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تهدف هذه الدراسة إىل إبراز الددرر الدذي يبعبدا حمدافس ااتدابا

 ييد، تطدور راسدتمرار املؤستدا

 إك يعتد كر أهميدة بالغدة،ااتن لنشاط املؤستة

 يي، يي يتطبب القيام بهذه الوظيفة أشخاصا مؤهب دبميا ردمبيا، احملافاة دبى مصااه رأمواهل

تقريدر كتداب إىل اهليئدا املشدرفة دبدى تعييندا يتضدمن رأي فد حمايدد يدول صدشة رشدردية القدوائ املاليدة الد

 يي أظدا يضدمن كدل املقداييس راألدرا الد تضدمن لدردار، املؤستا

الدراسة إىل أن رجود ظاام الرقابة الداخبية قوي رفعال ضررري جدًا

 حبيد،أايدة أصدوهلا راحملافادة دبيهددا مدن التالدبدا راألخطدار رضدمان دقدة املعبومدا احملاسدبية راملاليدة

 تتم دل،العبيدا ققيدع ددد أهدداف

 ركذا ضمان اسدتخدام مواردهدا، من خالل إدداد تقارير دررية دن ظتائج األظشطة،ميين االدتماد دبيها رضمان االستجابة لبتياسا املوضودة
.استخدامها

بيل كفاء رفعالية من خالل جتنب اإلسراف رالقصور رالتبذير

. خرائط التدفع، تقيي ظاام الرقابة الداخبية، ظاام الرقابة الداخبية،  حمافس ااتابا:اليبما املفتايية
M42 :jel رموز
Abstract :
This study aims to illustrate the role of the auditor in evaluating the system of internal control in Algeria, and the
good conduct of the activity of the institution, and its money is very important in the development and continuity of
institutions, as it helps the owners of capital and shareholders to maintain their interests and their money. The accountant
shall submit a written report to the supervising bodies, including a neutral opinion on the validity and legality of the
financial statements he has monitored. The study concluded that the internal control system is strong and effective in
institutions. It ensures that all the standards and tools that ensure the senior management achieve several goals, namely
protecting their assets and maintaining them from manipulation and risks, and ensuring accurate accounting and financial
information. Policies through the preparation of periodic reports on the results of activities, as well as ensuring the
efficient and effective use of their resources by avoiding wasteful, inefficient and wasteful use.
Key Words : Auditorv, Internal Control System, Evaluation of Internal Control System, Flow charts.
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 -Iمتهيد:
يعت حمافس ااتابا كر أهمية كب

اختاك القرارا املناسبة ،يي

ملتتخدم املعبوما

يبدأ بعد

تعيينا االتصال باملؤستة لبتعرف دبيها ردبى حميطها من خالل مجع خمتبف املعبوما الالزمة لذلس ،ث يقوم
بتقيي ظاام الرقابة الداخبية ال

تعت ه ابة رظيفة دائمة رمتتمر ينبغ القيام بها

املؤستة ركلس بهدف اافاظ دبى أصول املؤستة رممتبيا املتاهم
رااد من ظاهر الفتاد ،ر

األخ يقوم حمافس ااتابا

كافة جماال أظشطة

راكتشاف مواضع الغش راألخطاء،

بإدداد تقرير ظهائ أين يت فيا تدرين كل

املالياا رالتوصيا رإدطاء رأي يول الوضعية املالية لبمؤستة رظتائج أدماهلا.
 .1إشكالية الدراسة :يعد ظاام الرقابة الداخبية دبى أظا جممودة من الوسائل راإلجراءا ال
رضع اخلطة التنايمية لغرض ااماية راالطمئنان دبى دقة البياظا

تتبناها إدار املؤستة

احملاسبية لتشقيع اليفاية اإلظتاجية

القصوى رلضمان متتس املوظف بتياسا راخلطط اإلدارية املرسومة.
ربناًء دبى ما سبع رحمارلة منا ملعرفة درر حمافس ااتابا
التتاؤل اآلت  :ما مدى متاهمة حمافس ااتابا
 .2الفرضيات:
 استقاللية حمافس ااتابا رالتزاما باألماظة املهنية

تقيي ظاام الرقابة الداخبية ميين طرح

تقيي ظاام الرقابة الداخبية؟
ممارسة دمبا ،يؤدي إىل تددي رأيا امله

يول

صدق رددالة القوائ املالية.
 يقي حمافس ااتابا ظاام الرقابة الداخبية بواسطة طرق رأساليب دن طريع دد مرايل.
 توجد فررق كا داللة إيصائية دند متتوى داللة α=%5

استجابة دينة الدراسة يول "متاهمة حمافس

تقيي ظاام الرقابة الداخبية".

