
 وزارة التعــليــم العـــالي و البحــث العلمــي

 جــامعة عبــد الحميــد بن باديس مستغـانم

 كليــة العلوم االقتصادية التجارية و علوم التسيير

 قسـم المحاسبة و المالية

 

 أكاديميمذكرة تخرج ضمن متطلبات لنيــل شهــادة المــاستر 

 التسـيير تـدقيق محــاسبي و مـراقبة  : تخــصص

 

 تدقيق ادارة المخزونات
 -مستغانم–دراسة حالة مؤسسة تربية الدواجن 

 

 :تحت اشراف االستاذ        :من اعداد الطالب 

 بلعياشي بومدين غوتي *  بلهواري محمد المنير * 

 

 : اعضاء اللجنة المناقشة 

 

 مخفي امين                                                         االستاذ : برياطي حسين االستاذ :

 

 

 2019-2018السنة الجامعية 



 

 

 

 هو هللاا تعالى شأنه العظمة واالقتدار

 

في النعمة  في جميع األحوال.  وأحمدكإلهي إلهي، أشكرك في كّل حال  

ألحمد لك يا إله العالمين. وفي فقدها الشكر لك يا مقصود العارفين. في 

وفي الضراء لك  البأساء لك الثّناء يا معبود من في السموات واألرضين

السناء يا من بك انجذبت أفئدة المشتاقين. في الشدة لك الحمد يا مقصود 

القاصدين وفي الرخاء لك الشكر يا أيها المذكور في قلوب المقربين. في 

 .الثّروة لك البهاء يا سيد المخلصين وفي الفقر لك األمر يا رجاء الموحدين

وفي الحزن لك الجمال يا ال إله إالّ  في الفرح لك الجالل يا ال إله إالّ أنت

أنت. في الجوع لك العدل يا ال إله إالّ أنت وفي الشبع لك الفضل يا ال إله 

إالّ أنت. في الوطن لك العطاء يا ال إله إال أنت وفي الغربة لك القضاء يا 

ال إله إالّ أنت. تحت السيف لك اإلفضال يا ال إله إال أنت وفي البيت لك 

ال إله إالّ أنت. في القصر لك الكرم يا ال إله إالّ أنت. وفي التراب  الكمال يا

لك الجود يا ال إله إالّ أنت. في السجن لك الوفاء يا سابغ النعم وفي الحبس 

لك البقاء يا مالك القدم لك العطاء يا مولى العطاء وسلطان العطاء ومالك 

اع في حكمك يا العطاء. أشهد أنك محمود في فعلك يا أصل العطاء ومط

  .بحر العطاء ومبدأ العطاء ومرجع العطاء

 بهاء هللا  .   
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يشهد العالم اليوم إهتماما متزايدا بالتدقيق او الرقابة من الشركات والمؤسسات في الدول 

تتبع هذه  المتقدمة ، وخاصة بعد األزمات المالية واالنهيارات التي تعرضت لها الشركات. إذ

. ولقد أسهم كبر االنهيارات هذهفي الحد من التدقيق حول دور  التساؤالتاالنهيارات العديد من 

 المؤسسةوتعقد عملياتها في وضع أنظمة للرقابة تعمل على تشكيل درع واقي لحماية  المشروعات

 . األدنىالتعرض لها إلى الحد  احتماليةبها وتقلل من  المحدقة المخاطرمن 

 المؤسسةعن وضع أنظمة الرقابة الداخلية في  المسؤولةهي  اإلدارةشك فيه فإن ال ا ومم

في أداءه بكفاءة  واإلسهام اإلداريوتسهيل العمل  المؤسسةبهدف المحافظة على موجودات  وذلك

التي  تدقيقوأنظمة ال بالمعلومات المؤسسةفي  األقسامتزويد مختلف  اإلدارةعالية. ويقع على عاتق 

ع على تقارير األداء كما يجري على أرض الواقع وذلك االطالومن ثم  بها والتقييداتباعها  يجب

 والتطوير.  المساءلةبغية 

 والمحافظة تعتبر وظيفة تسعى للتخطيط للمخزون بهدف تنظيم حركته تدقيق المخزونات

 تأخيردون نقص أو  المناسبوالوقت  المطلوبةبالكمية  المخازنمن وإلى المواد عليه وضبط تدفق 

في  المتبعة اإلجراءاتوالتحقق من  الموضوعةإلى تطبيق الخطط  المخزونوتسعى الرقابة على 

 اإلجراءاتات الفعلية هي اءجراالحتى خروجه والتأكد من أن  المخزونمنذ دخول  المراحلجميع 

أثناء  كبةالمرتنحرافات والتجاوزات واال األخطاءالقصور ومعرفة  واكتشافلها،  المخطط

على  التدقيق، وتتم عملية مستقبال، ومن ثم العمل على تحديد أسبابها ووضع الحلول لتفاديها اإلنجاز

لقياس وتدقيق  المعلومات، وجمع المستمرة والمتابعةعملية الفحص والتفتيش  خاللمن  المخزون

حسب الخطط  ةالمطلوبجميع العمليات التخزينية بأوقات مختلفة للتأكد من وجود الكميات 

التي  األنشطةتشتمل على جميع  المخزونهنا إلى أن الرقابة على  اإلشارة. وتجدر الموضوعة

 واإلجراءاتللتأكد من سالمة التصرفات  الالزمة واألساليبتتعلق بتصميم أو اختيار الطرق 

عليها حتى وقت الحاجة إليها،  والمحافظةوتخزينها  الموادمن  المطلوبةحتياجات الاالخاصة بتوفير 

وفي  المطلوبة والمواصفاتبما يضمن استمرار الوفاء باحتياجات الجهات الطالبة بالكميات 

 من ناحية أخرى. الموادفي هذه  المستثمرة األموالوحسن استخدام  ناحيةمن  المحددة المواعيد

 

 

 

 إشكالية البحث



 ث

 

في مؤسسة المخزون في تقييم إدارة  دقيق الت هودورما  مفادهنطرح سؤال أساسي  سبقمما 

اهتمام ستكون محل  تساؤالتوللوصول إلى عمق هذا السؤال سيتم طرح عدة  تربية الدواجن؟

 أهمها: ألعملالباحثتين في هذا 

 ؟بالمؤسسة المخزونعلى التدقيق ما واقع نظام   1-

 ؟بالمؤسسة المستخدمة تدقيقماهي طرق التقييم و أساليب ال  2-

 هل توجد معوقات تقف في وجه نظام الرقابة الداخلية؟  3-

 

 فرضيات البحث

 تم وضع عدة فرضيات سيتم اختبار مدى السابقةت يالاالشكاومن أجل معالجة  اإلطارفي هذا 

 وهي: البحثهذا  خاللمن عدمه من  صالحيتها

، و هذا من اجل المؤسسةفي  المخزونمن اهم العناصر الواجب توفرها في إدارة  التدقيقيعد    -1

 اإلنتاجية. و تفادي الوقوع في عدم التحكم في الوظيفة المالي المركزالحفاظ على 

 التقرير الوصفي، التدفق، خرائط االستقصاءنجد  بالمؤسسة المستخدمةمن بين طرق التقييم  -2

 .رير وغيرهامتمثلة في الجرد ، التقا المستخدمة. اما أساليب الرقابة المحاسبيفحص النظام 

 للمخزونوالرقابة الجيدة  بالمؤسسةقة بين الرقابة على مختلف الوظائف التوجد ع ال  -3

 

 

 

 

 

 

 هيكل البحث

 

 فصليينستعالجه في  المعتمدةفإن الخطة  ألهدافهمن أجل تجسيد موضوع البحث وتحقيقا 

إعطاء صورة واضحة حول  ، يهدف الى عموميات حول التدقيق  بعنوان األولبحيث جاء الفصل 

 . للتدقيق األساسية والمبادئمكونات، مقومات  خصائص, أهداف, أهمية, مفهوم,من  التدقيق



 ث

 

من مفهوم، أهمية وأهداف  المخزونإلى ماهية عناصر إدارة  الفصل الثاني  كما تم التطرق

تويات ومس تصنيف مفهوم التخزينلتحقيق اهداف وظيفة  الالزمة، الشروط المخزونإدارة 

 .المخزون

إسقاط  والذي يهدف إلى تربية الدواجن مؤسسةدراسة ميدانية  بعنوانجاء  لثأما الفصل الثا

 .مخوناتهافي إدارة و التدقيق  مؤسسة ، أي تقييم نظام الرقابة الداخلية ال هذه دراستنا على
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 الفصل تمهيد
 

 

إلى كبر حجم المشروعات و  االقتصاديأدى التطور العلمي و النمو المتزايد في مجاالت النشاط  

هوم ر في مفو قد ساير ذالك التطو’ تشعب أعمالها و وظائفها مما نتج عنه فصل الملكية عن التسيير 

ع م المشروا كبر حجفكلم’ ابة الداخلية  الداخلية للتأكد من فعالية الرق هو كذا أهداف و أساليب لتدقيقا

ت  وجود نظام مراجعة داخلية فعال و التي يجب أن تمارس كل أوجه نشاطا إلىازدادت الحاجة 

 إلدارةاوجودها أصبح أمرا ضروريا و حتميا لكل عملية من عمليات المشروع لحاجة  إنالمشروع إذ 

ل اجعة فعاظام مراية أصول المشروع فإن الحاجة إلى نحم إلىالعليا الى بيانات دورية و دقيقة و حاجتها 

 و العكس عال أفيعد أمرا ضروريا في كل المؤسسات كونه يساعد على تقييم نظام الرقابة الداخلية هل هو 

 . التالعبو يساعد على اكتشاف األخطاء و 

 و هذا ما سنحاول البحث فيه من خالل العناصر التالية :

 

  ماهية التدقيق. 

 التدقيق ير معاي. 

 لتدقيقأوراق العمل و أدلة اإلثبات في ا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدقيق ماهية ال:  المبحث األول

 

نطوي على عمل رقابي يعتمد في جوهره على نشاط تدقيق أنه ييبدو من الظاهر المعني لل  

على ل والفحص و التحقيق ، الذي تتم ممارسته بواسطة شخص معين أو جهة معنية بغرض الحص

اول ، و سنح لمسطرةبالمعايير و انجاز األهداف ا االلتزامالمعلومات الالزمة للتحقق من تمثيل المهام  و 

 : يلي  ما  من خالله البحث في
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 تدقيق و مفهوم ال ةنشأالمطلب األول :  

 

،ثم نبدأها بلمحة تاريخية  حول التدقيق لتدقيق ل احوت عموميام بتقدا البحث  هذل من خالم سنقو 

اف ألهداجز نو، لتدقيق اسة مهنة ومماربتنظيم اف المعنية ألطربين مختلف الة المتداويف رلتعااهم أ

اع ألنوا ولتدقيق تدقيق ل احوت عموميال هذا البحث بتقدم من خالم بعملية سنقوم لقيااألساسية من ا

 للتدقيق.المختلفة 

ى أدى إلى خرأية من جهة دالقتصاو اية الجتماعر الحياة  اتطوو من جهة ول و المملكات لدن اتكوإن  

خر آلاهو ر طوتي لذالتدقيق، اعلى ا نعكاسا مباشرا افانعكس هذتها حجم عملياد يار المحاسبة و ازدتطو

 لتدقيق.  المراحل التى مرا بها اهم أنلخص ر المحاسبة و نتشااجة درنتشر بنفس و ا

     

 ية                    دميال 1500لقديم حتى سنة العصر امن ة لفتر: ا ولألع الفرا     

 

التى لعائلية و المشروعات الة ولدت اتقتصر على سلطاالمحاسبة كانت الفترة، ئل هذه في أوا 

ة، و حدالوات في الفترة امرة عدرة لعملية متكراهذه ن حيث تكو، لسلعيبجرد المخزون اكانت تم خاصة 

 .1رغش بالدفاتأو تالعب أي منع ولدقة ل إلى الوصوامنها هو الهدف 

 

م يقوي لذالشخص ع استماع، أي االستماالتدقيق عن طريق الفترة بممارسة اهذه كما تميزت   

فهذه ، يسمعهن قة ما كاى دمدل تجربته لمعرفة ستعما، و اكانت تتلى عليهت التى لعملية للحسابابهذه ا

 فالحيهم.ل عماا أقبوايرتى ضي حراألك ايستعملها مالن لعملية كاا

 

 1850و  1500ما بين ة لفترا:  لثانيع ارلفا 

 

هو يرة ألخاستخالصه من هذه يمكن العل ما ، و لصناعيةرة ابالتمهيد للثوترة لفاهذه تميزت  

 دة الحاجة للمدققين.ياإدارتها و زعن المؤسسة ملكية ل نفصاا

كما رة متطو ةربصوتكن لم  لو المزدواج في نظام المحاسبي حتى لقيد انظرية ل ستعماو اتطبيق تم كما 

 .2المشاريعخلية عن الدالرقابة امن ع نور ظهوحاليا و هو مستعمل 
 

 

 1905و 1850ما بين ة لفتر: ا لثالثع الفرا 

 

في مملكة لصناعية ر ة الثوق انطالاخاصة بعد الفترة شهدته هذه ي لذدي الكبير االقتصاالنمو إن ا 

ع المشاري ؤسسات ور الحاجة لمالكي المظهودارة و إلبين الملكية و والنهائي و ا ملتال اإلنفصاالمتحدة و ا

ت قيق شركالتدالحسابات مدققي د عتماورة إتقر ضررقوانين  خاصة بعد ظهوأموالهم  على لمن يحافظ  

 المساهمة.

 :3لتاليةط النقافي  اها رختصاإفيمكن الفترة  هذه في نهاية لتدقيق اف اما بالنسبة ألهدأ

 و السجالت المحاسبية.لتالعب بالدفاتر والغش ف اكتشاا _

 المبادئ المحاسبية.بتطبيق ء المتعلقة ألخطاو الفنية ء األخطاف اكتشاا _

 

 نآلالى إ 1905من ة لفترا:  بعالرع الفرا 

                                                           
 14،ص1996إشتيوي إدريس عبد السالم ،المراجعة معايير وإجراءات ،دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت ، الطبعة الرابعة  1

   Lionel collin.gèrard Valin.audi et control internet « aspect financier. Oprèrationnels et stratègiques » ;4eme  èdition 

dallos :pairs1992 :p17 2  
 16،ص1996إشتيوي إدريس عبد السالم ،المراجعة معايير وإجراءات ،دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت ، الطبعة الرابعة 3
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لرقابة انظمة أعلى د إلعتمات الكبري، و الشركار اهو ظهوفي هذه الفترة مالحظته ما يمكن  

ي أري، الختباا لتدقيقاعلى د إلعتمااكذلك ،و لتدقيقاعملية دا كبيرا في عتماف المدقق اخلية من طرالدا

 لتدقيق.في اإلحصائية ت العيناب اسلوام أستخدا

 

ى مدالمالية و ئم القول احوأي الفني و المحايد لراء ابدإألساسي للتدقيق هو الهدف اصبح أكما  

 المسجلة.ائج لنتو اللمؤسسة في تمثيل المركز المالي سالمتها 

 

 و على جميع المستويات.على في جميع انحاء العالم ولتدقيق ل استعمار انتشااكما نالحظ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التطور التاريخي للمراجعة )1-1(جدول رقم 

 

 أهداف المراجعة  المراجع  األمر بالمراجعة  الفترة 

،  راإلمبراطوالمالك ،  م 1700ـق م 2000من

 ، الحكومة الكنيسة 

معاقبة السارق على  رجل الدين ، كاتب 

 األموال  اختالس

 حماية األموال 

الحكومة المحاكم التجارية  م 1850م ــ1700

 ، و المساهمين 

 منع الغش و معقبة فاعله . المحاسب

 حماية األصول 

شخص مهني في  الحكومة و المساهمين  م1900ــ م1852

 المحاسبة أو القانون 

لغش ، و تأكيد تجنب ا

 مصداقية الميزانية 

شخص مهني في  الحكومة و المساهمين م 1940م ــ 1900

 المحاسبة و المراجعة

تجنب الغش و األخطاء ، 

على مصداقية  الشهادة

 القوائم المالية التاريخية 

الحكومة ، البنوك و   م  1990م ــ 1940

 المساهمين 

شخص مهني في 

 المحاسبة و المراجعة

ادة على نوعية نظام الشه

الرقابة الداخلية و احترام 

 المعايير 
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الحكومة ، هيئات أخرى  1900ابتداء من 

 و المساهمين 

شخص مهني في 

المحاسبة و المراجعة و 

  االستشارة

الشهادة على الصورة 

الصادقة للحسابات و 

نوعية نظام الرقابة 

الداخليةفي ظل احترام 

 المعايير ضد الغش 

 

Source : Lionel colline et gérand valine , op .cit .p 17 

 

لقرار هو من مرحلة كان فيها صاحب ا انتقلتمن خالل هذا الجدول فإننا نستنتج أن المراجعة  

حلة لى مرم في آن واحد بمعاقبة السارق و العمل على حماية األموال ، إالذي يعين المراجع و يقو

ر مله بأكثمه بعة الداخلية يكون فعال ، حيث يساعد المراجع على قياأصبحت المراجعة تتطلب نظام الرقاب

 راحة من أجل الحكم على مدى مصداقية القوائم المالية .

