، للحٌم غلى صحت ؤعنضة 

 .خؿاباث اإلاضًىحن و الخإيض منها يما هي مضوهت بالضقاجغ ، و التي جكُض مىاقهتهم غلى هظه ألاعنضة 

:   ـ الكهاصاث التي ًخدهل غلها اإلاغاظؼ مً بصاعة اإلااؾؿت 4
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و ٌؿخػمل هظا الضلُل بطا ما ناصف اإلاغاظؼ ؤمىعا ؤو مؿاثال ال ٌؿخُُؼ الحٌم غليها بىكؿه بل ًدخاط بلى 

نغاع مً ؤلاصاعة خُى طلَ لخإًُض ما هى واعص بالسجالث مً بُاهاث ، و مً ألامشلت غليها قهاصة ألانُى الشابخت 

 .و قهاصة ظغص بػٌ اإلاىظىصاث و قهاصة باإلاؿاولُاث الػغيُت التي نض ًلتزم بها اإلااؾؿت مؿخهبال 

 

:    ـ  وظىص هظام ؾلُم للغنابت الضازلُت 5

بن هظام اإلاغانبت الؿلُم ًدُذ للمغاظؼ بلى مىؼ خضور ألازُاء ، وبلى ايدكاقها ؤزىاء غملُت اإلاغاظػت ، و وظىص 

ًاقُا بل ًجب ؤن ًٍىن الىظام مىكظا ، قهىاى ماؾؿاث يشحرة ، نض ويػذ هظاما  الىظام في خض طاجه لِـ 

للغنابت الضازلُت و لٌنها ال جُبو ألن اإلاىظكحن ًجضون قُه حػُُال للػمل و الػىصة بلى الغوجحن ، و غلى هظا 

ًان الىظام مُبها قػال يما هى  قةن اإلاغاظؼ ال ًٌخكي بكدو جسُُِ الىظام بل غلُه ؤن ًغي بطا 

ًان الىظام ؾلُما في يىء ظغف اإلااؾؿت . مىيىع،وبلى ظاهب هظا قػلُه ؤن ًهغع ما بطا 

 

:   ـ الضنت اإلاداؾبُت و الكىُت للػملُاث اإلاهُضة في الضقاجغ و السجالث 6

ىت و صلُال غلى صحت الػملُاث و  حػخبر الضنت اإلاداؾبُت و الكىُت للػملُاث اإلاهُضة في الضقاجغ و السجالث نٍغ

صنت البُاهاث،وطلَ ًخدهو مً زالُ عظىع اإلاغاظؼ بلى الػملُاث اإلاسجلت في الضقاجغ و اإلاؿدىضاث و صقاجغ 

ً اإلاغاظػتو الٌكىف الخدلُلُت . ألاؾخاط و مىاٍػ

ويما ؾبو قةن هىاى اخخماالث يشحرة للخُإ الحؿابي غىض بظغاءاث غملُت الجمؼ،الُغح، الًغب ؤو الهؿمت 

و لٍي ًبرهً اإلاغاظؼ غلى صحت الػملُاث الحؿابُت ًجب ؤن ٌػُض بظغاء هظه الػملُاث لُخدهو مً هدُجتها و 

صحت هظه الىدُجت ، و مً هىا هجض ؤن اؾخػماُ آلاالث اإلاداؾبُت ٌػخبر صلُال بدض طاجه غلى اهخظام الضقاجغ و 

ًاغخباع وظىص هظام ؾلُم للغنابت الضازلُت صلُال مً ؤصلت ؤلازباث  . السجالث مً هظه الىاخُت جماما 

 

ش بنكاُ الحؿاباث7 :    ـ هخاثج جدبؼ الػملُاث الخالُت لخاٍع

ًان غمل اإلاغاظؼ ًبضؤ بػض بغضاص اإلاغيؼ اإلاالي و هخاثج ألاغماُ للماؾؿت ، و هظا ٌؿخؿغم غلى ألانل قترة  يما 

ً بلى  زالزت قهىع ، و زالُ هظه اإلاضة الالخهت نض جدضر بػٌ الػملُاث التي نض جٍىن صلُل (3)مً قهٍغ

غلى – بزباث غلى صحت ؤو زُإ بػٌ الػىانغ الخانت باإلاغيؼ اإلاالي و هدُجت ألاغماُ التي ًكدهها اإلاغاظؼ 

اصة عنم اإلابُػاث و بالخالي جطخم ألاعباح ، زم جهىم في بضاًت الػام الجضًض – ؾبُل اإلاشاُ  نُام اإلااؾؿت بٍؼ

 .بةزباث عص هظه اإلابُػاث ، و جلجإ بلى هظا ؤلاظغاء إلظهاع ألاعباح الهىعٍت لخسكي ؾىء بصاعتها 

 

  الػىامل اإلاازغة في يمُت ألاصلت و الهغاثً:  زالشا  

غ ، و هى  غ عؤًه الظي ًًمىه الخهٍغ غلى اإلاغاظؼ ؤن ًهىم بجمؼ ؤيبر نضع ممًٌ مً ؤصلت ؤلازباث و نغاثىه لخبًر

:  مًُغ بلى ؤلايشاع ؤو ؤلانالُ مً يمُت ألاصلت و الهغاثً جهىصه في طلَ غىامل غضة ؤهمها 

 

ىت1 :   ـ جٍلكت الحهُى غلى الضلُل ؤو الهٍغ

                                                 
  - IBID , p 41 .
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و الخىاؾب هىا غٌس ي ألن غلى اإلاغاظؼ ؤن ًىاػن صوما بحن اإلاىكػت اإلاخىزاة مً ظهت ، و غامل الخٍلكت ظهضا و 

ىت ،  ماال مً ظهت ؤزغي ، قةطا قانذ الخٍلكت اإلاىكػت ؤو الكاثضة اإلاىظىصة مً الحهُى غلى الضلُل ؤو الهٍغ

غلُه ؤن ٌػخمض غلى الحهُى غلى بضاثل ؤنل جٍلكت ، و هٌظا هجض ؤن مىيىع الخٍلكت ًازظ في الاغخباع غىض 

 . اإلاهاعهت بحن غضص مً ألاصلت جخكاوث في ًلكت الحهُى غليها و جخكو في ألاغغاى التي جدههها 

 

:  ـ ألاهمُت اليؿبُت للػىهغ الظي ًهىم اإلاغاظؼ بكدهه 2

بن يمُت ألاصلت و الهغاثً جدىاؾب َغصًا مؼ ألاهمُت اليؿبُت للػىهغ مىيىع اإلاغاظػت ، قٍلما ػاصث ألاهمُت 

اليؿبُت لبىض مػحن ًهىم اإلاغاظؼ بجمؼ ؤيبر نضع ممًٌ مً الهغاثً لخضغُم عؤًه خُى صحت طلَ البىض ؤو 

. الػىهغ 

و اإلاههىص بإهمُت الػىهغ اليؿبُت نُمت طلَ الػىهغ باإلاهاعهت مؼ الػىانغ ألازغي اإلادخىاة في الهىاثم اإلاالُت 

 .، و لِـ يبر ؤو نؿغ الػىهغ بهىعة مُلهت 

 

:   ـ صعظت يكاًت و صنت هظام الغنابت الضازلُت 3

مغ مػىا ؤن وظىص هظام عنابت ؾلُم ٌػخبر صلُال غلى اهخظام الضقاجغ و السجالث ، و مً هىا ظاء جدضًض هُام 

ًاهذ ألاهظمت اإلاُبهت ؾلُمت و  غملُت الازخباعاث اغخماص غلى صعظت مخاهت الغنابت الضازلُت اإلاؿخػملت، قٍلما 

 .صنُهت ًلما اوػٌـ طلَ ؾلبا غلى يمُت ألاصلت و مهضاع الازخباعاث و حجم الػُىاث 

 

:  ـ صعظت الخُغ التي ًخػغى لها الػىهغ مىيىع الكدو4

ًان غلى اإلاغاظؼ ؤن ًجمؼ  ًاهذ اخخماالث حػغى الػىهغ مىيىع اإلاغاظػت لالزخالؾاث و الخالغب ًلما  قٍلما 

ًامال للىهضًت،و ؤن غُىاث الظمم ؤيبر  ؤيبر يمُت ممٌىت مً ألاصلت و الهغاثً،ومً هىا هجض ؤن اإلاغاظػت ًٍىن 

مً ؾحرها وؿبُا ألن هظه الػىانغ بُبُػتها ؤيثر غغيت للخالغب مً ؾحرها ، قٍل الػىانغ اإلاىظىصة في 

ت في حػغيها للخالغب ؤو الؿغنت ؤو الخُإ، خُض ًىظض بػٌ ألانُى اإلاخضاولت التي  اإلااؾؿت لِؿذ مدؿاٍو

. ٌؿهل ازخالؾها ـ مشل الىهضًت ؤو البًاغت ـ بضعظت ؤيبر مً ألانُى الشابخت

خُض جىظض يؿٍى مػُىت غلى ونذ اإلاغاظؼ ، و هظه الًؿٍى مهضعها : ـ اخخماُ جإزغ هخاثج اإلاغاظػت 5

اصة حجم الػُىت ، و مشل هظا الًؿِ نض ًسكٌ في حجم ؤو في ونذ اإلاغاظػت ،و طلَ يىدُجت مىُهُت لغص  ٍػ

.  اإلاخػاملحن مؼ اإلااؾؿت إلاهاصناث اإلاغاظؼ مشال

حجُت ألاصلت و الهغاثً : عابػا 

ٌػىص ؤمغ جهضًغ حجُت الهغاثً و ألاصلت و صعظت الاغخماص غلها و اإلاكايلت بُنها بلى جهضًغ اإلاغاظؼ و خٌمه 

الصخص ي اإلابني غلى زبرجه و مهاعجه في مهىخه ، و بما ؤن ألاصلت جخكاوث مً خُض حجُتها و صعظت الاغخماص غليها 

ًان البض مً ويؼ ؤؾـ مػُىت مبيُت غلى الاغخباعاث الخالُت للمكايلت بحن ألاصلت  ، :

 

ىت ؤو صلـُل ؤلازباث1 بن لٍل صلُل : ـ نالخـُت الىؾُلت ؤو ألاؾلىب الكني الـظي ًدبؼ في الحهُى غلى الهـٍغ

بزباث وؾُلت قىُت مىاؾبت لحجمه و الحهُى غلُه ، قالىظىص الكػلي ٌؿخلؼم الجغص الكػلي،وؤلانغاعاث 
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ولٍل ؤؾلىب ؤخٍامه و نىاغضه التي بطا لم جغاع قهض الضلُل الظي .بلخ ...الخاعظُت حؿخىظب اإلاهاصناث 

ًدهل غلُه اإلاغاظؼ حجُخه  

 .و نىجه

 

ىت 2 ؾبو ؤن بِىا الهغاثً اإلاؿخهاة مً مهاصع زاعظُت ؤيثر زهت واغخماصا  :  ـ مهضع الهٍغ

 .مً ؾحرها لهػىبت الخىاَا ، الؿل و التزوٍغ 

 

بًجابُت طاجُت ، قالهغاثً ؤلاًجابُت ؤنىي في حجُتها ألجها ال : هىاى هىغان مً الهغاثً : ـُبُػت الهغاث3ً

ل و ال حػخمض غلى الخكؿحر الصخص ي و الاؾخيباٍ ، و مً ألامشلت غليها الىظىص الكػلي و ؤلانغاعاث  جدخمل الخإٍو

مً الؿحر و اإلاؿدىضاث الهاهىهُت الصحُدت ، ؤما الهغاثً الظاجُت قهي التي جغجٌؼ غلى الاظتهاص و الخكؿحر 

الصخص ي مً نبل اإلاضنو يخلَ التي ًدهل غليها هدُجت الاؾخكؿاعاث التي ًهىم بها غىض قدهه ألهظمت 

 . الغنابت الضازلُت للىخضة جدذ اإلاغاظػت

  

شلعًلعمليتل ملش حعتلل:ل ملعلبل اش بعل  اخلٍش

غ ًًمىه عؤًه الكني اإلاداًض بسهىم الهىاثم اإلاالُت  ًخىلى اإلاغاظؼ بػض الاهتهاء مً غملُت اإلاغاظػت ، ويؼ جهٍغ

غ بلى مػاًحر .، و الىخاثج التي ؤمٌىه الىنُى بلُه و اإلاالخظاث اإلاسجلت بكإجها  سًؼ اإلاغاظؼ في بغضاصه للخهٍغ ٍو

.  مػُىت ، ووقها إلظغاءاث مدضصة 

غ هى بلىعة لىخاثج الكدو ، و الخدهو إلاً حهمه ألامغ ؾىاء صازل اإلااؾؿت ؤو : ؤوال  غالخهٍغ مكهىم الخهٍغ

غ ًخًمً عؤًه في زاعظها و هى اإلاغخلت النهاثُت في غملُت اإلاغاظػت  ، خُض ًسخم اإلاغاظؼ ؤغماله بةغضاص جهٍغ

مضي جمشُل الهىاثم اإلاالُت لىدُجت ؤغماُ اإلااؾؿت ، و مضي مهضانُت و اهخظامُت و خهُهت اإلاغيؼ اإلاالي ، 

الظي حػٌؿه الهىاثم اإلاالُت و مضي مهضانُت الٌكل الظي ًبحن الخؿُحراث في اإلاغيؼ اإلاالي بحن ؤُو قترة 

.  مداؾبُت و آزغها 

غ اإلاغاظػت ،  غ اإلاغاظػت ، و هىاى ؤمىع ًخػحن طيغها في جهٍغ بن مؿاولُت اإلاغاظؼ جخدضص بأعاثه اإلاشبخت  في جهاٍع

ًاهذ الهىاثم اإلاالُت نض ؤغضث َبها إلاباصت اإلاداؾبت اإلاخكو غليها ، و  غ غما بطا  خُض ًجب ؤن ًىو الخهٍغ

غما بطا جم بجباع هظه اإلاباصت بهىعة زابخت وممازلت لخلَ التي اجبػذ في الكترة الؿابهت ، و ؤًت مالخظاث 

غ غلى  جخػلو بٌكاًت و مالءمت البُاهاث اإلاىضحت و الظاهغة في الهىاثم اإلاالُت و ؤزحرا ًجب ؤن ًدخىي الخهٍغ

 .عؤي اإلاغاظؼ خُاُ الهىاثم اإلاالُت

غ : زاهُا  ؤهىاع الخهاٍع

ًخًمً الغؤي اإلانهي خٌما شخهُا بىاؾُت شخو له زبرة ، و جخىقغ قُه اإلاػاًحر الصخهُت اإلاخكو غلُه ، 

هضعه بسهىم مكٍلت مػُىت ، و بةؾهاٍ هظا اإلاكهىم غلى مجاُ اإلاغاظػت هجض ؤن مغاظؼ الحؿاباث  ٍو

ًاهذ الهىاثم اإلاالُت طاث مهضانُت و اهخظامُت و حػبر بىيىح غً اإلاغيؼ اإلاالي  ًهضع عؤًه قُما ًخػلو بما بطا 

                                                 
 1 -  MIKOL . ALAIN et STOLOURY . HERVE , " Comment travailler avec les auditeurs " , DUNOD , Paris , 1987,  P 

210 

       .   
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للماؾؿت ، و بما ؤن عؤي اإلاغاظؼ هى عؤي منهي قةهه ًجب ؤن ٌػخمض غلى و صعاؾت الهغاثً و ألاصلت الٍاقُت 

 .  للخػبحر غً مشل هظا الغؤي

و الىانؼ ؤن اإلاغاظؼ ًهىم بةبضاء عؤًه الكني خُى اإلاػلىماث الىاججت غً هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبُت ًىخضة 

غ الخالُت  غ غضم : واخضة ، و طلَ باؾخػماُ ؤخض ؤهىاع الخهاٍع غ ؾحر الخدكظي ، جهٍغ غ الخدكظي ، الخهٍغ الخهٍغ

.  1ببضاء الغؤي

غ الخدكظي1 : 2 ـ الخهٍغ

غ ، غىضما ًغي اإلاغاظؼ ؤن الهىاثم مدل الكدو حػبر في مجملها غً اإلاغيؼ اإلاالي  ٌؿخسضم هظا الىىع مً الخهٍغ

غ غلى غلم بها  و لظلَ . و الىدُجت ، مؼ وظىص نُىص و جدكظاث مػُىت ، ًجب ؤن ًٍىن مؿخػمل هظا الخهٍغ

 قةن اإلاغاظؼ غىض ببضاء عؤًه في الهىاثم اإلاالُت

و " باالنُالح " ؤو " باؾخصىاء "  ٌؿخسضم انُالخاث مػُىت للخػبحر غً جدكظاجه ، خُض غلُه اؾخسـضام ًلمت 

. لٍي ًدضص مؿاولُاجه و لِـ غضم اإلاىاقهت غلى الحؿاباث " آزظا باالغخباع " ؤخُاها 

:  و جخمشل هظه الخدكظاث في 

. ـ جدكظاث بكإن هُام الػمل الظي نام به اإلاغاظؼ 

. ـ جدكظاث جخًمً ههضا للهىاثم اإلاالُت 

ت ؤو ناهىجها   الىظامي  ًاث ؤو الهغاعاث الىػاٍع  .ـ  جدكظاث حكحر بلى مسالكت اإلااؾؿت لهاهىن الكغ

 

غ ؾحر الخدكظي2 حػني اإلاهاصنت بضون جدكظ ؤن الهىاثم اإلاالُت التي جمذ مغاظػتها جخهل بمؿخىي :3 ـ الخهٍغ

و ًمًٌ ؤن ًغقو هظا الىىع مً اإلاهاصنت بمالخظاث بهضف الكغح ؤيثر . غاُ مً الكغغُت و الهضم 

للمؿاهمحن و صون ؤن ًٍىن لهظه اإلاالخظاث ؤزغ غلى خهـُهـت الحؿاباث ، بط ؤن هظه ألازحرة جخهل بالكغغُت 

 .و الهضم و ؤن الهىاثم اإلاالُت حػُي الهىعة الهاصنت غً وكاٍ اإلااؾؿت و ويػُت طمتها 

 

غ غضم ببضاء الغؤي3  : 4 ـ جهٍغ

ت  غ في خالت غضم جمٌىه مً جُبُو ازخباعاث اإلاغاظػت التي ًغي ؤجها يغوٍع ٌػمض اإلاغاظؼ بلى بنضاع هظا الخهٍغ

غ مً  ً نىاغخه ، و نض جٍىن هظه اإلاىاوؼ مً اإلااؾؿت هكؿها ؤو مً ؤؾباب زاعظت غنها ًخٍىن الخهٍغ  3لخٍٍى

: قهغاث و هي 

  ًالـػاصة ؤغمـاُ اإلاغاظػت بٍلمت : الكهغة ألاولى  "  .باؾخصىاء ما ًلي " ؤو " ما غضا ما ًلي " جدىاُو 

  و جدىاُو اإلاؿبباث التي خالذ بحن اإلاغاظؼ و بحن نُامه بخُبُو بظغاءاث اإلاغاظػت : الكهغة الشاهُت

 .الالػمت 

  ًهغ قيها غضم نىاغخه باألعنام التي لم ٌؿخُؼ الخإيض منها ؤو البرهىت غليها ، خُض جازغ : الكهغة الشالشت

  .(لظا قةهىا هجضه ال ًبضي ؤي عؤي في الهىاثم اإلاالُت  )في غضالت جمشُل الهىاثم اإلاالُت للمغيؼ اإلاالي 

                                                 
 
1

  .42 ،ص1998، دار الجٍل تٍرّخ ، " ًظن الوعلْهاخ فً الوحاسثح ّ الوراجعح الوٌٍِح ، دّر الوحاسة فً اإلدارج ّ التشغٍل "  هحوْد قاسن تٌتْش 
2
  .65 ّ 64: ص-تْسواحح هحود ، هرجع سثق ذكرٍ ، ص 

3
IBID , P 66   .50هحود تْتٍي ، هرجع سثق ذكرٍ ، ص   

4
 50هحود تْتٍي ، هرجع سثق ذكرٍ ، ص  
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و ال قَ ؤن ببضاء عؤي ؾلبي ؤو غضم ببضاء عؤي في الهىاثم اإلاالُت مدل اإلاغاظػت ، ًمًٌ ؤن ًٍىن لهما ؤزغ 

زُحر في اإلااؾؿت ، و لظلَ قةن اإلاغاظؼ ًجب ؤن ًٍىن لضًه مبرعاجه 

: هظا الغؤي ؤو جبني هظا اإلاىنل غلى ًل قةن اإلاىنل الظي ًخبىاه مغاظؼ الحؿاباث ًخىنل غلى مضي 

  الكدو الظي نام به مغاظؼ الحؿاباث. 

  و ببضاء الغؤي ً ت الالػمت لخٍٍى  . بمٍاهُت الحهُى غلى اإلاػلىماث الًغوٍع

  التزام اإلااؾؿت غىض بغضاص نىاثمها اإلاالُت باإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخػاعف غليها. 

  ؤلاهماُ في جُبُو اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاهبىلت نبىال غاما. 

 وظىص مظاهغ لػضم الخإيض ؾحر الػاصي ال ًمًٌ جهضًغها بضعظت مػهىلت .

لل خالصتل اـفـل ألٌا

حكٍل اإلاغاظػت اإلاغآة الػايؿت لحهُهت البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاسخلكت و حػُي خٌما بكإجها ، و لهض قهض هظا 

. اإلاكهىم جُىعا مؿخمغا لخُىع مكهىم الضولت و ألقٍاُ اإلالٌُت الؿاثضة غلى مغ الػهىع 

و هدُجت لهظا الخُىع حػضصث وظاثل اإلااؾؿت ، و جىىغذ ؤهضاقها مً زالُ بًجاص الحلُى اإلاالثمت للدكىهاث 

. اإلاىظىصة و عقؼ الٌكاءة الانخهاصًت للماؾؿت 

ًان البض مً جىقغ بعقاصاث جكُض اإلاغاظؼ غىض نُامه  و مً ؤظل الحٌم غلى مهضانُت البُاهاث اإلاداؾبُت 

بػمله مً زالُ الاهخمام بػىهغ الخإهُل الػلمي و الػملي و الخإيُض غلى يغوعة الاؾخهالُ اإلااصي و اإلاػىىي 

لُهل بلى . ؤزىاء مماعؾت اإلاهىت و الػىاًت التي ًجب ؤن ًىليها ؤزىاء ؤصاثه إلاهمخه ، و ما ًترجب غنها مً مؿاولُت 

غ الظي ٌكٍل الضلُل اإلااصي لغؤي اإلاغاظؼ في مسخلل الىزاثو اإلاداؾبُت ، و بُان إلاؿاولُخه اججاه  بغضاص الخهٍغ

. هظا الغؤي 

.      و ؾُدبؼ هظا اإلاؿاع حؿلُِ الًىء غلى اإلاغاظػت و اإلاغانبت الضازلُت و هى ما ؾىدىاوله في الكهل الشاوي 
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 :ملدمت الفصل الثاوي 

ًاهذ جهخطش غلى الهُىد و السجالث اإلاداظبُت، أضبدذ آلان  جؿىسث اإلاشاحػت مً خُث الىؿام ، قبػذما 

ت و الدشؿُلُت للمؤظعت بما قيها هظام الشنابت الذاخلُت  و ٌػىد العبب في رلَ . جمغ حمُؼ اليشاؾاث ؤلاداٍس

إلى ظهىس الثىسة الطىاغُت التي هخج غنها يبر حجم اإلاؤظعاث و حػذد الػملُاث ، و بالخالي أضبدذ لهزه 

اإلاؤظعاث أمىالا يبيرة مً الطػب إداستها ، و هدُجت لهزه الخؿىساث أضبذ مً الػشوسي إًجاد وظُلت سنابت 

جػمً ألصخاب اإلاؤظعاث الٌبيرة اإلاداقظت غلى أمىالهم و أسباخهم و ججىب أغماُ العشنت و الؿش و 

. مداولت غذم الىنىع في ألاخؿاء 

وختى جٍىن غملُت اإلاشاحػت الذاخلُت أيثر دنت ، ٌػخمذ اإلاشاحؼ غلى أظلىب الػُىاث ؤلاخطابُت ، لُػمم بػذ 

. رلَ الىخابج اإلادطل غليها غلى اإلاجخمؼ اإلاذسوط 

ًامل هبرص قُه أهم مميزاث الشنابت و اإلاشاحػت الذاخلُت ، خُث جم جهعُم هذا  لزا نمىا بخخطُظ قطل 

:   مباخث 4الكطل إلى 

هخؿشم في اإلابدث ألاُو إلى ماهُت اإلاشاحػت الذاخلُت ، و في اإلابدث الثاوي اإلاشاحػت والػُىاث ؤلاخطابُت ، 

واخخظ اإلابدث الثالث في ماهُت الشنابت الذاخلُت و جىاُو اإلابدث الشابؼ و ألاخير جهُُم هظام الشنابت الذاخلُت 

 :ما هي املساجعت الداخليت : املبحث ألاول .