ااتابا
 .3أهداف الدراسة:
 التعرف دبى أه اجلواظب النارية ال قيط بشخصية حمافس ااتابا ؛
الت ااتن لنشاط املؤستة؛

 إبراز أهمية ظاام الرقابة الداخبية

 توضيح مدى أهمية حمافس ااتابا
 .4أهمية الدراسة:
 دراسة التشريعا رالقواظ املعمول بها

تقيي ظاام الرقابة الداخبية رققيع األهداف املرجو .
اجلزائر رال تقوم بتناي دمل حمافس ااتابا ؛

 يعمل حمافس ااتابا دبى اكتشاف ظقاط القو رالضعف ألظامة الرقابة الداخبية املطبقة؛
 الدرر الفعال الذي يقوم با حمافس ااتابا راملتم ل

تقيي ظاام الرقابة الداخبية ،رهذا من خالل قيام

حمافس ااتابا بالتشقع من صشة ردقة رمصداقية رقاظوظية ااتابا ؛
 يتادد حمافس ااتابا املؤستة

دمبية اختاك رترشيد القرارا بصفة خاصة

التنوا املقببة

خمتبف اجملاال االقتصادية راالجتمادية.
 .5املنهج املتبع واألدوات املستخدمة :لرجابة دبى التتاؤال املطررية راختبار صشة الفرضيا املتبنا  ،ادتمدظا دبى
املنهج الوصف التارخي لتطور مهنة مراجع ااتابا  ،إضافة إىل املنهج التشبيب ركلس باستخدام األساليب
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اإليصائية

اجلاظب التطبيق لبدراسة ،رمن خالل توزيع اإلستباظة دبى جممودة من املؤستا االقتصادية

رمياتب حمافا ااتابا ربعض أساتذ التخصص  ،يي

قمنا باإلطالع دبى اليتب ،املقاال  ،الوثائع

الرمسية ركل ما لا صبة مباشر أر غ مباشر باملوضوع من أجل تعزيز فهما ،راستخدمنا برامج إيصائية
) Excelظتخة  )2007ر( SPSSظتخة  )21رالذي ساددظا

رتتم ل

املتغ ين.
 .6اإلطار النظري:
 .1.6اإلطار املفاهيمي حملافظ احلسابات يف اجلزائر:
تعت مهنة مراجعة ااتابا من األساسيا اليب

راملهمة

دمبية التشبيل رقديد درجة االرتباط ب

املؤستة االقتصادية رالتجارية رمناما

األدمال ظارا لبدرر اليب الذي تبعبا ،مما أرجب دبى املؤستة تب

رظيفة جديد داخل هييبها التنايم

تتمح هلا بإبالغ كل هؤالء املتعامب بيل التطورا داخل املؤستة ركذا النشاطا ال تقوم بها.
 1.1.6املراجعة :ه "فشص رتقيي ظاام الرقابة الداخبية رمجيع دفاتر رالتجال رالبياظا احملاسبية فشصا
حماسبيا رالتشقع من ظتيجة أدمال املؤستة من الربح راخلتار  ،رالتأكد من سالمة املركز املال  ،لبخررج برأي
حمايد رمتتقل يول صشة القوائ املالية خالل فرت مالية معينة" .1متشور دمبية املراجعة راملتم بة

ثالثة دناصر

ه "الفشص ،التشقيع ،التقرير ،ره كتال :2
 الفشص :فشص البياظا رالتجال احملاسبية لبتأكد من صشة رسالمة العمبيا ال مت تتجيبها رقبيبها
رتبويبها
 التشقيع :هو ااي دبى صاليية القوائ املالية اخلتامية كأدا لتعب التبي لنتيجة أدمال املؤستة.
 التقرير :يقصد با ببور ظتائج الفشص رالتشقيع

شيل تقرير يقدم إىل األطراف املعنية ،ظتتطيع أن ظقول

من املراجعة رمثرتها.

بان التقرير هو العمبية األخ
 2.6ماهية حمافظ احلسابات:
 1.2.6تعريف حمافظ احلسابات :يتب ما جاء با القاظون ( )01-10رقديدا

املاد ( (22يعد حمافس ااتابا ،

مفهوم هذا القاظون "كل شخص ميارس بصفة دادية بامسا اخلاص رق متؤرليتا ،مهمة املصادقة دبى
يتابا الشركا راهليئا راظتاامها رمطابقتها ألييام التشريع املعمول با".3

 2.2.6تعيني حمافظ احلسابات :يتب املادت  27،26من القاظون رق " 01-10تعي اجلمعية العامة أر إجهاز امليبف
باملدارال
راملتجب

بعد موافقتها كتابيا ،ردبى أساس دفرت الشررط ،حمافس ااتابا

من ب

املهني

املعتمدين

جدرل

الغرفة الوطنية ،قدد كيفية تطبيع هذه املاد دن طريع التناي .
 3.2.6موانع تعيني حمافظ احلسابات :يتب املاد  715ميرر 6من قاظون التجاري ال جيوز تعي حمافس ااتابا
اااال التالية:
ريدد القاظون ياال التنا