 

 

 

 

 لتدقيقا: تعريف  لثانيالمطلب ا

 

 مايلي:أهمها لتدقيق ل ايف حورتعاة عدرت صد

 

 ولألالتعريف : ا ولألع الفرا 

و لدفاتراجميةةةةةةةةع فحص ل من خالالماليةةةةةةةةة الختاميةةةةةةةةة ئم اة للقويدنتقاإ: " عملية  نهألتدقيق على ف ايعر

تمكةةن هي عملية لهةةا، و لفعلي اقع ائم للوالقوامطابقة عناصر ى لتحقق من مدا اكذت المحاسةةبية،و لسجالا

ى مدا و المةةالي الحقيقةةي لهةةللمركز الماليةةة ئم القوااللة ى دمدل حواء رأي الفنةةي المحايةةد بدإمن المةةدقق 

 .1عليها"المبادئ المحاسبية و المتعارف بتطبيق ام اللتزا

 

 لثانيالتعريف ا:  لثانيع الفرا 

 

و معلل على نوعية ء رأي عطاإبغية ، مستقلومؤهل مهنةةةي مدقق ف من طررم صار تقنةةةي ختباا 

ذه ه ادعدت فةةةي إجباالوى احتةةةرام اعلى مدف المؤسسةةةة و من طرالمعلومةةةات الماليةةةة المقدمةةةة قية امصد

 المعلومات في كل هذه الظروف

و قة دلصارة اللصوالمعلومةةات هذه ى احتةرام المبةادئ المحاسةبية  المعمةول بهةا فةي مةدى تمثيةل على مدو

 .2المؤسسة "نتائج و  الماليةللوضعية 
 

 التعريف الثاني : الفرع الثالث 

 

 : نهألطفي على أحمد لسيد أمين ايعرفه و

ات بتأكيدت المتعلقةةةةةة إلثباالة دألبموضةةةةةوعية لتقييم اعلى ل عملية منهجية منظمة للحصوثةةةةةل يم 

لنتائج اتوصيل ات و المعايير المقةررة و لتأكيداتلك بين لتطابق اجة درية للتأكد من دقتصااث إخاصة بأحد

 3"لمستخدمين المعنيين

 
                                                           

 01ص2003ود صديقي ،المراجعة و تدقيق الحسابات ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، محمد التهامي طواهر ومسع 1
2                                                                                   Lionel collin.gèrard Valin.audi et control internet P 21    
 07ص 2007يثة في المراجعة ، الدار الجامعية االسكندرية ، أمين السيد لطفي ، التطورات الحد 3
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 ملعاالتعريف ج استنتاا:  بعالرع الفرا 

 

لتقرير و اسلفا المعةةايير المقةةررة  فق مع التوى التحديد مدالمعلومةةات لة عن دألاتقييم جمةةع و  هةةو 

 مستقل.ء و سطة شخص كفالتدقيق بو، و يجب أداء ا لكذعن 

 

 

 

 هامة هي:رات عبات و لسابق مصطلحاالتعريف ايتضمن 

 

 سلفا المعلومات و المعايير القررة . 

 لةدألاتقييم و  جمع. 

 لمستقلاء و لكفالشخص ا. 

 ر . يلتقرا 

 

دئ للمبافقا وف المةةدقق من طرتحديةةدها يتم إنمةةا لتدقيق معةةايير اسلفا بالمعةةايير المقةةررة ال يقصد  

نة رلتدقيق عن طريق مقااء اجرإيتم ، ثةةةةةم كذلك 1دارةإللمةةةةةزاعم افقا و وعليها المحاسةةةةةبية المتعةةةةةارف  

لمةةزاعم يلم باالمةةدقق أن على ، و يجةةب مسبقاالموضةةوعة   تلةةك المعةةاييرمع الماليةةة   ئم القوالمعلومةةات ا ا

 . و مالئمحنلتدقيق على أداء ايتمكن من حتى 

 

  أنواع التدقيق :   لثالمطلب الثا

 

 ولة لها ، وسوفالمهمة  المخ و المراجعة عملية جوهر على يؤثر أنواعه وتعدد عديدة أنواع تدقيقلل    

 :  التطرق إلى أنواعه نحاول

 

 التدقيق. بعملية تقوم التي الجهة حيث من 

 التدقيق. قيام حتمية حيث من 

 التدقيق. مجال حيث من 

 االختبارات ،  حجم حيث من 

 التدقيق. عملية توقيت حيث من 

 

 التدقيق بعملية تقوم التي الجهة حيث من / 1

 

 تدقيق داخلي و تدقيق خارجي  :نوعين إلى المعيار هذا حسب التدقيق نقسمي

 دقيق الداخلي :الت - 1 - 1

  

 و لها مهام التقييم تخولتدقيق المؤسسة ، فال داخل توجد مصلحة بها هذه المراجعة تقوم    

       2.مصلحة دائمة بالمؤسسة  طرف من ينفذ ألنه دائم التدقيق الداخلي عمل أن والتحقق ، كما المراقبة

من مدى  للتأكد المحاسبية و ليةالما األمور مع األصل في تعاملي و عليه فالتدقيق الداخلي  

منها ذلك ، وهدفه  العليا اإلدارة تطلب عندما إال التشغيلية األمور مع رئيسي تعامل بشكلصحتها ، و ال ي

  3العليا فقط . اإلدارة خدمة هو

                                                           
  ألفين أرينز وجيمس لوبك ، المراجعة مدخل متكامل ، ترجمة محمد عبد القادر الديسطي و أحمد حجاج ، دار المريخ للنشر ،المملكة العربية 1

7, berte, 1édition, 2002, p 0audit comptable et financier’, lHamini allel  2  

.  http.sqarra.wordpress.com consultation le 25/12/2008. a 10.45 3    القرا صالح مدونة  
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 بالمراجعة حديث مقارنة و، فه تدقيق الخارجيلل الحقأنه  نجدالداخلي  لتدقيقا ظهور و بالعودة إلى

 العمليات مراجعة للتقييم عن طريق وتسعى المؤسسة داخل تعمل مستقلة أداة تدقيق الداخليجية ، فالالخار

 1والمالية. المحاسبية

 التدقيق الخارجي :  - 2 -1 
 

 في تتمثل مهمته الرئيسية الحساب ، والذي بمحافظ يسمى المؤسسة عن تماما مستقل شخص و يقوم به    

 أن محايدا عنها ، و على محافظي الحسابات رأيا األخير في ليعطي المالية مالقوائ صدق مدى من التأكد

  2االستقاللية ، سر المهنة ، المواطنة . فيهم تتوفر

 

 : بالمراجعة القيام حتمية حيث من /  2 

 

   االختيارية . والمراجعة اإللزامية المراجعة :هما نوعين إلى المراجعة تنقسم و    

 

 : اإللزامية عةالمراج - 1 - 2 
 

 خةارجي لمراجعةة مراجةع بتعيةين المشةرع يلتةزم القيةام بهةا ، حيةث القةانون يلةزم التةي المراجعةة وهةي  

 طائلةة المخالفة تحةت المؤسسة تقع المراجعة تلك القيام و في حالة عدم 3المالية ، القوائم واعتماد حساباته

    4المقررة . العقوبات

 

  : ةاالختياري المراجعة - 2 - 2

 

   5اختيارية. بطريقة قانوني إلزام أي دون بالمراجعة لقياما يكون     

الخارجي في  المراجع بخدمات االستعانة يتم قد األشخاص، مؤسسات و الفردية المؤسساتففي      

على صحة  المؤسسات الطمئنان نظرا الختامية المالية قوائمه واعتماد المشروع، مراجعة حسابات

   6الخارجي . المراجع بوجود المالي والمركز األعمال نتائج عن المحاسبيةالمعلومات 

 

  : المراجعة توقيت حيث من / 3

 

 المستمرة والمراجعة النهائية المراجعة   :نوعين إلى تنقسم وبدورها     

 

 

 

 

  : النهائية المراجعة -1 - 3

 

                                                           
 الدولية المعايير و عليها المتعارف للمعايير وفقا التطبيق آليات و األساسية المفاهيم  *الخارجية المراجعة علي، نصر الوهاب عبد الصبان، سمير محمد 1

   . 30 ص ، 2002 ر،الجامعية،مص الدار ،*

.41-, comptable, pou, Alger, 2003, p 40élaboration belon’, le contrôle interne et lHamini allel  2  
 .42،ص 0420 مصر، الجامعية، الدار ، *العملية و العلمية األسس *المراجعة أسس حسن، علي شريفة الصبان، سمير محمد ، الصحن محمد الفتاح عبد 3
 . 27ص ، 1998 األردن، المستقبل، دار ،الحسابات لتدقيق العلمية األصول محمود، خليل رافعي راغب، خالد طيبالخ 4
األردن  عمان والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة ،الدولي الداخلي التدقيق لمعايير وفقا التطبيق و النظرية بين الداخلي التدقيق الوردات، هللا عبد خلف 5

 . 54ص 2006
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تتم في  فهي الختامية، الحسابات وإعداد ياتالتسو وإجراء الدفاتر إقفال أو إتمام بعد و هي تتم      

حدوث أي  بعدم بضمانها تتميز أنها كما الحجم، صغيرة المؤسسات عادة وتناسب المالية نهاية السنة

   1مراجعتها . بعد الدفاتر في المسجلة البيانات في تعديل

المالية ، و من  السنة اءانته بعد المراجعة بعملية المراجع يقوم المراجعة من النوع هذا في و      

يترددون كثيرا  ال أعوانه و المراجع أن كون المؤسسة، داخل العمل في ارتباك حدوث عدم مزاياها

البيانات و األرقام  تعديل و اإلقفال، عملية من االنتهاء بعد إال والدفاتر السجالت إلى يحتاجوا عليها ، وال

.2   

 كذا قصر و ،المحدد الوقت في العامة الجمعية عقد يؤخر مما طويال وقت تستغرق أنها عليها ويعاب    

 قد السنة المالية ةنهاي في والتالعب األخطاء اكتشاف إلى إضافة المراجعة، بعملية للقيام الزمنية الفترة

 بالمشروع . العاملين جانب من االهتمام عدم إلى يؤدي

 

  : المستمرة المراجعة - 2 - 3

  

 عمليات السنة من جزء إثبات من انتهت قد الحسابات إدارة تكون أن بعد المراجع ؤهايبد التي هي و     

 حيث يتم مالية،ال السنة نهاية إلى الدفاتر في اإلثبات مع جنب إلى جنبا المراجعة وتستمر الدفاتر، في

 العمومية . الميزانية و الختامية الحسابات بمراجعة عمله المراجع

 

   :اجعةالمر مجال حيث من/  4

 

  : الجزئية والمراجعة الكاملة المراجعة :هما المراجعة من نوعين يوجد و      

 

    3الكاملة : المراجعة - 1 - 4

 

عملية  لىع قيود أية توجد ال أنه أي محدود، غير المراجع عمل فيها يكون التي المراجعة هي      

 شرط للتحقق وأ قيد دون الدفاتر في المثبتة داتالمستن جميع مراجعة في الحق للمراجع فيكون المراجعة،

 أية عن املةمسؤولية ك مسؤوال المراجع ويكون صادقة، بصورة المالي المركز عن تعبر الميزانية أن من

 تاد .والجهد المع الواجبة العناية بذله عدم أو تقصيره أو إهماله نتيجة المشروع تصيب أضرار

 

  4   :الجزئية المراجعة - 2 - 4

دون  العمليات بعض على يقتصر لمراجعا فعمل المراجعة، نطاق على قيود وضع تتضمن وهي   

مجال  في تنحصر المراجعة فمسؤولية العمليات، تلك بتحديد تقوم المراجع تعين التي والجهة غيرها،

 منها من فلهدوا المراجعة حدود بين كتابي عقد أو اتفاق وجود يتعين وهنا فقط، له حدد الذي المراجعة

 سؤوليته بوضوحم لتحديد به قام ما تفاصيل تقريره في يبرز أن المراجع على بد ال ثانية جهة من و جهة،

 ومعلومات . قوائم من به يرتبط وما

 

  : االختيارات حيث من  / 5
 

 إختبارية . ومراجعة شاملة مراجعة إلى تنقسم التصنيف هذا وحسب   

 

 : الشاملة المراجعة 1 - 5
                                                           

   31 .ص ، 2001 مصر، معدلة، السادسة الطبعة ،النشر دار مجهول المراجعة، أصول ،جمعة شعراوي سهير1
 . 38  3 .ص ره،كذ سبق مرجع علي، نصر الوهاب عبد الصبان، سمير محمد 2
 .  29ص ، رهكذ سبق مرجع ، جمعة شعراوي سهير 3
 .  35ص ره،كذ سبق مرجع علي، نصر الوهاب عبد الصبان، سمير محمد 4
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والدفاتر  القيود جميع بفحص ظلها في المراجع يقوم إذ تفصيليا نوعا الشاملة المراجعة تعتبر    

 معين وقد لبند بالنسبة شامال يكون قد النوع هذا أن والواقع المحاسبية، والبيانات والمستندات والسجالت

وأصحاب  المراجع نبي المبرم العقد يقتضيه ما وفق المؤسسة عمليات لجميع بالنسبة شامال يكون

   1المراجعة . وشكل طبيعة يوضح والذي المؤسسة،

 

  : اإلختبارية المراجعة 2 - 5

 

 أي أنه العينة، يستعمل حيث الكل من جزء بمراجعة اإلختبارية المراجعة في المراجع يقوم حيث    

 هذا الفحص نتائج تعميم ضرورة مراعاة مع الفحص لعملية تخضع لكي المفردات من عدد باختيار يقوم

 حجم المؤسسات كبر ظهورها على ساعد وقد منها، الجزء هذا اختيار تم التي المفردات مجموع على

   2االقتصادية.