بىاءا غلى الاخخُاحاث اإلاتزاًذة للجهت اإلاعيرة للمؤظعت مً أحل قدظ البُاهاث و السجالث اإلاداظبُت ، و 

جهُُم هظام الشنابت الذاخلُت بؿُت الخطُى غلى مػلىماث حػٌغ الىغػُت الخهُهُت و ًخخز غلى أظاظها 

الهشاساث ، ظهشث الخاحت إلى اإلاشاحػت الذاخلُت ، و ختى هخمًٌ مً قهم اإلاػنى الخهُهي للمشاحػت الذاخلُت جم 

ًالخالي4جهعُم هزا اإلابدث إلى  :  مؿالب 

.  وشأة و حػٍشل اإلاشاحػت الذاخلُت : ـ اإلاؿلب ألاُو 

.  أهذاف اإلاشاحػت الذاخلُت : ـ اإلاؿلب الثاوي 

. مػاًير اإلاشاحػت الذاخلُت : ـ اإلاؿلب الثالث 

 . مهمت اإلاشاحػت الذاخلُت : ـ اإلاؿلب الشابؼ 

 

وشأة وحعسيف املساجعت الداخليت : املطلب ألاول 

 

وشأة اإلاشاحػت الذاخلُت : أوال 

ٌُت اإلاخدذة و مً ألاظباب ألاظاظُت التي  ًشحؼ ظهىس اإلاشاحػت يكٌشة إلى الثالزُيُاث و رلَ بالىالًاث ألامٍش

ٌُت في جخكُؼ زهل اإلاشاحػت الخاسحُت خاضت إرا غلمىا  أدث إلى ظهىسها هي سؾبت اإلاؤظعاث ألامٍش

ًاهذ جكشع غلى ًل اإلاؤظعاث التي جخػامل في ألاظىام اإلاالُت إلى إخػاع خعاباتها  ٌُت  ػاث ألامٍش الدشَش

و بهي دوس اإلاشانبت الذاخلُت مهمشا بدُث أنها لم جخظ باالهخمام . إلاشاحػت خاسحُت ختى ًخم اإلاطادنت غليها 

ىسى ظىت   و ًىهىا 1941الالصم في بادا ألامش إلى أن اهخظم اإلاشاحػىن الذاخلُىن في شٍل جىظُم مىخذ في هٍُى
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ٌُين ش هزه اإلاهىت و   ( I I A )ما ٌعمى بمػهذ اإلاشاحػين الذاخلُين ألامٍش الزي غمل مىز إوشابه غلى جؿٍى

. جىظُمها 

كها ظىت   1954 زم ظىت 1944و جماشُا مؼ الخؿىساث الانخطادًت الخذًثت،نام هزا اإلاػهذ بخػذًل حػٍش

ايدشاف ألاخؿاء و الؿش  ،بدُث هالخظ جؿىس أهذاقها مً هـظشة مداظبُت مدظت،حػـخمذ غلى1971و

  .والخالغباث إلى أن أضبدذ تهخم بٍل اليشاؾاث و الىظابل في اإلاؤظعت

ت ًمًٌ الاغخماد غليها في  أما في ونخىا الخاغش أضبدذ اإلاشاحػت الذاخلُت بالؿت ألاهمُت باغخباسها أداة إداٍس

ت بمكهىمها اإلاػاضش بدُث ابخذأث بىؿام و مجاُ غُو ًهخطش غلى مشاحػت الهُىد و  جششُذ الػملُت ؤلاداٍس

ت والدشؿُلُت هدُجت الظشوف الانخطادًت  . السجالث اإلاالُت زم اججهذ بػذ رلَ هدى اإلاجاالث ؤلاداٍس

أما في الجضابش قُمًٌ الهُى أن هزه الىظُكت خذًثت الاظخػماُ أو ختى خذًثت الاغتراف بها ييشاؽ ال ًمًٌ 

 مً الهاهىن 40الاظخؿىاء غىه ، قلم ًىظ غليها اإلاششع الجضابشي إال في نهاًت الثماهِىاث مً خالُ اإلاادة 

خ 01 / 88الخىحُهي للمؤظعاث سنم  ال ًخػين غلى "  التي جىظ غلى أهه 1988 حاهكي 12 الطادس بخاٍس

اإلاؤظعاث الػمىمُت الانخطادًت جىظُم هُاًل داخلُت خاضت باإلاشانبت في اإلاؤظعت و جدعين بطكت معخمشة 

 . "بأهماؽ ظيرها و حعُيرها 

ال ًجىص ألخذ أن ًخذخل في إداسة و حعُير اإلاؤظعت الػمىمُت "  غلى أهه 58يما أيمل في هظ اإلاادة 

الانخطادًت خاسج ألاحهضة اإلاشٍلت ناهىها و الػاملت في إؾاس الطالخُاث الخاضت بها ، حشٍل ًل مخالكت لهزا 

ت اإلاىطىص غليها في هزا الشأن  الخٌم حعُيرا غمىُا و ًترجب غنها جؿبُو نىاغذ اإلاعؤولُت اإلاذهُت و الجضابٍش

 ." 

حػٍشل اإلاشاحػت الذاخلُت   : زاهُا

ًالخالي  :  ظىداُو في هزا البىذ جهذًم أهم الخػاٍسل التي نذمذ للمشاحػت و هي 

ٌُين غلى أنها : الخػٍشل ألاُو  وشاؽ جهُُمي معخهل : " اإلاهذم مً ؾشف مجمؼ اإلاشاحػين الذاخلُين ألامٍش

ت حػمل غلى نُاط و  ًيشأ داخل مىظمت ألاغماُ إلاشاحػت الػملُاث يخذمت لإلداسة و هي وظُلت سنابت إداٍس

. "جهُُم قػالُت وظابل الشنابت ألاخشي 

ٌُين : الخػٍشل الثاوي   :غلى أنها  ( I I A )غشف مػهذ اإلاشاحػين الذاخلُين ألامٍش

ت بما قيها اإلاداظبُت "  وظُكت داخلُت جابػت إلداسة اإلاؤظعت لخػبر غً وشاؽ داخلي إلنامت الشنابت ؤلاداٍس

لخهُُم مذي جماش ي الىظام مؼ ما جخؿلبه ؤلاداسة أو للػمل غلى خعً اظخخذام اإلاىاسد بما ًدهو الٌكاًت 

 . 1"ؤلاهخاحُت الهطىي 

                                                 
  -Institut of International Auditors .


  

   - رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية العموم االقتصادية و " المراجعة الداخمية ميمتيا و مساىمتيا في تحسين التسيير : " شعباني لطفي ،
  .70 ، ص 2004 / 2003عموم التسيير ، جامعة الجزائر ، 

   -  1990، عمان ، "  اإلطار النظري و المحتوى السموكي –المراجعة الداخمية : " ص . أ . العمرات . 
   -  38 ، ص 1988 جانفي 12 الصادر بتاريخ 01 / 88 ، القانون 2العدد : الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية.  

  -  35العمرات أحمد صالح ، مرجع سبق ذكره ، ص . 
1
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جٍىن داخل اإلاؤظعت وظُكت معخهلت : "  اإلاشاحػت الذاخلُت غلى أنها Barbier و غشف يزلَ :الخعسيف الثالث 

ت الػامت  . 1"للخهُُم الذوسي للػملُاث لطالح اإلاذًٍش

هي وظُكت معخهلت و : " و هى حػٍشل اإلاػهذ الكشوس ي للمشاحػين و اإلاشانبين الذاخلُين : الخػٍشل الشابؼ 

مىغىغُت تهذف إلى إغؿاء غماهاث خُى دسحت الخدٌم في مخخلل الػملُاث التي جهىم بها اإلاؤظعت ، مؼ 

. 2"جهذًم هطابذ مً أحل جدعين وظُكت الدعُير قيها و خلو الهُمت اإلاػاقت 

و في ألاخير وعخؿُؼ الىضُى إلى حػٍشل نهاةي و هى أن اإلاشاحػت الذاخلُت هي أخذ الىظابل الكػالت للشنابت 

الذاخلُت قهي مجمىغت مً أهظمت أو أوحه وشاؽ معخهل داخل اإلاؤظعت جيشئه ؤلاداسة للهُام بخذمتها في 

جدهُو الػملُاث و الهُىد بشٍل معخمش لػمان دنت البُاهاث اإلاداظبُت و ؤلاخطابُت و في الخأيذ مً يكاًت 

الاخخُاؾاث اإلاخخزة لخماًت أضُى و ممخلٍاث اإلاؤظعت و في الخدهو مً إجباع مىظكي اإلاؤظعت للعُاظاث و 

ت اإلاشظىمت لهم و في نُاط ضالخُت جلَ الخؿـ و العُاظاث و حمُؼ وظابل  الخؿـ و ؤلاحشاءاث ؤلاداٍس

الشنابت ألاخشي في أداء أؾشاغها و انتراح الخدعِىاث الالصم إدخالها غليها ، و رلَ ختى جطل اإلاؤظعت إلى 

. دسحت الٌكاًت ؤلاهخاحُت الهطىي 

:  3أما أظلىب الػمل في اإلاشاحػت الذاخلُت، قُمًٌ جلخُطه في الخؿىاث الخالُت

  ـ مػشقت الػمل إهجاصه و الهذف مىه؛ 1

  ـ بىاء بشهامج دنُو ًىاظب الهذف اإلاىغىع و وغؼ الخؿـ للخىكُز؛2

 ـ قدظ غُىت للخأيذ مً ظالمت ؤلاهجاصاث؛      3

ت اإلاىغىغت؛ 4  ـ مهاسهت الخىكُز مؼ الخؿـ الىظٍش

ت اإلاػىُت غً ؤلاهجاصاث و الكشوناث و أظبابها وؾشم خل اإلاشٌالث 5 اث ؤلاداٍس ش إلاخخلل اإلاعخٍى .  ـ جهذًم جهٍش

: و ًمًٌ جلخُظ ؾبُػت اإلاشاحػت الذاخلُت في آلاحي 

  وشاؽ داخلي معخهل في اإلاؤظعت. 

  إداسة سنابُت بؿشع اهخهاد و جهُُم حمُؼ الشناباث ألاخشي التي جٍىنها ؤلاداسة. 

 ت أيثر منها وظُكت جىكُزًت؛  وظُكت اظدشاٍس

 ت ، بما قيها الشنابت اإلاداظبُت و الػبـ الذاخلي؛  ًمخذ وشاؾها إلى حمُؼ الشناباث ؤلاداٍس

 حػمل غلى جهُُم الشنابت اإلاداظبُت؛ 

  اإلاشاحؼ الذاخلي ال ًجب أن ًهىم بأي غمل مً أغماُ الخىكُز أو ٌشترى في أداء غمل ظىف ًهىم

 .بمشاحػخه

 

 

 

                                                 
1
 Barbier :op.Cit, P20 

 
2
 IFACI : www ifaci . sommaire . com / htm le 07/ 01 / 2005 .  
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أهداف املساجعت الداخليت  : املطلب الثاوي 

ًان ايدشاف الؿش ًاهذ اإلاشاحػت الذاخلُت جخم بػذ جىكُز الػملُاث اإلاداظبُت قهذ  وألاخؿاء و غبـ  إلاا 

للخأيذ مً ظالمت  ( (vérificationالبُاهاث اإلاداظبُت ًمثل الػمل ألاظاس ي للمشاحػت الذاخلُت،أي الخدهُو 

. السجالث و البُاهاث اإلاداظبُت و اإلاداقظت غلى أضُى اإلاؤظعت

 ( ( évaluation ، خذر جؿىس مىؿهي لىظُكت اإلاشاحػت الذاخلُت و هى وشاؽ الخهُُم  19و في نهاًت الهشن 

. إلاعاغذة ؤلاداسة في خٌمها غً يُكُت الخىكُز لألوشؿت اإلاخخلكت داخل اإلاؤظعت 

( protectrice )و ًخطح مً هزا ًله أن وظابل اإلاشاحػت أشبه ما جٍىن بالخذماث الىنابُت

ت مً الاهدشاف ، يزلَ هي إوشابُت ألنها جػمً دنت البُاهاث  ألنها جدمي أمىاُ اإلاؤظعت وجدمي الخؿـ ؤلاداٍس

اإلاعخػملت مً نبل ؤلاداسة في جىحُه العُاظت الػامت للمؤظعت،و ألنهـا جذخل الخدعِىاث و الخػذًالث الالصمت 

ت و الشنابُت و للخماش ي والخؿىساث الخذًثت .   غلى ؤلاحشاءاث ؤلاداٍس

 : 1و جأظِعا غلى ما جهذم ًمًٌ جهعُم أهذاف اإلاشاحػت الذاخلُت إلى الهذقين الخالُين و هما

الحمايت أو الخحليم  : الهدف ألاول 

:  ٌػني مكهىم الخماًت جذنُو ألاخذار و الىناةؼ اإلااغُت للخدهو مً آلاحي 

 .دنت وجؿبُو الشنابت اإلاداظبُت و مً إمٍاهُت الاغخماد غلى البُاهاث اإلاداظبُت  .1

 .إن أضُى اإلاؤظعت نذ جم اإلاداظبت غنها وأنها مداؾت بالخماًت الٍاقُت مً العشنت .2

جهُُم الػبـ الذاخلي مً خُث جهعُم ألاغماُ بما ًدهو حعلعل جىكُز الػملُاث ، بدُث ًذنو  .3

 .ًل مىظل غملُاث اإلاىظل الزي نبله ، و هزا ال ًؤدي إلى جٌشاس ألاغماُ 

 

إلاوشائي أو الخلييم : الهدف الثاوي 

و ٌػذ الهذف ؤلاوشاةي امخذاد إلاشاحػت ألاهذاف اإلاالُت ، لزا قئن مكهىم الهذف ؤلاوشاةي ًخػمً الخأيذ مً 

ًل حضء مً وشاؽ اإلاؤظعت مىغؼ الشنابت ، و لزلَ قئن جدهُو هزا الهذف ًٍىن مً خالُ جأظِغ بشهامج 

ش اإلاالُت ، و بىاءا غلى رلَ قئن  ؿت الخىظُمُت و لِغ مً خالُ الخهاٍس للمشاحػت الذاخلُت مً خالُ الخٍش

اإلاشاحؼ الذاخلي ، ٌػذ في هزه الخالت ممثال لإلداسة الػامت و لِغ ممثال لإلداسة اإلاالُت ، و رلَ ألهه ًهُم مذي 

جهاسب أهذاف ألاهظمت الكشغُت مؼ ألاهذاف التي وغػتها ؤلاداسة الػلُا لها أو مذي جماش ي الىظام مؼ ما 

. جخؿلبه ؤلاداسة 

 

معايير املساجعت الداخليت و كواعدها : املطلب الثالث 

معايير املساجعت الداخليت   : أوال 

 اإلاىظمت   نامذ1947إن نىاغذ و مػاًير اإلاشاحػت الذاخلُت لم ًخم جدذًذها في ًىم واخذ ، بل في ظىت 

الػاإلاُت للمشاحػت الذاخلُت بخدذًذ معؤولُاث اإلاشاحػين الذاخلُين و التي تهذف مً خاللها إلى جدذًذ 

.  أهذاف و مجاُ جذخلهم 

                                                 
1
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 ظهش ما ٌعمى بهاهىن اإلاػاملت الزي خذد مػاًير اإلاشاحػت و غشوسة 1968و في بذاًت ظىت و جدذًذا خالُ ظىت 

. 1الاظدىاد إليها

جخٍىن اإلاػاًير ألاظاظُت للمشاحػت الذاخلُت مً خمغ مػاًير مٌملت بخمغ وغششون مػُاس قشعي و هي جخميز 

:  باصدواحُت الخطابظ

الاسخلالليت  :  املعياز ألاول 

إن اإلاشاحػين الذاخلُين ًجب أن ًٍىهىا معخهلين غً اليشاؾاث التي جخػؼ للكدظ و اإلاشاحػت مً ؾشقهم " 

 . " ...

. إرن قاإلابادا مػلً غنها معبها بطكت غامت و غلى اإلاشاحؼ إًجاد الىظابل الىاحػت إلمٍاهُت جؿبُهها 

ًاآلحي  ً قشغُين مشجبؿين بهزا اإلاػُاس الشبِس ي و هما  أما قُما ًخظ اإلاػهذ الذولي للمشاحػت قهذ قشع مػُاٍس

 :

: أ ـ مػُاس مىغىع اإلاشاحػت غمً الخىظُم 

. إن مطلخت اإلاشاحػت ًجب أن جأخز مىغىع غلى معخىي حعلعلي و الزي ٌعمذ لها بمماسظت معؤولُاتها 

:  ب ـ مػُاس اإلاىغىغُت 

. إهه إلاً واحب اإلاشاحػين الذاخلُين جىكُز و إهجاص أغمالهم بٍل مىغىغُت 

ًجب أن ًٍىن اإلاشاحؼ الذاخلي معخهال غً ألاوشؿت و الىظابل التي : " و غً الذيخىس ظمير الطبان قئهه 

ًهىم بمشاحػتها و هزا ًخؿلب غشوسة وحىد مطلخت اإلاشاحػت الذاخلُت معخهلت غً باقي ؤلاداساث و أن جٍىن 

ت و دون أي غؿـ و يزا إهجاص  جابػت أو خاغػت ألغلى ظلؿت في اإلاؤظعت مما ٌعمذ بمماسظت غملها بٍل خٍش

ت اإلادُؿت بهم و بػملهم " .  2أغمالهم بمىغىغُت دون الخـأزش باإلادُـ و الظشوف اإلاادًت و اإلاػىٍى

 

ألاهلُت اإلاهىُت : اإلاػُاس الثاوي 

مً الطػب الاغخهاد أن مجشد الخطُى غلى شهاداث غلُا حامػُت أو أخشي مػترف بها غملُا ٌعمذ بالخٌم 

غلى ألاهلُت و الجذاسة الخهىُت للمشاحػين ألن ما ًيخظشان ًدههه اإلاشاحؼ الذاخلي خالُ مماسظخه إلاهامه هى 

ً داخل اإلاؤظعت . ش يء في ؾاًت ألاهمُت ألهه ًخػلو بػمان مطذانُت ألاغماُ اإلاىجضة مً ؾشف اإلاعيًر

لزا جهشس وغؼ زماهُت مػاًير قشغُت مخػلهت بهزا اإلاػُاس و التي ًمًٌ مً خاللها جدذًذ ألاهلُت اإلاهىُت للمشاحؼ 

. الذاخلي 

:  أ ـ مػُاس اخخُاس و جىحُه اإلاعخخذمين في إؾاس اإلاشاحػت الذاخلُت 

ً إلاعخىي أغماُ اإلاشاحػت  ً مىاٍص مً خالُ هزا اإلاػُاس ًيخظش اإلاشاحؼ الذاخلي أن ًخطل بأهلُت و جٍٍى

ىاغالُا جهابله خبرة مهىُت و جهىُت واظػت . الذاخلُت ال ًمًٌ إهجاصها إال مً ؾشف أشخاص جلهىا جٍٍى

:  ب ـ مػُاس مػشقت اهذماج و أهلُت جهىُت

                                                 
1
 JAQUE RENARD:" théorie et pratique de l'audit interne", Edition d'organisation , 5

ême 
édition , Paris,2004 ,p107. 

2
 141 ، ص 1996، اإلسكندرية ، الدار الجامعية ،  " – مدخل نظري و تطبيقي –المراقبة و المراجعة الداخمية : " محمد سمير الصبان  
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اظدىادا لهزا اإلاػُاس ًخىحب غلى مطلخت اإلاشاحػت أن ججمؼ غذد مً ألاشخاص الزًً جخىقش قيهم ألاهلُت 

الخهىُت الالصمت مً أحل مماسظت معؤولُاتهم ، بمػنى آخش ًلما جىظؼ مجاُ جؿبُو اإلاشاحػت الذاخلُت ًلما 

.   جىظػذ مػه مطلخت اإلاشاحػت الذاخلُت 

ًافي في خالت وحىد مؤظعاث مطؿشة ال جخدمل الػذد الٌبير مً اإلاىظكين و لهذ قٌش  و ًبهى هزا اإلاػُاس ؾير 

الخبراء في إًجاد الخل لهزه اإلاشٍلت و رلَ بىغؼ جدذ جطشف مطلخت اإلاشاحػت الذاخلُت مىظل 

اخخطاص ي جابػا إلخذي الهُئاث و ًهخطش دوسه في مشاقهت و معاغذة اإلاشاحؼ الذاخلي خالُ أداء مهامه 

. الخاضت باإلاجاُ الخهني مثال 

ولًٌ ًبهى هزا الخل ؾير مشؾىب قُه لػذم جىاقهه مؼ مػُاس الاظخهاللُت ، لزا جلجأ مػظم هزه اإلاؤظعاث 

. إلى خبراء خاسحُين 

: حـ ـ مػُاس ؤلاششاف 

إن ؤلاششاف ٌشٍل أظاظا ٌػخمذ غلُه اإلاشاحؼ في غملُت اإلاشاحػت و الشنابت الذاخلُت و هى أخذ غىاضش جهُُم 

. حذاسة مطلخت اإلاشاحػت 

 ( : déontologie )د ـ مػُاس اخترام ناهىن الخخاؾب أو اإلاػاملت 

و ًأحي اخترام هزا الهاهىن بػذ جؿبُو و اخترام الىظام الذاخلي للمؤظعت و لِغ له غالنت باالظخهاللُت و ال 

. باإلاعخىي الدعلعلي للمشاحػت الذاخلُت 

:  و ـ اإلاػُاس الخاص مػشقت ، اهذماج و أهلُت جهىُت 

مً اإلاالخظ أن هزا اإلاػُاس له غالنت وؾُذة مؼ اإلاػُاس الثاوي إال أهه ًخخلل غىه ببػؼ اإلاميزاث ، قبِىما 

ً مطلخت اإلاشاحػت الذاخلُت خعب اإلاػُاس الثاوي ، قهىا  ًخىحب حمؼ مجمىغت مً ألاشخاص ألايكاء لخٍٍى

هجذ أن اإلاػُاس الخامغ الخاص يهخم بػىاضش مطلخت اإلاشاحػت خُث ًكترع أن ًٍىن غىطش مً هزه 

اإلاجمىغت ملما باإلاػشقت،الاهذماج وألاهلُت الخهىُت لؿشع الاظخكادة مً خبرجه بطكت قشدًت ، يزلَ هجذ أن 

. هزا اإلاػُاس ًبرص ألاخؿاء التي جىجم في خالت مماسظت اإلاشاحػت الذاخلُت مً ؾشف أشخاص ؾير أيكاء 

ت و الاجطاالث  : ن ـ مػُاس الػالناث البشٍش

إن هزا اإلاػُاس يهخم بٌُكُت حػامل اإلاشاحؼ الذاخلي مؼ باقي الهُئاث أو الىظابل الخاغػت ألغماُ اإلاشاحػت لزا 

. ًكترع اخخُاس أشخاص لهم الهذسة في الخدذر و الاجطاُ ، إغاقت إلى أهلُتهم الخهىُت و الػملُت 

ً اإلاخىاضل :  ي ـ مػُاس الخٍٍى

ًاقُت ،  يما ريشها آهكا ، إن مجشد الخطُى غلى شهاداث غلُا حامػُت أو أخشي مخػلهت بالخبرة اإلاهىُت ؾير 