املواد  70-64كالتال :

 لتشقيع ممارسة مهنة اخلب احملاسب رمهنة حمافس ااتابا رمهنة احملاسب املعتمد بيل استقاللية
فيرية رأخالقية ،يعت متنافيا مع هذه املهن

مفهوم هذا القاظون:4
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 كل ظشاط جتاري ،السيما

شيل رسيط أر ركيل ميبف باملعامال التجارية راملهنية؛

 كل دمل مأجور يقتض قيام صبة خضوع قاظوظ ؛
 كل دهد إدارية أر العضوية
تبس املنصوص دبيها

جملبس مراقبة املؤستا التجارية املنصوص دبيها

القاظون التجاري غ

املاد .46

 4.2.6شروط ممارسة مهنة حمافظ احلسابات :ملمارسة مهنة حمافس ااتابا جيب توفر الشررط

التالية:5

 أن ييون جزائري اجلنتية؛
 أن حيوز شهاد ملمارسة املهنة؛
 أن يتمتع جبميع ااقوق املدظية رالتياسية.
 3.6مدخل إىل نظام الرقابة الداخلية:
 1.3.6مفهوم نظام الرقابة الداخلية :تعدد املفاهي راآلراء يول موضوع الرقابة الداخبية فالبعض يضع تعريفا هلا
أسبوب دبم أر خطة تنايمية رحيارل آخررن تعريفها من زارية رسائبها ،رالبعض اآلخر يعت ها رظيفة إدارية
حبتا ،ركان أرل تعريف هلا هو ما رضعتا مجعية املدقق

األمرييي

رظص دبى أن الرقابة الداخبية ه

"جممودة الطرق راملقاييس ال تتبعها املؤستة بقصد أاية موجداتها رالتأكد من دقة املعبوما احملاسبية".6
 2.3.6أنواع نظام الرقابة الداخلية :تنقت الرقابة الداخبية إىل الرقابة احملاسبية رالرقابة اإلدارية رالضبط الداخب .
 الرقابة احملاسبية :تهدف الرقابة احملاسبية إىل التشقع من أن كل دمبيا املؤستة قد مت تنفيذها رفقا لناام
تفويض التبطة املالئ راملعتمد من اإلدار  ،رأن كل دمبيا املؤستة قد مت تتجيبها
لبمبادئ احملاسبة املقبولة قبوالً داماً ،ربالتال التشقع من دقة املعبوما احملاسبية الوارد

دفاتر املؤستة طبقاً
التقارير رالقوائ

املالية:7
 الرقابة اإلدارية" :ه جممودة اخلطط التنايمية رالطرق راإلجراءا املتعبقة بيفاء رمدى االلتزام بالتياسا
اإلدارية".
جند أن الرقابة اإلدارية مرتبطة بأقتام التشغيل رليس بقت احملاسبة أر املالية

املؤستة ركلس ظاراً لعدم

ارتباط الرقابة اإلدارية بصور مباشر بالتجال رالدفاتر املالية ،ريركز مراجع ااتابا اخلارج دبى الرقابة
احملاسبية ملا هلا تأث دبى صدق رسالمة القوائ املالية ريتى يتتطيع أن حيدد درجة االختبارا اجلوهرية جيب
القيام بها

.8

 3.3.6أهداف نظام الرقابة الداخلية :تيمن األهداف الرئيتية لناام لبرقابة الداخبية

األمور التالية:9

 تناي املؤستة لتوضيح التبطا راملتؤرليا ؛
 ققيع أاية أصول املؤستة من االختالس رالتالدب رسوء االستخدام؛
 أكيد دقة البياظا احملاسبية يي ميين االدتماد دبيها

رس التياسا رالقرارا اإلدارية؛

 توفر متتوى مع من اليفاية اإلظتاجية؛
 4.3.6أساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية :دند قيام املراجع بأداء مهمتا يتوجب دبيا تقيي ظاام الرقابة الداخبية
لبمؤستة رهذا ملعرفة مدى التطبيع الفعب لبتياسا املوضودة راألهداف املرجو  ،ركذا معرفة مدى التزام
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املؤستة بهذه العناصر ،ريتى يصل املراجع هلذه املعرفة يقوم بتقيي ظاام الرقابة الداخبية باستعمال جممودة من
الوسائل راألدرا رفع خطوا منهجية متعارف دبيها ،مع حمارلة ختط املشاكل ال

ميين أن تصادفا أثناء

دمبية التقيي  ،رفيما يب سنقوم بعرض أساليب تقيي ظاام الرقابة الداخبية يتتخدم حمافاو ااتابا دد
أساليب لتقيي ظاام الرقابة الداخبية