 تحديد العينة يتم اإلختبارية، بالمراجعة القيام عند الشخصي الحكم على المراجعون اعتمد الماضي ففي    

 تمثل العينة ال األحيان بعض في ألنه ونظرا الخارجي، راجعللم الشخصية للنظرة طبقا مفرداتها واختيار

 كان العينة، لذلك مفردات اختيار طريقة وتحسين تدعيم إلى الحسابات مراقبي حاجة فظهرت الحجم

     3اإلخبارية. المراجعة على االعتماد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جي.راجلالتدقيق و اخلي الدالتدقيق ا جللتمييز با يمثل (1.1):قم ول ردـجلا

 

 التدقيق الخارجي   التدقيق الداخلي  البيان 

                                                           
 .  28ص ، رهكذ سبق مرجع ، صديقي مسعود طواهر، التهامي محمد 1
 .  44ص ، رهكذ سبق مرجع ، حسن علي شريفة ، الصبان سمير محمد ، الصحن محمد الفتاح عبد 2
 .  36ص ره،كذ سبق مرجع علي، نصر الوهاب عبد الصبان، سمير محمد 3
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لتأكد من اعن طريق دارة إلا_ خدمة  االهداف الرئيسية 

ل و فعا جلاسجلت اعلوماجلم انظاأن 

دارة، قيقة لإلودسليمة ت معلومام يقد

، خليةالدالرقابة م اسالمة نظاو 

ء و ألخطاف اكتشاا جلبالتاو

ت لسياسااعن ت فاارجلالا

  ؛د منهاجلاى لعمل علو اوضوعة جلا
 جلتقدوؤسسة جلانشطة أ_تقييم 

 ناسبة.جلل الوجلا

عن ك الملو ا ململساملا_خدمة  

و سالمة ى مد ملأي لراء ابدإطريق 

تعدها  مللاالية ملائم القواثيل ملق صد

ركز ملل واألعمااعن نتائج دارة إلا

 ؛ملاملا
 
ود حد مللغش ء و األخطاف اكتشا_ا

الية ملائم القوو اير رلتقااما تتأثر به 

 لنهائية.ا

قية امصدوقة على صحة دصامل_ا

ئم ابالقواردة لوااسبية ملت اعلوماملا

 تامية للمؤسسة.ملاالية ملا

 

 نوعية من يقوم بالتدقيق 

 

لتنظيمي ايكل ملاخل دا_شخص موظف 

 دارة. إلف امن طر مليعوع   للمشر
رج مستقل من خا مل_شخص مه 

 .ململساملف امن طر مليعوع شرملا

    

جزئي عن بعض ل اليتمتع باستق _ درجة االستقالل 

ت حاجيات و غبارلكنه يدعم دارات إلا

 ى.ألخردارة اإلا

 

 ملدارة إلاكامل عن ل يتمتع باستقال 

 أي.لراء ابدو إلتقييم و الفحص اعملية 

    

ت مستويادارة و إلم اماول أمسؤ _ المسؤولية 

ج تستلم منه تقرير بنتائ مللالعليا دارة اإلا

 سة.رالدو الفحص ا

و  ململساملو اك الملم اماول أمسؤ _ 

ي لذالفحص اتقريره عن نتائج م يقد

 الية.ملائم القوايه عن رأفيه ي يبد

    

دقق ملاعمل ق نطادارة إلد ادمل _ نطاق العمل 

 ليه.م إتقد مللت الياوسؤملاخلي حسب الدا
و  مللتعيامر أ مقتضىملد دمل _ 

لتدقيق ا ملمعاي، لسائدف العرا

 ملنالقوص انصوو عليها رف تعاملا

 ا.ملنظمة ملا

    

لسنة بصفة ار الفحص على مدايتم  _ االداء 

 ةمستمر
اية  ملة حدة والفحص مراغالبا ما يتم  

منقطعة ات ملعلى فأو الية ملالسنة ا

 حيانا.أ

 

 محمد التهامي طواهر مسعود صديقي  :المصدر 
 لتدقيقاف اهد: أرابع لالمطلب ا

 ت المالية.تبطة بالعمليامراف هدو إلى أعامة اف هدإلى  ألتدقيق اف اهدأتقسيم يمكن  

 

 قلعامة للتدقياف األهدا : ولألع الفرا

 

 : 1لتاليةالعناصر ا يفتتمثل و 

 المحاسبيلتسجيل ا 

 لتخصيصو التقييم ا 

                                                           
 24ص2004صديقي مسعود ، نحو إطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائر ، أطروحة دكتوراه . قسم العلوم االقتصادية ، جامعة الجزائر ،  1



 

11 

 ألولالفصل ا ميات حول التدقيقعمو

 تماااللتزالحقوق و ا 

 حإلفصاضو العرا 

 اء رأي فنيبدإ 

 

 لمحاسبيالتسجيل ا : 

 

دئ قا للمبافتمةت وقد المحاسةبية  أن المعالجةةلتحقق من اعلى المدقق لتدقيق يعمل اعملية اء جرل إمن خال

لقة بأصل ا متعو أ فعال دة لتسجيل موجوالمدعمةةةةة لهةةةةذا الوثائق اكل ، و أن عموماالمحاسةةةةبية المقبولةةةةة  

 لتالية:االمستندات نطالقا منات المكتب اعلى معدالمحاسب يسجل مثال ن كأ، قعتاث المالية  التى وألحدا

 لطلبيةاصل و 

 رةلفاتوا 

 م.الستالاصل و 

 

 لتخصيصو ايم لتقيا : 

 

وفات ادات و المصةرإليرت وحقةوق امةالك  واماااللتزل واألصواكانت إذا ما ا الهدف في تحديد يتعلق هذ

 ألصلال تسجيل مثم المحاسةةبي لنظاانتجها المناسةةبة التةةي أفقا للقيم القةةوائم الماليةةة وجها ضمن قةةد تةةم إدرا

ات المحاسةبية نحةو مالئةم علةى الفتةر خصيصةها علةىتم تلتكلفة قد اهذه التاريخية و أن لتكلفة افقا ولثابت ا

 من خالل االهتالك

لمعمةةول اق المحاسةةبية فقا للطراث المحاسةةبية وألحداتقييم ورة ضرإلةةى لبند ا اهذل لتدقيق من خالف ايهد

 هذهاالمخزونةةةات ثةةةم تخصةةةيص تقييم و ية ادإلعدء المصةةةاريف اطفارات أو إالستثماك اهالق إكطربيهةةةا 

 المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما .مع م بانسجاالمعينة ، و   في الحساباتلعملية ا

 

 

 

 

 تماااللتزق و الحقوا : 

 

ام تزلو أن الخصةةةةةةةوم  اهي ملك للمؤسسة ل ألصواكل عناصر أن لتأكد من البند ا اهذفةةةةةةي لتدقيق ايعمل 

ت ماااللتزا الحقةةوق  وهي فعال الماليةةة ئم القوت المدرجةةة اماااللتزالحقةةوق و اكانت إذا بتحديد ما ، عليها

 المنشأة في تاريخ محدد .على التى 

 حإلفصاض و العرا : 

 

ح إلفصاو اصفها و وفصلها تجميعهةةةا أو قد الماليةةةة ئم القوت اكانت مكوناإذا بتحديد ما م المةةةدقق  يقو 

ل الخمن ف المؤسسةةة  من طرالماليةةة ئم القوض العرالمةةدقق تمهيةةدا  عمل يعتبةةر  مالئم.نحةةو عنها على 

د ماالعتل امن خال، للمؤسسةالحقيقيةةة  لوضعية اعن م المحاسةةبي التةةي يفتةةرض ان تعبةةر  لنظاات امخرجةة

ءم و تالتق على طرد باالستنابالمبةةةادئ المحاسةةةبية  ولتقيد و اهنية ملاسة رماملا ريها على معايادعدفةةةي إ

ة ت صحلسابقة ليثبالعناصر اعلى فحص المراجةةةةةةةةةةع لك يعمل ذلكي يتأكد ، وللمؤسسةدي القتصااقع الوا

قية اديتأكد من مصى خرأمن جهة و من جهة م المولةد لهةذه المخرجةات  لنظااخل الخطوات التةي تمةت  دا

اف المختلفةة رألطإلةى  الفنيةايه آريبلغ المؤسسة ثةم  خل معين دالوضع الحقيقي  لتمثيل االخيرة في  اهذه 

صة تلك عليها خاية المتعةةارف  بالمبةةادئ المحاسةةبفا رعان يكون المةةدقق يجةةب  أن لك فإذلكي يتحقق ، و

 المالية .ئم القوض ابكيفية عرالمتعلقة  
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 فنياء رأي بدإ : 

 

لماليةةةةة ائم القوى تعبيةةةةر  امدل حواء رأي فنةةةةي المحايةةةةد  بدإلةةةةى إلتدقيق اعملية ل من خالالمةةةةدقق يسعى 

 المركز المالي الحقيقي لها.للمؤسسة عن الختامية 

على هذا االخير في إطةار مةا تمليةه األبعةاد النظريةة و التطبقيةة االطةار ولكي يتسنى له ذلك ينبغي          

 :1التدقيق ، القيام بالفحص و التحقيق من العناصر األتية 

 

 ق المطبقة ؛لطراءات و اإلجرالتحقق من ا 

 لألصواقبة عناصر امر 

 مصوخلاقبة عناصر امر 

 تلسليم للعملياالتسجيل التأكد من ا 

 لسابقةات السنواالتي تخص اتج النوء و األعباالكل لسليم التسجيل التأكد من ا 

   ءألخطاو التالعب ، الغشاع انوأكشف محاولة 

  ككلم و المؤسسة لنظااخل داء داألاتقييم 

  اف والخطط ألهداتقييم 

  لتنظيميالهيكل اتقييم 

  لرقابيةاألنظمة اتقييم 

 

يا فنيا ي رأيبدأن لتدقيق اية تقرير عملاد عدل إلتدقيق حور امعياء فةي حسب ما جاالمدقق و  يستطيع  

دئ المحاسةةبية المبةةابتطبيق ام اللتزى امدو ال أم خلية للمؤسسة الدالرقابة م افعالية نظاى مدل حومحايةةدا  

محاسةةةةةبي  م اللنظااعن المعلومةةةةةات الناتجةةةةةة  قية اعن مصدالماليةةةةةة وئم القواد اعدإعليها عند المتعةةةةةارف 

 راء المدقق .آلاف المستخدمة لألطرالمؤسسة عن رة الحقيقية  لصوء اإلعطا

 

 لماليةت المرتبطة بالعملياالتدقيق اف اهدأ:  لثانيع الفرا

 

 :2لتاليةالعناصر ا يفتتمثل و
 

 د و الحدوثلوجوا 

 لالكتماا 

 دقةـلا 

 لتبويبا 

 لتوقيتا 

 لتلخيصالترحيل و ا 

 لتقييم.ا 

 

 :  دلوجوا .أ
يعتبةةر  حيث ، تسجيلها قد حدثت فعالتةةم  ت الماليةةة التةةي لعمليااكانت إذا بتحديد ما ا الهةةدف يتعلق هذ 

 إدراج المبيعات التي لم تحدث ،في يومية المبيعات انتهاكا الهدف الوجود و الحدوث. مثال 

 

 : لالكتماب. ا        

                                                           
1 MOUKHTAR BELAIBOUD guide pratique d audit et finncier et comptabei,lamaison des livers ,alger,1982 P22 ,23 
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المؤسسةة و التةي  يفحدثت فعال ت الماليةة التةي  لعمليااكانت كل إذا ما يختص هذا الهةدف فةي تحديةد  

فةةي عال فالمشةةتريات التةةي تمةةت  تسجيل م فمثال يعد عد، ومية قد سجلت فعالليافاتر فةةي  دتسجيلها يجةةب  

 ل.الكتمالهدف  انتهاكا المشتريات  ايومية 

كذلك  وريلضرامن صبح فةي المعلومةة  أفرها اجب توالوالخاصةيات  اهم بةين  أهو من ل الكتمابمةا أن ا

 .1اث التي تمت ألحداة على كل كاملت توليد معلومام االمحاسبي لنظااعلى 

 لتدقيق.ل كهدفين  متعارضين في مجال  االكتماد و الوجوهدفي  اكل من يعتبر  

 

 

 

 :  دقةـلج. ا       

لقيم افق ت االماليةةةةةةة  و المحاسةةةةةةبية ولعملياابتسجيل ف المةةةةةةدقق لتأكد من طرا الهةةةةةةدف فةةةةةةي  ايتعلق هذ

ون دبمها استخديمكةن  اقة دصاو قيقة محاسةبية د االحصول في االخير على معلوماتجل أمن ، لصحيحةا

 اف المعينة.ألطرف الجهات  و امن طرت فظاحت

 : لتبويبد. ا       

مالئم حةو نعلى المؤسسة  يومية ت المالية المسجلة في  لعمليااترتيب و تصنيف ى مدبهذا الهدف  يقصد  

ا من اء رسهولة قا كذو لتدقيقالية ه لعماءجرإعليها بسهولة عند ف لتعرالمةةةةةةدقق فةةةةةةي  اتساعد  بطريقةو 

أنها لى عالحساب حدثت على اء التي لشرت اتصنيف عملياإذا تم  فمثال المالية ،  ئمالقوامستخدمي ف طر

ن فةةةي  يجعةةةل الموريةةدين ال يتةةرددولنقدية ما ابالسيولة تمتةةع المؤسسةةة لك ذيعكس ف نقدية سومشةةتريات 

 تموينها باالحتياجات.

 

 : لتوقيتاه. 

حدثت  يلذايخ رلتا، أي فةةي الصحيحايخ رلتات الماليةةة التةةي حةةدثت وفةةق  العمليااتسجيل ورة ضر معنةةيب

 م.الستالايخ رتاالمشتريات في  فيه مثل تسجيل 

 

 : لتلخيصو الترحيل و. ا

 ليوميةافاتر ي دفةتسجيلها ت المالية التي تةم  لعمليااعن و إدراج المعلومات  قة نقل ا الهدف في ديتعلق هذ

لمبيعةات إلةى امجمةوع يوميةة نقل ذا تم فإ، مالئمنحو  تلخيصها على م و لعاذ األستاوالفرعية الدفاتر اإلى  

ان يزمإإلةةةى  لصحيحة غيةةةر  ابقيمته ا المجمةةةوع  هذو إدراج نقل ذ الخةةةاص بالمشةةةتريات  أو ألستادفتةةةر ا

 لتلخيص.لهدف ترحيل  و انتهاكا الك ذفيعد المراجعة 

 

 : لتقييمز. ا

المعمةةول  ق المحاسةةبيةفقا للطراث المحاسةةبية وألحداتقييم ورة ضرإلةةى  لبند ا اهذل ق من خاللتدقيف ايهد

ه هذالمخزونةةات  ثةةم تخصةةيصتقييم و ية ادإلعدء المصةةاريف  اطفارات أو إالستثماك اهتالق إكطربهةةا  

ؤسسة ملاتتحملها  يتلايف رصاملا ىلإضافة إألصل اء ان شرمثتسجيل ، وعنيةملا فةةةي الحسةةةاباتلعملية ا

 قبولة قبوال عاما.ملااسبية حملدئ اباملامع م بانسجاوعليه ل صوحلا ءلقا

 

 شاملف هدج ستنتاا:  لثالثع الفرا

 

 لتدقيق:العملية  يللتاف ادهلانستخلص أن كن ميما سبق ل من خال
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ركز ملان ملة كل اعدى عن مدأي لراء ابدإ يفالية ملائم القواايد بتدقيق حملادقق ملم امن قياف دهلايتمثل 

 يفعليها رف اتعملااسبة حملا ريالية مع معايملائم القوق اتفا، و النقديةت التدفقال و اتغالالسانتائج و  يلاملا

 لنسبية.اية مهألم امفهور طاإ

 

 

 لتدقيقا: معايير  لثانيالمبحث ا

  
لنمط ايقصد به ر عياملأن احيث ، لتدقيقاءات اجرو إلتدقيق ا ملمعاي مللتفريق باب ملية البدا 

ذه ملب طلوملى استوملء و اشيأي طلوبة من ملت النوعيااسطته فحص اكن بوملي لذس اقياملأو ا

ة من طلوبملدة اوملى امستو ملف إد، و فهاهدو ألتدقيق امر تبطة بطبيعة  ملعايملاكذلك ت، لنوعياا