. لزا قئن اإلاشاحؼ غلُه أن ًجذد مػلىماجه بطكت معخمشة و ًلما دغذ الخاحت إلى رلَ 

:  هـ ـ مػُاس الػمير اإلانهي 

إن أظاط هجاح أغماُ اإلاشاحػين الذاخلُين هى جدليهم بالػمير اإلانهي الزي ًبهيهم دابما معخهلين و ؾير 

ً و مىغىغُين، و هجذ هزا اإلاػُاس قي ًل الىظابل . مىداٍص
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(  étendue des travaux)الخاص بأهذاف اإلاشاحػت و أغمالها و مذاها :اإلاػُاس الثالث

إن مجاُ جذخل اإلاشاحػت ًجب أن ًخػمً قدظ و جهُُم إلاذي قػالُت هظام الشنابت الذاخلُت للخىظُم و 

يزلَ هىغُت ؤلاهجاص في إؾاس جأدًت اإلاهام اإلاعىذة إلُه و ًىبثو مً هزا اإلاػُاس غذة مػاًير قشغُت حػخبر 

يمهاًِغ و مؤششاث ًمًٌ للمشاحؼ الذاخلي إجباغها لػمان هىغُت حُذة ألغماله و مً بين هزه اإلاػاًير 

:  الخاضت ما ًلي 

:  أ ـ مػُاس مطذانُت اإلاػؿُاث و اإلاػلىماث 

ٌػخبر هزا اإلاػُاس مً أوابل ألاهذاف الخمعت لىظام الشنابت الذاخلُت ، قاإلاشاحؼ الذاخلي غلُه أن ًخدهو مً 

. صخت و مطذانُت ًل اإلاػؿُاث و اإلاػلىماث اإلاعخػملت في حمؼ الىظابل 

 

:  ب ـ مػُاس اخترام العُاظاث،اإلاخؿؿاث،ؤلاحشاءاث،الهىاهين و الهىاغذ 

هزا اإلاػُاس ًٍىن خاص بمماسظت اإلاشاحػت الخىظُمُت مهاسهت ببػؼ ؤلاحشاءاث و الهىاغذ اإلاىغىغت داخل 

اإلاؤظعت خُث ًخىحب غلى اإلاشاحؼ الذاخلي الخأيذ مً أن هزه ؤلاحشاءاث و الهىاغذ جؿبو بشٍل حُذ و هزا 

. لخجىب ًل الاوػشاحاث 

:  حـ ـ مػُاس اإلاداقظت غلى ألاضُى 

ت،بل ًجب ؤلاشاسة إلى أن ألاضل الثمين في اإلاؤظعت هى  ال جهخطش أضُى اإلاؤظعت غلى ألاضُى اإلاادًت و اإلاػىٍى

جب بشمجت أغماُ اإلاشاحػت جخظ هزه الىظُكت ،  الػىطش البششي ، لزا ًجب الخأيذ مً وحىد هظام أمني ٍو

. لزلَ يهخم هزا اإلاػُاس بهزا الىىع مً الىظابل

:  د ـ مػُاس الاظخػماُ الانخطادي و الكػاُ للمىاسد 

ٌػخبر هزا اإلاػُاس سابؼ أهذاف هظام الشنابت الذاخلُت و هى يهخم بمذي مشاحػت الاظخػماالث للمىاسد اإلاالُت ، 

ت و الخهىُت في إؾاس الدعُير داخل اإلاؤظعاث  .  البشٍش

:  و ـ مػُاس جدهُو ألاهذاف اإلادذدة مً اليشاؾاث الكػالت و البرامج 

ًهىم اإلاشاحؼ الذاخلي بكدظ غملُاث اإلاؤظعت و بشامجها للخأيذ مً مذي جؿابهها مؼ ألاهذاف اإلاعؿشة و 

ًاهذ الػملُاث و البرامج مؿبهت وقها للخيبؤاث .  جدذًذ ما إرا 

 

 ( exécution du travail d'audit )جىفير أعمال املساجعت : املعياز السابع  

أن غمل اإلاشاحػت ًجب أن ًخػمً الخخؿُـ للمهام ، قدظ و جهُُم اإلاػلىماث اإلاخدطل غليها و يزا جهذًم 

ًالخالي  ت و خاضت و هي  الىخابج اإلاعخخشحت و مخابػتها ، لزلَ ًجذس بىا جهعُم هزا اإلاػُاس إلى أسبػت مػاًير زاهٍى

  :

:  أ ـ مػُاس الخخؿُـ للمهام 

ًجب أن جٍىن ًل مهمت ًهىم بئهجاصها اإلاشاحؼ الذاخلي مخؿؿت و هزا ٌػني أنها جذخل غمً بشهامج معؿش و 

. مهبُى مً ؾشف ؤلاداسة الػامت للمؤظعت 

:  ب ـ مػُاس قدظ و جهُُم اإلاػلىماث 
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مً خالُ هزا اإلاػُاس ًدعنى لىا أن هكهم أهه غلى اإلاشاحؼ الاغخماد غلى مجمىغت الىزابو و اإلاػلىماث اإلاىغىغت 

جدذ جطشقه و هزا لخمٌىه مً غشع الخالت الخاغػت للكدظ و اإلاشاحػت و ًجب أن جٍىن الىخابج اإلاخدطل 

و البراهين و الذالبل الىزابهُت  . غليها مبرسة غً ؾٍش

:  حـ ـ مػُاس جهذًم الىخابج 

ش شامل  . هزه اإلاػلىمت أظاظُت باليعبت للمشاحؼ الذاخلي قلِغ هىاى مً مشاحػت دون أن جيخهي بخهٍش

ش  :  د ـ مػُاس مخابػت الخهاٍس

ش الطادسة مً  ًبهى هزا اإلاػُاس دابما في إؾاسه الػام ألهه ًكشع غلى اإلاشاحؼ الذاخلي غشوسة مخابػت الخهاٍس

. مطلخت اإلاشاحػت الذاخلُت لًٌ ال ًملي غلُه يُكُت إحشاء هزه اإلاخابػت

حسيير مصلحت املساجعت الداخليت  : املعياز الخامس 

مً خالُ هزا اإلاػُاس ًظهش أن مذًش اإلاشاحػت الذاخلُت هى اإلاعير الىخُذ إلاطلخت اإلاشاحػت الذاخلُت و غلُه 

. حعُيرها بطكت مالبمت 

ًان مً الىاحب  إن هزا اإلاػُاس ًخُى اإلاعؤولُت الٌبيرة إلى اإلاذًش،واإلاعؤوُ غلى مطلخت اإلاشاحػت، لزلَ 

ت و التي تهذف إلى يُكُت جىظُم حعُير مطلخت اإلاشاحػت الذاخلُت  :  اظخخشاج ظخت مػاًير زاهٍى

: أ ـ مػُاس هذف ألاهلُت و اإلاعؤولُت 

ًكشع هزا اإلاػُاس غلى مطلخت اإلاشاحػت الذاخلُت غشوسة إغذاد وزُهت مً خاللها ًبرص الهذف ، آلالُت و 

. معؤولُت ًل مشاحؼ غمً مجمىغت اإلاشاحػين الذاخلين 

:  ب ـ مػُاس الخخؿُـ 

لهذ جؿشنىا مً خالُ اإلاػُاس الشابؼ الخاص إلى جخؿُـ مهمت اإلاشاحؼ ، لًٌ في هزا اإلاػُاس ًهطذ بالخخؿُـ 

. هى مخؿـ اإلاشاحػت الزي ًخم إغذاده لكترة مؿىلت ؾالبا ما جتراوح مً زالر إلى خمغ ظىىاث

      :    حـ ـ مػُاس العُاظاث و ؤلاحشاءاث 

 يؿيره مً اإلاعؤولين غلى مذًش اإلاشاحػت أن ًهىم بخػٍشل العُاظت و ؤلاحشاءاث الخاضت بػمل اإلاشاحػت هى 

. أًػا غلُه وغؼ و إغذاد آلُت الشنابت الذاخلُت

 

ً اإلاعخخذمين  :  د ـ مػُاس حعُير و جٍٍى

أًػا و يؿيره مً اإلاعؤولين ، غلى مذًش اإلاشاحػت الذاخلُت أن ًدعً اخخُاس اإلاعاغذًً مً اإلاشاحػين 

. الذاخلُين الزي ًجب أن ًخطكىا باألهلُت الػملُت و الػلمُت 

:  و ـ مػُاس اإلاشاحػىن الخاسحُىن 

ًكشع هزا اإلاػُاس غلى اإلاشاحؼ الذاخلي غشوسة الخػامل و الخػاون مؼ اإلاشاحؼ الخاسجي الزي ٌػُىه مجلغ 

. إداسة اإلاؤظعت 

:  ي ـ مػُاس مشانبت الىىغُت 

إن جهُُم جؿلػاث و قػالُت أغماُ اإلاشاحػت الذاخلُت هي غشوسة مً أحل الخؿىس إرن ًكترع أن ًهىم مذًش 

. اإلاشاحػت بئغذاد ًل الىظابل التي جمٌىه مً غملُت الخهُُم
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 مهمت املساجعت الداخليت: املطلب السابع 

 :  خؿىاث أظاظُت و هي3جمش مهمت اإلاشاحؼ الذاخلي بمشاخل زابخت و مىخظمت ، خُث ًمًٌ جطيُكها إلى 

 

جدػير مهمت اإلاشاحػت الذاخلُت : أوال 

:  ًهىم اإلاشاحؼ في هزه اإلاشخلت بخدػير و إغذاد مجمىغت مً الىزابو و ألاغماُ هلخظ أهمها قُما ًلي 

 ( :  L'ordre de mission ) ـ ألامش باإلاهمت 1

ٌػلم هزا . ًخمثل في جىيُل يخابي ال ًكىث ضكدت واخذة ًخدطل غلُه اإلاشاحؼ الذاخلي بأمش مً اإلاذًش الػام 

ألامش اإلاعؤولين الشبِعُين الزًً ًذخلىن خيز الخذخل للمشاحػت الذاخلُت ، بدُث ٌػؿي للمشاحؼ الذاخلي ختى 

. الذخُى في مخخلل مطالح اإلاؤظعت و ًمٌىه مً مباششة غمله

 ( :  Le plan d'approche ) ـ خؿت الخهشب 2

جىظم خؿت الخهشب مشخلت الذساظت ، قهي جخؿلب مً اإلاشاحؼ الذاخلي حمؼ اإلاػلىماث ألاولُت التي جخظ 

خ اإلاؤظعت ، اإلاػؿُاث التي جمًٌ مً الخدلُل اإلاالي للمؤظعت،الخػشف غلى  )اإلاؤظعت مدل اإلاشاحػت  جاٍس

ش للمشاحػين العابهين،دساظت و جدلُل اإلاىظمت والخػشف غلى ألاخؿاس و (أدواث الدعُير في اإلاؤظعت،حمؼ الخهاٍس

. قشص الخدعين

وفي ألاخير .غلى اإلاشاحؼ الذاخلي أن ًأخز بػين الاغخباس اإلاهمت اإلاهذمت إلُه و أن ٌعخمؼ إلى مشاؾل اإلاذًش الػام

. غلُه أن ًدلل مهمخه إلى مىاغُؼ مشاحػت مدذدة بطكت دنُهت وواضخت

               (Tableaux des forces et des faiblesses apparentesTFfA): ـ حذُو الهىة و الػػل الظاهشة3

إلاػشوقت في خؿت الخهشب،قهى  ًلخظ حذُو الهىة و الػػل مشخلت جدلُل اإلاخاؾش الىانػُت غلى أظاط ألاهذاف  

. ًبين سأي اإلاشاحؼ الذاخلي بشٍل واصح خُى ًل مىغىع نام بذساظخه

 ُ شجب هزا الجذو ظلمُا ألاخؿاس بهذف  ٌشٍل حذُو الهىة و الػػل وانؼ الهىة والػػل الخهُهُت أو اليعبُت،ٍو

ش اإلاىحه  . جدػير الخهٍش

 :ًظهش هزا الجذُو غلى الشٍل الخالي 

حذُو الهىة و الػػل الظاهشة  : ( 1 – 2 )الجذُو 

 

 ,OLIVIER . LEMANT : " la conduite d'une mission d'audit interne " , Edition Dunod , IFACI  :  اإلاطذس 

1991 , P 64 . 

 

ش الخىحُهي 4  ( :  le rapport d'orientation ) ـ الخهٍش

                                                 
  OLIVIER . LEMANT : " la conduite d'une mission d'audit interne " , Edition Dunod , IFACI, 1991 , P 35 .-1  

الشمض الهذف اإلاىغىع 
الشأي 

الخػلُو 
سنم اإلاشحؼ غػل نىة 
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ش الخىحُهي مػالم بدث مهمت اإلاشاحؼ الذاخلي و خذودها  قهى ٌػبر غً ألاهذاف التي . ٌػشف و ًدذد الخهٍش

. ٌععى اإلاشاحؼ إلى جدهُهها و اإلاؿالبت مً ؾشف اإلاذًش الػام 

ش الخىحُهي وضل جىظؼ مهمت اإلاشاحؼ الذاخلي و خذودها ، ويزا الجشد لجمُؼ مجاالث  ًخػمً الخهٍش

 .اإلاشاحػت اإلاؿؿاة مً ؾشف اإلاشاحؼ الذاخلي 

  ( : le programme de vérification ) ـ بسهامج الخحلم 5

ش اإلاىحه ، قهى وزُهت داخلُت في مطلخت  هى البرهامج اإلاشٍل مً أحل إدساى ألاهذاف اإلاخىخاة مً الخهٍش

. اإلاشاحػت الذاخلُت يهذف إلى حػٍشل و جهعُم مجمىغت الػمل و إلى جخؿُـ و مخابػت غمل اإلاشاحػين 

 

مشخلت الػمل اإلاُذاوي للمشاحػت الذاخلُت : زاهُا 

 ، لزا ظُهىم بالخؿىاث الخالُت حعخىحب هزه اإلاشخلت غلى اإلاشاحؼ أن ًبذي نذسجه غلى الخدلُل و الاظخيباؽ

 :

خ البذاًت  ) ـ ًهىم اإلاشاحؼ الذاخلي بدىظُم اإلاهمت غلى مذي الضمً 1 مً نهاًت مشخلت الذساظت إلى  (اإلاذة ، جاٍس

ش  . قػملُت الخخؿُـ جبين مذي جهذم مهمت اإلاشاحؼ الذاخلي باهخظام . ؾاًت جىصَؼ الخهٍش

 

 ( :  la feuille de couverture ) ـ وزكت الخغطيت 2

هي الىزُهت التي جثبذ في هكغ الىنذ أظلىب جدهُو مهمت مػُىت مً حهت و جبين بطكت وانػُت الىخابج 

اإلاعخخلطت مً حهت أخشي ، يما جمثل وسنت الخؿؿُت وظُلت سبـ بين الػمل اإلاُذاوي و بشهامج الخدهو و يزا 

 .الىخابج اإلاعخخلطت إلاطلخت اإلاشاحػت الذاخلُت 

 

 (feuille de révélation et d'analyse de problème  FRAP): ـ وزكت كشف و جحليل املشكل3

هي وسنت غمل مؤلكت مً ؾشف اإلاشاحؼ قهى ًىزو ًل اخخالُ وظُكي و ٌػلً غً هدُجت أغماُ اإلاشاحػت   

. الخاضت بٍل وظُكت

: ًل اخخالُ في وظُكت ما ًجب أن ٌػلً غىه في وسنت الٌشل و الخدلُل غلى الشٍل الخالي

  اإلاشٍل الزي ًلخطه 

  ألاخذار الـتي جبِىه 

  ألاظباب التي حششخه 

   الىـخـابج اإلاخىنـػت 

     الانتراخاث اإلاهذمـت

أما في خالت غذم وحىد أي مشٍل قهىا ًمًٌ الاظخؿىاء غً هزه الىسنت ألنها ال حعخػمل لىضل ؤلاحشاءاث 

. اإلاىغىغت 

إنهاء مهمت اإلاشاحػت :  زالثا 

                                                 
    - Jaque Renard : Op Cit , P 204 .
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ش ًخذم مطالح اإلاذًش الػام :  ًىهي اإلاشاحؼ الذاخلي بئدالء سأًه ممثل في جهٍش

 ( : l'ossature du rapport ) ـ هيكل الخلسيس 1

ًخٍىن مً اإلاشاًل الظاهشة في وسنت الخدلُل و الٌشل و الىخابج اإلاعخخلطت قي  

ش  . وسنت الخؿؿُت و ٌػخبر أظاط لخدػير الخهٍش

ش النهاةي اإلادشس للمطلخت 2  (: le compte rendu final au site ) ـ الخهٍش

هىغشع شكهي مً ؾشف سبِغ اإلاهمت اإلاعؤوُ الشبِس ي للىظُكت مدل اإلاشاحػت، 

ش اإلاالخظاث اإلاهمت و ًٍىن هزا الػشع بػذ نهاًت الػمل اإلاُذاوي . و ًبين الخهٍش

ش اإلاشاحؼ الذاخلي 3 :  ـ جهٍش

ت الػامت  ش اإلاشاحػت الذاخلُت في نهاًت اإلاهمت إلى اإلاعؤولين الشبِعُين اإلاػىُين باإلاهمت و إلى اإلاذًٍش ٌػلً جهٍش

باإلاػلىماث و الىخابج اإلاعخخلطت مؼ ؤلاشاسة إلى اإلاشاًل الظاهشة في مخخلل اإلاطالح و هزا مً أحل جدعين 

. الدعُير

 ( :  L'état des action de progrès ) ـ خالت أغماُ الخدعين 4

ت الػامت مجمىغت مً الانتراخاث و هزا مً خالُ غملُاث جصخُذ  حػلً اإلاشاحػت الذاخلُت باهخظام إلى اإلاذًٍش

. لألخؿاء اإلاالخظت خالُ غملُاث اإلاشاحػت 

ش خالي مً جابؼ لالنترخاث ًٍىن غذًم الكػالُت و ًهىد إلى غذم حذوي اإلاشاحػت  و في الخهُهت أن أي جهٍش

الذاخلُت و بالخالي غلى اإلاشاحػت الذاخلُت أن حػمل بجهذ غلى الهػاء غلى اإلاشاًل التي حػاوي منها اإلاؤظعت ، 

ت و إغؿاء انتراخاث الدعُير بهذف الخدعين و الشقؼ مً ألاداء  . و رلَ بمشانبت الذوسة ؤلاداٍس

 : و في ألاخير هلخظ خؿىاث مهمت اإلاشاحؼ الذاخلي في الشٍل الخالي 
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 خؿىاث مهمت اإلاشاحؼ الذاخلي : ( 1 – 2 )الشٍل 

         

   جىظُم    

        

 

 

         

    العير                                                                       

                                     (الػمل  )  

              

 

 

                                     

 

                                                  

      

   

 

 

   الهُادة   

   

 

 

 

 ,OLIVIER . LEMANT : " la conduite d'une mission d'audit interne "  Edition Dunod , IFACI  :  اإلاطذس 

1991 , P 24 . 

 

:  املساجعت الداخليت و العيىاث إلاحصائيت : املبحث الثاوي 

إن حػهذ اليشاؾاث الانخطادًت و جىىغها أدي إلى ظهىس اإلاشاحػت الذاخلُت و لًٌ الخجشبت أزبدذ أهه لِغ 

لت التي ٌعخؿشنها اإلاشاحؼ  غملُا بل و ٌعخداُ مشاحػت حل أو ًل الػملُاث و دلَ هظشا للمذة الضمىُت الؿٍى

ًان مً الػشوسي اجباع ما ٌعمى بخهىُاث العبر  ، ٌػني أن  ( Techniques de sondage )في دساظخه لزا 

اإلاشاحؼ بػذ دساظت هظام الشنابت الذاخلُت للمؤظعت ًدخاس غُىت اخطابُت ممثلت للمجخمؼ ؤلاخطاةي و ًهىم 

األهذاف 

 ًحى هارا ؟ لوارا ؟

الوسؤولٍة 

هي ٌمىم ؟ و هتى ؟ 

المىاعذ              - 

التعلٍوات         الوٌهجٍة - 

 الخطىات- 

الىسائل             الىسائل  - 

الوادٌة        - 

الوالٍة           بوارا ؟ و كٍف - 

ًظام - 

الوعلىهات 

 

 

عولٍات فٍزٌائٍة 

 ثمافٍة همبىلة                 الوهوة ، العول        

الٌتائج 

إعاًات            ،       الٌاتج 

 

حلمة ، 

 الفروق

 األعوال الوصححة
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و حػمُم الىخابج غلى اإلاجخمؼ  بذساظت مكشداتها واخذة بػذ ألاخشي بٍل دنت ، زم ٌػؿي سأًه في ألاخير غً ؾٍش

. اإلاذسوط 

:  لزا جم جهعُم اإلابدث الثاوي إلى زالر مؿالب 

. مكاهُم و مطؿلخاث إخطابُت : اإلاؿلب ألاُو 

. جطمُم غُىاث اإلاشاحػت : اإلاؿلب الثاوي 

. جهُُم الػُىاث ؤلاخطابُت في اإلاشاحػت : اإلاؿلب الثالث 

 مفاهيم و مصطلحاث إحصائيت : املطلب ألاول 

مفاهيم و مصطلحاث إحصائيت  : أوال 

 ( :  Population ) ـ اإلاجخمؼ 1

هى مجمىغت اإلاشاهذاث و الهُاظاث الخاضت بمجمىغت مً الىخذاث ؤلاخطابُت و التي جخظ ظاهشة مً 

الكىاجير ، الهُىد اإلاداظبُت ، ظىذاث :  ، إن اإلاجخمؼ ؤلاخطاةي في اإلاشاحػت نذ ًٍىن الظىاهش الهابلت للهُاط

إلخ  ...الاظخالم ، ظىذاث الدعذًذ ، الطٍىى اإلاذقىغت

.  و ًدذد اإلاجخمؼ ؤلاخطاةي ألاهذاف اإلاعؿشة اإلاشؾىب في جدهُهها ، و ًخخلل باخخالف جلَ ألاهذاف 

 ( :  Echantillon ) ـ الػُىت 2

هي حضء مً اإلاجخمؼ ؤلاخطاةي ، و لًٌ لِغ أي حضء إهه الجضء الزي ًمثل اإلاجخمؼ أخعً جمثُل ، و في 

.  مجاُ اإلاشاحػت جمثل الػُىت مجمىغت قىاجير ، مجمىغت نُىد

 :   ـ سنم الذنت3

و ٌػبر هزا ألاخير غلى أغلى نُمت للخؿأ و التي ًهبلها اإلاشاحؼ في مجخمؼ مػين أي بػباسة أخشي هى رلَ الخؿأ 

اإلاعمىح به،و جدذًذ هزه الهُمت ًخػؼ لخهذًش اإلاشاحؼ و خٌمه الصخص ي أخزا بػين ؤلاغخباس الظشوف 

اإلادُؿت و ألاهمُت اليعبُت للمجخمؼ اإلاشاد أخز غُىت مىه و اخخباسها و غادة ما ٌػبر غىه بمجاُ ًهؼ خُى نُمت 

. مػُىت 

يما أن لشنم الذنت غالنت غٌعُت مؼ حجم الػُىت ، قٍلما سؾب اإلاشاحؼ مً أن ًٍىن سنم الذنت ضؿير 

. اظخىحب رلَ غُىت راث حجم يبير ، و الػٌغ صخُذ 

 :   ـ معخىي الثهت4

ت لذسحت الخأيذ اإلاؿلىبت مً نبل اإلاشاحؼ و الخاضت باظخيخاج إخطاةي مػين  ًخمثل هزا ألاخير في اليعبت اإلائٍى

 بأن % 90بىاءا غلى اخخباسه للػُىت ، قُمًٌ للمشاحؼ أن ًهُى غلى ظبُل اإلاثاُ أهه هىاى إخخماُ نذسه 

. الاظخيخاج الزي ظُدطل غلُه مً خالُ إخخُاس الػُىت ًمًٌ الاغخماد غلُه و مً زمت حػمُمه غلى اإلاجخمؼ 

يما أهه هىاى غالنت بين معخىي الثهت و سنم الذنت ، قهما مٌمالن لبػػهما و ًجب غلى اإلاشاحؼ اخخُاسهما و 