10

 طريقة التقرير الوصفي :تقوم هذه الطريقة دبى رصف اجراءا الرقابة دن طريع شرح تدفع البياظا  ،ردن
طريع قديد مراكز التبطة راملتؤرلية ليل درر دمبيا  ،حبي يقوم املراجع بتقيي ظاام الرقابة ركلس بتتبع
املناقشا مع أفراد املؤستة ربناء دبى هذه املناقشا يعد رصفا ميتوبا لبناام ،رتعت املررظة ه ابة امليز األرىل
لوصف الناام يي

ميين استخدام البغة لوصف مجيع األظامة ،ردبى أي يال فإن جناح هذا األسبوب يعتمد

دبى قدر املراجع

ممارسة مهنة اليتابة ،رميين أن يؤدي الوصف غ اجليد لناام الرقابة الداخبية ،إىل

سوء فه لبناام رمن ث يؤدي إىل تصمي غ صشيح رتطبيع غ سبي الختبارا االلتزام.
 طريقة االستقصاء :تقوم هذه الطريقة دبى إدداد قائمة أسئبة ،تغط إجراءا الرقابة الداخبية ليل درر
دمبيا  ،رالبياظا
رخطواتا املتبعة

الوارد رجيب أن تصاغ هذه األسئبة بطريقة تهدف إىل االستفتار دن تفصيال

العمل،

مركز النشاط ريرادى دند تصمي القائمة قديد العالقة ب األسئبة املختبفة بطريقة متين

املراجع من مرادا االدتبارا التالية ره :
 -إظهار مصادر املعبوما املتتخدمة

اإلجابة دن كل سؤال رالتشقيقا ال تت لبتأكد منها؛

 التفرقة ب ظقاط الضعف البتيطة رظقاط الضعف اجلتيمة، -ايتوائها دبى رصف تفصيب لنواي الضعف

إجراءا الرقابة الداخبية؛

إجراءا الرقابة الداخبية

كما تقت هذه األسئبة إىل دد أبواب ه كالتال :
• مدى صشة الناام احملاسيب
• تام املعبوما الناجتة دن الناام احملاسيب
• املشرتيا راملبيعا
• املخزرظا
• املدفودا النقدية
• املقبوضا النقدية
• الرراتب راألجور رما يتبعها
 طريقة خرائط التدفق :إن خرائط التدفع ه درض بياظ لنشاط مع رلدرر دمبيا حمدد  ،إن هذه اخلرائط
متين املراجع من تقوي إجراءا الرقابة الداخبية بطريقة خمتصر ر فرت رجيز ظتبيا رتتميز خرائط التدفع
دن طريقة التشبيل الوصف رطريقة االستبيان (االستقصاء) بأظها توضح خط س العمبيا  ،ب
بطريقة بتيطة ،كما توضح الوسائل املتتعمبة
اإلدخال راإلخراج

إدخال البياظا راستخدامها ( يدريا ،آليا ،اليرترظيا) رأجهز

يالة األظامة اآللية راالليرترظية ،رتتتخدم

دامليا ختتبف هذه الرموز املتتخدمة

أجزاء الناام

إدداد خرائط التدفع رموز متعارف دبيها

إدداد خرائط اإلجراءا .
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 - IIالطريقة واألدوات:
تقوم الدراسة امليداظية أساسا دبى دراسة رقبيل درر حمافس ااتابا

تقيي ظاام الرقابة الداخبية ركلس

من رجهة ظار املراجع اخلارجي رالداخبي رأساتذ املراجعة رمت ي املؤستا .
 .1بيانات الدراسة :من أجل ققيع أهداف الدراسة قمنا باستخدام املنهج الوصف راملناهج التشبيبية ركلس متشياً مع
متطببا البش  ،بادتباره أظتب املناهج

دراسة الااهر حمل البش  ،ركلس ألظا يعتمد دبى دراسة الواقع أر

الااهر كما ه دبى أرض الواقع ريصفها بشيل دقيع ،رتتعبع بدرر حمافس ااتابا

تقيي ظاام الرقابة

الداخبية.
 .2قائمة االستبيان :تنارلنا

هذا العنصر كيفية إدداد االستبيان ،رهييل االستبيان رطرق معاجلتا.