  ليه.إوكلة ملم ائه للمهاء أداثنات أساباملامدقق ف طر

من لرغم با، و لتدقيق للمؤسسةاعملية ل دقق خالملاا م يقو مللات اطوملافهي اءات إلجراما أ 

  .1لبعضالبعضهما  ملمتكاملن و ما مرتبطاأ ال إ ملعملا جلف الختالا
هنية ملا ملعايملاعي اير م و يلتزو أن دقق البد ملامة لعمل زلالاءات اباإلجر م نه للقياأحيث  

معينة أداء  ملضع معايومن أول  مللقانونيا ملألمريكي للمحاسباعهد ملا ملالئمة. يعتملو اوضوعة ملا
لتدقيق ا ملعلى معايب لكتاا اقد تضمن هذو عليها" رف لمتعاا لتدقيقا"معايير ان بعنوب ضمن كتا

 : 2هيو بحث ملا اهذ ملا ملوسنتنا ئيسيةت رموعاملث ثال ملإعليها مقسمة رف تعاملا
 
 

 امةـع ييرمعا  
 ملايدملالعمل ا ملمعاي  
 لتقرير.اد اعدإ ملمعاي 

  
 لعامةالمعايير : ا ولألالمطلب ا

  
ت دماملاأن  ملعايملاذه د قصومل، و التدقيقالشخصي للقائم بعملية العامة بالتكوين ا ملعايملاتتعلق 

 ملعايملاتوصف هذه ، و ملبرمدص شخاأسطة اهنية بوملءة الكفااجة من درعلى م تقدأن ب ملهنية ملا

 ملمعاي و ملايدملالعمل ا ملقابلة معايملجي راملادقق ملاليها ج إتاملساسية أثل مطالب ملبأ ا عامة أل ا 

قق دملايتحلى ا أن ب مل مللالشخصية ت الصفااشخصية كذلك أل ا تنص على  ملتعت، و لتقريرد ااعدإ

 جي.راملا
 :3ملإلعامة ا ملعايملاتنقسم و
 
 

 ءة؛لكفاو ايب رلتدر امعيا 
 ل؛إلستقالر امعيا  
 مة.زلالاهنية ملالعناية ل ابذ 

 

 

 

 

 ءةلكفاو ايب رلتدر امعيا:  ولألع الفرا

  

                                                           
 37ص 2006غسان فالح المطارنة ، تدقيق الحسابات المعاصر،دار الميسر للنشر و التوزيع ،االردن  1
 55ص2000ائل ،عمان ،الطبعة االولى ،خالد أمين عبد هللا علم تدقيقالحسابات ، دار و 2
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، معينةءة لديه كفان يكوأن ب ملالية ملائم القوابفحص م يقو يلذالشخص ر أن اعياملا اهذ مليع 

يتمتع ن أثرها البد ت أصفااوملالكي تعطي هذه ءة، و لكفاافنية تظهر تلك ت صفااتتوفر لديه موو 

راء آلستعملة ملاف األطرى اثقة لدك هنان تكو ملح، و ملناسبملالعملي و العلمي ايب رصاحبها بالتد

 أي.لراء ابدإعند ل الستقالو العملي ا لعلميالتأهيل اوط فر لديه شرايتوأن ب ملدقق ملا

لتأهيل و العلمي التأهيل اناسب من ملر القداديد ملالبد من ءة لكفار التحديد معيا 
  .1ستمرملا ملهملالتكوين و العملي ا

 :  لعلميالتأهيل اأ. 

  
ر على قدل صوملالتدقيق كذلك وااسبة ملا ملدقق مؤهال جامعيا ملى الدن يكوا أن هذ ملمع 

 مثلدارة إلوالسلوكية انب اوملبام املكاإلى، ألخر م ارتبطة بالعلوملاعرفة ملانب امن جوف اك
  ء.إلحصاد و االقتصاا

 :  لعمليالتأهيل اب. 

 

لزمن امن ة ملفء مدققا قضان يكوأن  مليرغب ي لذالشخص اب على ملنه ر أعياملا اهذ ملمع 
 ة.ملخذو  ملشخص مهاف شرإت ملهنة ملل اصوأمعرفة ولعملي ايب رللتد

 لمستمرالمهني التكوين . اج

  
ستمر عن طريق ملالتكوين امج اختلف برملية رختياأو اية رجباإيلتحق بصفة أن دقق ملاعلى  

 اهذ، ولعمليةو العلمية امعرفته وبتحديث معلوماته م يقو ملحا هذ، ختلفةملالتكوين ص افرت و لتقياملا

 هنة.ملات اخر مستجدآكبة اما يتيح له كذلك مو

 

 لالستقالر امعيا : لثانيع الفرا

  
و هة امهامه بنزأداء دقق على ملرة اقد ملهو يع، و لتدقيقامهنة  ملفاهيم ملاهم أحد ل أالستقالا 

 .2افألطرامن ف طر ملإلتحيز دون اموضوعية 
 
 ملقائق ملاكل يكشف عن ، و قادصاونزيها و مينا أدقق ملن ايكوأن  "بأنه  لالستقالاتعريف كن مل

يه نتيجة و رأه ارقر ملال يغذ،و نفوأو بة اقرأو صلحة شخصية ملحيث ال يتأثر ، ملتقريره للمالك
على ءا بناولشخصية اوضوعي عن قناعته ملو ا مللفايه ي رأيبدأن ب عليه ملا مل، و إخصومه

 .3ت"لفااملأو قائع وعلمه من  ملإما يصل ف رملأو ال يكتم أن عليه ، و هنيةملا ملمه للمعاياستخدا
                         4معيار استقالل المدقق الخارجييرتكز   
 دياملل اإلستقالا . 

 مللذهأو ا ملالذل اإلستقالا . 

 

  
  : ديلمال االستقالأ. ا

و بتدقيقها م يقو مللاؤسسة ملا ملسرته اد أفرأحد أو أية للمدقق دما ملمصاد جوم وعد ملعمل 

ن ا أهذ ملمعة، و عدملاالية ملت اعلوماملق اصدوصحة ى يه عن مدأبر ملسيد مللة ا مللفل الك خالذ

 أو أنيدقق حسابا ا  مللاؤسسة ملا ملء لشركاأو ا ململساملامن ن يكوأن كن ملجي ال راملادقق ملا

  بها. مللعاملامن ن يكو
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 لذهني:أو اتي الذل االستقالب. ا

  
، أي ايدملا مللفايه اء رأبدإخاصة عند  ملمصاط أو ضغووفع أي دوادقق من ملد ارمل ملعمل 

  حله.اكل مر مللتدقيق اعملية أداء متحيز عند  ملاه غملادقق على ملافظ املأن 
ورة بضريقضي ار قر )SEC(*ألمريكية االية ملوراق األاهيئة رت صدأما سبق  ملإباإلضافة 

وإدارة دقق ملا ملبأي لرا ملت ختالفااية أديد مل، و دققملا ملتغيوراء من ب ألسبااعن ح إلفصاا
نب اجوث ألمريكية لثالااسبة ملامعية ملسة دت دراحد، دققملاستقاللية ى اللحكم على مدوؤسسة. ملا

 : 1هي 
 

 لتدقيقاضع برنامج وعند ل الستقالا . 

 بالفحصم لقيااعند ل الستقالا .  
 لتقرير.اد اعدإعند ل الستقالا 

  
 مةزلالالمهنية العناية ل ا: بذ لثالثع الفرا
 

مؤهال ن يكوأن دقق ملاال يكفي ، أي لتدقيقاحل عملية اميع مرمل مللكاام الهتماء اعطاإ مليع 

لذلك ة اشربطريقة مبس لقيااهو صعوبة ر عياملا اما يالحظ من هذ، و لتدقيقاينجز عملية  ملمستقال حو

 ليته.وسؤملء لوفاى اعلى مدف لتعرالعناية عن طريق اهذه س يتم قيا
 

 ملنالقوت و التشريعاامل فمنها ما تنص عليه اعوة عن طريق عدد هنية يتحدملالعناية ر افمعيا 

ب ملما ك، دققملاطلوبة من ملاللعناية  ملدألاد ملاثل مل مللو القانونية الية وسؤملد ادمل مللاختلفة ملا

 يّزملو ملمعى على مستوظ فاملاجل أهنية من ملت ايئاملاها رتصد مللاعد القوو ا ملعايملاضافة إ

و اسبية ملت السجال، وااليةملائم القواعن أي رلاء ابإبدم لقيااهنة عند ملاهذه  ملينشط و ن يعمل مل

 .  يررلتقااد اعدإ
 

أو كيم ملادقق ملن او مضمومليذهب  ولألاالتجاه اهنية ملالعناية م افهوملن اهاملك اهنا 
م هاملدي اعن طريقها تؤ مللالعناية اعن ح إلفصان و اإلعالاو ملفيتجه لثاني ا إلتجاهاما أر، ذملا
 .2دققملاطلوبة من ملا
 
ك لشكوالة كل زائما بإاع دانوأعلى كل ل صوملول ااملأن ب عليه ملر ذملو اكمة ملدقق باملايتحلى  ملفح

كن مل مللت اعلوماملي اا سيبدملمن خال مللاالية ملائم القوو ااصة بالعناصر ملرات االستفسااطلب كل و

 عله يتنبأملأن ا مل

ن جة عالية مدريعطي أن ب ملكما ، لتدقيقال ملؤسسة ملبار لضراتلحق أن ا ملكن مل مللر اباألخطا

تدقيق للخطر عند قيامه بة يداية متزملأكذلك ،و يةدعا ملتظهر له غ مللاعند فحصه للعناصر ر ذملا

ن يكوأن  دققملاكما على ، يهرأدقق ملاكما يعمل ء، ألخطااتكثر فيها و لتالعب افيها ث دمل مللم األقساا

  به مساعديه.م يقوي لذامتتبع للعمل و ية دراعلى 
لك دي ذهمة فيؤملأداء الية عند وسؤملامل ملمة يستوجب زلالاهنية ملالعناية ل ابذ رمعياإن  

 :3دقق منهاملا ملعامة وط فر شراب توملبأنه ى من يرك هناو مانة ص و أخالإبكل 
 

  مللو اتاحة ملاعرفة ملاع انوأعلى ل صوملادقق جهده لتطوير نفسه عن طريق ملل ايبذأن 
 لرقابةم اتلحق بالعميل مثل تقييم نظاأن مكن ملامن  مللر التنبؤ باألخطاو ا ترتبط بالتدقيق

 .خلية للمؤسسةالدا
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  لية لتخطيط لعماعند قيامه بعملية ث دملأن مكن ملامن  مللوف الظرر االعتباا مليأخذ بعأن

 .لتدقيقابعملية م لقياء اثناأو ألتدقيق ا
 

 ؛للعميالتعامل مع ا ملسابقة لاته  ملخل تظهر من خال مللاللمخاطر  ملكأية ملء أعطاإ 
 

 أي؛لراء ابدإ ملهمة ملاتتعلق بالعناصر رات ستفساك أو اشكوأي لة إزا 
 

  ؛هنيةملاته ملئما على تطوير خدادقق ملايعمل أن 
 

 بتدقيق عمل مساعديه.م الهتماا 

 

 نيالميدالعمل ا: معايير  لثانيالمطلب ا
 

عند قيامه ا يأخذ أن دقق ملا ب علىمل مللت التوجيهااموعة من ملتم بوضع  ملعايملاهذه إن  
لعامة ا ملعايملانة مع رقة مقادكثر أ ملعايملاهذه أن  ملرة إإلشار ادملكما ، تنفيذه لهو لتدقيق ابعملية 
 :1ملكرها كالتاذكن مل مللو اساسية أ ملتشمل ثالثة معاي ملايدملالفحص ا ملفمعاي، للتدقيق

  ؛ساعدينملاستمر على عمل ملاف اإلشرا ولسليم التخطيط واضع خطة عمل مالئمة و 
 ؛خليةالدالرقابة م اعلى نظاد العتماامكانية ى إتقييم مد 
له مهمة عند ن تكو مللو االئمة ملوالكافية الة دألاعلى ل صوملادقق على ملاعمل  

 يه.اء رأبدإ

   
 لمساعديناعلى اف إلشرو السليم التخطيط و الخطة اضع ر ومعيا:   ولألع الفرا

  
، و على شكل خطة مكتوبةن يكوأن ب ملعملياته وته اءاجرإستعمل لتنفيذ ملادقيق لتابرنامج إن  

ا هذ فتصاامع ، لذلكد دملالوقت اكذلك ،و جب فحصهاالوااسبية ملت السجالو الدفاتر اتتضمن  مللا

ل تكماسد ارملليس و بفحص سليم م لقياالتدقيق هو األساسي من ف ادـملن ايث يكوملنة ورملنامج بامللا

 تنفيذه بالكامل.ولتدقيق ا برنامجء او إ 

 

 :2لتاليةالثالثة األنشطة ز ااملإب ملر عياملا احقيق هذلو
 
 
 ؛دققملاينشط فيها  مللالتدقيق ابيئة ف كتشااضع خطة سليمة للعمل مع و  
 ؛لفحصم اساعدين على مهاملاصيص مل 
 ئهم.أداتقييم و ساعدين ملاعلى عمل اف إلشرا 

 
 

فبيئة ، بتدقيقهام سيقو مللادقق للبيئة ملا فكتشااتلي ة ثابة خطوملفوضع خطة سليمة هي  

على  ىبأخررة أو تؤثر بصو مللو اجية رخاأم خلية كانت دايطة بالتدقيق ملامل العوادقق هي ملا

 لتدقيق.اتنفيذ عملية و طيط مل
 
 مللم اهاملاساعديه على ملدقق ملاصيص مل ملفيع، لفحصاساعدين على ملاصيص ملص ملما فيما أ

الة ح ملدقق ملاال يقع  ملحي لبشرالعنصر العمل من ت احتياجاايد دملو لتدقيقاشتملت عليها خطة ا

  يق.لتدقابرنامج و خطة ت تطلباملء للوفا، طلوبةملاهنية ملءة الكفاامن أو ساعدين ملاعجز من 
 ،لفحصم اصيصهم على مهاملبعد  ملئهم فتأأداتقييم و ساعدين ملاعلى اف ما بالنسبة لإلشرأ 

على عملهم ع إلطالواساعدين فيجب متابعتهم ملاصيص مللتدقيق بعد اطيط ملال تنتهي عملية أي 

 ملتقدمهم ى مد متابعةو ئهم أداتقييم و جه وحسن أليهم على إكلف ي لذابالعمل ن م يقوموأ للتأكد من 

  م.هاملاتنفيذ 
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ّ ملا تبأ هو ، ضع برنامج للتدقيقو ولتخطيط اف ألهداموعة من ملاج ستخراكن ملفمما سبق  

، صـلفحرات و االختبااذه ملاضعة ملالعناصر اكذلك و ام لقياد اارملرات االختباو الفحص ل اامل

و نجز ملا لعملاللداللة على م نامج يستخدمللا اهذأن كما ، لتوقيت كذلكو اية ورلضرالفحص ات اخطوو

  قبته.امر
توقعة فضال عن ملالشاملة للمهمة اتيجية املإلساديد مللتدقيق تتضمن اطيط مهمة ملأن د مل 

لفحص اف اهدأقيق ملوعلى تنفيذ  مللقائماساعدين ملاإنه يتضمن توجيه فاف إلشراما ، ألفحصق انطا

 ال.أم لنهاية ا ملققت ملقد اف ألهداكانت هذه إذا ديد ما ملو 
ب لألسباا اضر نظرملالوقت ا مليته ملازدادت ألتخطيط قد اف و اإلشرر امعياأن نالحظ و
 : 1لتاليةا
 

 ه بعملية خلية عند قيامالدالرقابة م اعلى نظا ملاملات لوقا مل ملكأجة ردقق يعتمد بدملأن ا