. جدذًذها في هكغ الىنذ ، و رلَ للخػبير غلى مخؿلباث الػُىت جدذ الاخخُاس 

:  و الجذُو اإلاىالي ًبين الػالنت بين بػؼ اإلاخؿيراث 

                                                 


  .5 ، ص 2001ـ جالطى جٍاللً ، اإلحصاء هع توارٌي و هسائل هحلىلة ، دٌىاى الوطبىعات الجاهعٍة ، الجزائر ،  


 . 82ـ شعباًً لطفً ، هرجع سبك ركرٍ ، ص  

    - IBID , p 83 .
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الػالنت بين بػؼ اإلاخؿيراث  : ( 2 – 2 ) الجذُو 

، داز النهضت العسبيت الطبعت السابعت " املساجعت معايير و إجساءاث " اشديوي إدزيس عبد السالم : املصدز 

  .332 ، ص 1997، بيروث ، 

 

 

 جطىس العبر :زاهُا 

اإلاشاد جدهُهه ، ألن جدذًذ الهذف ظُؤدي إلى جدذًذ  (ألاهذاف  )غلى اإلاشاحؼ في هزه الخؿىة جدذًذ الهذف 

ذ اإلاشاحؼ أن  (أو ألاخؿاء  )أهىاع الشنابت التي ًيبغي الهُام بها ، هزا ًؤدي إلى جدذًذ هىع الخؿأ الزي ًٍش

ً سأي خىلها ، و ًدذد . ًخدهو مً ؾُابه  و غلُه جدذًذ اإلاجخمؼ اإلاخمثل في ًل اإلاػلىماث التي ًشؾب في جٍٍى

اإلاجخمؼ ؤلاخطاةي خعب ألاهذاف اإلاعؿشة اإلاشؾىب في جدهُهها ، و ًخخلل باخخالف جلَ ألاهذاف ، مثاُ 

ادة في نُمت غىطش الضبابً قئن اإلاجخمؼ في هزه  ًان هذف اإلاشانب هى الخأيذ مً غذم اإلابالؿت بالٍض رلَ إرا 

ًان هذقه الخأيذ مً غذم اإلابالؿت بالىهطان بػىطش اإلاىسدًً قئن . الخالت هى ميزان مشاحػت الضبابً  أما إرا 

اإلاجخمؼ ، في هزه الخالت لِغ ميزان مشاحػت اإلاىسدًً لًٌ ظىذاث الاظخالم أو الدعذًذاث التي جمذ بػذ 

خ نهاًت الذوسة  . جاٍس

ًخٍىن اإلاجخمؼ ؤلاخطاةي يزلَ مً مكشداث ، جخػذد أخُاها إر أن غىطش الضبابً يمجخمؼ ًخػمً غذة 

. غلى اإلاشاحؼ خعب هذقه اخخُاس اإلاكشدة اإلاىاظبت و بأنل جٍلكت ممٌىت . مكشداث مثل الكاجىسة أو الهُذ 

غلى اإلاشاحؼ مً حهت أخشي جدذًذ دسحت الثهت اإلاشؾىب قيها ، التي جخماش ى و اإلاىغىع اإلاشاد دساظخه ، ؾير أهه 

ًاهذ الػُىت اإلامثلت للمجخمؼ يبيرة و غلُه جدذًذ مػذُ الخؿأ اإلاهبُى  ًاهذ دسحت الثهت مشجكػت ًلما  ًلما 

ت للخؿأ اإلاهبُى إلاجخمؼ ما ، و مػذُ الخؿأ اإلاىخظش و الزي ًيبغي أن  أي جدذًذ الخذ ألاغلى ، ييعبت مئٍى

. ًٍىن أضؿش مػذُ الخؿأ اإلاهبُى 

. خؿىاث غملُت العبر: و ًمًٌ جلخُظ ًل ما ريش في اإلاخؿـ اإلاىالي 

 

 

 

 

 

 

                                                 


  . 95ـ هحوذ بىتٍي ، هرجع سبك ركرٍ ، ص  

هظام الشنابت حجم الػُىت الذنت معخىي الثهت الخالت 

الذاخلُت 

دسحت اإلاخاؾشة 

الذسحت الشنم 

نلُلت حُذ ضؿير نلُلت يبير مشجكؼ ألاولى 

غالُت غػُل يبيرة يبيرة ضؿير مىخكؼ الثاهُت 
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خؿىاث غملُت العبر   : ( 2 ـ 2 )الشٍل 

 

 

 

 

 ATH Guide " Audit financier " , P 227: اإلاطذس 

 

 :جصميم عيىاث املساجعت : املطلب الثاوي 

  % 100حػشف لجىت جؿبُهاث اإلاشاحػت الذولُت غُىاث اإلاشاحػت بأنها جؿبُو إحشاءاث اإلاشاحػت غلى أنل مً 

مً مكشداث أسضذة الخعاباث اإلاىحىدة أو مجمىغت الػملُاث لُخمًٌ اإلاشاحؼ مً الخطُى غلى اإلاشاحؼ و 

ً هدُجت بشأن اإلاجخمؼ  . جهُُمه لبػؼ مً خطابظ اإلاكشداث اإلاخخاسة لٍي ٌعاغذه في جٍٍى

ت الزي ٌػخمذ غلى هظام الػُىاث قىجذ هىغين منها و هي  :  و باظخخذام اإلاشاحػت الاخخباٍس

.  ـ الػُىاث ؾير ؤلاخطابُت 1

.   ـ الػُىاث ؤلاخطابُت 2

الػُىاث ؾير ؤلاخطابُت  : الىىع ألاُو 

ٌػخمذ أظلىب الػُىاث ؾير ؤلاخطابُت في اإلاشاحػت غلى الخٌم الصخص ي للمشاحؼ و ؾبها إلاػلىماجه غً 

اض ي أو إخطاةي يما  اإلاجخمؼ اإلاشاد قدطه ، و بالخالي قئن هزا الىىع مً الػُىاث ال ٌعخخذم أي أظلىب ٍس

                                                 
  217 ، ص 1999، عمان دار الصفاء لمنشر و التوزيع ، " التدقيق الحديث لمحسابات : " ـ أحمد حممي جمعة.  

 تحذٌذ الهذف

 تحذٌذ الوجتوع

 اختٍار التمٌٍة

 لرار توهٍذي

 تحذٌذ حجن العٌٍة

 اختٍار العٌٍة

 دراسة العٌٍة

 تمٍٍن الٌتائج

 خالصة
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أهه ال ًمًٌ نُاط خؿأ اإلاػاًىت غىذ جؿبُهه ، و لزلَ قئن مهمت الػُىاث ؾير ؤلاخطابُت هي جدذًذ حجم 

و في حمُؼ ألاخىاُ ًمًٌ للمشاحؼ اظخخذام هزا ألاظلىب في الخاالث التي ًٍىن قيها اإلاجخمؼ ممثال في . الػُىت 

. وخذاث مدذدة أو مخجاوعت 

و بىاءا غلى ما جهذم قئن اظخخذام اإلاشاحؼ ألظلىب الػُىاث ؾير ؤلاخطابُت ًدخم غلُه إجباع الخؿىاث الخالُت 

  :

 ـ جدذًذ هذف قدظ الػىطش اإلاداظبي؛ 1

 ـ جدذًذ الػىامل التي جؤزش في هؿام الكدظ؛ 2

أم الازىين مػا؛  (جكطُلي ، جدلُلي  ) ـ جدذًذ هىع اإلاشاحػت 3

:   ـ إرا نشس اإلاشاحؼ أن ًكدظ باظخخذام هظام الػُىاث ؾير ؤلاخطابُت قػلُه أن ًدذد الػىاضش الخالُت 4

أ ـ جدذًذ حجم الػُىت؛ 

ب ـ إخخُاس غىاضش الػُىت؛ 

حـ ـ قدظ الػُىت اإلاخخاسة؛ 

.  د ـ جهُُم هدُجت الػُىت

ت أو أمىس ؾير غادًت غىذ قدطه الػُىت اإلاخخاسة قئهه  هزا و إرا ايدشل اإلاشاحؼ أن هىاى أخؿاء حىهٍش

. ًكترع أن هزه ألاخؿاء مىحىدة في بهُت غىاضش الػُىت 

عيىاث املساجعت إلاحصائيت : الىوع الثاوي 

ت ؤلاخخماالث و بالخالي قئن هزا ألاظلىب ًدذ مً الخٌم  ٌػخمذ أظلىب الػُىاث ؤلاخطابُت غلى هظٍش

. الصخص ي إلى خذ يبير غىذ جدذًذ حجم الػُىت و اخخُاس مكشداتها ، و جهُُم هخابجها 

و لػل أهم مضاًا اظخخذام الػُىاث ؤلاخطابُت في اإلاشاحػت أنها جمًٌ اإلاشاحؼ مً الخدٌم في هىغين مً 

: ألاخؿاء و هما

الشقؼ ؾير الصخُذ  : الخؿأ ألاُو 

ٌػني الخؿأ الىاجج غً سقؼ اإلاشاحؼ لشضُذ مػين غلى أظاط أن هىاى خؿأ حىهشي ولًٌ في الىانؼ هزا 

. الشضُذ صخُذ 

الهبُى ؾير الصخُذ  : الخؿأ الثاوي 

ٌػني الخؿأ الىاجج غً نبُى اإلاشاحؼ لشضُذ مػين غلى أظاط أهه ظلُم ، و لًٌ في الىانؼ هىاى خؿأ حىهشي 

. في الشضُذ 

ادة حجم الػُىت ، و لزلَ قئن  و ٍص هزا و ًمًٌ للمشاحؼ الخدٌم في اإلاخاؾش اإلاخػلهت بالػُىاث غً ؾٍش

:  اظخخذام الػُىاث ؤلاخطابُت في اإلاشاحػت جخؿلب مً اإلاشاحؼ ماًلي 

:  طسق إخخياز العيىت 

:  وجىحذ غذة ؾشم الخخُاس الػُىت أهمها 

هت ألاولى  و حذُو ألاسنام الػشىابُت : الؿٍش . جدذًذ الػُىت غً ؾٍش

هت الثاهُت  و الاخخُاس اإلاىخظم : الؿٍش . جدذًذ الػُىت غً ؾٍش

هت الثالثت  و الاخخُاس باإلاطادقت: الؿٍش . جدذًذ الػُىت غً ؾٍش
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:   ـ الاخخُاس الػشىاةي للػُىت 1

حػخبر الػُىاث الػشىابُت مً أيثر الػُىاث اظخػماال و هي حضء ال غلى الخػُين مً اإلاجخمؼ اإلاذسوط ، و جخظ 

ًان هزا الػُىت الػشىابُت اإلاجخمػاث اإلاخجاوعت أي جلَ التي لها خطابظ مدشابهت أو مخهاسبت   ، ظىاء 

قالػشىابُت في الاخخُاس حػني إجاخت الكشضت لٍل مكشدة مً مكشداث البدث للذخُى . اإلاجخمؼ ضؿيرا أم يبيرا 

في الػُىت اإلاخخاسة و رلَ باظخػماُ حذُو ألاسنام الػشىابُت خُث حػؿى أسنام حعلعلُت للمكشداث و جخخاس 

.  مكشداث الػُىت باظخػماُ جلَ الجذاُو 

:   ـ الاخخُاس اإلاىخظم 2

هت مىخظمت ههىم باجباع الخؿىاث الخالُت  : الخخُاس الػُىت بؿٍش

.  إلى حجم اإلاجخمؼ 1ـ هشنم مكشداث اإلاجخمؼ مدل الذساظت مً 

 .  9 ـ 1ـ هخخاس غشىابُا مكشدة البذاًت مً ألاسنام 

ادة اإلاىخظمت خعب الػالنت الخالُت  :  ـ هدذد مهذاس الٍض

ادة اإلاىخظمت  حجم الػُىت / حجم اإلاجخمؼ = الٍض

ادة اإلاىخظمت إلى مكشدة البذاًت لىدطل غلى اإلاكشدة الخالُت اإلاخخاسة في الػُىت و هخابؼ  ـ هػُل مهذاس الٍض

ادة اإلاىخظمت إلى أن هدطل غلى مكشداث الػُىت اإلاؿلىبت  . إغاقت الٍض

هت  و غىذ اظخخذام الاخخُاس اإلاىخظم ًجب غلى اإلاشاحؼ أن ًخأيذ أن اإلاجخمؼ مدل الذساظت لِغ مٍىها بؿٍش

. جؤدي إلى جؿابو مكشداث الػىاضش اإلاٍىهت للػُىت مؼ همـ مػين مً اإلاجخمؼ

:  1 ـ الاخخُاس باإلاطادقت للػُىت3 

و هزا الىىع مً الاخخُاس بذًل لالخخُاس الػشىاةي بششؽ أن ًداُو اإلاشاحؼ اظخخالص غُىت مً حمُؼ اإلاجخمؼ 

هت ًدخاج إلى نذس مً الخزس في  و دون هُت اظخثىاء وخذاث مػُىت ، و لزلَ غىذ اظخخذام اإلاشاحؼ لهزه الؿٍش

الاخخُاس ختى ال ًٍىن مىداصا غلى اخخُاس مكشداث ًمًٌ جدذًذ مىنػها بعهىلت و لٌنها ال جمثل اإلاجخمؼ أخعً 

. جمثُل 

مطادس الخؿش في غُىاث اإلاشاحػت  : زاهُا 

ش اإلاالُت التي ًهش اإلاشاحؼ  جشحؼ أهمُت دساظت الخؿش في اإلاشاحػت إلى أهه ًؤزش في النهاًت غلى ظالمت الخهاٍس

ً لخؿش اإلاشاحػت :  2بصختها أو غذم صختها ، لزا ًجب غلُه أن ًميز بين مطذٍس

خؿش اظخخذام هظام الػُِىاث  : الىىع ألاُو 

و وحىد هزا الىىع مً الخؿش ٌػذ مؤششا غلى أن الػُىت التي جم اخخُاسها ال جمثل اإلاجخمؼ الزي سخبذ مىه ، 

: و في هزه الخالت ٌعخؿُؼ اإلاشاحؼ الخدٌم في هزا الخؿش مً خالُ آلاحي

ادة حجم الػُىت  . ـ ٍص

                                                 
  5ـ جالطو جاللي ، مرجع سبق ذكره ، ص .  

  18 ، ص 1999عمم اإلحصاء الوصفي المبرمج ، دار الصفاء ، عمان ، الطبعة األولى ، : ع و قوقزة . ع ، صبري . ـ منصور.  

1
  .229أحمد حممي جمعة ، مرجع سبق ذكره ، ص  

2
  .219 ، ص أعالهأحمد حممي جمعة ، مرجع  
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. ـ حػذًل مػذُ الخذور اإلاخىنؼ أو الخؿأ اإلاػُاسي أو معخىي الثهت

الخؿش ؾير الىاجج غً اظخخذام هظام الػُىاث : الىىع الثاوي 

 مً اإلاجخمؼ اإلاشاد قدطه و ًشحؼ هزا الىىع  %100و هزا الىىع مً الخؿش ًىحذ ختى إرا نام اإلاشاحؼ بكدظ 

:  مً الخؿش إلى 

 جطمُم اإلاشاحؼ لىظام إحشاءاث اإلاشاحػت بدُث ًدىاظب مؼ الهذف مً الكدظ. 

 ؛غذم ايدشاف لخؿأ حىهشي في اإلاعدىذاث التي جم اخخُاسها يػُىت للمجخمؼ اإلاشاد قدطه 

 غذم ايدشاف اإلاشاحؼ للخؿأ اإلاػخمذ أو ؾير اإلاػخمذ؛ 

 إسظاُ مطادناث و الشدود غليها ؾير ضادنت؛ 

  الخؿبُو الخاؾئ ألظلىب الػُىاث ؤلاخطابُت؛ 

  

جلييم العيىاث إلاحصائيت في املساجعت الداخليت : املطلب الثالث 

ًان الاخخُاس ؤلاخطاةي للػُىت الهذف مىه معاغذة اإلاشاحؼ في اخخُاس اإلاكشداث التي ظخذخل في الػُىت خُث  إلاا 

 أهه ًمٌىه مً خالُ الهُاط جدذًذ حجم الػُىت و جهُُم هخابجها،و جىحذ غذة ؾشم للهُاط ؤلاخطاةي و أهمها

 :

أظلىب الػُىاث التي جخخظ بطكت : أوال 

و ٌػني هزا ألاظلىب نُام اإلاشاحؼ بمػشقت غذد مكشداث الػُىت ، و رلَ مً خالُ خذود خؿأ مػُاسي و 

. معخىي زهت مػين 

:  و لزلَ ًمًٌ للمشاحؼ اظخخذام هزا ألاظلىب لخدذًذ مػذُ الخذور اإلاخىنؼ في الػىاضش الخالُت 

 .قىاجير البُؼ التي لم حعػش حعػيرا ظلُما  .1

ذة  .2  .قىاجير الششاء التي لِغ لها معدىذاث مٍؤ

. سخب شٍُاث بذون جىنُؼ اإلاخخطين  .3

و بالخالي قئن هزا ألاظلىب ًىكز غلى أظاط الىخذة ، و لزلَ جٍىن الىدُجت شٍل غذد مً الخىنػاث أو 

اإلاعدىذاث التي جم قدطها،و ٌػني رلَ أن الىدُجت لً جٍىن في ضىسة،و لزلَ أًػا ٌعخخذم اإلاشاحؼ حذاُو 

. إخطابُت لخهذًش مػذالث الخؿأ 

: و في ما ًلي خؿىاث الهُاط ؤلاخطاةي غىذ اظخخذام أظلىب الػُىاث التي جخخظ بطكت و هي يما ًلي 

جدذًذ الهذف مً غملُت اإلاشاحػت؛ : الخؿىة ألاولى 

 . (معدىذاث ، خعاباث ، أسضذة  )جدذًذ حجم اإلاجخمؼ و مىاضكاجه : الخؿىة الثاهُت 

جدذًذ مػذُ الخذور اإلاخىنؼ ، و رلَ بىاء غلى خبرة اإلاشاحؼ في العىىاث اإلااغُت  قػلى : الخؿىة الثالثت 

ًان مػذُ الخذور اإلاخىنؼ في الثالر ظىىاث اإلااغُتهى  ، قُمًٌ % 0 7,  ،% 80, ، % 60,ظبُل اإلاثاُ إرا 

.  و رلَ مً نبُل الخُؿت و الخزس % 1للمشاحؼ اخخُاس مػذُ الخذور اإلاخىنؼ لهزا الػام غلى أظاط أهه 

                                                 
   - 230أحمد حممي جمعة ، أخر مرجع سبق ذكره ، ص.  
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جدذًذ الخؿأ اإلاػُاسي غلى أظاط معخىي الثهت ، و نبل أن هدذد رلَ هىد ؤلاشاسة إلى أن : الخؿىة الشابػت 

ًهِغ مذي الخهاسب بين جهذًش الخؿأ اإلاػُاسي للػُىت و خطابظ اإلاجخمؼ ؾير اإلاػشوقت " الخؿأ اإلاػُاسي 

نُاط غذد اإلاشاث في اإلاابت التي جٍىن قيها هدُجت الػُىت في خذود " ، أما معخىي الثهت قُػني " اإلاخػلهت بالػُىت

وبىاءا غلى ما جهذم قئن الخؿأ اإلاػُاسي " . الخؿأ اإلاػُاسي اإلاشؾىب جمثل الىدُجت مً قدظ اإلاجخمؼ ًله 

.  ًخدذد غلى أظاط خبرة اإلاشاحؼ و غلى أظاط مذي نىة و قػالُت هظام الشنابت الذاخلُت 

: جدذًذ حجم الػُىت ، و ًخم رلَ في غىء جىاقش اإلاػلىماث الخالُت : الخؿىة الخامعت 

 حجم اإلاجخمؼ؛ 

 مػذُ الخذور اإلاخىنؼ؛ 

 مػذُ الخؿأ اإلاػُاسي؛ 

  معخىي الثهت  .

جهُُم هدُجت الػُىت ، قبػذ أن ًخم سخب مكشداث الػُىت قئهه ًىحذ أمام اإلاشاحؼ زالر : الخؿىة العادظت 

: اخخماالث مخىنػت هي 

.  مػذُ الخذور اإلاخىنؼ <مػذُ الخذور الكػلي  : 1الاخخماُ 

.  مػذُ الخذور اإلاخىنؼ >مػذُ الخذور الكػلي  : 2الاخخماُ 

. أخذ اإلاعدىذاث أو أيثر ٌشير إلى وحىد جالغب أو غـػل في هظام الشنابـت الذاخلُت  : 3الاخخماُ 

و بىاءا غلى الاخخماالث العابهت قئن اإلاشاحؼ ٌعخؿُؼ جهُُم الػُىت اإلاخخاسة، و لزلَ بىاءا غلى الاخخماُ ألاُو 

: قئن اإلاشاحؼ ًٌخكي بالػُىت، أما الاخخماُ الثاوي قُخؿلب مً اإلاشاحؼ آلاحي 

 الخىظؼ في حجم الػُىت؛ 

  ؛(ؤلاحشاءاث الخدلُلُت  )اظخخذام إحشاءاث اإلاشاحػت أخشي 

  إغادة جهذًش الخؿأ اإلاػُاسي. 