 1.2إعداد قائمة االستبيان :مت االستعاظة

إدداد القائمة دبى اليتب راملراجع رالدرريا راألحباث التابقة املتعبقة

هوضوع الدراسة أر املشار لا من يي املنهج رالطريقة ،يي أمين االستفاد من اخلبفية النارية

صياغة

قائمة االستقصاء ،أما فيما يتعبع بأسئبة االستبيان قد مت إددادها دبى أسس مقياس لييار

اخلماس

) (LIKERT SCALEالذي حيتوي مختة إجابا  ،رهذا يتى يتتنى لنا قديد أراء أفراد العينة يول املواضيع
ال مت التطرق من خالل االستبيان كما هو مب

اجلدرل رق .01

 2.2معاجلة االستبيان :ره دمبية فرز رقبيل اإلجابا ال تتضمنها استمار االستبيان رهذا متهيدا لبناء قادد
قتوي دبى املعطيا املتتخبصة من استمارا االستبيان.
ربعد أن مت قصيل ددد ظهائ من االستبياظا  ،مت اإلدتماد
 )21ملعاجلة املعطيا ال تيون

درض رقبيل املعطيا دبى برظامج (

شيل جدارل ليرتمجها إىل معطيا رظتائج ركذا رسوما بياظية

SPSS

شيل

أدمد أر درائر ،لتتهيل دمبية املالياة رالتشبيل لببياظا ال مت مجعها.
كما مت استخدام بعض األساليب اإليصائية من أجل توظيف البياظا

ال

مت مجعها لتشقيع أغراض

الدراسة يي مت االدتماد دبى األساليب اآلتية:
 الوسط ااتاب  :يت استخداما بادتباره أيد املؤشرا ال

تتادد

قراء رترتيب البنود رالنتائج يتب

أهميتها.
 االحنراف املعياري :ريتتعمل ملعرفة مدى تشت القي دن رسطها ااتاب .
 إختبار ألفا كررظباخ :ركلس لبشي دبى دقة القياس من خالل قديد ثبا
االستباظة ،يي

أدا القياس املتم بة

ببغ معامل ال با ألفا ألفراد العينة كويد رايد رلالستباظة بشيل دام  %88.5ره

ظتبة تدل دبى متتوى جيد.
 معامل الصدق :يقصد با أن املقياس يقيس ما رضع لقياسا ريتاري رياضيا اجلذر الرتبيع ملعامل ال با .
 قبيل االحندار البتيط :بهدف اختبار فررض الدراسة.
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 -IIIالنتائج ومناقشتها:
 .1اختبار ثبات وصدق العينة :يعرف معامل ال با بأظا استقرار املقياس رددم تناقضا مع ظفتا ،أي أظا يعط ظفس
النتائج إكا أديد تطبيقا دبى ظفس العينة ،رقد استخدمنا معامل ألفا كررظباخ الختبار ثبا االستبيان ،يي
يأخذ هذا املعامل قيما ترتارح ب الصفر رالوايد الصشيح ،فإكا مل يين هناك ثبا

البياظا فإن قيمة املعامل

تيون متارية لبصفر ،ردبى العيس إكا كان هناك ثبا تام تيون قيمتا تتاري الوايد الصشيح ،ركبما
اقرتب قيمة معامل ال با لبوايد كان ال با مرتفعا ركبما اقرتب من الصفر كان ال با منخفضا ،أما
معامل الصدق فيقصد با أن املقياس يقيس ما رضع لقياسا ريتاري رياضيا اجلذر الرتبيع ملعامل ال با راجلدرل
رق  02يب معامال ال با

( الفا كررمباخ ) رالصدق ملختبف حمارر الدراسة.

يتضح من اجلدرل رق ( )02رالشيب البياظي رق  01ر  02التابق ما يب :
لقد تراري مجيع معامال ألفا كررظباخ احملارر ب ( )0.667ر ( )0.812ره تقرتب من الوايد الصشيح
كما ببغ قيمة املعامل بالنتبة جلميع احملارر(  )0.885رهو ما يع بأن االستبيان يتميز بال با .
لقد تراري معامال الصدق احملارر ب

( )0.817ر( )0.901ره تقرتب من الوايد الصشيح ،كما ببغ

قيمة املعامل الصدق بالنتبة جلميع احملارر ( ) 0.941مما يدلل دبى أن حمتوى االستبيان يتميز بالصدق.
ظتتخبص مما سبع بأن النتائج املتوصل إليها سواء ملعامل ال با أر معامل الصدق كبها كاظ قريبة من
الوايد الصشيح ممّا يع أن االستبيان متيز بال با رالصدق إك جنده يع دن العينة

مت يبها جملتمع الدراسة.

 .2التحليل اإلحصائي الوصفي لالستبيان :ربادتبار أن املتغ الذي يع دن اخليارا (غ موافع بشد  ،غ موافع،
حمايد ،موافع ،موافع بشد ) مقياس ترتييب ،أما األرقام ال

تدخل

ال ظامج اإليصائ تع دن األرزان،

ره ( :معارض بشد = 1معارض= ،2حمايد= ،3موافع= ،4موافع بشد = ،)5ربعد كلس ظقوم حبتاب املتوسط
ااتاب (املتوسط املرجح) دن طريع يتاب طول الفرت أرال ،ره دبار دن ياصل قتمة  4دبى  ،5يي مي ل
الرق  4ددد املتافا (من  1إىل  2متافة أرىل ،رمن  2إىل  3متافة ثاظية ،رمن  3إىل  4متافة ثال ة ،رمن  4إىل
 5متافة رابعة ) ر 5مت ل ددد االختبارا ردند قتمة  4دبى  5ينتج طول الفرت ريتاري  0.80ريصبح التوزيع
كما هو مُبيّن