 .لتدقيقا

 إلحصائيةاعاينة ملق اطرام ستخدايد على اتزملد االعتماا.  
 تمرسملالتدقيق ام استخدالسابق مثل ا مللتدقيق عما كانت عليه امفاهيم و ساليب أ ملتغي.  
  لتدقيق.ال ملت ؤسساملا ملستخدمة ملت البياناانظم تشغيل  مل مللتغابسبب 

 

 

 

 

  
 خليةالدالرقابة م اتقييم نظاو سة : درا  لثانيع الفرا

  
على ل صوملادقق ملايتوجب على وخلية للعميل الدالرقابة م اتقييم نظاوسة رابدر عياملا ايتعلق هذ 

ت ظهرأمرحلة ثالثة."حيث  ملت ساباملافحص ومرحلة ثانية  ملتقييمه  ملم لنظال اعامة حوت معلوما

 .2قابة فعالة"رنظمة ت أنبها لو توفرملكن ملن سائر كاملتعلقة باملا تاالملن التحليلية بأت اسارالدا

 مللت الضمانااموعة مل ملتمثل مل، اخليةالدالرقابة م احل هي تقييمه لنظاارملاهم هذه أن أ ملغ 

توقيت و ديد طبيعةملدقق على ملاا تساعد أ  ملرحلة ملاية هذه ملأتتمثل ، ولعميلا مللتحكم ا ملتساهم 

 الية.ملائم القوة اصدريق أللتدقرات اختباق انطاو
 

، عليهاد العتمااكن ملمالية ت يد ينتج عنه معلوماملاخلية الدالرقابة م انظاأن  مليتمثل ا هذو 

أو مكن ملا ملمن غن فإنه يكو، اليةملت العملياف انتيجة آلالن الية تكوملائم القوة اصدأرمعظم ن فلكو

  100%.الية ملت العمليااتدقيق كافة هذه دي القتصاا ملغ
أن كن مل ،خلية بشكل مالئمالدالرقابة م اتقييم نظاو سة دراعلى نتائج ءا بناودقق ملن افإ ملمن و 

ر و ختباالابعملية م لقيا، واإلحصائيةت العيناب اسلوأ ملء إللجوا مللفحص بدقة اء اجرق إنطاد دمل

إلحصائية ا تلعينااب سلوام أستخدن ابالطبع فإ، وخليةالدالرقابة م اصحة نتائج تقييم نظاى لتحقق من مدا

ب سباة أعدلا الية نظرملائم القوا مل مللتغوالتحريف ف اكتشام اعدل حتماة أو ااطرملئماً ك داعل هنامل

  ر.الختباابعملية م لقياا ملتبعة ملاءات اإلجرا ملأو إدقق ملا ملإجاعها إركن مل
 .مللثاالفصل اخلية الدالرقابة م اتقييم نظاو سة درا ملق إنتطرف سوو

  
 لمالئمةوالكافية ت اإلثباالة أدمع ـجر : معيا لثالثع الفرا
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م عليه. فهي تقدزع متناع عن موضو ملحكم مع ملل إللوصود لفراثل كل ما يعتمد عليه مل 

ب سباألقائم على ب اطلوملاكم ملار اصدوإلسليم د االعتقااتكوين  ملة ملساملا ملبالتان وهامللا

ية كلها عناصر شخص، وارلقرامن يتخذ ات تنبؤل وتعتمد على ميو مللم األحكاابعكس ، موضوعية

  خر.آ ملإتلف من شخص مل
يه اء رأبدإلساساً معقوالً أثل مل مللوالكافية ت اإلثباالة أدع ملورة دقق ضرملايتطلب من ر عياملا اهذو

ل دقق حوملت االرشيد لتقديروانطقي ملس األسااتوفر ت إلثباالة ، أي أن أداليةملائم افيما يتعلق بالقو

  الية.ملت اعلوماملض اعرق صدولة اعد
قابلة الية ملات لبيانااتكن  ملفما ، لتحققوالقابلية للتدقيق ض اعلى فرت إلثباالة م أديعتمد مفهوو 
 . 1ببسبأو  ملها معدلوجون لتدقيق ال يكواعملية ن لتدقيق فإواللتحقق 

 
 ت.إلثباالة أديدعمها بكفاية أن ب مل ملتملأو يفحص ول أن املدقق ملض أن افرن فإ ملمن و

 

 

 

 يررلتقاادا عدإ: معايير  لثالثالمطلب ا

  
 ملإلتدقيق ايتم من خالله توصيل نتائج عملية ي لذالنهائي انتج ملت اساباملاتقرير مدقق  مليعت 

ئم القوادمي مستخذ املإساسيا عند دورا أيلعب ت ساباملاتقرير مدقق أن حيث ، اليةملائم القوامستخدمي 
 ارات.لقراالية ملا

  :ملهي كالتا ملبعة معايأر ملت إساباملاتقرير مدقق اد عدإ ملتقسيم معاي مللذلك 

ئم اقولاد اعدإ ملاسبية ملدئ اباملاتطبيق ى يه عن مداء رأبدإدقق عند ملاينص تقرير أن ب مل

  .اليةملا
 مللتدقيق ابعملية م لقيااطبقة عند ملااسبية ملدئ اباملاكانت إذا دقق عن ما ملاينص تقرير أن ب مل

 .لسابقةات ااصة بالسنوملاالية ملائم القواد اعدإطبقت عند  مللدئ اباملاتلف عن مل

  .فلكاح اإلفصااعلى ي توملأي لراء استعملة إلبدملاالية ملائم القون اتكوأن ب مل
ة ستحالاحالة  مل ويه اء رأبدإعند ة حدة واحدوالية بكو ا ملائم القوادقق ملم بكل ملاتقرير ن يكوأن ب مل

 .لكذ

   يه.اء رأبدم إعد ملأدت إ مللب ااألسبايذكر أن دقق ملاب على مل     

  
 عليهارف لمتعاالمحاسبية دئ المبااتطبيق ى عن مدأي لراء ابد: إ ولألع الفرا

 
الية ملائم القواكانت إذا ما ت ساباملاتقرير مدقق  مليبأن ب ملنه أعلى ر عياملا اينص هذ 

 قبولة عموما.ملواعليها رف تعاملااسبية ملدئ اللمبا فقاوها ادعدإ ملقد 

ى من مد لتحققالكنه يتطلب و اسبية ملدئ اباملل اقبوى لتحقق ليس فقط من مدر اعياملا اهذ يتطلبو

  دئ.باملاتطبق ا تلك  مللق الطرل اقبو
اسبية فإنه ملادئ للمبافقا والية ملائم القواد اعدإ ملإذا دقق بتحديد ما ملم انه عند قياألبعض ى اكذلك ير

  :ملهدفئ دباملاقق هذه ملأن ب مل
 
س ألسام اتستخد، و ؤسسة كما حدثت فعالملاخل ت دالعملياا ملديد تأثملتعمل على دئ باملاهذه أن أ.

 الئمملا
  ؛اسبيةملات امللفاصيصها على ملادات ولتكاليف باإليرابشكل يربط ادات، إليرالتحقيق 

ت لبيانااعن ق بصد ملتعولتحيز الو من ملالية ملائم القوو انية ايزملض اتبعة لعرملاءات اإلجرأن اب. 

 ؤسسة.ملا ملمن له مصلحة  اسبية لكلملق الطرو ا
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لة دألاليها عن طريق إتوصل  مللالنتائج ا ملتقو، و اليةملائم القوادقق بتدقيق ملم ابعد قياو 
دئ للمبا فقاوها ادعدإ ملالية ملت اعلوماملاكانت إذا ما  مليه اء رأبدإعليه  مليتع، لديهة فراتوملا
 شاملة :ه كنتيجة ين رأيكوأن قبولة على ملااسبية ملا

 
أن دقق ملافعلى ، اسبيةملدئ اباملاتطبيق ل ؤسسة حوملإدارة ادقق مع ملف اختالاحالة  ملما أ 

 الية.ملا تلبيانااعلى دي ما مللتطبيق تأثا اذملن كاإذا ضا خاصة ريا معاأو رأيا متحفظا ي رأيبد

 

 
 
 عليهارف لمتعاا لمحاسبيةدئ المباافي تطبيق ت لثباى افي مدأي لراء ابدإ:  لثانيع الفرا

 

و يهدف هذا المعيار الى تنسيق في تطبيق المبادئ المحاسبية و ذلك لضمان قابلية القوائم المالية  

لية ألن عدم ائم الماالقو للمقارنة على مدار الفترات أو السنوات المالية و بالتالي التأثيرات التي ادت إليهاهذه

ة ة السابقلمالياخل بين عناصر االيرادات و المصاريف للفترات الثبات في تطبيق هذه المبادئ يؤدي إلى تدا

 و بالتالي االنتائج المالية المتوصل إليها تكون غير صحيحة .

 

 والهدف من هذا المعيار هو : 

  قابلية القوائم المالية للمقارنة. 

 ابليتها لية قتوضيح طبيعة التغيرات التي طرأت على المبادئ المحاسبية و أثرها عاى القوائم الما

ئمة ريقة ماللك بطذالقوائم المالية للمقارنة، ففي هذه الحالة يجب على المدقق الحسابات االشارة إلى 

 في تقريره.

 

 : اإلفصاح الكافي الفرع الثالث

 

ب سلوأا يتضمن كذلك مل، و إاليةملائم القوا ملت علوماملع افقط نو مللكاح ايقصد باإلفصا 

 ملعبستخدمة للتملت اصطلحاملاكذلك ، اليةملائم القوا مل تصنيفها وتبويبها ت وعلوماملاهذه ض عر

ا جد الية هامةملائم ارفقة بالقوملت اإليضاحاأن اكما ، اليةملا ئمالقوا ملدة وجوملالعناصر اعن 

 ملح دارةإلالية وتدخل ضمن مسؤوالية ملائم القوامن ء جز ملتعتت و علوماملامن  ملعن كثح لإلفصا

 ها.ادعدإ ملدقق ملالو ساعد 
 :لتاليةط النقاا ملح إلفصااكم على مالئمة ملاية ملأ تتمثلو
 

 
 رلعامة للجمهواصلحة ملم ادملالئم ملح اإلفصاأن ا. 

  لعامةاصلحة ملكونه مرتبط باح إلفصااعملية  ملساسيا دورا أية يلعب ملألاعامل أن . 

  أو  يلولتأاتمل ملال و الية بشكل صريحملائم القوت اتو ياملعن  ملالئم يعملح اإلفصاأن اكذلك

  . لشكا

  ملصاملرب احالة تضا ملخاصة را ملم مليعتن ألحياابعض  ملح إلفصام اعدأن . 

 مللغالكافية على ة ابالفائدد ال يعوو ؤسسةملاعلى ر بالضرد يعوح إلفصاأن ا. 

  
ح اإلفصن التقرير فإاد اعدإ ملمن معاي مللوألاين رعياملادقق عكس ملاتقرير  ملد ير ملما و

 كافيا.الية يعد ملائم القواعن 
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 أي(لرة احد)ولمالية ائم القوالمدقق بجميع اتقرير م لماإ:  بعالرع الفرا

  
حة صق وصدى لتحقق من مداكن مل ملالية حملائم القواميع ملدقق يلم ملر أن رأي اعياملا ايتضمن هذو

أن  كما، ؤسسةملاصة باملانية ايزملاتشمل  مللها حملالية بأملائم القوح اضوو وللمؤسسة  ملاملاركز ملا

غلب أففي ، اليةملائم القوافض على كل أو رفقة تامة اموء عطاإدقق ملاعلى أن  ملال يعر عياملا اهذ

 برفضها بصفة حتميةم فال يقو، فقة تامة عليهااموء عطاإكن للمدقق ملال  مللت ااالملا
متناعه اة، أو حدة واالية كوحدملائم القواايد عن مل ملفرأي يتضمن تقريره أن دقق ملاعلى و

م على عدت ثرأ مللالعناصر ا ملرة إإلشاأي و الرا اهذاء بدإفيها ر يتعذ مللت ااالملا ملأي لراء ابدإعن 
 .أيلراء ابدإ

 
قد ولك ذوراء من ب ألسباايذكر بالتقرير أي أن لراء ابدإمتناعه عن احالة  ملدقق كذلك ملاب على مل

 :كما يليأي لراء ابدإعن ع المتناب اسباأتتضمن 
 
 

 ء اجرإمكانية م إعدو لفحص اءات اجرإدقق بطريقة تؤثر جوهريا على ملاعمل  قديد نطامل

  . فيالفحص بشكل كاا
 اء بدإ ملتدقق يعملاعل مل ملل، و االيةملائم القواعلى ي تؤثر بشكل جوهر مللو التأكد م احالة عد

 .لتأكدم امتحفظ ال يعد مناسبا بسبب عدرأي 
 عةدة مةدار على نةللمقار المالية القوائم قابلية ضمان أجل من اسبيةالمح المبادئ تطبيق في التنسيق من بد وال    

 مالية .    سنوات

  .بحثهذا الم خالل من لها تطرقنا التي و عليها المتعارف المراجعة معايير يوضح التالي الجدول و     

 

 .عليها المتعارف المراجعة معاير : (2-1) رقم جدول

 

 مضمون العيار المجال الفرعي  المجال الرئيسي 

 شخص لديه بواسطة الفحص يتم أن يحب المهنية والكفاية العلمي التأهيل العامة المعاير

 والخبرة كمراجع الكافي الفني التدريب

 بالواجبات المهنية المرتبطة األمور جميع في المراجع استقالل

 الذهني على االستقالل المراجع يحافظ أن يجب

 في المظهر  واالستقالل

 النجاز الفحص الالزمة المهنية العناية بذل يجب المهنية العناية

 التقرير وإعداد

معايير العمل 

 الميداني 

على  واإلشراف العمل تخطيط

 المساعدين

 ويجب مباشرة كافة بدرجة العمل تخطيط يجب

 حالة في على المساعدين المالئم اإلشراف

 وجودهم 

على  االعتماد إمكانية مدى تقييم

 الداخلية الرقابة امنظ

 مالئمين ألساليب وتقييم دراسة تجرى أن يجب

 ا،عليه لالعتماد المطبقة  كأساس الداخلية الرقابة

 سوف والتي المطلوبة مدى االختبارات ولتحديد

   .المراجعة إجراءات تحدد إطار

 خالل من كافية ومالئمة أدلة على الحصول يجب والمالئمة الكافية األدلة توفر

 واالستعالم والمصادقات لفحص والمالحظةا

المالية  القوائم في الرأي أساس اإلبداء لتكوين

 الفحص  موضوع

 

 التقرير معايير

مع  المالية القوائم عرض توفر

قبوال  المقبولة المحاسبية المبادئ

 قد المالية كانت القوائم إذا إما يبين أن يجب

قبوال  ولةالمقب المحاسبية وفقا للمبادئ عرضت
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  .عاما عاما 

المبادئ  تطبيق في االنسياق

 عاما   قبوال المقبولة المحاسبية

 المبادئ إذ كانت ما التقرير يوضح أن يجب

 هي الحالية الفترة في المقبولة ما المحاسبة

 .السابقة الفترة في طبعته المبادئ التي

 القوائم في علوماتعن الم اإلفصاح إلى ينظر القوائم المالية  في اإلفصاح مالئمة

 لم يوضح معقولة، بدرجة كاف أنه المالية على

  .ذلك التقرير

 في يتضمن رأيه أن يجب المراجع تقرير  الرأي وحدة

نية إمكا عدم إلى اإلشارة كوحدة،أو المالية القوائم

 اسم فيها التي يقترن الحاالت جميع وفي ذلك،

 التقرير يتضمن أن يجب بقوائم مالية، المراجع

 المراجع به الذي قام الفحص عن قاطعا إيضاحا

 يتحملها  التي ودرجة المسؤولية

 

 . 25ص  ذكره سبق مرجع ناجي، محمد ودرويش السيد، رجب راشد محمد، الفتاح عبد الصحنالمصدر : 

 

 لعملأوراق ا  :الثالث المبحث
 

 ملوألدة ااملا ملتعت لعمل أل اأوراق ا ملضملاد و صص إلعدملدقق ملاقت ومن  مللكبء ازملإن ا      

 مللفايه أتضمن لرملاتقريره اد عدو إمهامه أداء  ملدقق ملاتساعد ولتدقيق اتطبيق برنامج عملية  مل

 الية.ملائم القواايد عن ملا
 

 به.م قاي لذالعمل ت اثباوإلعمل لتدعيم أوراق ادقق يستعمل ملأن اكما 

 

  
 لعملأوراق اتعريف :  ولألا المطلب

 
 

ق لطروا، ملـبه من عم ما قار إلظها، دققملاسطة اميعها بوملم يت مللالوثائق اتشمل كل  
يستند  مللاألسس ادقق ملى الدن سطتها يكوابو، و ليهاإتوصل  مللالنتائج ، و اعهاـتبا مللاءات اإلجروا
لية عمء ثناأهنية ملالعناية ع اتباإلدليل على ، و ابهم قاي لذالفحص ى ادمللتقرير اد اعدإ ملليها إ
 .لفحص"ا

 
ت لسجالأنها  التدقيق " على ا ملمن معاي 41قم ة رلعمل طبقا للنشرف أوراق اكما تعر 

و تنفيذها  مل مللرات االختباواتطبيقها  مل مللاءات اإلجراتشمل  مللو ا دققملبها  اتفظ مل مللا

ل أداء ليها خالإل لتوصا مل مللالصلة ت ذات االستنتاجاو اعليها ل صوملا مل مللت اعلوماملا

 .لتدقيق"اعملية 
  

 لتدقيقالعمل في عملية اد أوراق اعداف إهدأ:  لثانيا المطلب

 
 

عملية أن تأكيد مناسب على  ملدقق على تقدملة امساعد مللعمل وراق األم لعاف ادملايتمثل  
 :لتاليةاف األهدالعملكذلك _أوراق ا توفرو عليها رف تعاملالتدقيق ا ملعايملفقا وئها أدا مللتدقيق قد ا

 
 لتدقيقالتخطيط عملية س ألساا ملتعت. 