. و أما الاخخماُ الثالث قُجب غلى اإلاذنو إجباع أظلىب اإلاشاحػت خالقا ألظلىب الػُىاث

و ما هى حذًش بالزيش أهه ًجب الخأيُذ غلى أن اإلاشاحؼ إرا وحذ خطابظ الػُىت اإلاخخاسة جخخلل غً 

خطابظ اإلاجخمؼ الزي سخبذ مىه ًجب غلُه غذم الاظخمشاس في اظخخذام أظلىب الػُىت ؤلاخطابُت ، هزا 

ًان مػذُ الخذور الكػلي ٌعاوي مػذُ الخذور اإلاخىنؼ قهزا ٌػني مالبمت الػُىت  و وشير أًػا أهه إرا 

اإلاخخاسة ، و أًػا ًمًٌ للمشاحؼ أن ًلجأ إلى إغادة جهذًش الخؿأ اإلاػُاسي و معخىي الثهت مً خالُ قدظ ًل 

. الػىاضش و الظشوف اإلاخاخت 

أظلىب الػُىاث التي جخخظ بالهُمت  : زاهُا 

ًان اإلاشاحؼ ًشؾب في الىضُى إلى هدُجت غً اإلاجخمؼ اإلاشاد  ٌعخخذم هزا الىىع مً الػُىاث في خالت ما إرا 

قدطه في ضىسة نُمت قػلُت ، يما ٌعخخذم للخأيذ مً ألاهمُت اليعبُت للشضُذ ، و رلَ في الخاالث الخالُت 

 :

 اإلاذًىىن؛ 

 أوسام الهبؼ؛ 

 إغاقاث ألاضُى الثابخت أزىاء الذوسة اإلاالُت؛ 
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  الاظدثماساث في ألاوسام اإلاالُت؛

و لزلَ قئن خؿىاث الهُاط ؤلاخطاةي باظخخذام أظلىب الػُىاث التي جخخظ بالهُمت ًمًٌ جىغُدها يما 

: ًلي 

. جدذًذ الهذف مً اإلاشاحػت: الخؿىة الخمهُذًت 

خُث أن هذف اإلاشاحػت هى الخطُى غلى دلُل مىاظب ألسضذة الخعاباث اإلاهُذة ٌشير إلى غذم وحىد 

. أخؿاء مادًت

. جدذًذ حجم اإلاجخمؼ اإلاشاد قدطه : الخؿىة ألاولى 

: جدذًذ حجم الػُىت و رلَ باظخخذام اإلاػادلت الخالُت : الخؿىة الثاهُت 

                                                         

    

                                                        

:  خُث أن

. حجم الػُىت :        ن 

. حجم اإلاجخمؼ اإلاشاد قدطه :       ث  

: مػامل الثهت و ًخم جدذًذه مً خالُ الجذُو الخالي :       ص   

حذُو ًبين معخىي الثهت و يُكُت جدذًذه  : ( 3 – 2 )الجذُو 

 % 99 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70معخىي الثهت 

 2,58 1,96 1,65 1,44 1,28 1,15    1,04مػامل الثهت ص 

  .237 أخمذ خلمي حمػت ، مشحؼ ظبو ريشه ، ص :اإلاطذس 

. الاهدشاف اإلاػُاسي اإلاهذس : ع 

. ههؿت الخهذًش إلاجمىع الخؿأ : م 

. اخخُاس الػُىت الػشىابُت : الخؿىة الثالثت 

. جدذًذ نُمت ًل خؿأ في الػُىت : الخؿىة الشابػت 

ث = م : جدذًذ ههؿت الخهذًش إلاجمىع الخؿأ ، و ًخم جهذًشها باظخخذام اإلاػادلت الخالُت : الخؿىة الخامعت 

xح'  

:   خُث أن 

. حجم اإلاجخمؼ :      ث 

:                                                         مخىظـ الخؿأ بالػُىت و ًخم إًجادها مً خالُ اظخخذام اإلاػادلت الخالُت : '     ح

 

. مجمىع مكشدة الخؿأ في الػُىت :     مج ح 

. حجم الػُىت :       ن 

 .ههؿت الخهذًش  إلاجمىع ألاخؿاء :       م 

 

= ن 
ث ص ع 

م _ م 

=  'ح
مج ح 

ن 
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= 

 

 

 

 

خعاب الاهدشاف اإلاػُاسي للخؿأ في الػُىت ، و رلَ مً خالُ اظخخذام اإلاػادلت الخالُت  : الخؿىة العادظت 

 . الاهدشاف اإلاػُاسي :          ع 

. مكشدة الخؿأ غلى الػُىت :          ح 

. مخىظؿت الخؿأ في الػُىت : '         ح

. حجم الػُىت :          ن 

خعاب هؿام الخؿأ اإلاػُاسي  : الخؿىة العابػت 

: لخهذًش خؿأ اإلاجخمؼ غىذ معخىي زهت مػين و ًخم نُاظه باظخخذام اإلاػادلت الخالُت 

 

  

 

:  خُث أن 

. هؿام الخؿأ اإلاػُاسي :      ط 

. حجم اإلاجخمؼ اإلاشاد قدطه :      ث 

.  مػامل الثهت مً الجذُو العابو :      ص  

خعاب خذود معخىي الثهت  : الخؿىة الثامىت 

:  و ًخم رلَ مً خالُ اظخخذام اإلاػادلخين الخالُخين  و هما 

ط + م = ص 

ط – م = د 

: خُث أن 

. الخذ ألانص ى إلاعخىي الثهت :      ص 

. الخذ ألادوى إلاعخىي الثهت :       د  

. ههؿت الخؿأ اإلاػُاسي :      ط  

. ههؿت الخهذًش إلاجمىع الخؿأ :      م   

جهُُم هدُجت الػُىت  : الخؿىة الخاظػت 

و حػذ هزه الخؿىة هي اإلاشخلت الثاهُت مً مشخلت الهُاط ؤلاخطاةي للػُىت ، قبػذ أن ًهىم اإلاشاحؼ بخدذًذ 

ًان هىاى خؿأ حىهشي  حجم الػُىت ، قئهه ًهىم بخهُُم مجمىع خؿأ اإلاجخمؼ اإلاشاد قدطه لٍي ًدذد ما إرا 

                                                 
  -  كمما صغرت ع  فإن ذلك يعد مؤشرا عمى أنو من المتوقع أن التنبؤ بالمجتمع سيكون أفضل ، أما إذا كانت ع  مساوية لمصفر فيعني : ع

 .ىذا أن البيانات ال تختمف عن بعضيا البعض و متساوية في القيمة 

ع 
 2('ح)ن  _ 2(ح)مج  

 1- ن 

ن ص = ط 
ن _ ث  ع 

ن ن 
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و رو أهمُت وعبُت للمجخمؼ أم ال ، و ًخىنل رلَ غلى الىخابج ؤلاخطابُت التي جىضل إليها و بالخالي ًىاحه 

:  اإلاشاحؼ اخخماالن هما 

:   الخؿأ اإلاهبُى <الخذ ألانص ى و ألادوى إلاعخىي الثهت  : 1الاخخماُ 

. و في هزه الخالت حػخبر الػُىت ممثلت للمجخمؼ الزي سخبذ مىه و بالخالي جٍىن مهبىلت مً اإلاشاحؼ 

:  الخؿأ اإلاهبُى >الخذ ألانص ى و ألادوى إلاعخىي الثهت أو أخذهما  : 2الاخخماُ 

 و في هزه الخالت ال ًٍىن اإلاجخمؼ اإلاشاد قدطه مهبُى ، و هىا ًجب غلى اإلاشاحؼ اجخار إحشاء مً ؤلاحشاءاث 

: الخالُت 

ترجب غً هزا ؤلاحشاء ماًلي 1 ادة حجم الػُىت ٍو :  ـ ٍص

 الثباث اليعبي لىهؿت الخهذًش في اإلاجخمؼ؛ 

 اهخكاع هؿام الخؿأ اإلاػُاسي؛ 

 اسجكاع الخذ ألادوى إلاعخىي الثهت؛ 

  اهخكاع الخذ ألانص ى إلاعخىي الثهت؛

ادة حجم الػُىت لىىع مػين مً اإلاعدىذاث 2 و رلَ إرا وحذ اإلاشاحؼ أن هىاى أخؿاء مخٌشسة في هىع :  ـ ٍص

. مػين مً اإلاعدىذاث لزلَ ًجب غلُه جدلُل هزا الىىع و قدطه مشة زاهُت 

 ـ مؿالبت الػمُل بخصخُذ الجذاُو اإلاهذمت و الخاضت بالػملُاث اإلاالُت اإلاهذمت مً ؤلاداسة أي ًؿلب مً 3

. ؤلاداسة حذُو آخش مصدح

 

 

ماهيت السكابت الداخليت : املبحث الثالث 

حػخبر الشنابت الذاخلُت مً أهم الػىاضش التي ٌػخمذ غليها اإلاشاحؼ غىذ نُامه بػملُت اإلاشاحػت، خُث هجذ أنها 

اإلاػُاس الثاوي مً مػاًير الػمل اإلاُذاوي نذ هظ غلى غشوستها لػملُت اإلاشاحػت  ، قالخؿىة ألاولى لػمل اإلاشاحؼ 

.  ، هي دساظت هظم الشنابت الذاخلُت اإلاؿبهت في اإلاؤظعت اإلاشاد مشاحػت خعاباتها 

 4و هظشا ألهمُت الشنابت الذاخلُت خططىا هزا اإلابدث بأيمله إلاىانشتها ، لزا جم جهعُم هزا اإلابدث إلى 

ًالخالي  : مؿالب 

. مكهىم هظام الشنابت الذاخلُت : اإلاؿلب ألاُو 

. الػالنت بين الشنابت و اإلاشاحػت الذاخلُت : اإلاؿلب الثاوي 

. مهىماث الشنابت الذاخلُت : اإلاؿلب الثالث 

. جهُُم هظام الشنابت الذاخلُت : اإلاؿلب الشابؼ 

 

 مفهوم هظام السكابت الداخليت:  املطلب ألاول 

 

وشأة السكابت الداخليت : أوال 
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إن قٌشة هظام الشنابت الذاخلُت في خذ راتها نذًمت و ظادث بذسحاث مخكاوجت ، إال أن الاهخمام بها اصداد في 

ً بعبب مجمىغت مً الػىامل التي ظاغذث غلى رلَ و هزيش منها يبر  أواخش الىطل ألاُو مً الهشن الػشٍش

ؼ العلؿاث و اإلاعؤولُاث  حجم اإلاؤظعاث و حػذد الػملُاث التي جهىم بها ، اغؿشاس ؤلاداسة إلى جىصَؼ و جكٍى

إلى بػؼ ؤلاداساث الكشغُت باإلاؤظعت ، خاحت ؤلاداسة إلى بُاهاث و مػلىماث دوسٍت دنُهت،و الػامل الشبِس ي 

. لخؿىس هظام الشنابت الذاخلُت هى الخاحت اإلااظت لإلداسة لخماًت و ضُاهت أمىاُ اإلاؤظعت

وجىىع أغمالها مً  قٌبر حجم اإلاؤظعاث و حػذد الػملُاث التي ًهىم بها ساحؼ إلى الىمى الطخم في حجمها

الاجطاُ الصخص ي في إداسة اإلاؤظعت  خالُ الاهذماج و الخكشع و الىمى الؿبُعي،و ًل هزا أدي إلى ضػىبت

الص يء الزي أدي إلى الاغخماد غلى وظابل هي في ضمُم أهظمت الشنابت الذاخلُت مثل الٌشىف الخدلُلُت ، 

. 1وؾيرها اإلاىاصهاث،جهعُم الػمل

ؼ العلؿت و اإلاعؤولُاث إلى بػؼ مً ؤلاداساث الكشغُت قُمًٌ إسحاغه  إلى الخىظؼ  أما باليعبت للخىصَؼ و جكٍى

اث الكشغُت مما ٌعمذ بدىكُز ًل  الجؿشافي للمؤظعاث الزي ًذغى إلى جىصَؼ العلؿاث و اإلاعؤولُاث غلى اإلاذًٍش

ت الػامت جهؼ غلى  ألاغماُ و اجخار الهشاساث في الىنذ و اإلاٍان اإلاىاظبين ، غلى أن جٍىن اإلاعؤولُت أمام اإلاذًٍش

اث الكشغُت أو الىخذاث اإلاخىاحذة في اإلاىاؾو ألاخشي  . 2غاجو هزه اإلاذًٍش

أما باليعبت للبُاهاث الذوسٍت التي هي بداحت لها إداسة اإلاؤظعت ، قهي جظهش مً خالُ خطُى هزه ألاخيرة 

ش دوسٍت غً ألاوحه اإلاخخلكت ليشاؾها مً أحل اجخار أهجؼ الهشاساث و أظبها لخصخُذ الاهدشاقاث ، و  غلى جهاٍس

ش صخُدت و ًمًٌ الاغخماد غليها في اجخار الهشاساث البذ مً وحىد هظام للشنابت  ختى جٍىن هزه الخهاٍس

. الذاخلُت ظلُم 

و مً الػىامل الشبِعُت ليشأة هظام الشنابت الذاخلُت هي الخاحت اإلااظت إلداسة اإلاؤظعت لطُاهت و خماًت 

أمىالها مً خالُ جىقير هظام للشنابت الذاخلُت ظلُم ًدذ و ًمىؼ خذور ألاخؿاء و الؿش أو جهلُل اخخماُ 

 .3اسجٍابها

 

حػٍشل هظام الشنابت الذاخلُت : زاهُا 

حػذدث الخػاٍسل التي جىاولذ هظام الشنابت الذاخلُت بخػذد مشاخل الخؿىس التي مش بها و بخػذد اإلاػشقين له ، 

. لزلَ ظىىسد بػؼ الخػاٍسل اإلاهذمت لىظام الشنابت الذاخلُت 

هظام الشنابت الذاخلُت غلى أهه الخؿت الخىظُمُت و اإلاهاًِغ ألاخشي اإلاػممت " غشف الطبان و الكُىمي 

:  لخدهُو ألاهذاف الخالُت 

  خماًت ألاضُى. 

  اخخباس دنت و دسحت الاغخماد غلى البُاهاث اإلاداظبُت. 

  حصجُؼ الػمل بٌكاءة. 

                                                 
1

  .132 ، ص 1998، دار وائل ، عمان ، الطبعة األولى ، " التدقيق و الرقابة في البنوك : " خالد أمين عبد اهلل  

2
، رسالة ماجستير منشورة ، كمية العموم االقتصادية و عموم " مراجعة نظام المعمومات المحاسبية لممؤسسة االقتصادية الجزائرية : " صديقي م  

  .83 ، ص 2000التسيير ، جامعة الجزائر ، 

3
 132خالد أمين عبد اهلل؛مرجع سبق ذكره،ص 
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 ت . 1حصجُؼ الالتزام بالعُاظاث ؤلاداٍس

هظام الشنابت الذاخلُت هى جخؿُـ الخىظُم ؤلاداسي للمؤظعت و ما ًشجبـ به مً " و غلى خعب الصخً وهىس 

وظابل و مهاًِغ حعخخذم داخل اإلاؤظعت للمداقظت غلى ألاضُى ، اخخباس دنت البُاهاث اإلاداظبُت و مذي 

هها اإلاشظىم ت في ؾٍش .  2" الاغخماد غليها و جىمُت الٌكاًت ؤلاهخاحُت و حصجُؼ العير الخعً للعُاظاث ؤلاداٍس

و ًل الؿشم و  (الخؿت الخىظُمُت )خعب اإلاػهذ الٌىذي للمداظبين اإلاػخمذًً ، قىظام الشنابت الذاخلُت هى 

اإلاهاًِغ اإلاػخمذة داخل اإلاؤظعت مً أحل خماًت ألاضُى ، غمان دنت و ضذم البُاهاث اإلاداظبُت و حصجُؼ 

. 3قػالُت الاظخؿالُ و ؤلابهاء غلى اإلاداقظت غلى العير وقها للعُاظاث اإلاشظىمت

هظام الشنابت الذاخلُت " الكشوعـُـت  ( OECCA )و غلى خعب مىظمت الخبراء اإلاداظبين و اإلاداظبين اإلاػخمـذًً 

هى مجمىغت مً الػماهاث التي حعاغذ غلى الخدٌم في اإلاؤظعت مً أحل جدهُو الهذف اإلاخػلو بػمان 

ت و جدعين الىجاغت ، و ًبرص رلَ  الخماًت ، ؤلابهاء غلى ألاضُى و هىغُت اإلاػلىماث و جؿبُو حػلُماث اإلاذًٍش

. 4"بالخىظُم ، و جؿبُو ؾشم و إحشاءاث وشاؾاث اإلاؤظعت مً أحل ؤلابهاء غلى دوام الػىاضش العابهت 

 مً ؾشف مىظمت الخبراء اإلاداظبين و اإلاداظبين 1977وشير في ألاخير إلى أن هزا الخػٍشل نذم ظىت 

 ( . OECCA )اإلاػخمذًً 

هظام " قئن  ( IAG) التي وغػذ اإلاػاًير الذولُـت للمشاحـػت  ( IFAC )و غلى خعب الهُئت الـذولُت لخؿبُو 

ت  الشنابت الذاخلُت ًدخىي غلى الخؿت الخىظُمُت ، و مجمىع الؿشم و ؤلاحشاءاث اإلاؿبهت مً ؾشف اإلاذًٍش

بؿُت دغم ألاهذاف اإلاشظىمت لػمان إمٍاهُت العير اإلاىظم و الكػاُ لألغماُ ، هزه ألاهذاف حشخمل غلى 

ت ، خماًت ألاضُى ، وناًت و ايدشاف الؿش و ألاخؿاء ، جدذًذ مذي يماُ الذقاجش  اخترام العُاظت ؤلاداٍس

. 5"اإلاداظبُت ، و يزلَ الىنذ اإلاعخؿشم في إغذاد اإلاػلىماث اإلاداظبُت راث اإلاطذانُت 

و مً خالُ الخػاٍسل العابهت لىظام الشنابت الذاخلُت ، ًخطح بأن هزا ألاخير ٌػخمذ غلى الىظابل آلاجُت 

: بؿُت جدهُو أهذاقه 

 ؛الخؿت الخىظُمُت 

 الؿشم و ؤلاحشاءاث؛ 

 اإلاهاًِغ اإلاخخلكت. 

 

وظابل هظام الشنابت الذاخلُت : زالثا 

: أ ـ الخؿت الخىظُمُت 

أحمػذ الخػاٍسل العابهت غلى غشوسة وحىد خؿت جىظُمُت حعخجُب في حمُؼ ألاخىاُ إلى الهشاساث التي 

جخخز ، مداولت جىحيهها بما ًخذم مطلخت و أهـذاف اإلاؤظعت ، إر جبنى هزه الخؿت غلى غىء جدذًذ 

ألاهذاف اإلاخىخاة منها و غلى الاظخهالُ الخىظُمي لىظابل الدشؿُل،أي ما ًدذد بىغىح خؿىؽ العلؿت و 

                                                 
1

  .216 – 215 ص –س و الفيومي ، مرجع سبق ذكره ، ص . الصبان م  

2
 .263، مؤسسة شباب الجامعة لمطباعة و النشر ، اإلسكندرية ، بدون سنة نشر ، ص " الرقابة و مراجعة الحسابات :  " و نور أ . الصحن ع  

3
Birien . R et Senecal . J : " contrôle interne et vérification ",  Edition preportaine , INC, CANADA1984 ,P36 . 

4
 COLLINS . L et VALING . G : OP . Cit , P 35 

5
 Ibid , P 38 
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اث التي جخٍىن منها اإلاؤظعت  ت للمذًٍش و بالشؾم مً أن الاظخهالُ الخىظُمي ًخؿلب . اإلاعؤولُت ؤلاداٍس

اث ًجب أن ًيعو بدُث جؤدي إلى جذقو مىخظم للمػلىماث  الاهكطاُ بين الىظابل إال أن غمل حمُؼ اإلاذًٍش

 .

ًاآلحي  : وشير في ألاخير إلى أن الػىاضش ألاظاظُت التي ًجب أن جٍىن في الخؿت الخىظُمُت هي 

  جدذًذ الهٍُل الخىظُمي للمؤظعت و مخخلل أحضابه مؼ إبشاص الػالنت الدعلعلُت و اإلاهىُت بين

 مخخلل ألاوشؿت؛

 جدذًذ اإلاعؤولُاث باليعبت لٍل وشاؽ؛ 

  حػُين خذود و سخابت اإلاعؤولُاث باليعبت إلى ًل شخظ؛

:      إال أن معاهمت هزه الىظُلت في جدهُو أهذاف هظام الشنابت الذاخلُت ًٍىن غبر الىهاؽ الخالُت

 البدث غً قػالُت و يكاءة الػملُاث الدشؿُلُت؛ 

  وحىد وخذاث نُاط جمًٌ مً جدذًذ هخابج ألاحضاء و ألاوشؿت اإلاخخلكت للمؤظعت ظىاء في ونذ

 إخطاةي أو مالي؛

 1خماًت ألاضُى مً خالُ جهعُم الػمل اإلانهي داخل اإلاؤظعت . 

: ب ـ الؿشم و ؤلاحشاءاث 

هظام الشنابت حػخبر الؿشم و ؤلاحشاءاث مً بين أهم الىظابل التي حػمل غلى جدهُو ألاهذاف اإلاشحىة مً 

 بئخٍام و قهم و جؿبُو هاجين الىظُلخين ٌعاغذ غلى خماًت ألاضُى ، الػمل بٌكاءة و الالتزام الذاخلُت

و ، جأدًت الخذماث  هت الاظخؿالُ ، ؤلاهخاج ، الدعٍى ت اإلاشظىمت ، إر حشمل الؿشم غلى ؾٍش بالعُاظاث ؤلاداٍس

اث اإلاخخلكت ألاخشي ظىاء مً هاخُت  و ًل ما ًخظ إداسة اإلاؤظعت ، باإلغاقت إلى الؿشم اإلاعخػملت في اإلاذًٍش

هت اظخػماُ الىزابو إلى ؾير رلَ مً الؿـشم اإلاعخػملت ، يما نذ حػـمل اإلاؤظعت غلى  جىكُز الػملُاث أو ؾٍش

ظً إحشاءاث مً شأنها أن جىضح بػؼ الىهاؽ الؿامػت أو حؿُير إحشاء مػين بؿُت جدعين أداء اإلاؤظعت و 

 .هظام الشنابت الذاخلُت مً جدهُو أهذاقه اإلاشظىمتجمٌين 

:  حـ ـ اإلاهاًِغ اإلاخخلكت 

 مً جدهُو أهذاقه اإلاشظىمت في هظام الشنابت الذاخلُتحعخػمل اإلاهاًِغ اإلاخخلكت داخل اإلاؤظعت لخمٌين 

: ظل إداسة حػمل غلى إهجاخه مً خالُ نُاط الػىاضش الخالُت 

 دسحت مطذانُت اإلاػلىماث؛ 

 مهذاس الىىغُت الخاضل مً الػملُاث الكػلُت؛ 

 اخترام الىنذ اإلاخطظ ظىاء لخدهُو مشاخل الشنابت أو لػىدة اإلاػلىماث اإلاؿابهت .

:  هظام الشنابت الذاخلُت حشخمل غلى ضىكين مً الشنابت و في ألاخير وشير إلى أن 

  ت  .الشنابت ؤلاداٍس

 الشنابت اإلاداظبُت. 

ت  أ ـ الشنابت ؤلاداٍس
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و هي حشخمل غلى خؿت الخىظُم و الىظابل و ؤلاحشاءاث اإلاخخطت بطكت أظاظُت لخدهُو أيبر يكاءة إهخاحُت 

ًاهذ بشامج  ت ، إر حشخمل هزه الشنابت غلى ًل ما هى إداسي ، ظىاء  ممٌىت و غمان جدهُو العُاظاث ؤلاداٍس

ش ألاداء ،  ب الػاملين ، ؾشم الخدلُل ؤلاخطاةي و دساظت خشيت اإلاؤظعت غبر مخخلل ألاصمىت ، جهاٍس جذٍس

. الشنابت غلى الجىدة و إلى ؾير رلَ مً أشٍاُ الشنابت 

ب ـ الشنابت اإلاداظبُت 

ًاقت ؤلاحشاءاث الهادقت إلى اخخباس دنت البُاهاث  و هي مىغىع دساظدىا ، إر حػبر غً الخؿت الخىظُمُت و 

اإلاداظبُت اإلاثبخت بالذقاجش و الخعاباث و دسحت الاغخماد غليها و الىنىف غلى ظالمت اإلاػالجت اإلاداظبُت مً 

. حهت ، و مً حهت أخشي الػمل غلى خماًت أضُى اإلاؤظعت 

 

أهذاف هظام الشنابت الذاخلُت : سابػا 

:  1أحمػذ الخػاٍسل العابهت لىظام الشنابت الذاخلُت غلى أن ألاهذاف اإلاشاد جدهُهها مً هزا الىظام هي

: أ ـ الخدٌم في اإلاؤظعت 

إن الخدٌم في ألاوشؿت اإلاخػذدة للمؤظعت و في غىامل ؤلاهخاج داخلها و في هكهاتها و جٍالُكها و غىابذها و في 

مخخلل العُاظاث التي وغػذ بؿُت جدهُو ما جشمي إلُه اإلاؤظعت ، ًيبغي غليها جدذًذ أهذاقها ، هُاًلها ، 

ؾشم و إحشاءاتها ، مً أحل الىنىف غلى اإلاػلىماث راث مطذانُت حػٌغ الىغػُت الخهُهُت لها ، و 

. اإلاعاغذة غلى خلو سنابت غلى مخخلل الػىاضش اإلاشاد الخدٌم قيها 

غلى غىء ما ظبو وعخؿُؼ أن ههُى بأن هزه الػىاضش التي جم ظشدها ظىاء اإلاخػلو منها بػىاضش الخدٌم أو 

. اإلاشاد الخدٌم قيها ، أوشأث سنابت للدعُير في اإلاؤظعت 

:  ب ـ خماًت ألاضُى 

مً خالُ الخػاٍسل العابهت هذسى بأن أهم أهذاف هظام الشنابت الذاخلُت هى خماًت أضُى اإلاؤظعت ، مً 

، إن هزه  (الاظدثماساث، اإلاخضوهاث ، الخهىم  )خالُ قشع خماًت مادًت و مداظبُت لجمُؼ غىاضش ألاضُى 

الخماًت جمًٌ اإلاؤظعت مً ؤلابهاء و اإلاداقظت غلى أضىلها مً ًل ألاخؿاس اإلامٌىت و يزا دقؼ عجلتها 

ؤلاهخاحُت بمعاهمت ألاضُى اإلاىحىدة لخمٌُنها مً جدهُو ألاهذاف اإلاشظىمت غمً العُاظت الػامت 

. للمؤظعت

:  حـ ـ غمان هىغُت اإلاػلىماث 

بؿُت غمان هىغُت حُذة للمػلىماث ، ًيبغي اخخباس دنت و دسحت الاغخماد غلى البُاهاث اإلاداظبُت في ظل 

هظام مػلىماحي ٌػالج البُاهاث مً احل الىضُى إلى هخابج جخمثل في اإلاػلىماث ، بُذ أن ججهيز هزه البُاهاث 

: اإلاداظبُت الزي ًخطل بالخطابظ الخالُت 

  ًٌحسجُل الػملُاث مً اإلاطذس و في أنشب ونذ مم. 