اجلدرل رق .03

 2.2أسس ممارسة مهنة حمافظة احلسابات يف اجلزائر :ياهر اجلدرل رق  04أن اجتاها دينة الدراسة إجيابية حنو
مجيع العبارا املتعبقة بأسس ممارسة مهنة حمافاة ااتابا  ،يي ببغ املتوسط ااتاب اليب ( )3.94رالذي
يقع ب ( )3.40رأقل من ( )4.19كما أن هذا املتوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئا لييار اخلماس  ،ره
الفئة ال تش إىل درجة موافع رال تؤكد رضا رموافقة أغببية أفراد العينة دبى ضررر رجود هذه العناصر
حمافس ااتابا .
 .3.2نظام الرقابة الداخلية :ياهر اجلدرل  05أن اجتاها دينة الدراسة إجيابية حنو مجيع العبارا املتعبقة بأسس
ممارسة مهنة حمافاة ااتابا  ،يي

ببغ املتوسط ااتاب اليب ( )3.94رالذي يقع ب

( )3.40رأقل من

( )4.19كما أن هذا املتوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئا لييار اخلماس  ،ره الفئة ال تش إىل درجة
موافع رال تؤكد رضا رموافقة أغببية أفراد العينة دبى ضررر رجود هذه العناصر
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 .4.2مدى مساهمة حمافظ احلسابات يف تقييم نظام الرقابة الداخلية :ياهر اجلدرل رق  06إىل أن اجتاها دينة
الدراسة إجيابية حنو مجيع العبارا املتعبقة بأسس ممارسة مهنة حمافاة ااتابا  ،يي ببغ املتوسط ااتاب
اليب ( )4.05رالذي يقع ب ( )3.40رأقل من ( )4.19كما أن هذا املتوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئا
لييار اخلماس  ،ره الفئة ال

تش إىل درجة موافع رال

تؤكد رضا رموافقة أغببية أفراد العينة دبى

ضررر رجود هذه العناصر حمافس ااتابا .
 .5.2دراسة العالقة االرتباطية بني متغريات الدراسة:
 1.5.2معامل االرتباط يرسون :ظاليس أن معامل االرتباط اخلط ب حمافس ااتابا رظاام الرقابة الداخبية هو
بنتبة ()%46.3

( )0.681يي يتاه حمافس ااتابا

( )%53.7ال تتدخل فيها دوامل أخرى مل تدخل
 2.5.2اختبار الفرضية:
 =H0الفرضية الصفرية :ال يتاه حمافس ااتابا

تقيي ظاام الرقابة الداخبية رالنتبة املتبقية املتم بة بد

الدراسة.
تقيي ظاام الرقابة الداخبية دند متتوى معنوية .α=%5
تقيي ظاام الرقابة الداخبية دند متتوى معنوية .α=%5

 =H1الفرضية البديبة :يتاه حمافس ااتابا
من خالل اجلدرل رق  08ظتتنتج ما يب :

أن هناك تأث حملافس ااتابا دبى ظاام الرقابة الداخبية دند متتوى داللة  sig=0.000أقل من متتوى
املعنوية  α=5%ربالتال ظرفض الفرضية الصفرية ال

تع دبى أن حمافس ااتابا ال يتاه

تقيي ظاام

تقيي ظاام الرقابة الداخبية.

الرقابة الداخبية رظقبل الفرضية البديبة ال تقول يتاه حمافس ااتابا
 -IVاخلالصة:
تقيي ظاام الرقابة الداخبية ،يي أن
يارلنا من خالل هذا العمل إبراز الدرر الذي يبعبا حمافس ااتابا
حمافاة ااتابا
األموال راملتاهم

اجلزائر هلا أهمية بالغة

تطور راستمرار املؤستا  ،يي أظها تتادد مالي رؤرس

من احملافاة دبى مصااه رأمواهل  ،كما يتطبب القيام بهذه الوظيفة أشخاصا مؤهب

دبميا ردمبيا ،يي أن حمافس ااتابا يقوم بتقدي تقرير كتاب إىل اهليئا املشرفة دبى تعيينا يتضمن رأي
يول املتتندا رالقوائ املالية ال

قام هراقبتها ،رييون هذا الرأي ف

املالية ال ختص املؤستة الذي من شأظا أن يتادد
كما يعت رجود ظاام لبرقابة الداخبية
راملتم بة أساسا
حبي

حمايد يول صشة رمصداقية القوائ

اختاك اإلجراءا التصشيشية الالزمة.