 راتالختباانتائج و ميعها مل مل مللالة دسجل لأل ملتعت.  
 لتدقيقاناسب من تقرير ملع النوامها لتحديد استخدايتم ت بيانا ملتعت.  
 ء لشركاو ا ملشرفملالفحص س ساأ ملتعت. 
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 لتدقيقالتخطيط عملية س ألسااتعتبر أ. 

 

ية ورلضرت اعلوماملاله ح تتاأن ب مل، اليةملالتدقيق للسنة اعملية داء دقق ألملاطط ملدما عن 

 لعمل.أوراق ا ملمرجعي ر كإطام تستخد مللا

 

 راتالختباانتائج و لتي تم تجميعها الة دتعتبر سجل لألب. 

 

 ملعايملفقا وتنفيذها  ملدقق قد ملأن اعلى  مليعي لذالرئيسية للتوثيق الوسيلة احيث تشكل   

و ية لتنظيمت اهن للهيئامليأن دقق ملايستطيع وراق ألاعن طريق هذه ، وعليهارف تعاملاتدقيق لا

ها تتسم عمل مل مللالة دأل، و أن او مالئمملعلى تنفيذه على اف إلشرو اطيطه مل مللتدقيق قد أن ااكم ملا

 ملاسبا لتدقيق مناتقرير و أن ناسب ملاجم ملباوناسب ملالوقت ا ملعها مل ملقد ولكفاية وابالصالحية 

 لتدقيق.انتائج عملية ء ضو

 

 لتدقيقالمناسب من تقر ير ع النوامها لتحديد استخدايتم ت تعتبر بياناج. 

 

ب ملي لذاالئم ملالتقرير ع اديد نومل ملدقق ملة اساعدملت هاما للمعلومارا لعمل مصدأوراق اتوفر 

 ئمالقوالة ادعى مد لتدقيقل ااملمالئمة ى تقييم مد ملة مفيدأداة لعمل أوراق ا ملت لبيانااتعد ، وهارصدإ

 الية.ملا

 ءلشركاو المشرفين الفحص س ساأتعتبر د. 

 

ميع مل ملقد ن كاإذا لتقييم ما  ملشرفملاسطة اليه بوع إلرجوائيسيا يتم را رطاإلعمل أوراق اتعد  

 لتدقيق.اير تقرير ملة لتمللصاو الكافية الة دألا

كن ملحيث ، عمللوراق األى خرت أمااستخداتوجد ، لسابقةاف األهداكل  ملإباإلضافة 

اد دعإ ملل و املق اهيئة سو مللتسجيل رات استماء املو  مللضريار اإلقراد اإلعدس مهاكأسااستخدا

 ير.رلتقاامن ى ألخراع األنواباقي 

 

 لعملأوراق ا: تصنيف  لثالثا مطلبلا

 

دقق ملاتفظ ا ملت عن سجالرة هي عبا، و كل عملية تدقيق ملهاما ءا لعمل جزأوراق اثل مل 

 وعليها  لصوملايتم  مللت اعلوماملو ايتم تنفيذها  مللرات االختباو ايتم تطبيقها  مللاءات اإلجراعن 

م تنظيمها يتويتعلق بالتدقيق ء على كل شيو راق ألاهذه ي توملو  ليها.إلتوصل ا مل مللت االستنتاجاا

 .يةرجات ملفا ملى خرو أئمة ت داملفا مل

 

   ئم الدالملف أ.ا 
لطبيعة ات ذات لبياناأو اية ملرتات على بياناي تومل مللالعمل أوراق ا ملئمة الدت الفاملاتتمثل  

، توفير البيانات كذلك مصدرا مالئما عن عملية التدقيق اليةملالتدقيق الصلة بعملية اثيقة ة وستمرملا

 :لتاليةالعناصر ائم من الدالف ملن ايتكوومحل االهتمام و المستمرة من عام االخر.

  
 لتدقيقال ملؤسسة ملال حوت عموميا.  
 ملاسملم النظااص ملت معلوما. 

 خليةالداتتعلق بالرقابة ت بيانا.  
 جتماعيةو اجبائية ، قانونيةت معلوما.  
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 ية راملو ية دقتصات امعلوما. 

 علوماتية.ملخاصة بات معلوما 

  
 ريلجاالملف ب. ا

 
لف ملا نفإات، سنوة عد ملإتصل  مللالتدقيق امهمّة ال ستعمل طوملائم الدالف ملاعكس  

ا فهذ، لتدقيقاتتم فيها عملية  مللاالية ملالسنة وز اال تتجا مللاهمة ملالعناصر امن كل ن يتكوري املا
 مللالعناصر و اهمة ملاتبعة لتنفيذ ملانهجية ملانطالقا من ة انفذملل األعماايشمل معظم أن ب مللف ملا

 .لسنويةت اساباملا قيةامصدوجة صحة ل درحوأي لتصريح برا ملإدقق ملباأدت 

 
و خاصة ؤسسة ملف ايتلقاها من طر مللت اعلوماملايتحلى بالسرية من حيث أن دقق ملاعلى 

 .ئمالدالف ملأن ا
يستعملها  مللو اؤسسة ملاهي ملك  مللالوثائق ت و السجالاال ، إدققملاا ملك ملري املالف ملا  
 .قيقلتداقيامه بعملية ء ثناأيتطلع عليها ودقق ملا
 

دة املم الك طبقا ألحكاات وذسنوة ال تقل على عشرة دملري املو ائم الدالف ملدقق باملاتفظ مل 
 .ريلتجان القانوالثانية عشر من ا
 

 لتدقيقافي ت إلثباالة : أد بعالرالمبحث ا

 
 

ا ملها ملغواسبية مللة أددقق من ملاصل عليه ملأن كن ملكل ما  مللتدقيق يعا ملت إلثباإن ا 
بينة ت إلثبااليل د مليعت، و الية ككلملائم القوالة اعدوصحة ل ايد حوملا مللفايه أريدعم أن يستطيع به 

ن كن مملد عد ملكأع مل ملإدقق ملالدليل حيث يلجأ القرينة فتستعمل لالستعاضة ا عن اما أقاطعة 
 .لقاطعت اإلثبااليل دعن بها ستعصية ليستعيض ملت ااالملا ملئن القرا

 
ت لسجالو االية ملت البيانااسالمة و لتأكد من صحة ا لتدقيق هواعملية اف هدأحد أن أتعرفنا و 

و ؤسسة ملال عماأعن نتيجة ت لسجالو ائم القواثيل مللة اعدل ايد حوملا مللفأي الراء ابدو إاسبية ملا

  اسبية.ملة امللفل اخال ملاملامركزها 
مالئمة و كافية ت ثباإئن اقرولة أدايد البد من حصوله على ملايه اء رأدقق بإبدملم ايقو ملحو  

 يه.رأعن  مللتعبو الفحص ال مللعنصر اكم على ملامن  كنهمل

  
 تإلثباالة أد: تعريف  ولألالمطلب ا

  
ء إلعطاد فرأي ليها إيستند  مللاقائق ملت و اعلوماملانه كل ألدليل على اكن تعريف مل 

 .ملمعع موضول حورأي 

  
 ولألالتعريف ول: األع الفرا

  
دقق فيما ملاتقدير و ثر على حكم يؤأن كن مللتدقيق بأ ا كل ما ا ملت إلثباالة ف أدتعرو 

 .يةدالقتصاامالية للحقيقة ت من معلوما ضما عرطابقة مليتعلق 

  
 لثانيالتعريف : ا لثانيع الفرا

 
 

لة أدهنة ملت اخالقياأعد اقوو لتأكيد والتدقيق ل اعماأسة رمامللية ولدا ملعايملاقد عرفت و 
 " .يه رأساسها أعلى  مليبت ستنتاجاا ملإدقق للتوصل ملاصل عليها مل مللت اعلوماملبأنها " ا تإلثباا
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 ت أنساباملاب على مدقق ملنه أينص على ت إلثباالة دبأص املاللتدقيق  ملولدر اعياملأن انالحظ 

س ألساان لتكو، معقولةت باستنتاجاج رملأن الئمة لكي يستطيع ملو الكافية ت اإلثباالة أدصل على مل

 .ملهملايه رأعليها  مليبي لذا

 

 تإلثباالة أد: خصائص  لثانيالمطلب ا

 
 :امل ملاصيتملتتصف أن ب ملت إلثباالة أن أدينص على ر عياملأن اا سبق نالحظ مل 

 
 لكفايةا. 

 الئمة.ملا 

  
 لكفاية: ا ولألع الفرا

 
 

 مللفايه رألدعم وري لضرو ا مللكار ابالقدت ساباملاصل عليها مدقق مل مللالة دألن اتكوأن  

 قدمة.ملاالية ملائم القواعن صحة 
 
يتطلب ا هذ نفإت، لعيناب اسلوأو أإلحصائية رات االختباام استخدا ملإيلجأ ت ساباملامدقق أن ا ملو    

ت ساباملاق تساعد مدقأن كن مللتالية رات االعتبا، و ايهرأالئم لدعم ملالعينة امنه معرفة ما هو حجم 
 :تإلثباالة أدكفاية ى ديد مدمل مل

 
  لفحصال مللعنصر اطبيعة.  
 لفحصال مللعنصر اص ملثها فيما وتوقع حدملء النسبية لألخطااية ملألا. 
 لفحصال ملمالئمتها للعنصر و تباطها ى ارمدو للمدقق ة توفرملت اإلثباالة اع أدنوأ.  
  يه.أدقق لرملالك على تكوين ذ ملتأثو لدليل اعلى ل صوملاتكلفة 

 
 
 لمالئمة: ا لثانيع الفرا

 
 

مالئمة  ملإحيث ينظر ص، صلتها بتوكيد خاى مدو يتها معرفة نوعت إلثباالة أدالئمة مليقصد  
  .لتقريراد اعدو إالية ملائم القوق اصدل حو مللفأي الرالتدقيق لتكوين ف الدليل من حيث عالقته دا

 
نها  أحيث ء، لعمالامع ت قادصاملم ادقق نظاملم ايستخدأن ب مل ملدينملافمثال للتحقق من قيمة عنصر 

  مالئما.و ال قويا ليد ملتعت
 مللغامن دات صل على شهاملأن كن ملؤسسة ألصل ثابت ملادقق من ملكية ملالكي يتحقق و 

  . ملباملو اضي رالألري لعقاالشهر ااألصل اؤسسة لذلك ملاتؤكد ملكية 
لتأكد من لى ألخرت اإلثباالة ى أدقوأمن ى ألخراعناصره ون و لفعلي للمخزالفحص اء اجرإ ملكذلك يعت

 ؤسسة.ملزن اامل ملعنصر لا اهذد جوو وصحة 

 

 

 

 

 

 تإلثباالة اع أدنو: أ لثالثالمطلب ا

 
 :هاملو ألتدقيق اعملية  ملت إلثباالة اع أدنوألعديد من ك اهنا 

 
 لفعليد الوجوا.  
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 لدفاترا ملة قيدملت الفنية للعملياو ااسبية ملالدقة ا.  ___ 
  لالحقةاث األحدانتائج تتبع. 

 تقادصاملا.  
 لتوثيقا. 

 ؤسسةملامن ر الستفساا.  
 لتحليلية.اءات اإلجرا 

  
 لفعليد الوجو: ا ولألع الفرا

 
 

ت آلال، الموسة مثلملل الألصودي املد الوجوالفعلي للتحقق من د ارملم انظام يستخد 

  ضيراألو ا ملباملوا
ألصل د اجووعلى ي ليل قودلفعلي د ارملبام لقياايعد ون، و خزملو النقدية ات والتجهيزرات و العقاا 

على ل صوملادقق ملاب على ملنه أألصل حيث اكدليل على ملكية  مللكنه ال يعتوؤسسة ملزة احو مل

 للملكية.ة ؤيدملدات الشهاات و استندملا
 

و قق نفسهملاكونه يتم من قبل ، فيهاق وثوملالة دألاع انوأحد أنه ألفعلي على د ارملا ملإينظر و 

حقق من تلفعلي للد ارملا ملء إللجواقد يتم ، و دقق شخصياملاصل عليه ملي لذامن ى قوأليل دال يوجد 

ب عليه ملط لنشاا ابطبيعة هذة ململادقق ملالك ملال  مللاألنشطة ابعض  مل، و ألصلد اجووصالحية 

  د.رملابعملية م للقيااء ملخ ملإيلجأ أن 
 لدفاترافي ة لمقيدت الفنية للعملياو المحاسبية الدقة ا:  لثانيع الفرا

  
ليل على صحة و دقرينة ت لسجالوالدفاتر ا ملة قيدملت الفنية للعملياو ااسبية ملالدقة ا ملتعت   

اتر لدفا ملسجلة ملت العملياا ملإدقق ملع اجول رلك يتحقق من خالت، و ذلبيانااقة ت و دلعملياا

 ى.ألخراالية ملف الكشوو اجعة ارملاين ازموذ و ألستاافاتر ات و دستندملوا

 

 

 

  
 لالحقةاث األحدا: نتائج تتبع  لثالثع الفرا

  
عمل ، أي أن الية للمؤسسةملورة الدء انتهااد ا يتم بعملإدقق ملاعمل وف أن عرملامن     

ة ملفلابعد هذه و ،معينةة مدق يستغرا هذ، و لنتائج للمؤسسةت احساباو نية ايزملاد اعدإبعد أ دقق يبدملا

خطأ و أعلى صحة ت إلثبااليل ن دقد تكو مللالسابقة ة املهي مرتبطة بالفت ولعمليااقد تظهر بعض 

تأكد فمثال قد ي، دقق بفحصهاملم ايقو ملل، و النتائجت ااحسابو نيةايزملاصة باملالعناصر ابعض 

تأكد والحقة لة ا مللفا ملد قد سدام اللتزالك أن ذما الحظ إذا نية ايزملباد موجوام لتزادقق من صحة ملا

 سالمته.و لتسديد الك ذمن جديد 

 

 تقادلمصاابع: الرع الفرا

 

ت علوماملاتحقق من لل، ايدملثالث ف من طري شفوأو  ملكتال أو رد يصات إقادصاملاثل مل 
  دقق.ملايطلبها  مللا

ن عمستقل ر من مصدر ألنه يصد، ملدققملف امن طرة مه بكثراستخدايتم ي ليل قوت دقادصاملا ملتعت

  ؤسسة.ملو ادقق ملا
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و وقف ملا ملد اجة لالعتماملافر امها على تو استخدم إعدت أو قادصاملام استخدايتوقف و   

ل ألصوا تدقيق بعض مللدليل ا اهذام ستخداال يتم دة عات، و لإلثباى خرأئل ابد فراحالة تو مليضا أ

 لتوثيق.أو الفعلي الفحص التحقق منها عن طريق اكن مللثابتة ألنه ا

 
 :مها هياستخدإكن للمدقق ملت قادصاملامن اع نوأتوجد ثالثة      

 
 دقمرسلة للمصات معلوماون ابية بدملإلت اقادصاملا. 
 قة عليهادصاملب امطلوت مل معلومامل مللاابية ملإلت اقادصاملا.  
 لسلبية.ت اقادصاملا 

  
 دقمرسلة للمصات معلوماون يجابية بدت إقادمصاأ. 
 