 إدخاُ الػملُاث التي سجلذ إلى البرهامج آلالي و الخأيذ مً البُاهاث اإلاخػلهت بها. 

  ب البُاهاث غلى خعب ضىكها و خطابطها في ًل مشخلت مً مشاخل اإلاػالجت  جبٍى
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  اخترام اإلابادا اإلاداظبُت اإلاخكو غليها و الهىاغذ الذاخلُت للمؤظعت مً أحل جهذًم اإلاػلىماث

 .اإلاداظبُت 

  جىصَؼ اإلاػلىماث غلى ألاؾشاف الؿالبت لها .

:  د ـ حصجُؼ الػمل بٌكاءة 

إن أخٍام هظام الشنابت الذاخلُت بٍل وظابله داخل اإلاؤظعت ًمًٌ مً غمان الاظخػماُ ألامثل و الٌلء 

إلاىاسد اإلاؤظعت ، و مً جدهُو قػالُت في وشاؾها مً خالُ الخدٌم في الخٍالُل بخخكُػها غىذ خذودها ، 

ؾير أن هظام الشنابت الذاخلُت ال ٌػؿي لإلداسة بػؼ الػماهاث و قهـ بل ٌػؿي جدعىا في مشدودًت اإلاؤظعت 

 .

ت  :  و ـ حصجُؼ الالتزام بالعُاظاث ؤلاداٍس

ت اإلاشظىمت مً نبل ؤلاداسة جهط ي امخثاُ و جؿبُو أوامش الجهت اإلاذبشة ، ألن  إن الالتزام بالعُاظاث ؤلاداٍس

ت مً شأهه أن ًٌكل للمؤظعت أهذاقها اإلاشظىمت بىغىح في إؾاس الخؿت  حصجُؼ و اخترام العُاظاث ؤلاداٍس

: الخىظُمُت مً أحل الخؿبُو ألامثل لألمش ، ًيبغي أن جخىقش قُه الششوؽ آلاجُت 

 ًجب أن ًبلـ إلى اإلاىحه إلُه؛ 

 ًجب أن ًٍىن واضخا؛ 

 ًجب جىاقش وظابل الخىكُز؛ 

  ًجب إبالؽ الجهاث آلامشة بالخىكُز؛

العالكت بين السكابت الداخليت و املساجعت الداخليت : املطلب الثاوي 

حػخبر الشنابت الذاخلُت ههؿت الاهؿالم التي ًشجٌض غليها اإلاشاحؼ الذاخلي غىذما ًهىم بئغذاد بشهامجه ، و 

إن غػل أو . جدذًذ الاخخُاساث التي ظُهىم بها و الكدىص التي ظخٍىن مجاال لخؿبُو إحشاءاث اإلاشاحػت 

نىة هظام الشنابت الذاخلُت ال ًدذد قهـ الخطُى غلى أدلت ؤلازباث في غملُت اإلاشاحػت و إهما ًدذد أًػا 

. الػمو اإلاؿلىب في قدظ جلَ ألادلت ، و ًىضح ؤلاحشاءاث التي ًجب الترييز غليها أيثر مً ؾيرها 

قمً اإلاعخدُل أن ًهىم اإلاشاحؼ بكدظ حمُؼ غملُاث اإلاؤظعت و ختى حاهب يبير منها هظشا لطخامت هزه 

الػملُاث اإلاالُت و يبر حجمها في اإلاؤظعاث الٌبيرة و التي جىلى حسجُلها و جدلُلها حهاص يبير مً الػاملين في 

اإلاؤظعت ، و مً أحل أن ًخمًٌ مً الخدهو بٌكاءة في خالُ قترة صمىُت مدذدة مً ظالمت و صخت البُاهاث 

في اإلاؤظعت قئن ألامش ٌعخلضم مىه أن ًذسط الشنابت الذاخلُت باإلاؤظعت لُخمًٌ مً الخٌم غلى قػالُخه في 

ش اإلاالُت  و نشاسه اإلابني غلى قدظ الشنابت الذاخلُت ظُىحه هؿام مشاحػت .إهخاج البُاهاث اإلاخػمىت في الخهاٍس

و اخخُاساث لهزا الخعاباث و أًػا الىىاحي التي جخؿلب  مً هاخُت قدظ الخعاباث اإلاعخكُؼ أو غً ؾٍش

. قدطا معخكُػا أيثر مً ؾيرها 

و إرا جىضح له أن الشنابت الذاخلُت مىاظبت ، قئن اإلاشاحؼ ًهىم باخخُاس الػُىاث بؿشع قدطها و اخخباسها ، 

و هزا ألاظلىب الخذًث في اإلاشاحػت ٌعدىذ أظاظا إلى الاقتراع بأن قدظ حاهب مً الهُىد و البُاهاث 

ًامل لها  . اإلاخػلهت بما ظُظهش هكغ الطكهاث التي ظخظهش لى جم قدظ 
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قعُؤخز مً ًل هىع مً الػملُاث أو الخعاباث غُىت ممازلت جٍىن حاهبا مىكطال غلى أن جكدظ ، قمثال 

ًهىم اإلاشاحؼ بكدظ غُىت مً اإلاخدطالث الىهذًت و مً خعاباث الػمالء و مً غملُاث البُؼ و غملُاث 

الششاء و يزلَ غُىاث مً السجالث و ؤلاحشاءاث اإلاداظبُت ، و ًدذد غذد ألاخؿاء اإلاٌدشكت في هزه الػُىاث 

و ؾبُػتها و قػالُت الشنابت الذاخلُت في الخؿبُو يما ظخدذد للمشاحؼ مذي امخذاد هؿام مشاحػخه ختى ًخأيذ 

. مً غذم وحىد ألاخؿاء اإلادخملت أو ايدشاف هزه ألاخؿاء 

و قدظ الشنابت الذاخلُت في اإلاؤظعت و خاضت جلَ الشنابت اإلاالُت ٌػخبر واحبا غلى اإلاشاحؼ أن ًهىم به ، قهي 

اث غمله اإلاُذاوي ، و في قدطه ًهىم اإلاشاحؼ باظخؿالع وظابل و إحشاءاث  جمثل معخىي أظاس ي مً معخٍى

ً سأًه غً الشنابت ًىخذة واخذة و مؼ هزا قئن اإلاشاحؼ يهمه  ت و معاغذجه في جٍٍى الشنابت الذاخلُت ؤلاداٍس

: ماًلي 

  مػشقت واحباث أغػاء اإلاؤظعت و معؤولُاتهم و خذود اخخطاضاتهم. 

 ش اإلاالُت بهزا الػمل  .مػشقت مذي غمل ًل قشد في اإلاؤظعت و غالنت ظالمت الخهاٍس

 ايدشاف إمٍاهُت خذور الخؿأ و مذي إمٍاهُت إخكاءه و يشكه . 

امللوماث ألاساسيت لىظام السكابت الداخليت : املطلب الثالث 

إن وحىد هظام نىي للشنابت الذاخلُت غلى الىمىرج اإلاداظبي مً شأهه أن ٌعمذ لىظام اإلاػلىماث اإلاداظبُت 

مً جىلُذ مػلىماث راث مطذانُت و مػبرة غً وغػُت اإلاؤظعت الخهُهُت مً حهت ، و مً حهت زاهُت ًمًٌ 

للمؤظعت مً جدهُو أهذاقها اإلاشظىمت في الخؿت الػامت لها ، بالخالي ٌعخؿُؼ هزا جدهُو ألاهذاف اإلاخىخاة 

ًاألغمذة داخل اإلابنى قهىة هزه ألاغمذة حػٌغ  نىة و قػالُت  مىه ، حػخبر مهىماث هظام الشنابت الذاخلُت 

: لزلَ ظيخؿشم إلى مهىماجه في الػىاضش الخالُت . هزا الىظام و الػٌغ صخُذ 

الخؿت الخىظُمُت : أوال 

جخخلل الخؿت الخىظُمُت مً مؤظعت ألخشي ، إال أهه في حمُؼ ألاخىاُ ًجب أن جٍىن الخؿت مشهت إلاهابلت أي 

ش في اإلاعخهبل ، يما ًجب أن جٍىن بعُؿت و واضخت ًكهمها الػاملين باإلاؤظعت و أن جدذد بىغىح  جؿٍى

. خؿىؽ العلؿت و معؤولُت ؤلاداساث التي جخٍىن منها اإلاؤظعت 

 :  جخمثل الػىاضش ألاظاظُت التي جخػمنها الخؿت الخىظُمُت في

 جدذًذ ألاهذاف الذابمت للمؤظعت؛ 

  جدذًذ الهٍُل الخىظُمي للمؤظعت و مخخلل أحضابه ، مؼ إبشاص الػالنت الدعلعلُت و اإلاهىُت بين

 مخخلل ألاوشؿت؛

 جدذًذ اإلاعؤولُاث باليعبت لٍل وشاؽ؛ 

 حػُين خذود دسحاث اإلاعؤولُاث باليعبت لٍل شخظ  .

: و جخدهو معاهمت هزه آلالُت في جدهُو أهذاف هظام الشنابت الذاخلُت مً خالُ 
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 البدث غً قػالُت و يكاءة الػملُاث الدشؿُلُت. 

  ًاهذ وحىد وخذاث الهُاط ًمًٌ مً جدذًذ هخابج ألاحضاء و ألاوشؿت اإلاخخلكت للمؤظعت ظىاء أ

 .إخطابُت أو مالُت 

  خماًت ألاضُى مً خالُ الخهعُم اإلانهي داخل اإلاؤظعت .

الىظام اإلاداظبي  : زاهُا 

مً الخطابظ ألاظاظُت لىظام الشنابت الذاخلُت الكػاُ ، غشوسة وحىد هظام مداظبي ظلُم ًٌكل لإلداسة 

: ظبل الشنابت ، خُث ًجب أن ًٍىن هزا الىظام وظُلت جٌكل جدهُو ماًلي 

 الشنابت غلى سجالث الدشؿُل و جىكُز الػملُاث ، هزه السجالث جمثل مطادس جذقو اإلاػلىماث؛ 

  ب البُاهاث و وغؼ دلُل لها ، قئرا ما جم إغذاد هزا الذلُل بػىاًت مً شأهه أن ًِعش إغذاد جبٍى

الهىابم اإلاالُت ، و ًمًٌ جدهُو دسحت يبيرة مً الخىخُذ في حسجُل الػملُاث اإلاداظبُت إرا ما 

 ضاخب دلُل الخعاباث يخِب جىضح قُه الخعاباث و الهُىد التي ججشي؛

  هت مىاظبت ، و ًجب أن جىضح ؤلاحشاءاث الخاضت بخذاُو هزه السجالث ختى جطمُم السجالث بؿٍش

 .ًخم خكظها

 

اث ألاداء : زالثا  معخٍى

إن ظالمت الىاحباث و الىظابل في ًل نعم جؤزش بذسحت يبيرة غلى قػالُت الشنابت الذاخلُت و غلى يكاءة 

الػملُاث الىاججت غً هزا ألاداء ، قخمذها ؤلاحشاءاث اإلاىغىغت بالخؿىاث التي ًخم بمهخػاها اغخماد 

اث ألاداء بالىظابل التي جػمً دنت  الػملُاث و حسجُلها و اإلاداقظت غلى ألاضُى ، يما ًجب أن جمذها معخٍى

اجخار الهشاساث و الدسجُل خُث ًخم رلَ غمىما بخهعُم الىاحباث و اإلاعؤولُاث بدُث ال ًهىم مىظل 

واخذ بالػملُت ًلها مً بذاًتها إلى نهاًتها ، و هزا ًمٌىىا مً مشاحػت دنت الػمل و ايدشاف الخؿأ والؿش 

. بعشغت

يكاءة ألاقشاد : سابػا 

مما ال شَ قُه أن الػامل الٌلء ًلػب دوسا مهما في إهجاح و جدهُو مبخؿُاث اإلاؤظعت، لزلَ ٌػخبر هزا 

الػامل أخذ الـمهىماث ألاظاظُت التي ًشجٌض غلُـها هظام الشنابت الذاخلُت في جدهُو أهذاقه، قبذون الػاملين 

الخٍشطين غلى أداء أغمالهم وقو ما سظمخه الخؿت الػامت للمؤظعت ال ًمًٌ أن هدطل غلى هظام للشنابت 

.  الذاخلُت الكػالت 

: ًشاعى في اخخُاس اإلاىظكين الػىاضش الخالُت 

  شهاداث في مُذان الػمل. 

  خبرة جمٌىه مً الخدٌم في وظُكخه. 

  الالتزام بالعُاظاث اإلاشظىمت. 

  ب . اخترام هظام الخذٍس
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ذ مً يكاءتهم ؤلاهخاحُت بؿُت  يما ًجب أن ًىحذ هظام غادُ للخىاقض و الترنُاث ًثير خماط الػاملين ، و ًٍض

 .جدهُو أهذاف اإلاؤظعت بشٍل غام

 

ًاقت الىظابل آلالُت : خامعا  اظخخذام 

إن اظخػماُ آلالت الخاظبت و جألُت الػمل اإلاداظبي بئدخاُ ؤلاغالم آلالي ، مً شأهه أن ًذغم هظام الشنابت 

: الذاخلُت مً خُث أن هزه الخألُت جىقش آلاحي 

 دنت وظشغت اإلاػالجت؛ 

 ظهىلت الخطُى غلى اإلاػلىماث؛ 

 خماًت ألاضُى بىحىد بشامج معاغذة؛ 

 جىقير الىنذ؛ 

 جذغُم الػمل بٌكاءة؛ 

 خكؼ جٍلكت اإلاػالجت والخدٌم في اإلاػلىماث. 

 

: 1إن جأمين معاس اإلاػالجت آلالُت للبُاهاث ًٍىن مً خالُ

. ًجب أن ًخم معاس اإلاػالجت آلالُت للبُاهاث وقو ؾشم و إحشاءاث مىؿهُت مىظمت و مخجاوعت :  ـ الالخدام 1

ًجب أن ًخػؼ معاس اإلاػالجت آلالُت للبُاهاث إلى شٍل مىظم للشنابت ، بؿُت جذاسى ألاخؿاء و :  ـ الىناًت 2

. الؿش و إحشاء الخصخُداث الالصمت 

 

إجساءاث هظام السكابت الداخليت : املطلب السابع 

ٌعخػمل هظام الشنابت الذاخلُت وظابل مخػذدة بؿُت إخٍام الػمل اإلاداظبي و جدهُو ألاهذاف اإلاخىخاة مىه 

و حػل هظام اإلاػلىماث اإلاداظبُت ٌعخجُب لألؾشاف اإلاعخػملت للمػلىماث مً خالُ جىقير مػلىماث راث 

مطذانُت و حػبر غً الىغػُت الخهُهُت للمؤظعت ، لزلَ وحب غلى هزا الىظام ظً إحشاءاث مً شأنها أن 

جذغم اإلاهىماث الشبِعُت له ، و حػخبر بمثابت حجش ألاظاط للمبنى ، لزا ظيخؿشم في هزا البىذ إلى ؤلاحشاءاث 

:  اإلاخخلكت لىظام الشنابت الذاخلُت مً خالُ الػىاضش الخالُت 

ت : أوال  إحشاءاث جىظُمُت و إداٍس

جخظ هزه ؤلاحشاءاث أوحه اليشاؽ داخل اإلاؤظعت ، قىجذ إحشاءاث جخظ ألاداء ؤلاداسي مً خالُ جدذًذ 

ت بما ًػمً قشص سنابت غلى ًل شخظ داخلها ، جىصَؼ  الاخخطاضاث ، جهعُم واحباث الػمل داخل ًل مذًٍش

لت إلُه ، و  و جدذًذ اإلاعؤولُاث بما ًدُذ مػشقت خذود اليشاؽ لٍل معؤوُ و مذي التزامه باإلاعؤولُاث اإلاًى

إحشاءاث أخشي جخظ الجاهب الخؿبُهي يػملُت الخىنُؼ غلى اإلاعدىذاث مً ؾشف اإلاىظل الزي نام بئغذادها، 

و اظخخشاج اإلاعدىذاث مً أضل ومً غذة ضىس ، و إحشاء خشيت الخىهالث بين اإلاىظكين ، بما ال ًخػاسع مؼ 

                                                 
 -  101محمد التيامي طواىر و صديقي مسعود ، مرجع سبق ذكره ، ص.   
1

  .103محمد التيامي طواىر و صديقي مسعود ، نفس المرجع السابق الذكر، ص  
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خعً ظير الػمل و قشع إحشاءاث مػُىت الهخهاء الػاملين و غبـ الخؿىاث الىاحب إزباتها إلغذاد غملُت 

 . 1مػُىت ، بدُث ال ًترى إلى أي مىظل الخطشف الصخص ي إال بمىاقهت الصخظ اإلاعؤوُ

 

 

إحشاءاث جخظ الػمل اإلاداظبي : زاهُا 

ٌػخبر هظام اإلاػلىماث اإلاداظبُت العلُم مً بين أهم اإلاهىماث اإلاذغمت لىظام الشنابت الذاخلُت الكػاُ ، 

لزلَ باث مً الىاضح ظً إحشاءاث مػُىت جمًٌ مً إخٍام سنابت دابمت غلى الػمل اإلاداظبي مً خالُ 

الدسجُل الكىسي للػملُاث ، الخأيذ مً صخت اإلاعدىذاث ، إحشاء مؿابهاث دوسٍت ، الهُام بجشد مكاجئ و 

.  غذم ايدشاف مىظل في مشانبت غمل نام به 

إن هزه ؤلاحشاءاث العابهت جمًٌ مً دغم اإلاهىماث التي ًهىم غلُه هظام الشنابت الذاخلُت الكػاُ ، لزلَ 

:   ظيخؿشم في هزا الجضء إلى أهم ؤلاحشاءاث التي جخظ الػمل اإلاداظبي في الىهاؽ الخالُت 

  ، إضذاس حػلُماث بىحىب إزباث الػملُاث أي معدىذ ما لم ًًٌ مػخمذا مً اإلاىظكين اإلاعؤولين

ذة ألاخشي   .و مشاقهخه بالىزابو اإلاٍؤ

  اإلاشاحػت الػامت و خعاباث اإلاشانبت ً اظخخذام وظابل الخىاصن الخعابي الذوسي مثل مىاٍص

 .ؤلاحمالُت 

  إحشاء مؿابهاث دوسٍت بين الٌشىف الىاسدة مً الخاسج و بين ألاسضذة في الذقاجش و السجالث يما

 إلخ؛...في خالت البىىى و اإلاىسدًً و مطادنت الػمالء 

  ت . الهُام بجشد مكاجئ دوسٍا للىهذًت و البػاغت و الاظدثماساث و مؿابهت رلَ مؼ ألاسضذة الذقتًر

إحشاءاث غامت : زالثا 

بػذ الخؿشم إلى ؤلاحشاءاث اإلاخػلهت بالجاهب الخىظُمي و ؤلاداسي و ؤلاحشاءاث التي جخظ الػمل اإلاداظبي ، 

ظىدىاُو في هزا البىذ إحشاءاث غامت جٍىن مٌملت لعابهتها، و بخكاغل حمُؼ هزه ؤلاحشاءاث ٌعخؿُؼ هظام 

: الشنابت الذاخلُت ًدهو أهذاقه اإلاشظىمت لزلَ ظىميز بين ؤلاحشاءاث الخالُت 

  ت التي ًخم ًاألخؿاس الجٍى ًاهذ ؾبُػُت  الخأمين غلى اإلاؤظعت غذ ًل ألاخؿاس اإلادخملت ، ظىاء 

ً الجُذ للمىاد الظدبػاد الخكاغل الزاحي لها أو بكػل  اظدبػاد أزشها بالخأمين غلى اإلامخلٍاث و الخخٍض

و؛ ًالعشنت ، الخٍش  قاغل 

  ًًالخأمين غلى اإلاىظكين الزًً ٌػملىن بشٍل مباشش في الىهذًت ظىاء جدطُلها أو ضشقها أو الز

ت غذ خُاهت ألاماهت؛  ًذخل غمً اخخطاضهم الدعُير اإلاادي للبػاةؼ إو ألاوسام اإلاالُت أو الخجاٍس

 

  اظخخذام وظابل الشنابت اإلاضدوحت قُما ًخػلو بالػملُاث الهامت في اإلاؤظعت يخىنُؼ مذًش اإلاالُت و

اإلاداظبت غلى الشَُ إن هزا ؤلاحشاء مً شأهه أن ٌػمل غلى خماًت الىهذًت ، جكادي الخالغب و 

.  العشنت و أخيرا إوشاء سنابت راجُت 

                                                 
1
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ًاقت إحشاءاث هظام الشنابت الذاخلُت التي جم الخؿشم إليها   .و في النهاًت ههذم شٍل جكطُلي ًىضح 

 

 

 

 

 

إحشاءاث الشنابت الذاخلُت  : ( 3 – 2 )الشٍل سنم 

 

 

                                         

 

 

الخأمين غلى ممخلٍاث  .               - الدسجُل الكىسي للػملُاث  - جدذًذ الاخخطاضاث  - 

.                ممخلٍاث اإلاؤظعت  .                الخأيذ مً صخت اإلاعدىذاث  - جهعُم الػمل                   - 

. الخأمين غذ الخُاهت    .             - إحشاء اإلاؿابهاث الذوسٍت    - جىصَؼ اإلاعؤولُاث            - 

دت     -  .                                                      اغخماد سنابت مضدوحت - غذم إششاى مىظل في مشانبت           - إغؿاء حػلُماث ضٍش

.                                                    إحشاءاث خشيت الخىهالث        غمله  - 

.                                                                         بين الػاملين 

                                                                     

 . 123محمد التهامي طواهس ، مسعود صديلي ، مسجع سبم ذكسه ، ص : املصدز 

 

 

جلييم هظام السكابت الداخليت : املبحث السابع 

لهذ ظبو حػٍشل هظام الشنابت الذاخلُت غلى أهه مجمىغت الػماهاث حعاهم في الخدٌم في اإلاؤظعت ، و غلُه 

البذ مً جهُُم ًل ؾشم الػمل و ؤلاحشاءاث و الخػلُماث اإلاػمُى بها نطذ الىنىف غلى آزاسها ، غلى 

ًيبغي الخأيُذ هىا غلى غشوسة جهُُم هزا الىظام و رلَ ختى ًدعنى للمشاحؼ . الخعاباث و الهىابم اإلاالُت 

. قدظ الخعاباث 

لزا جم جهعُم هزا اإلابدث إلى مؿلبين ًدىاُو اإلاؿلب ألاُو أظالُب جهُُم هظام الشنابت الذاخلُت، و ًخؿشم 

. اإلاؿلب الثاوي إلى مشاخل جهُُم هظام الشنابت الذاخلُت

  أساليب جلييم هظام السكابت الداخليت: املطلب ألاول  

ختى ًخمًٌ اإلاشاحؼ مً حمؼ البُاهاث و الىزابو التي جكُذ يُكُت غمل الىظام ، غلُه اظخػماُ وظابل و أدواث 

ش الىضكي و خشابـ الخذقو . اإلاخمثلت في نىابم الاظخهطاء ، الخهٍش

 اإلجراءات

 إجراءات تخص العمل المحاسبي إجراءات تنظيمية و إدارية إجراءات عامة
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  (كوائم الاسخبيان  )كائمت الاسخلصاء املزدوجت : أوال 

هت في  جهُُم الشنابت الذاخلُت باالظخهطاء ًخم أزىاء بذء نُام اإلاشاحؼ بمهمخه ، خُث جخلخظ هزه الؿٍش

قخطاؽ .إغذاد نابمت همىرحُت واقُت ؤلاحشاءاث اإلاخبػت باليعبت لىظابل اإلاؤظعت ، و غملُاتها اإلاخخلكت 

ألاظئلت بػىاًت خُث ًٍىن هذقها الاظخكعاس غً الىىاحي الخكطُلُت اإلاخبػت في اإلاؤظعت باليعبت إلحشاءاث 

 و جىغؼ الاظخهطاءاث الىمىرحُت غً الشنابت الذاخلُت في ضىسة أظئلت مبيُت 1الػملُاث و جأدًت الىظابل

. غلى اقتراع أن بػؼ ؤلاحشاءاث اإلاؿبهت بطىسة غامت في اإلاؤظعت مهمت في جدهُو سنابت داخلُت قػالت

 خُث ًخىلى ؤلاحابت غلى ألاظئلت الىاسدة بها و  (DFC )و في الػادة جهذم نابمت ألاظئلت الىمىرحُت للمذًش اإلاالي

ٌػُذها للمشاحؼ و ال ًهخطش غمل اإلاشاحؼ غلى قدظ ؤلاحاباث التي جلهاها بل ًجب أن ًهىم باخخباس الـشنابت 

الذاخلُت هكعهـا أزىاء الخىكُز لـُدٌم غلى يكاءتهـا ألؾشاع الشنابت و هدُجت للخبرة في اظخخذام نىابم 

شها بدُث جدهو ألاهذاف اإلاخىخاة آخزة في غين الاغخباس :   ماًلي 2الاظخكعاساث ، قهذ جم جؿٍى

  مشاغاة اخخىائها غلى وضل جكطُلي لىىاحي الػػل في الشنابت الذاخلُت ، جمًٌ اإلاشاحؼ مً يخابت

 .خؿاب جكطُلي لػملُت قُما ًخػلو بىىاحي الػػل هزه 

  مشاغاة إظهاس مطادس اإلاػلىماث اإلاعخخذمت في ؤلاحاباث غً ًل ألاظئلت و الخدهُهاث التي جمذ للخأيذ

. منها 

هت غلى نابمت مً ألاظئلت الىمىرحُت جخظ وظابل اإلاؤظعت و غملُاتها ، خُث هجذ  حشخمل هزه الؿٍش

اث ، ألاحىس ، اإلاخضوهاث ، ؤلاهخاج ، اإلابُػاث ، العىذاث و ألاظهم ، الاظدثماساث و  أظئلت مخػلهت باإلاشتًر

. 3ألامىاُ الجماغُت

:  لهزه الىظُلت غذة غُىب جخمثل في 

  اخخماُ ههل ؤلاحاباث مً نابمت اظخهطاء العىت اإلااغُت يئحاباث لها غً العىت مدل اإلاشاحػت. 