املؤستا جد مه كوظا يضمن لردار العبيا ققيع أهدافها

أاية أصوهلا راحملافاة دبيها من التالدبا راألخطار رضمان دقة البياظا احملاسبية راملالية،

ميين االدتماد دبيها رضمان االستجابة لبتياسا املوضودة ،من خالل إدداد تقارير دررية دن ظتائج

األظشطة ،ركذا ضمان استخدام مواردها بيل كفاء رفعالية من خالل جتنب اإلسراف رالقصور رالتبذير
استخدامها.
 .1اختبار الفرضيات :فيما خيص اختبار الفرضيا فقد أد معاجلة البش إىل النتائج اآلتية:
 الفرضية األرىل :استقاللية حمافس ااتابا رالتزاما باألماظة املهنية

ممارسة دمبا ،يؤدي إىل تددي

رأيا امله يول صدق رددالة القوائ املالية ،مت قبول هذه الفرضية ركلس باستناد دبى القاظون  01 -10الذي
يدد الشررط الواجب توفرها
176
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 الفرضية ال اظية :يقي حمافس ااتابا
مرايل ،يي

ظاام الرقابة الداخبية بواسطة طرق رأساليب دن طريع دد

مت إثبا صشة هذه الفرضية ،ركلس ألن حمافس ااتابا مير خبمتة مرايل دند تقييما

لناام الرقابة الداخبية رتتم ل

مجع اإلجراءا  ،اختبارا الفه  ،التقيي األرل لبرقابة الداخبية اختبارا

االستمرارية رأخ ا التقيي النهائ لناام الرقابة الداخبية.
 الفرضية ال ال ة :توجد فررق كا
متاهمة حمافس ااتابا
 .2نتائج البحث:
 حملافس ااتابا درر كب

داللة إيصائية دند متتوى داللة =5%

استجابة دينة الدراسة يول

تقيي ظاام الرقابة الداخبية ردبيا مت ققع صشة هذه الفرضية.
تقيي أداء رجود ظاام الرقابة الداخبية؛

 دبى حمافس ااتابا أن يتميز باليفاء العبمية رالعمبية لتشقيع الفعالية

ااصول دبى األدلة اليافية

إلبداء رأيا احملايد يول القوائ املالية ،رإدداد التقرير كمريبة ظهائية تب ظتائج قياما ههمة املراجعة؛
 إن الرقابة الداخبية ه جممودة من اإلجراءا رالتعبيما رالقواظ املوضودة من طرف اإلدار باالدتماد
دبى تقرير حمافس ااتابا ؛
 اهلدف األساس لناام الرقابة الداخبية هو أاية أصول املؤستة من االختالس رالتالدب؛
 يعمل حمافس ااتابا من خالل تقييما لناام الرقابة الداخبية إىل قديد ظقاط القو رالضعف لبمؤستة؛
 تقوم املؤستة دند يصوهلا دبى التقرير الذي أدده حمافس ااتابا بدراستا حمارلة

كلس معاجلة ظقاط

الضعف ال اكتشفها دند تقييما لناام الرقابة الداخبية.
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 -املالحق:

اجلدرل رق ( :)01يب مقياس لييار اخلماس
التصنيف
الدرجة

موافع بشد

موافع

حمايد

غ موافع

غ موافع متاما

5

4

3

2

1

اجلدرل رق ( :)02يب توزيع معامل ألفا كررظباخ رمعامل الصدق.
حمارر االستبيان
احملور األرل
احملور ال اظ
احملور ال ال

حمتوى احملور

ددد الفقرا

أسس ممارسة مهنة حمافاة ااتابا
ظاام الرقابة الداخبية
حمافاة ااتابا رمدى متاهمتها

تقيي ظاام الرقابة الداخبية

جمموع احملارر

معامل ال با أللفا كررظباخ

معامل الصدق

5

0.667

0.817

5

0.812

0.901

5

0.650

0.806

15

0.885

0.941

املصدر  :من إدداد الباي ( بناء دبى خمرجا .)SPSS

الشيل رق (  :) 01يب توزيع معامل ثبا ألفا كررظباخ

املصدر :من إدداد الباي ( بناء دبى اجلدرل أداله)

الشيل رق ( :)02يب توزيع معامل الصدق

املصدر  :من إدداد الباي ( بناء دبى اجلدرل أداله)

اجلدرل رق ( :)03يب مقياس قديد األهمية لبوسط ااتاب
الوسط ااتاب

األهمية

 1إىل أقل من 1.80

غ موافع متاما

 1.8إىل أقل من 2.60

غ موافع

 2.6إىل أقل من 3.40

حمايد

 3.4إىل أقل من 4.20

موافع

 4.20اىل 5

موافع بشد

املصدر :من إدداد الباي
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اجلدرل رق ( :)04يب التشبيل الوصف آلراء دينة الدراسة يول ممارسة مهنة حمافاة ااتابا
االستجابا
موافع

العبارا

املؤشرا االيصائية
غ موافع

املتوسط

متاما

ااتاب
4.22

0.636

4.11

0.745

موافع

حمايد

غ موافع

رجوب التأكد من صشة تعيينا حمافس لبشتابا

15

25

5

-

-

لبمؤستة رالتعرف دبى النواي الفنية دند القيام

13

26

4

2

-

بشد

االحنراف
املعياري

الدرجة
3

4

دبى حمافس ااتابا القيام بزيار استطالدية
ههاما
حيتوي تقرير حمافس ااتابا دبى رأي ف حمايد.
التقرير الذي يقدما حمافس ااتابا يفرتض ان
توزيع األرباح.