لك ل ذمثا، و طلوبة منهملت اعلوماملألها باملأن عليها بعد دق صاملد ايرع أن لنوا اهذ مليع 

 .نيةايزملايخ رتا ملصيده ل ردقق حوملا ملب إخطال ساإرؤسسة من عميلها ملإدارة اعندما تطلب 

 
 

 قة عليهادلمصاايجب ت يجابية بتضمينها بمعلومات إقادمصاب. 
 

ب أو املقة عليها باإلدصاملالثالث ف الطرايطلب من  مللت اعلوماملاقة دصاملاتتضمن هذه  

ما إا يرسل خطابأن تطلب منه و صيده ل رؤسسة خطابا للعميل حوملاترسل أن لك ل ذكمثا،و لرفضا

 مطابق. ملغأو بأنه مطابق  ماإشفويا للمدقق أو كتابيا 

 
 

 سالبةت قادمصاج. 

رسلة له ملاقة دصاملت امعلومان حالة كو مللثالث عليها ف الطرد اير مللت اقادصاملاهي  

سل يرأن ؤسسة من عميلها ملإدارة اتطلب ن قة كأدصاملامن ع لنوا اعلى هذل كمثا،و صحيحة ملغ

 ملثيله ملمطابق  ملقة غدصاملا مل رسل لهملالرصيد ن اكاإذا حالة ما  ملدقق ملاعلى مكتب د لرا

 لعميل.ا ملفد

 
 

لتوثيقا:  لخامسع الفرا  

   
  

ت علوماملاتدعم  مللاؤسسة ملافاتر ات و ددقق بفحص مستندملم اقيا مللتوثيق ا يتمثل         

تستخدمها  مللت السجالادقق كافة ملابه م يقوي لذالتوثيق ايشمل ، واليةملائم اجة بالقوردملا

.ةمنظمرة صو مل مللعمل قد أن أداء ا ملإ ملتش مللت اعلوماملا ملؤسسة لتقدملا  

 يوجد نوعان من المستندات داخلية و الخارجية .

 

 أ. المستند الداخلي 

و هو مستند الذي يتم إعداده و إستخدامه لدى المؤسسة ثم يحتفظ به دون أن يخرج إلى االطراف 

ملين ؛تقارير االستالم المخزون.خارجية ،ومن  أمثله ذلك فواتير البيع ، التقارير الزمنية عن العا  

 

 المستند الخارجي 

؛ ويكون اليةملت العملياا ملؤسسة ملاجي عن رخاف يتعلق بتعامل طري لذاويتمثل في المستند 

، لبيعا ملتاجية: فوراملات استندمل، ومن أمثله اليهإيتوصل أن كن له ملفي حوزة المؤسسة أو 

لبنكية.ت الكشوفا، الدفعأوراق ا  

 

 لمؤسسةامن ر الستفسا: ا دسلساع الفرا
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على د ؤسسة كرملاشفوية من أو كتابية ت على معلومال صوملر و االستفسال ايتم من خال 

فال ر االستفسالة عن طريق دألامن ل معقور قد ملإلتوصل انه يتم ألرغم من اعلى ، و دققملاسئلة أ

أن كن مل ثحي، ايدملر ليه من مصدإلتوصل األنه ال يتم ي، ليل قودنه ألدليل على ا اهذ ملإلنظر اكن مل

 ؤسسة.ملا ملؤسسة عنصر يتصف بتحيز لصامليوجد با

أن دقق ملإذا أراد افمثال ى، خراءات أجرإلدليل عن طريق تنفيذ ا اب تدعيم هذمل ملبالتاو 

أ ديبأن ب عليه مل، ؤسسةملى ااسبية لدملت العمليااقابة و رتسجيل ق عن طرت صل على معلومامل

دقق ملام بعد يقو فيما، و خليةالدالرقابة م اا نظامليعمل من خال مللالكيفية األسئلة للمؤسسة عن ابتوجيه 

و  تسجيلها مل قدت لعمليااكانت هذه إذا الحظة لتحديد ما ملأو التوثيق ام التدقيق باستخدرات اباختبا

 خلية.الدالرقابة م انظات تطلباملفقا وا ح صر

على د ؤسسة كرملاشفوية من أو كتابية ت على معلومال صوملر و االستفسال ايتم من خال 

فال ر االستفسالة عن طريق دألامن ل معقور قد ملإلتوصل انه يتم ألرغم من اعلى ، و دققملاسئلة أ

أن كن ملث حي، ايدملر ليه من مصدإلتوصل األنه ال يتم ي، ليل قودنه ألدليل على ا اهذ ملإلنظر اكن مل

 ؤسسة.ملا ملؤسسة عنصر يتصف بتحيز لصامليوجد با

 

أن دقق ملإذا أراد افمثال ى، خراءات أجرإيل عن طريق تنفيذ لدلا اب تدعيم هذمل ملبالتاو 

أ ديبأن ب عليه مل، ؤسسةملى ااسبية لدملت العمليااقابة و رتسجيل ق عن طرت صل على معلومامل

دقق ملام بعد يقو فيما، و خليةالدالرقابة م اا نظامليعمل من خال مللالكيفية األسئلة للمؤسسة عن ابتوجيه 

و  تسجيلها مل قدت لعمليااكانت هذه إذا الحظة لتحديد ما ملأو التوثيق م االتدقيق باستخدرات اباختبا

 خلية.الدالرقابة م انظات تطلباملفقا ح بها وصر

 

 لتحليليةاءات اإلجر: ا لسابعع الفرا

 

نتها رمقاو الية للمؤسسة ملالنسب ات واؤشرملاعلى ف لتعرالتحليلية اءات اإلجرل ايتم من خال 

     لتدقيق.ال ملؤسسة ملاتعمل فيه ي لذع القطااثلة لنفس املت بقطاعاأو سابقة ات بسنو
طن اعلى موف لتعراكن مل، مثال ملاملالتحليل ت انة عن طريق تقنيارقاملاء اجرل إحيث من خال

ال ات رد فيها مؤشمل مللت العمليار اختباا ملتفصيلية اءات بإجرملقياواؤسسة ملا ملة لقوو الضعف ا

 ليل.لتحو انة رقاملاا  مل مللات اؤشرملاتتماشى مع 

ليس  مللت اساباملاحالة  ملب طلوملالوحيد الدليل التحليلية هي اءات اإلجرن اتكوأن كن ملو 

 ية نسبية.ملأا مل

 

 تإلثباالة أدفي ع القتنااألساسية لتوفير دات المحد: ا بعالرالمطلب ا

  
من ف كار على قدل صوملض ابغرت إلثباالة أد ملب توفر ها ملئيسية رعناصر ك هنا 

الئمة ملو الكفاية ا ملخاصي ملإفباإلضافة  كثر.أا مللتأكد الستعماا دةيازو لة دألاذه ع  القتناا

ت إلثباالة أد ملب توفرها ملى خردات أدملك هنات، إلثباالة أدتعريف  ملشرحهما  ملن للتاا

 :صائص هيملاهذه و لتأكد امرتفع من ى ستومليه صحيح أن رأدقق ملايقتنع أن جل أمن 

 

 لصالحيةا.  
 ناسبةملا. 

 لتوقيتا.  
 ك.ملشملاألثر ا 
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 لصالحيةول: األع الفرا

  
مالئم للبند ل أي فعان يكوأن ب مللدليل أن اساسي على أتعتمد بشكل ت إلثباالة أدصالحية  

أي ج رستنتاا ملها عليد العتمااكن مل مللالة دألامن ة يدملالنوعية الفعالية هنا تفيد تلك ، واتدقيقهاد رملا

ة ثل مشاهددقق مملايلمسها وها اير مللوالقابلة للمالحظة الطبيعية ا لعناصرامن ن تتكو ملل، وامنطقي

 لفعلي له.د ارملر احضوولسلعي ون ادقق للمخزملا
 

اف مرتبطة بأهدن تكوأن ب ملا أ  ملعمل، مالئمةن تكوأن ب ملفإنها لة دألالتحقيق صالحية و 

كثر أليال دفر توء، ألنها لعمالامع ت قادصاملم تستخد ملدنيملت التحقق من حساباافمثال ، لتدقيقا

 قناعا.إكثر وأمالئمة 
 

اصية ملاهذه  ملتش، ولتحيزم اعدأو وضوعية ملالدليل هي اهم خصائص صالحية أحد ايضا أ 

ء ضو علىولنتيجة انفس  ملل إلوصووالدليل اايدين على فحص ملكثر أو أ ملطرفرة قدومكانية إ ملإ

م دعفض من مله ور بدا هذولشخصي التحيز وث احدل حتماافض مللعالية الدليل اموضوعية ن لك فاذ

 رأي.دقق من ملاليه إا توصل مليطة ملالتأكد ا
 
 لمناسبة: ا لثانيع الفرا

 
 

أن كن مل مله حردقق باختباملم ايقوي لذالتدقيق ف اتتناسب مع هدأو لة دألاتتعلق أن ب مل 

تناسب تأن كن ملحيث دة، دملالتدقيق اف اهدء أضو ملناسبة فقط ملاديد ملب ملمنها.  ع القتناايتحقق 

من ف ن هدكثر مألة مع دألام حيث تتناسب معظ، املخر ف آلتدقيق  ال تتناسب مع هدا افهدألة مع دألا

  ل.الكتماد و الوجوافة مثل وعرملالتدقيق اف اهدألكن ليس مع كافة و لتدقيق ا افهدأ
  
 لتوقيت: ا لثالثع الفرا

 
 

طيها يغ مللة امللفا مل، أو لةدألاع ملفيها  مل مللة امللفالتوقيت عن ا مليعأن كن مل 

 مليه لإلتوصل ا نية عندما يتمايزملت اساباملقناعا إكثر ألة دألن اتكوو لتدقيق.التدقيق يغطيها ا

ت لعملياائية من اسحب عينة عشون فمثال سيكون، إلمكار انية بقدايزملاد اعدإيخ قريب من رتا

 شهر فقط.أقناعا من سحب عينة لست إكثر ألسنة كلها اعن ت الية للمبيعاملا

 
 
 كلمشتراألثر : ا عبالرع الفرا

 
 

و لصالحية واناسبة ملدات ادملثر كل من أمج دلة فقط بعد دألع اقناى إيتم تقييم مدأن كن مل 
سبة تكن منا ملا ملعالية مقنعة الصالحية و ا مللكباجم ملذات العينة ن الكن تكو، و لتوقيت معاو الكفاية ا

 .هرختباايتم ي لذالتدقيق ف ادمل

 

 لتدقيقاعملية ير رتقااع نو: أ لثالثالمطلب ا
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على  مللعادول اتلف مل مللية ملت التشريعاو اهنية ملوالعلمية ت ايئاملامن  مللكثاتؤكد  

و للمؤسسة ملاملاوقف ملاعن  مللتعبا ملالية ملائم القوالة اعدى مد مليه أدقق لرملاء ابدورة إضر

 ن.لشألهذا  ايه ح رأضوورة وكذلك ضر
 ت،بع حاالأرعن ج رملدقق ال ملن رأي اعليه فإو
 
 
 : كمايليلتقرير ع انطالقا من نواكل حالة د تحدتو  

 
 تقرير نظيف. 
 نظيف جزئيا  ملتقرير غ.  
 ؛نظيف كليا ملتقرير غ 

 أي.لراء ابدإعن ع المتناأو ا ملتقرير سل 
 

 
      : تقرير نظيف ولألع الفرا

  
ة عن اليملائم القواثيل مل مللة اعدك هنات، أي أن فظاملد جوم وعد ملإلتقرير امن ع لنوا اهذ مليش

  لتدقيق.ال ملؤسسة ملاحالة 
أو ير لتقرا ملكرها ذب ملمعينة اث حدك أهناأن جد أي إذا وللرى خرات أضافة فقرإكن للمدقق مل   

 .ملمعع وضومل ملتفسأو  ملتأكيد مع
 
 لنظيف.أي الراحالة  مللنمطي التقرير ايوضح هيكل  ملآلالشكل وا

 
 

 لنظيف أي الراحالة  –نمطي لالتقرير اهيكل  (3.1):لشكل قم ا

  
 

  سم التقريرا
 

  يةديهلتمــــــرة الفقا
 

  رة النطاقــــــــفق
 

 رة إبداء الرأيــــفق
 
 

 التوقيع: : التاريخ
 

  331.، ص مرجع سابق، عةملد حلمي مل: أ رصدملا
 
 
   : تقرير غير نظيف جزئيا لثانيع الفرا

  
دقق تقرير متحفظ بسبب ملر ايصدأن هو ت، و فظاملد جوو ملإ ملر يشيرلتقاامن ع لنوا اهذ 

 اليةملائم القواثرها على ت و ألتحفظاايذكر هذه أن دقق ملاب على ملت و ضااملالعابعض د جوو
  دققة.ملا

 ملإدقق فيها ملاحيث يلجأ ، دققملاتقع على عاتق  مللم اهاملاصعب أبتحفظ من أي لرا مليعت   
  .قيقد وددمللتحفظ بشكل ب اسباأير ملضح لتب واسلوام أدستخا
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  :لتاليةامل العواحد أ ملت إلتحفظااقد ترجع هذه و 

 
  لتدقيقا ملعايملتتم طبقا  ملت لسجالو الفحص للدفاتر اعملية أن.  
 دقق ملة امساعدم عدل من خال، لتدقيقاءات اؤسسة إلجرملف إدارة امن طرت معوقاد جوو

  .مللغامن دات لشهاا ت وقادصاملاعلى ل صوملا مل
 خليةالدالرقابة م اكفاية نظام عد.  
 اسبيةملدئ افقا للمباوالية ملائم القواد اعدم إعد. 