  بطىسة سوجُيُت ، ال ًبرص بطىسة خهُهُت اإلاشاًل التي جبرصها هزه " ال / وػم " وغؼ ؤلاحاباث بشٍل

 .ألاظئلت 

  مػاملت ألاظئلت في الهابمت ينهابُت بذال مً اغخباسها وظُلت للخصخُذ . 

الخلسيس الوصفي للسكابت الداخليت : ثاهيا 

ش ًطل هظام الشنابت الذاخلُت اإلاػخمذ داخل اإلاؤظعت مدل اإلاشاحػت ، إر  حػنى هزه ألاداة أظاظا بىغؼ جهٍش

قِعخؿُؼ .  ًهىم اإلاشاحؼ و معاغذوه بدصخُظ الىظام مً خالُ الخؿشم إلاهىماجه و ؤلاحشاءاث الهابم غليها 

يأن ًدذد . أن ًدذد مىاؾً الػػل و الهىة قُه اغخمادا غلى دسحت امخثاُ إحشاءاث هظام الشنابت الذاخلُت 

مثال دسحت الخذاخل في اإلاعؤولُاث و غذم جدذًذ الاخخطاضاث و ؾير رلَ مً غذم الالتزام باإلحشاءاث التي 

.  ًىظ غليها هظام الشنابت الذاخلُت مما ًخلو قشص الخالغب و الؿش و الىنىع في الخؿأ 

                                                 
1
 GERMOND BERNARD : " Audit financier : guide pour l'audit de l'information financières des entreprises " , 

Edition Clet , Paris , 1991 , P 46 . 

 

 Directeur financier et comptable . 


  
2

  .142عبد الفتاح محمد الصحن ، مرجع سبق ذكره ، ص  
3
 - HAMINI ALLEL : Op . Cit , P 57 . 



                                      املساجعت والسكابت الداخليت                                                              الــفـصـل الـثـاهــي                         

                      

 
83 

ش ًخمًٌ اإلاشاحؼ مً جهُُم ؤلاحشاءاث اإلاخبػت في الشنابت الذاخلُت ، قالىظام الػػُل  و باهتهاء يخابت الخهٍش

ًاف للػمل ، و اإلاثاُ غلى رلَ نُام مىظل واخذ ٌػمل يأمين للطىذوم و في  ًخمثل في غذم وحىد جهعُم 

ت قخخؿلب أن حػهذ إداساث معخهلت غً . هكغ الىنذ ًهُذ الػملُاث في ًىمُخه  أما الشنابت الذاخلُت الهٍى

بػػها وظابل جذاُو الىهذًت ، خعاباث الػمالء، معَ الذقاجش ، الخعاباث الػامت ، خعاباث الذابىين و 

 .  أحىس الػماُ

خسائط الخدفم : ثالثا 

حشٍل خشابـ الخذقو هٍُل ًخػمً مجمىغت مً الشمىص و ألاشٍاُ ، خُث ًهؼ غلى غاجو اإلاشاحؼ قدظ 

و . جذقو اإلاػلىماث و دساظت اإلاشاخل اإلاخخلكت لخجهيز اإلاعدىذاث ، يما ٌعخؿُؼ جطمُم خشابـ ظير الػملُاث 

هت جمًٌ مً الخطُى غلى مػلىماث راث  ؿت ظير الػملُاث بؿٍش باظخخذام سمىص همؿُت ًخم جطمُم خٍش

 .  داللت إلاً ًهىم بكدظ الىظام و ًٍىن مخكهما لهزه الشمىص 

 : يُل ًجب أن ًشاعي اإلاشاحؼ ماًلي غىذ إغذاده لخشابـ الخذقو

  ججىب الششح الٌثير الزي ًىجش غىه خشابـ حذ مشيبت و بالخالي خذور خلـ. 

  مشاغاة أن ًل وزُهت لها ههؿت نهاًت. 

  ت  .سظم الخؿىؽ الػمىدًت أو ألاقهُت و ججىب الخؿىؽ الهؿٍش

  ؿت ظهلت الكهم  .اظخػماُ الٌخابت بجاهب الشمىص و الشظىم ختى جٍىن الخٍش

  ؿت مطذس ًل معدىذ و الجهت التي جشظل إلُه . ًجب أن ًىضح بالخٍش

ػت غً هظام الشنابت و جمٌىه  و مً اإلاميزاث ألاظاظُت لهزه الخشابـ أنها حػؿي إلاػذها أو ناسئها قٌشة ظَش

ال ،  هت أن إغذادها ًخؿلب ونخا ؾٍى بعشغت و ظهىلت أيبر في الخٌم غً مذي حىدجه ، و ٌػاب غلى هزه الؿٍش

يما أنها جطبذ ضػبت الكهم إرا جػمىذ جكاضُل  

يثيرة ، قػال غلى أنها جبين ؤلاحشاءاث الاظخثىابُت و التي نذ حػخبر راث أهمُت يبيرة لخهُُم هظام الشنابت 

. الذاخلُت 

 

 

 

ألاشٍاُ اإلاعخػملت في خشابـ الخذقو  : ( 4 – 2 )الشٍل 

 (            symbole de circulation ) ـ سمض الخذاُو 1

 

 (     Document ici en 2 exemplaires ) ـ وزُهت جظهش في وسخخين 2

 

                                                 
  - 98بوسماحة محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص.  

2 - MIKOLE ALAIN et STOLOURY : " Comment travailler avec ces auditeurs expert comptable commissaire 

de compte " , Dunod  , Paris , 1987 , P 106. 
   - 111شعباني لطفي ، مرجع سبق ذكره ، ص . 
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ت 3  ( Opération manuel ) ـ غملُت ًذٍو

 

 ( Traitement informatique ) ـ مػاملت باإلغالم آلالي 4

 

 ( Archivage définitive ) ـ أسشُل نهاةي 5

 

 

 ( comparaison entre 2 documents ) ـ مهاسهت بين وزُهخين 6

 

 (  Archivage provisoire) ـ أسشُل اخخُاؾي 7

 

وػم                             ( Procédure alternative ) ـ إحشاء خخمي 8

 

                                                                                             ال 

 

 ـ ههؿت نهاًت إلاىدنى بُاوي للخذاُو 9

 (   Point terminal d'un diagramme ) 

 

 , J – RENARD " théorie et pratique de l'audit interne " , édition d'organisation , 5 ème édition: اإلاطذس

2004 , P 360 .  

 

إلى حاهب خشابـ الخذقو الػمىدًت التي حعخػمل ألاشٍاُ اإلاىضخت أغاله قئهه ًىحذ هىع آخش مً الخشابـ 

ألاقهُت اإلامثلت في شٍل حذُو أًً جبين خاهت واخذة حمُؼ مطالح اإلاؤظعت و ههىم بئغاقت خاهت أخشي مً 

هت ؾير واضخت ألنها جخؿلب غادة مالخظاث و ششح حذ مؿُى  . أحل وضل الػمالث ، و لًٌ هزه الؿٍش

 

مساحل جلييم هظام السكابت الداخليت : املطلب الثاوي 

ٌػخبر هزا الجضء مً أهم اإلاشاخل التي ًهىم بها اإلاشاحؼ ، إر أن غملُت جهُُم هظام الشنابت الذاخلُت ، جمٌىه 

:  مً الخطُى غلى أحىبت غلى ألاظئلت الشبِعُت الثالزت ألاظاظُت 

 ماهي ؤلاحشاءاث اإلاػمُى بها التي تهذف منها جدهُو سنابت داخلُت قػالت ؟ 

  هل أن جلَ ؤلاحشاءاث مؿبهت قػال ؟ 

  ًاقُت لخلو سنابت داخلُت خعىت مما ًؤدي إلى صخت الهىابم اإلاالُت؟ هل ؤلاحشاءاث 
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 : و جخلخظ غملُت جهُُم هظام الشنابت الذاخلُت في الخؿىاث ألاظاظُت الخالُت

 

 ( Saisie de procédures )جمع إلاجساءاث : أوال 

ىه إلالخطاث  مٌخىبت و  )ًخػشف اإلاشاحؼ غلى هظام الشنابت الذاخلُت مً خالُ حمػه لإلحشاءاث اإلاٌخىبت و جذٍو

ت الػامت للىظم قئهه ًخٍىن مً . لها  (ؾير مٌخىبت  إن هظام الشنابت الذاخلُت هظام شامل و خعب الىظٍش

ت ،  أهظمت حضبُت خاضت بمخخلل الػملُاث التي جهىم بها اإلاؤظعت ، و ًل هظام حضةي خعب هكغ الىظٍش

ًمًٌ أن ًجضأ بذوسه إلى أهظمت حضبُت و هٌزا ، و اإلاثاُ غلى رلَ غملُت البُؼ للضبابً ، إر ًجمؼ اإلاشاحؼ 

ًان هىاى مٌخىب خُى غملُت البُؼ  أو ًذون ملخطا لها بػذ خىاس مؼ  (ًىحىد دلُل  )ؤلاحشاءاث اإلاٌخىبت إن 

الهابمين غلى إهجاصها ، يما ًشظم خشابـ الخدبؼ و سظىم بُاهُت للىزابو اإلاعخػملت و اإلاػلىماث اإلاخذقهت غنها و 

جخػمً أظئلت  ((Questionnaire ouvertsاإلاطالح اإلاػىُت بها ، يما ًمًٌ اظخػماُ اظخماساث مكخىخت 

: إن إحشاءاث غملُت البُؼ يمثاُ البذ أن ًخػمً . جخؿلب أن جٍىن ؤلاحابت غليها ششخا لٍل الجىاهب الػملُت 

.  حسجُل ؾلبُت الضبىن ، حعلُم العلػت ، إغذاد الكاجىسة ، الدسجُل اإلاداظبي لػملُت الهبؼ و الدسجُل لها 

 ( Teste de conformité )اخخبازاث الفهم : ثاهيا 

و نُامه  ًداُو اإلاشانب أزىاء هزه الخؿىة قهم الىظام اإلاخبؼ و غلُه أن ًخأيذ مً أهه قهمه و رلَ غً ؾٍش

أي ًخأيذ مً أهه قهم ًل  ( Teste de conformité et de compréhension  )باخخباساث الكهم و الخؿابو 

، ًأخز اإلاشاحؼ  (غملُت البُؼ للضبابً  )قكي اإلاثاُ اإلاػؿى . أحضائها و أخعً جلخُطه لها بػذ جدبػه لػملُاث 

ًاث الجشد غبر  بػؼ ؾلبُاث الضبابً، و ًهاسنها بعىذاث حعلُم العلؼ يما ًهاسنها بكىاجير البُؼ اإلادشسة و بخدش

إن هزا الاخخباس رو أهمُت مدذودة ، الهذف مً وسابه هى جأيذ اإلاشانب مً أن الجشد مىحىد . ألامايً اإلاػىُت 

.  ، أهه مكهىم و أهه أخعً جلخُطه و لِغ الهذف مىه الخأيذ مً خعً جؿبُهه

  

 ( Evaluation préliminaire du contrôle interne ):الخلييم ألاولي للمساكبت الداخليت: ثالثا 

باالغخماد غلى الخؿىجين العابهخين ، ًخمًٌ اإلاشاحؼ مً إغؿاء جهُُم أولي للمشانبت الذاخلُت باظخخشاحه 

غُىب ًترجب غنها خؿش  )وههاؽ الػػل(غماهاث حعمذ بالدسجُل الجُذ للػملُاث)مبذبُا لىهاؽ الهىة

أي  ( Questionnaire fermés) ، حعخػمل في هزه الخؿىة في الؿالب،اظخماساث مؿلهت (اسجٍاب أخؿاء و جضوٍش

،و غله (الجىاب بىػم اًجابي ، الجىاب بال ظلبي )اظخماساث جخػمً أظئلت ًٍىن الجىاب غليها إما بىػم أو بال 

ٌعخؿُؼ اإلاشاحؼ في نهاًت هزه الخؿىة جدذًذ ههاؽ نىة الىظام و ههاؽ غػكه و رلَ مً خُث الخطىس ، أي 

ت للىظام مدل الذساظت . مً الىاخُت الىظٍش

 

 ( Teste de permanence )اخخبازاث الاسخمسازيت: زابعا 

ًخأيذ اإلاشاحؼ مً خالُ هزا الىىع مً الاخخباساث مً أن ههاؽ الهىة اإلاخىضل إليها في الخهُُم ألاولي للىظام ههاؽ 

ت راث أهمُت نطىي مهاسهت . نىة قػال أي مؿبهت في الىانؼ و بطكت معخمشة و دابمت  إن اخخباساث الاظخمشاٍس

                                                 
  - 71محمد بوتين ، مرجع سبق ذكره ، ص . 
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:   ـ جمع اإلجراءات 1
. ـ استعمال خرائط تتابع الوثائق ما بين المصالح 
. ـ ممخصات إجراءات ، ممخصات األدلة الكبيرة 

:   ـ اختبارات التطابق 2
. ـ تتبع بعض العمميات بهدف فهم النظام و حقيقتو 

:   ـ تقييم أولي لنظام الرقابة الداخمية 3
. ـ نقاط ضعف النظام .               ـ نقاط قوة النظام 

:  ـ اختبارات االستمرارية 4
. ـ اختبارات لمتأكد من تطبيق نقاط القوة في الواقع 

:   ـ تقييم نهائي لنظام الرقابة الداخمية 5
ـ نقاط قوة النظام               ـ ضعف في تصور النظام 

              وثائق الحوصمة

 71محمد بوتين ، مرجع سبق ذكره ، ص: المصدر 

باخخباساث الكهم و الخؿابو ألنها حعمذ للمشاحؼ أن ًٍىن غلى ًهين بأن ؤلاحشاءاث التي سانبها إحشاءاث مؿبهت 

. باظخمشاس جدمل  و ال خلال 

ًدذد حجم هزه الاخخباساث بػذ الىنىف غلى ألاخؿاء اإلادخملت الىنىع غىذ دساظت الخؿىاث العابهت لها ، 

. يما حػخبر دلُل إزباث غلى خعً العير خالُ الذوسة في ًل مٍان

 

 ( Evaluation définitive du contrôle interne ):الخلييم النهائي لىظام السكابت الداخليت: خامسا 

ت العابهت الزيش ًخمًٌ اإلاشاحؼ مً الىنىف غلى غػل الىظام و ظىء  باغخماده غلى اخخباساث الاظخمشاٍس

غػل  )هزا باإلغاقت إلى ههاؽ الػػل . ظيره ، غىذ ايدشاقه ظىء الخؿبُو أو غذم جؿبُو لىهاؽ الهىة 

ههاؽ ) الزي جىضل إليها غىذ الخهُُم ألاولي لزلَ الىظام ، باالغخماد غلى الىخابج اإلاخىضل إليها  (الخطىس 

مبِىا آزاس رلَ  . ( Document de synthèse) ًهذم اإلاخذخل خىضلت في وزُهت شاملت  (الػػل و ههاؽ الهىة 

غلى اإلاػلىماث اإلاالُت مؼ جهذًم انتراخاث نطذ جدعين ؤلاحشاءاث ، جمثل وزُهت الخىضلت هزه في الػادة ، 

شا خُى الشنابت الذاخلُت ًهذمه اإلاشاحؼ إلى ؤلاداسة ، يما جمثل أخذ الجىاهب الاًجابُت إلاهمخه  . جهٍش

 :  و ًمًٌ إظهاس خؿىاث جهُُم هظام الشنابت الذاخلُت في الشٍل الخالي

خطواث جلييم هظام السكابت الداخليت  : ( 5 – 2 )الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالصت الفصل الثاوي 

غلى غىء دساظدىا للمشاحػت و الشنابت الذاخلُت وعخيخج أن اإلاشاحػت الذاخلُت هي وشاؽ مىحىد غلى معخىي 

ت  . اإلاؤظعت بؿُت الخأيذ مً ضذم و ششغُت الخعاباث مً أحل جدعين الذوسة ؤلاداٍس

                                                 
 - Francis Lefebre : " Mémento comptable " , Paris , 1980 , P870 . 
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و لًٌ ًجذس بىا أن هزيش أن اإلاشاحؼ الذاخلي ًخمخؼ باظخهالُ حضةي و رلَ للػؿىؾاث اإلاعخمشة التي ًخلهاها 

. مً ؾشف اإلاذًش الػام و بالخالي قئهه ال ًٌعب اإلاػلىماث الطكت الهاهىهُت 

و أُو خؿىة جمش بها اإلاشاحػت الذاخلُت هي مشخلت جهُُم هظام الشنابت الذاخلُت ، قهزه ألاخيرة ظخؤدي إلى 

حعهُل أو حػهُذ مهمت اإلاشاحؼ الذاخلي ، قالىظام الجُذ ٌػكي اإلاشاحؼ الذاخلي مً اإلاشانبت اإلاباششة لشمىلُت 

و خهُهت الدسجُالث ، و الػٌغ قئن الىظام اإلاليء بالػُىب ظُؤدي إلى اظخدالت الهُام بكدظ الخعاباث و 

. إغؿاء سأي خىلها 

و هظشا لخػهذ الػملُاث في اإلاؤظعت و جطخمها قئن اإلاشاحؼ الذاخلي ٌعخػمل جهىُاث العبر مً أحل حعهُل 

. مهمخه معخػُىا في هزا باإلاػلىماجُت مؼ مشاغاة ألاخؿاس الىاحمت غنها 

. و في ألاخير وعخخلظ أن اإلاشاحػت الذاخلُت هي أداة قػالت مً أدواث الشنابت الذاخلُت 
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  الجزائر بريد :الثالث الفصل

 الجزائر بريد مديريت جقديم : ألاو  املبحث

 الىكسيت اإلاـاهيم جلً ئطلاؽ أجل مً ذلً و اإلاهمت الىلاؽ مً العديد ئلى البحث هرا في جؿسكىا للد

 هرا في بخلديمه طىلىم الرو و الجصاةس بسيد هى و أال جحدياث بعدة  كي لؿاإلاا  يىوي كؿاع على

 .اإلابحث

 الجزائر بريد حعريف : ألاو  املطلب

 مع عالكاتها في جخػع جتازوي و ضىاعي ؾابع ذاث وؾىيت عمىميت مإطظت هي الجصاةس بسيد اإلاإطظت ئن

ٌي  و الؼير مع عالكاتها في )الختازوي اللاهىني( الخاص اللاهىني أل يام جخػع و العام اللاهىني إل يام الدو

 حعد و العام اللاهىني للىاعد الدولت مع عالكاتها في اإلاإطظت جخػع" 53 03 اإلاادة عليه هطذ ما هرا

 العامت الخدمت مهمت بأداء ميلـت هي و الؼير مع 06 زكم الخىـيرو اإلاسطىم مً / عالكاتها في في جتازة

 بلساز عليه يطادق الرو العامت الشسوؽ لدؿتر وؿلا ذلً ييىني و العام للمسؿم ئمداد باعخبازها

 .اإلااليت وشازاث و اإلاىاضالث و البريد بين مشترن

 

 :مسخغاهم الجزائر بريد مؤسست ححو  الفىيت البطاقت

 62 منهم عاملت و عامل 500 ؿخكم مىقـيها عً أما ، ملحم و بسيدو مىخب 23 مً البريد مديسيت جخيىني

 :يلي هما مىشعين بحيث باإلاديسيت مىقـت

 هتد هما العامت ألاماهت هرا و للمإطظت الداخلي باألمً ميلف و كاهىهيت ممثلت: 

 عىني 11 الىطاةل و العامت ؤلادازة كظم 

 عىني 70 : اإلااليت و البريد خدماث كظم 

 عىني 70 : اإلايزاهيت و اإلاحاطبت كظم 

 عىني 70 : الخـخيش خليت 

 :يلي ؿيما الخاليت ألاكظام مهام جخلخظ : يلي ما إلى تهدف هي ألا

 البريد خدماث حظيير على الظهس و الحسص-

 اللؿاع بهياول الخاضت ؤلاهتاشاث بسامج مخابعت و مساكبت-

 اإلاإطظت جىكيم و مساكبت و مخابعت-

 اإلاإطظت وشاؽ و لهياول الحدازت و الخؿىزي جأمين-
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 الجزائر بريد ملؤسست الخىظيمي الهيكل :الثاوي املطلب

 طيظخعسع زم العاضمت الجصاةس لبريد العامت للمديسيت الخىكيمي الهييل طيظخعسع اإلاؿلب هرا في و

 .مظخؼاهم لىاليت البريد بمديسيت الخاص الخىكي الهييل

 العام اإلاديس ئشساؾ جحذ العاضمت بالجصاةس الصواز بباب الجصاةس بسيد إلاإطظت الخىكيمي الهييل 1-

 .اإلاإطظت ئدازاث يخمً  يث

 ؤلادازة متلع-

 العامت اإلاديسيت-

 الدزاطاث مديسياث-

 عمليت مديسياث -00

 ئكليميت مديسياث -01

 على مطىف أنها العلم مع الىالياث مظخىيي على الباقي و العاضمت مظخىيي على 03 منها بسيد و دة -00

 :الخالي الخىكيمي الهييل خالٌ مً ذلً وظخعسع طىؾ و. دزجت ) 01 ( لديىا و الدزجت أطاض

 

 02 رقم الشكل - العاصمت الجزائر لبريد العامت ملديريت الخىظيمي الهيكل :)

ي
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 مسخغاهم لحاليت الجزائر بريد ملؤسست الخىظيمي الهيكل 2-

 العامت إلادارة مجلس

 الجزائر بريد ملؤسست العامت املديريت

 الخىظيم مكخب ألا  ماهت

 للبريد العامت املديرياث

 آلالي ؤلاعالم مديسيت

 الختازيت مديسيت

 البشسيت اإلاىازد مديسيت

 العامت الىطاةل مديسيت

 اإلاحاطبت و اإلااليت مديسيت

 البريديت اإلاطالح مديسيت

 اإلااليت اإلاطالح مديسيت

 الدراساث مديرياث

 الجىدة ئدازة مديسيت 0-

 الخىجيه و الخخؿيـ و ؤلاطتراجتيت مديسيت 6-

 الداخليت اإلاسجعت و الدظيير مساكبت مديسيت 3-

 للحظاباث

 الاجطاٌ مديسيت 5-

 للبريد إلاقليميت املديرياث

 0 - بسيد و دة -

 بسيد و دة

 بسيد و دة

 بسيد و دة

 بسيد و دة

 بسيد و دة

 بسيد و دة

 بسيد و دة
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 و مظخؼاهم بلديت بلمهيدو العسبي بحي محمد بىشيد بشازع "مظخؼاهم" الجصاةس بسيد مديسيت ملس يلع