ييون فيا الصدق ريعتمد دبيا
تقارير حمافس ااتابا تتاه
رددم الوقوع

التنبؤ باملتتقبل

ظفس اخلطأ جمددا

15

21

6

2

1

4.04

0.928

7

10

20

11

4

-

3.80

0.894

11

17

24

1

3

-

4.22

0.795

2

3.94

0.521

املتوسط العام يول أسس ممارسة مهنة حمافاة ااتابا

املصدر :من إدداد الباي ( بناء دبى خمرجا .)SPSS

اجلدرل رق ( :)05يب التشبيل الوصف آلراء دينة الدراسة يول ظاام الرقابة الداخبية
االستجابا
موافع

العبارا

قديد كفاء ظاامها التتي ي.

غ موافع

املتوسط

االحنراف

متاما

ااتاب

املعياري

4.13

0.694

1

3.82

0.777

12

موافع

حمايد

غ موافع

13

26

5

1

-

6

28

9

1

1

بشد

دراسة الرقابة الداخبية رفشصها باملؤستة يهدف إىل

املؤشرا اإليصائية
الدرجة

جيب القيام باجلرد ااقيق لعمبيا البيع رالشراء
ركل العمبيا املالية من قبل املراجع الداخب
راخلارج .
توجد رقابة دبى األجور رالرراتب

ظاام الرقابة

الداخبية.
جود

ظاام الرقابة الداخبية يتاه بدرجة كب
اليشوفا املالية ال تصدرها املؤستة.

يهدف ظاام الرقابة الداخبية إىل ققيع أاية أصول
املشررع من االختالس رالتالدبا رسوء االستخدام.

10

29

3

3

-

4.02

0.753

5

12

20

6

5

2

3.78

1.106

13

12

28

3

2

-

4.11

0.714

2

3.94

0.542

املتوسط العام يول ظاام الرقابة الداخبية
املصدر :من إدداد الباي (بناء دبى خمرجا .)SPSS
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تقيي ظاام الرقابة الداخبية.

اجلدرل رق ( :)06يب التشبيل الوصف آلراء دينة الدراسة يول مدى متاهمة حمافس ااتابا
االستجابا
موافع

العبارا

لتقيي ظاام الرقابة الداخبية
تقيي ظاام الرقابة الداخبية

يتبع حمافس ااتابا خطة منهجية

تقيي ظاام الرقابة

يعتمد حمافس ااتابا دبى خرائط التدفع
الداخبية

يعمل حمافس ااتابا دبى تقيي مدى كفاية إجراءا الرقابة
الداخبية
يقوم حمافس ااتابا بتقيي رقديد اإلحنرافا املوجود ظاام

غ موافع

املتوسط

متاما

ااتاب
3.78

0.850
0.919

3
2
1

موافع

حمايد

8

23

10

4

-

18

23

3

1

-

4.20

16

25

2

1

1

4.20

0.815

27

14

2

2

-

4.47

0.786

14

الرقابة الداخبية اظطالقا من التقيي النهائ لا

االحنراف

غ موافع

بشد

ميين أن يتتخدم حمافس ااتابا قائمة االستبيان امليتوب

املؤشرا اإليصائية

املتوسط العام يول مدى متاهمة حمافس ااتابا

26

4

-

1

تقيي ظاام الرقابة الداخبية

املعياري

الدرجة

9

4.18

0.684

4.05

0.421

املصدر :من إدداد الباي ( بناء دبى خمرجا .)SPSS

اجلدرل رق ( : )07يب االرتباط اخلط ب املتغ املتتقل راملتغ التابع
منوكج

معامل االرتباط

معامل التشديد

معامل التشديد املصشح

تقدير اخلطأ

1

0.681

0.463

0.451

0.293

املصدر :من إدداد الباي (بناء دبى خمرجا .)SPSS

اجلدرل رق ( :)08يب قبيل تباين خط االحندار
مصدر التباين

جمموع املربعا

درجا اارية

متوسط املربعا

االحندار

3.181

1

3.181

اخلطأ

3.685

43

0.086

اجملموع

6.866

44

قيمة  Fحمتوبة

متتوى الداللة sig

37.122

0.000

املصدر :من إدداد الباي (بناء دبى خمرجا .)SPSS
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