 مىخب 23 على يشسؾ

 مىخب و ؿسع ول يخىلى مياجب و ؿسعيت مديسياث عدة مً مظخؼاهم بسيد و دة مديسيت جخيىني ، بسيدو

 ئليه اإلاىول اإلاهام

 :الخالي الخىكيمي الهييل في مبين هى هما للى دة العام اإلاديس ؾسؾ مً

 03 ( الشكل - .مسخغاهم ألاحدة البريد ملديريت الخىظيمي الهيكل : ) 06

 اللاهىهيت اإلامثلت

 البريد مديسيت مديس

 الخـخيش خليت

 للمإطظت الداخلي ألامً

 اإلايزاهيت مىخب

 اإلاحاطبت مىخب

 اإلايزاهيت و اإلاحاطبت كظم

 آلالي ؤلاعالم و ؤلامداد مىخب

 اإلاظخخدمين مىخب

 العامت الىطاةل كظم

 اإلااليت مىخب

 البريديت الخدماث مىخب

 الخدماث كظم اللاهىهيت اإلامثلت

 اإلااليت و البريديت

 :الخـخيش خليت

 اشساؾ جحذ هي و جالعباث أو الىشف و الحظً الظير مساكبت على الظهس واجبها مً الخليت هره و

 اإلاديسيت

 . ياديت طلؿت حعخبر أنها أو للخدكيم الجهىيت

 :اللاهىهيت اإلامثلت

 عىه الدؿاع و اإلاإطظت  م غمان على حعمل و اللػاء أمام اإلاإطظت زمثل هي و

 : للمإطظت الداخلي ألامً

 مىخبين مً يخيىني :العامت الىطاةل كظم
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ٌي اإلاىخب  :اإلاظخخدمين مىخب هى و :ألاو

 ، العالواث ، ألاجس( بالخىقيف الخاضت اللىاهين جؿبيم– الخىقيف بسهامج ئعداد على يحسص و

 )..،الحىادر اإلاعاشاث

 )ؤلامداد مىخب( آلالي ؤلاعالم و العامت الىطاةل مىخب

ٌي ؿهى بالخالي و الىلل و باإلاباوي اإلايلف هى و  حظاعد بدوزها التي الىطاةل و بالختهيزاث اإلاياجب ول يمى

 ؤلاعالم لىطاةل الحظً العمل على يشسؿىني الريً آلالي ؤلاعالم مهىدس ي يػم و مهامها أداء على العامل

 .آلالي

 مىخبين مً بدوزه يخيىني و :اإلايزاهيت و اإلاحاطبت كظم

ٌي اإلاىخب  اإلايزاهيت مع ملازهتها و الخلديسيت اإلايزاهياث ئعداد و بخحػير يلىم و اإلايزاهيت مىخب هى ألاو

 .طالمتها مً الخأهد بعد اإلاخخلف الـىاجير مبالؽ بدؿع يلىم هما الحليليت

 الثاوي اإلاىخب

 الليم و البريديت ألازضدة طالمت مً البريديت اإلاياجب محاطبت بمساكبت يلىم هرا و اإلاحاطب مىخب

 بمخخلف اإلااليت

 .خؿأ أو جالعب أو يىجد ال أهه و أشيالها

 :اإلااليت و البريديت الخدماث كظم

ٌي اإلاىخب  :البريديت الخدماث مىخب ألاو

 الشسوؽ جىؿير و جديدة مياجب لـخح الحاجت إلاعسؿت اإلاىاؾم طيان عدد وظبت يحص ى اهه جتد و

 بسامج جىـير مخابعت و أخسيي شسوؽ و العىىان و اطمه و باإلاىخب الخاص والخخم اإلاىخب بـخح الخاضت

 عطسهتها و البريديت الخدمت جؿىيس

 .البريديت بالؿسود اإلاخعللت الشياويي معالجت و

 :اإلااليت مىخب هى الثاوي اإلاىخب

 عدد ئ طاء هدا و البريديت اإلاياجب مظخىيي على هتدها التي اإلااليت ألاخؿاء جصحيح على يعمل هى و

 و اإلااليت للخدماث حعسيـاث مساجعت و البريديت الؿىابع مخابعت و طالمتها مً الخأهد و الحظاباث

 .البريديت

 البريد مؤسست وشاط :الثالث املطلب

 عً عبازة أوشؿتها متمل أن ػير جتازوي ؾابع ذاث عمىميت مإطظت هي الجصاةسيت البريد مإطظت ئن

 خدماث
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 مً و الدولت ؾسؾ مً مدزوطت و معلىلت و مىاطبت حعسيـت ملابل اإلاىاؾً منها يظخـيد ، ماليت و بسيد

 هرهس أوشؿتها

 ٌئليها اإلاىجهت أماهً ئلى جىشيعها زم الؿسود و البريد اطخلبا 

 اطخلباله و البريد لىغع علب الصباةً أمام ؿخح 

 الاجطاٌ بؿاكاث و الخراهس بيع 

 الظيازاث كظاةم و ، الحىالاث و البريديت الؿىابع بيع 

 اوزاطيىم ، مىبيليع ، الجصاةس اجطاالث( الىباز الصباةً حظاعد بحيث الـىاجير جحطيل ، 

 )للمياه الجصاةسيت

 الهاجف بؿاكاث بيع 

 البريدو الجازوي بالحظاب ألامىاٌ سحب : الـىزو الدؿع ، البريديت الطيىن مطلحت حظمح 

 .البريد  ظاب مساكبت مع

 جىاجتدهم إلايان لصباةنها الطيىن جىؿير. 

 الحظاب على ؤلاؾالع خدمت الحظاب لطا ب جىؿس. 

 الـىاةد حظىيت على حعمل هدا و الدؿتر حظليم مع الخىؿير  ظاب ؿخح 

 :الجزائر لبريد الخىظيمي الهيكل شرح

 بالخيظيم حعمل مخخلـت مطالح و العام اإلاديس مً ألاخسيي اإلاإطظاث مً يسها هؽ الجصاةس بسيد يخيىني

 لدظيير بينها ؿيما

 . اإلاظؿسة ألاهداؾ جحليم و البريد عمل

 یخظ ؿيما اللساز ضا ب يعخبر اهه هما ، ؤلادازة حظيير بها يلىم التي ألاعماٌ غمً مً : العام املدير

 اإلاعامالث ول

 على السةيس ي اإلاشسؾ يعد اهه ئلى باإلغاؿت ماليت أو اكخطاديت واهذ طىاء اإلاإطظاث مع أو الصباةً مع

 . مطلحت ول

 هدا و باللسوع الخاضت الالتزاماث و العلىد جميع بخحسيس جلىم : ) ماهت( السكرجاريت

 . اإلاخلدمت الػماهاث بمخخلف الخاضت الىزاةم

 : يلي هما أهميتها  ظب مسجبت مطالح طخت جطسؿه جحذ يىؿىوي : اإلاديس هاةب

 . الطىدوقي مطلحت *

 . اإلاساكبت مطلحت *

 . ؤلادازيت اإلاطلحت *
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 . الخازجيت الختازة مطلحت *

 . اإلاحـكت مطلحت *

 . العلىد و الاطخؼالٌ مطلحت *

 : الصىدألاو  مصلحت)1

 حعخمد . الصبىني لحظاب الخحىيالث جىـير و الىداتع اطخلباٌ في الطىدوقي مطلحت وقيـت جخمثل

 على الطىدوقي مطلحت

 :يلي ؿيما جخمثل أطاطيت مبادب زالر

 و لهم وإلاشىزة ا الىصح جلديم و الصباةً مً الاطخماع أهميت على اإلابدأ هرا يبنى : الاسخغالو مبدأ-

 باإلاعلىماث جصويدهم

 اإلاسآة بمثابت اإلابدأ هرا يعخبر و الظسيعت الخدمت و

  طخه هرلً و اإلاىاؿظين بين مياهخه معسؿت للبريد يمىً ؾسيله عً  يث للبىً العاهظت

 . الظىكيت

 العملياث ول في جام بحسص يخم أن یتب اإلايدان هرا في اللىاعد جؿبيم ئن : العقحد مبدأ-

 واهذ مهما العملياث هره جساء اإلاحخملت ألاخؿاز بظبب شباةىه مع البريد بها يلىم التي

 و اإلاباشسة اللسوع  الت في اللسوع حظديد بىيـيت يعلم ؿيما خاضت اللاهىهيت ضـتها

 . الخازجيت الختازة ئؾاز في اإلامىى ت باللسوع الخاضت ؤلاجساءاث

 العجص لختىب ذلً و الخصيىت حظيير لؿسيلت الداةم الخؿىيس غسوزة أو : الخزيىت مبدأ

 حظديد على لللدزة الظيىلت مً بيظبت الداةم الا خـاف یتب هما الخصيىت في يحدر كد الرو

 . اإلادخسيً أو الختازيين الصباةً ؾلباث حؼؿيت و

 و الطيىن و الظيىلت في اإلاخمثلت بالليم اإلاأخىذة بالعملياث اإلابدأ هرا يهخم :  مان مبدأ

 اإلاساكبت ؾسيم عً ذلً و اإلاىجىداث مً هرلً و ألازضدة و الخىكيعاث مً بالخحلم ذلً

 : يلي ؿيما الطىدوقي مطلحت مهام جحديد ويمىً . الداةمت

 . الصباةً لحظاباث اللاهىوي و ؤلادازوي الدظيير

 . هلدا السحب و ؤلايداع . بالشيياث الدظديد

 . ؤلادازيت و اإلااليت الحظاباث حظيير

 

 . مطلحت زةيع الطىدوقي مطلحت على يشسؾ و

 : املراقبت مصلحت)2

 البريد مظخىيي على اإلاعلىماث طير جحظين و البريد وشاؾاث مساكبت ئلى تهدؾ اإلاساكبت وقيـت
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 . خاضت بطـت اللباغت مظخىيي على و عامت بطـت

 للبريد الراجيت اإلاساكبت ئلى تهدؾ اإلاظاعد اإلاديس أو اإلاديس مظإوليت جحذ اإلاساكبت هيئت ئن

 . الخازجيت أو الداخليت اإلاساكبت طىاء

 : الخاليت بالعملياث الليام الهيئاث على یتب ؤلاؾاز هرا في و

 : املحاسبيت املراقبت-

 مع الدسجيالث مؿابلت مً الخأهد و مىقف ول بها كام التي العملياث ول مساجعت و حسجيل 

 . اإلاحاطبيت ألاوزاق

 الحظاباث في ئدزاجها و محاطبتها جمذ كد التي اليىميت العملياث ول مً الخأهد 

 . بها الخاضت

 اللباغت في الحاغسيً سجالث وجىد مً الخأهد 

 ئبالػها و وشاؽ بدوني الحظاباث على الخعسؾ اللباغت في الحاغسيً سجالث وجىد مً الخأهد 

 اإلاطلحت ئلى

 . اإلاخخطت

 : العقحد مراقبت

 الحظاباث و الداةىت الحظاباث عً ؤلابالغ و اإلاديىت الحظاباث  الت على اليىمي الاؾالع بمعنى

 آخس كاهىوي علد أو أو باللسع الترخيظ بىاطؿت ذلً و )اإلاظددة ػير( اإلاعؿاة ػير اإلاديىت

 : مثل

 جسخيظ بدوني دؿع. 

 التراخيظ في الختاوشي . 

 بها اإلاسخظ ػير الخطىماث ول . 

 في حعد أن یتب العلىد مساكبت و اإلاحاطبيت اإلاساكبت مظخىيي على اإلاىدشـت الاهحساؿاث ئن

 . اللباغت ئدازة ئلى يلدم دوزو جلسيس

 : الخزيىت مراقبت

  اجاتها جـىقي ال للبريد اإلااليت الحظاباث أن غمان ئلى تهدؾ

 : إلاداريت املصلحت

 هره جلىم و للبريد اإلاىؿلي بالدعم اإلاسجبؿت اإلاهام ول جمع هي اإلاطلحت هره وقيـت

 : يلي بما اإلاطلحت

 اللباغت ميزاهيت ئعداد 
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 الخيىيً و اإلاداومت( ألاؿساد حظيير إلاخؿـ وؿلا الـسديت اإلالـاث حظيير( 

 مثل الجباةيت ؤلادازة ئلى الػساةب و السطىم دؿع ....TVA 

 اإلاحالث ضياهت مخابعت . 

 اللاهىهيت الىطىص( اللباغت وزاةم حظيير( 

 اللباغت جمىيً حظيير . 

 :الخارجيت الخجارة مصلحت)4

 : بينها مً و الخازجيت بالختازة الخاضت العملياث جميع حشمل و

 الخطديس و الاطخيراد عملياث جىؾين. 

 الىلدو الخبادٌ و الطعبت العملت  ظاب مخابعت و حظيير. 

 اللاهىهيت السجالث كبؼ. 

 : املحفظت مصلحت5

 مً الصبىني ؾسؾ مً للبريد حظليمها وكذ بين الشيياث و الظىداث بمعالجت ميلـت اإلاحـكت مطلحت

 خطمها أجل

 . جحطيلها أجل مً للمديً حظليمها ووكذ

 : هي و مبادئ أربعت على اإلاطلحت وشاؽ يلىم و

و لهم اإلاشىزة و الىصح جلديم و الصباةً مً الاطخماع أهميت على اإلابدأ هرا يبنى : الاسخغالو مبدأ 

 جصويدهم

 يمىً ؾسيله عً  يث العاهظتللبريد اإلاسآة بمثابت اإلابدأ هرا يعخبر و الظسيعت الخدمت و باإلاعلىماث

 معسؿت للبريد

 . الظىكيت  طخه هرلً و اإلاىاؿظين بين مياهخه

 معسؿت الصباةً معسؿت یتب الدظديد عدم مخاؾس جتىب أجل مً : الالتزام ألا الخطر مبدأ 

 ئجبازوي الخليد و جيدة

 . بالخطم يخعلم ؿيما الخىكيميت و اللاهىهيت باأل يام

 ؾسؾ مً عليها اإلاحطل الليم و العملياث معالجت مدة جلليظ في أطاطا يىمً : الخزيىت مبدأ 

 مطلحت

 جدا مهمت الليم هره ، شباةنها بحظاب أو الخاص بحظابها حؼؿيتها البريد على یتب ديىني جمثل اإلاحـكت

 . ألامىاٌ لسؤوض اليظبي الاطخعماٌ ؾسيم عً بظسعت جسجع أن یتب باإلالابل للخصيىت باليظبت
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 هرا يإهد و الشيياث و الظىداث كيم جخظ اإلابدأ هرا في اإلاعالجت العملياث :  مان مبدأ 

 : على اإلابدأ

 اإلالدمت الىزاةم على اإلاخخىمت الخىكيعاث مً والخحلم ألامان كياطاث أن مً الخأهد 

 . الاطخالم أزىاء الاعخباز بعين مأخىذة الظىداث و للشيياث اإلاادو الاهخكام و للخطم

 يخعلم ؿيما الليم لخلً ئزباث حعخبر التي الىزاةم و اإلاىجىداث للليم اإلاخىسزة اإلاساكبت 

 : يلي ؿيما جلخيطها ؿيمىً اإلاحـكت بيشاؾاث

 الاطخالم كظم (REMISE) أو للدؿع طىاء الظىداث و الشيياث عملياث في یخخظ-

 . الصباةً ؾسؾ مً ؤلايداع

 . ألاخسيي الىواالث الخحطيل كظم (Encaissement) ؾسؾ مً جلدم التي اإلااليت بالرمم یخخظ-

 : العقحد ألا الاسخغالو مصلحت)6

 و الصباةً خؿس جلييم و اللاهىهيت الاطدشازة و الختازوي اإلاظعى و البحث بين بالجمع جلىم اإلاطلحت ھره

 الشسوؽ هرلً

 اإلاطلحت هره مهام  طس يمىً و اللسع هرا اطخعماٌ هيـيت مساعاة مع اللسع مىح عىد اإلاـسوغت

 : يلي بما

 ٌللصباةً اللباغت اطخلبا . 

 اإلاؿلىبت للشسوؽ ملـاث مىاؿلت مً الخأهد . 

 البعيدة اإلاساكبت أجل مً الجصاةس البريد ئلى اإلالـاث بازطاٌ الالتزام . 

 آلاجاٌ في حظديدها هرلً و جىجيهها ميدان و اإلامىى ت اللسوع اطخعماٌ مخابعت 

 اإلاحددة . 

 عليها اإلاخىاشع اإلاظخحلاث اطخعادة هيـيت مخابعت . 

 الشخطيت و الحليليت الػماهاث اطخالم 

 اطخعمالها شسوؽ جىـير على الحسص و بها اإلاسخظ مىح . 

 البريديت الشسوؽ جؿبيم مدي مخابعت . 

 اللاهىهيت العملياث جىـير . 

 للصباةً الىصح جلديم 
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 مً خالل هرا البدث خاولىا الخعسع إلى مخخلف املفاهُم وأساسُاث املساحعت واملساكبت 

الداخلُت وكرا املساخل التي جمس بها املساحعت الداخلُت مً خالل اكدساب معسفت خىل املؤسست مىغىع 

املساحعت، جلُُم هظام السكابت الداخلُت وفدظ الحساباث مً احل إدالء املساحع بسأًه خىل ضدق 

. وشسعُت الحساباث املدعمت بسأًه وبساهين إزباث

وسىداول فُما ًلي أن هلدم الىخائج التي جىضلىا إليها سىاء كان في الجاهب الىظسي أو الجاهب 

الخؿبُلي مع السحىع إلى الفسغُاث التي سبم وغعها أزىاء اخخُازها لهرا املىغىع وذلك بهدف جأكُدها أو 

. هفيها مع إعؿاء بعؼ الاكتراخاث

فُما ًخظ اخخباز الفسغُاث فلد أدث معالجت البدث إلى الىخائج الخالُت :

  فُما ًخظ الفسغُت ألاولى، فان املساحعت الداخلي وظُفت مسخللت وسبُا هظسا لخػىع

املساحع الداخلُت للمدًس العام مما ًكسبه اللىة على مساحعت ومساكبت حمُع مدزاء املطالح وعدم 

خػىعه سلمُا إال للمدًس وهرا ًؤدي به إلى كشف هلاؽ الػعف في الىظام وإعؿاء اكتراخاث 

لخدسين الدسُير؛ 

  أما الفسغُت الثاهُت فان هجاح عملُت املساحعت ال ًخىكف فلـ على كفاءة املساحع بل

ًسحع إلى اخترام هرا ألاخير إلى املعاًير املخعازف عليها وذلك باعخبازها املىحه السئِس ي لعملُت 

اث . املساحعت غف إلى ذلك الخبرة املهىُت ومداولت املساحع للحطىل على اخدر املعلىماث والىظٍس

 املخعللت باملساحعت مً خالل خػىز هدواث وملخلُاث؛

  أما الفسغُت الثالثت واملخػمىت إجباع املساحع  مىهجُت مدددة جمكىه مً إلاملام بكل

املعلىماث مً خالل كُامه بالخخؿُـ لعملُت املساحعت بئعداد الخؿت والبرهامج ختى ًىؿلم في 

كىن ملفاث العمل ختى ٌسهل عمله، وخطىله على أدلت وكسائً إزباث لُلىم في  ألاشغال، ٍو

س ٌشمل ذلك  .ألاخير باإلدالء بسأًه خىل ضدق البُاهاث املداسبُت واملالُت في جلٍس

 

 

 

 

 أما الىخائج املخىضل إليها فجاءث كما ًلي :

 ت لخصحُذ ت العامت مً احل جدسين الدوزة إلاداٍز املساحعت الداخلُت وظُفت جابعت للمدًٍس

 ألاخؿاء والسفع مً ألاداء؛

 ًحعخبر املساحعت الداخلُت وظُفت أساسُت داخل املؤسست بهدف خماًت ممخلكاث املؤسست م

السسكت والخالعباث ومً ألاخؿاء املدخملت على مسخىي الداخلي وبالخالي إظهاز الثغساث السلبُت في 

 املؤسست؛

 حعخبر السكابت الداخلُت مجمىعت اللىاهين الداخلُت، إلاحساءاث املكخىبت وغير املكخىبت،الخىضُاث

ت وؾسق العمل التي حساهم في الخدكم ألافػل في املؤسست؛  إلاداٍز
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 هدف خلُت املساحعت هى الخأكد دوزٍا مً أن الىطىص املعمىل بها كافُت، املعلىماث املخدفلت

 ضادكت، العملُاث شسعُت، الخىظُماث فعالت والهُاكل واضحت ومىاسبت؛

 هدف املساحع مً خالل كُامه بخلُُم هظام السكابت الداخلُت هى إظهاز هلاؽ اللىة والػعف في

 هظام املؤسست مً احل الحكم على فعالُخه؛

 جخم ممازست عملُت املساحعت الداخلُت وفم خؿىاث مخكاملت ومترابؿت ؾبلا ملعاًير مخعازف عليها

وجيخهي هره العملُت باإلدالء بالسأي خىل ضدق وسالمت اللىائم املالُت الخخامُت إلى املسخفُدًً 

س؛  مً هرا الخلٍس

 إن إلاخالل بأي معُاز مً معاًير املساحعت ًؤدي إلى الخأزير على مطداكُت املساحع والى اخخالالث

 في أدائه؛

 س الطفي بدشخُظ الىظام ووضفه داخل املؤسست مدل املساحعت مً خالل ًلىم الخلٍس

سهل فُه  ل َو س اهه ؾٍى الخؿسق مللىماجه وإلاحساءاث اللائم عليها ولكً ما ٌعاب على هرا الخلٍس

 جكساز العملُاث؛

 خسائـ الخدفم هي مً أهم ألادواث التي ٌعخمد عليها املساحع مً خالل جطمُم خسائـ لسير

العملُاث وإلاحساءاث وبالخالي ٌسهل على أي شخظ مهما كاهذ وظُفخه مً فهم العملُاث ولكنها 

ال الهجاشها هظسا لخعلد العملُاث وضعىبت اسخعمال السمىش وألاشكال؛ لت حسخلصم وكخا ؾٍى  ؾٍس

 كىائم الاسخلطاء وسُلت أساسُت ٌعخمد عليها املساحع الداخلي مً احل الخدلم مً اهه فهم

الىظام وأخسً جلخُطه ولكىه ٌعخمد عليها في جلُُمه للىظام خاضت إذا لم جكً هره ألاسئلت 

 دكُلت؛

 وفي ألاخير وبعد الاهتهاء مً عسع الىخائج كان البد أن هخسج بمجمىعت مً الخىضُاث فُما

 ":5"ًخظ دوزة املخصوهاث في الىخدة إلاهخاحُت زكم 

  غسوزة خلم مطلحت للمساحعت الداخلُت مً احل مساعدة مسيري الىخدة في جدسين

الدسُير والعمل على جفادي خاالث الغش والسسكت وجفادي الىكىع في ألاخؿاء؛ 

 غسوزة اسخعمال الؿسق العلمُت في حسُير املخصون؛ 

  غسوزة حشغُل أًدي عاملت مؤهلت ألداء مهمت حسُير املخصون على أكمل وحه مً احل

 جدسين الدسُير في الىخدة؛

 وغع هظام واضح لدسُير املخصون وجلسُم املهام على العاملين؛ 

  ًجب على املؤسست اسخخدام الخلىُاث الحدًثت في الدسُير بغُت الىضىل إلى الدسُير

 الجُد للمخصون وهرا لخفادي كدز إلامكان الخكالُف إلاغافُت؛

 اسخعمال دلُل للمخصون لخطيُف املهام؛ 

 وغع كخِب ًلُم اللاهىن الداخلي وحمُع إلاحساءاث لػمان السير الحسً للمؤسست؛ 

  خلم زلافت الكل ًساكب والكل مساكب داخل املؤسست مً احل جىفير حى مىاسب

. للعمل بكل إجلان اخترام املعاًير والشسوؽ التي جؤدي إلى جدلُم املؤسست ألهدافها