 ب.لقرياستقبل ملا ملؤسسة ملاية ارستمراص ملفيما ت حتماالاللمدقق  ملتبإذا حالة ما  مل 
 

و  41 اتلفقراالسيما  700قم ر ملولدر اعياملا ملم على ما تقد ملللمحاسب ملولدد ااملالاكد أقد و 

 على ان يكتب المدقق عبارات التحفظ بعد فقرة النطاق . 44و 43و 42

  
 : تقرير غير نظيف كليا لثالثع الفرا

  
و للمؤسسة  ملاملاقيقية للوضع ملرة االية للصوملائم التمثيل للقوم اعد ملإلتقرير ا اهذ مليشو 

يوضح ن أتقريره البد  مل أيلرا اذملدقق ملام استخداعند ، و قبولة عموماملااسبية ملدئ اطبقا للمبا

  أي.لرا اهذب سباأ مللشك اال تقبل رات بعبا
ئم القوا مللتضليل أو النقص اعن ح لإلفصاف كا مللتحفظ غأن اد ملدقق ملرأي امن ع لنوا اعند هذو

من  46قم ة رلفقرا ملء كما جامللسلأي اه للرارصدب إسبان أبيات ساباملاب على مدقق ملو الية ملا

 .*700قم رللتدقيق  ملولدر اعياملا
 :لتقريرا امثل هذاد عدإ ملدي إتؤ مللب األسباامن و  
 

 د و يولقاضع ؛ ودققملاعليه من قبل د العتمااكن ملجة ال رخلية لدالدالرقابة م اكفاية نظام عد

 .ؤسسةملف إدارة امن طرت لعقباا

 ؤسسة ملاث احدإ، أو قيقيةملالقيم اتلف عن ملبقيمة ل ؤسسة ألسس تقييم لألصوملام استخدا

   .ح  إلفصااكفاية م عدى ا خرأ ملة إملتستخدمها من ف مللااسبية ملالسياسة ا ملات مللتغي
 ثل مت لسجالوالدفاتر ا ملمشاكل د فيما يتعلق بوجودارة إلو ادقق ملا ملفق بالتوم اعد

 الية.ملائم القوت امعلوماق صدو ا يؤثر على صحة مللتضليل و اير ولتزا

   
  أيلراء ابدإعن ع المتناأو السلبي التقرير : ا بعالرع الفرا

ت ثباإلة أدعلى ل صوملن اكنه ملم حالة عد ملأي لراء ابدإعن ع باالمتنات ساباملامدقق م يقو 

  الية.ملت البيانال احواء رأي بدإلذلك ال يستطيع ، مالئمةو كافية 
م عد لةحا مل، أو بهم يقوي لذالفحص ى اعلى مدة ملكبد يه بسبب قيواء رأبدإدقق عن ملاتنع ملقد و

ل، ألعماا على نتائجو  ملاملاركز ملاعلى  ملنتائج معينة تؤثر بشكل كبأو لعناصر احد أتأكده من قيمة 

 ة.حدة واالية كوحدملائم القوايا عن رألصعب عليه تكوين انه من أدقق ملاد ملالة ملاففي هذه 
 :لتاليةت ااالملا ملأي لراء ابدإتنع عن ملت أن ساباملادقق ملمكن ملامن و
 
 

 ل سارإتهم  أو صدأرللتحقق من ء لعمالامن ت قادمصال سارللمدقق بإح لسماام حالة عد مل

  ،ؤسسة لديهمملاصيد رللتحقق من  ملئناللدت قادمصا
 ة دصرألاكنه من فحص ملم عد، و عنهب من ينوأو دقق ملر احضوم مع عدد رملابعملية م لقياا

  .يخ الحقرتا مل
 بطريقة ع القتنام اعدأو نية ايزملا ملة لظاهرالعناصر ادقق بقيم بعض ملاقناعة م حالة عد مل

 لتقييم.ا
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دقق ملاب على ملنه أ 700قم ر ملولدالتدقيق ر امعيا مل ملللمحاسب ملولدد ااملالاكد أقد ا و هذ 

  أي.لراء ابدإمتناعه عن ب اسباأتقريره  مليكتب أن 
 لنظيف.التقرير ف االملدقق ملايوضح هيكل تقرير  مللتاالشكل و ا

 

 لنظيف.التقرير ف االجللنمطي التقرير اهيكل  (4.1):قم رلشكل ا
   

  اسم التقرير                                                                            
 

  ةــــرة التمهيديــالفق                                                                    
 
 

  رة النطاقــــــــفق                                                                    
 
 

 داء الرأيــأسباب االمتناع عن إب                                                        

   يخ:رلتاا                    
عن  عامتناالاالة ح مل فحذتق لنطاة افقر                                           

 الرأي اء بدإ
 
 
 

 336.، ص  مرجع سابق،  عةجلد حلمي جل: أ رصدــلما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل خاتمة
 

 

 

 هو ما لوصوله إلى تطوره في مراحل عدة عرف كعلمالتدقيق  أن نستنتج الفصل هذا خالل من 

 مطابقتها ىومد المالية القوائم صحة من التأكد لغرض السجالت و الدفاتر بفحص هتمي فهو اآلن، عليه

   .عليها المتعارف المحاسبية لمبادئ وفقا المؤسسة عمليات لنتائج

 شك فبدون أي جعة،للمرا عليها المتعارف المعايير يحترم أن لمهامه تأديته أثناءدقق الم على بد و ال    

 بوضعية ألخرىااألطراف  إقناع إلى للوصول ،تدقيقال بمهمة القيام للمراجع يسهل المعايير تلك فاحترام

 مدار على الماليةوالمحاسبية   البيانات متابعة في الداخلية رقابةال أهمية إلى إضافة الحقيقية، المؤسسة

     .المؤسسة داخل مستقلة وظيفة باعتبارها ذلك و المالية، السنة

 رأي المراجع يةومصداق دقة من تزيد التي اإلثبات وسائل على لمهامه تأديته أثناءدقق الم يعتمد و     

 في الجوانب المالية لمراجعة الداخلي المراجع عليها يعتمد التي الوسائل هذه أن كما المالية، القوائم حول

 الداخلي يحتاج المراجع ذلك إلى إضافة سريع، بشكل التالعبات و األخطاء اكتشاف في تساهم المؤسسة
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 ما هذا و بأكثر راحة، بعمله القيام على ساعدي فعال الداخلي للرقابة نظام وجود إلى المالي خاصة و

       .الموالي الفصل خالل من فيه البحث سنحاول
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 الفصل تمهيد

 

  
 ،من بين بنود القوائم المالية التي يهتم بها المدقق الخارجي و يقوم بفحصها هو عنصر المخزون      

جية و الخار لداخليةاإلدارة و الرقابة ا مسؤوليةلدى العديد من  االهتمامحيث يلقى هذا األخير الكثير من 

أثير ته من ة لألصول في العديد من المؤسسات لما لألي مشروع ، حيث أنه يمثل أحد العناصر األساسي

ما ملمؤسسة األساسية ألموال ا االستخداماتالمالي للمؤسسة ، كما أنه يمثل أحد  األداءمباشر على 

 خزن .يتطلب الرقابة على حسابات المخزون و المخزون الجاري إنتاجه و التغيير في النتاج الم

ق الفعلي لعناصر المخزون بكل أنواعه ، و يوازيه نظام إن دورة المخزون تمر بنظام التدف 

نقله تزن و محاسبة التكاليف الخاصة بالمعالجة المحاسبية لكل تحركات المخزون منذ دخوله إلى المخ

رض عبر ورشات اإلنتاج إلى غاية الحصول عليه كمنتجات تامة أو نصف مصنعة ، و بالتالي يتع

 لتزاماالعناصر دورة المخزون و عدم  إدارةمكلفين بتسيير و ال تطرفالمخزون لعدة تجاوزات من 
زونات د المخعملية التدقيق لبن إجراءبمبادئ المحاسبة المقبولة عند معالجة المخزونات ، مما يجعل 

 معقدة و تأخذ الكثير من وقت و جهد المدقق.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدخل إلى تسيير المخزونات :  المبحث األول
 

عدة عناصر تختلف عن بعضها البعض من ناحية الخصائص و تشتمل المخزونات على    

ر عناص الصفات التي تبين نوع هذا المخزون و تميزه عن األنواع األخرى ، ومن أجل التفريق بين

 . كذالك تعريف شامل له و إبراز األنواع و التصنيفات األساسية له إعطاءالمخزون بشكل جيد يجب 

 

 تعريف و تقسيم المخزون ول : المطلب األ
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ات تشتمل المخزونات على عدة عناصر تختلف من بعضها البعض من ناحية الخصائص و الصف    

ن بشكل لمخزواالتيتبين نوع هذا المخزون و تميزه عن األنواع األخرى ، و من أجل التفريق بين عناصر 

 سية له . التصنيفات األسا إبرازتعريف شامل له و  إعطاءجيد يجب 

 

 تعريف المخزونات :  -1
 

 توريدها ويعها تتمثل في مجمل األمالك التي تمتلكها المؤسسة و التي اشترتها أو أنشأتها بهدف ب

ي " لمحاسببشكل عام و تسمى بالمصطلح ا االستغاللأو استهالكها في عملية اإلنتاج و التحويل أو 

 " 3المخزونات" و يرمز لها بالرمز "

  1خزونات كأصول بالنسبة للمؤسسة و تتضمن ما يلي :و تعتبر الم 
 مخزونات تملكها المؤسسة إلعادة بيعها خالل النشاط العادي للدورة ، -

 مخزونات قيد اإلنتاج لغرض البيع ، -

الل خمخزونات تحت شكل مواد أو موارد التي يجب أن تستهلك خالل عملية اإلنتاج أو  -

 عملية تقديم الخدمات ،

 سبي للمخزونات التقسيم المحا -2
 
 تشمل على صنفين أساسيين من السلع هي :    

  زة الجاه قصد المتاجرة أو التصنيع ، و تتمثل في البضائع المؤسسةالمخزونات التي اشترتها

 للبيع و المواد و اللوازم و التوريدات األخرى ،

  ت تحت المنتجاو التي تتمثل في المنتجات نصف مصنعة و   االستغاللالمخزونات الناتجة عن

 التشغيل و المنتجات التامة الصنع و الفضالت ،

لدى  و توجد حسابات أخرى مشكلة لمجموعة المخزونات و هي الخاصة بالتسوية مثل المخزون

أو  المئوناتالغير و حساب المشتريات من المخزون و كذالك الحساب األخير الذي يستقبل 

 ر في قيمة مختلف عناصر المخزونات .المخصصات المشكلة عند مالحظة تني أو تدهو
 

 

 2و لقد ورد تصنيف المخزونات في المخطط الوطني المحاسبي إلى الحسابات التالية :

 

 ( : البضائع .30)الحساب  -

 ( : المواد و اللوازم ،31)الحساب  -

 منتجات نصف مصنعة ، ( :33)الحساب  -
 منتجات قيد التنفيذ ، ( :34)الحساب  -

 ات تامة الصنع ،منتج ( :35)الحساب  -

 فضالت و مهمالت ، ( :36)الحساب  -

 مخزونات خارج المؤسسة ، ( :37)الحساب  -

 مشتريات، ( :38)الحساب  -

 مئونات تدهور قيمة المخزونات ، ( :39)الحساب  -

 : 3يلي أما التصنيف حسب النظام المحاسبي المالي الجديد للمخزونات هو كما

                                                        
-07، المتضمنة لمشروع النظام المحاسبي المالي الجديد،  25/03/2009للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ،المؤرخة في جريدة الرسمية ال 1

  . 62، ص 19، العدد 25/11/2007الصادر في  11
 .85، ص 1992، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ، سنة  المحاسبة العامةمنصور عبد الكريم ،  2
 . 62للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، مرجع سبق ذكره ، ص جريدة الرسمية ال 3
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 ،المخزونات من البضائع  ( :30)الحساب  -

 المواد األولية و التوريدات ، ( :31)الحساب  -

 التموينات األخرى ، ( :32)الحساب  -

 إنتاج السلع جاري إنجازه ،  ( :33)الحساب  -

 إنتاج الخدمات الجاري إنجازه ،  ( :34)الحساب  -
 المخزونات من المنتجات ،  ( :35)الحساب  -

 المخزونات المتأتية من التثبيتات ،  ( :36)الحساب  -

 المخزونات الخارجية ، ( :37)اب الحس -

 المشتريات المخزنية ، ( :38)الحساب  -

 الخسائر عن قيمة المخزونات ، ( :39)الحساب  -

 

 المطلب الثاني : تصنيف و تمييز المخزونات
  

المخزون بوضع تفصيل شامل للمخزونات و تحديد دقيق للخصائص المميزة لها عن  إدارةتقوم     

و تساعد في تسهيل عمليات الحفظ و الصرف  إليهاى ، بطريقة يسهل الوصول باقي المخزونات األخر

 1خزنة .مالمخزن بالتصنيف و التمييز للعناصر ال إدارةلهذه المخزونات ، و من أجل تحقيق ذالك تقوم 

 

 

 

 تصنيف عناصر المخزون  -1
 

ثم  وعاتأو مجم هو عملية فرز و حصر األنواع المتشابهة و المتقاربة من المخزونات في فئات  

ط أو لتراباتقسيم كل مجموعة من هذه المجموعات إلى أخرى ثانوية على أساس التشابه أو التقارب أو 

 التجانس أو التماثل .

 

 تمييز عناصر المخزون -2
 

 يتم بالترميز باألحرف و األرقام أو باأللوان أو عالمات خاصة بالمؤسسة .      

 2التمييز لفوائد كثيرة نذكر منها :و يستخدم كل من أسلوبي التصنيف و 

  ، سهولة التعرف على األصناف و وضعها تحت تصرف الجهة التي تحتاجها 

 ، تسهيل عملية جرد و تنظيم حساب مجاميع المخزون 
 ، تسهيل عملية التنظيم داخل المخزن 

 ، التعرف على موجود المخزونات لمنع تكرار الشراء و بالتالي سهولة تقييم المخزونات 

  وع نلتحديلد علدد و  كلل قسلم بمجموعلة ملن المخزونلات و إفرادزيادة التخلص في األعمال إذ يتم

 .العاملين فيها

 ابللة معرفة المخزونات التي لها خصوصيات خطيرة و عزلها كما في تخلزين الملواد السلامة و الق

 ، لالشتعال

  بدقة ،سرعة الوصل إلى المخزونات داخل المخزن و تحديد األماكن المطلوبة 

  و  )الحد األدنى ، الحلد األقصلى، نقطلة إعلادة الطللب  (متابع رصيد المخزونات داخل المخزن ،
 هذا ما يزيد في فعالية الرقابة على المخزونات و الجرد وتقييمها .

                                                        
،  2000، 01، دار فكر للطباعة و النشر والتوزيع، عمان األردن ، طإدارة الموارد حديث للشراء و التخزينهيثم الزعبي ، محمد العدوان،  1

 . 46ص
 . 46، مرجع سبق ذكره ،ص راء و التخزينإدارة الموارد حديث للشهيثم الزعبي ، محمد العدوان،  2
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  األخرىالمطلب الثالث : مستويات عناصر المخزون و عالقته باإلدارات 
 

 المخزون  عناصر مستويات  -1
 

 ، و تتكون مستويات المخزون مما يلي:وضح حالة األصناف داخل المخازنهي التي ت

 

 ازن .و هو المستوى الذي يجب أن يبقى المخزون من الصنف ثابتا عنده في المخالحد األدنى :  -1-1

و هو مسلتوى المخلزون ملن الصلنف اللذي يجلب اعلادة طللب الصلنف عنلده لتملوين  حد الطلب : -2-1

 إلى مستوى الحد األدنى .المخزن قبل انخفاض المحزون منه 
 و هو مستوى المخزون من الصنف الذي يعتبر تجاوزه إسرافا في التخزين . الحد األعلى : -3-1

 

 

 

 

 

 
 

  األخرىالمخازن باإلدارات  إدارةعالقة  -2
قتهلا ملع المخازن من ممارسة مهامها و مسؤولياتها بكفاءة ، فإنه يجب أن تكون عال إدارةكي تتمكن 

 اخل المؤسسة وفقا لما يوضحه الجدول التالي :اإلدارات األخرى د

 

 األخرىالمخازن باإلدارات  إدارةعالقة :  (1-2(الجدول رقم

 

 إدارة اإلنتاج وظيفة التخزين 

 من المواد و قطع الغيار، باحتياجاتهاتزويدها  -

تزويلللللدها بمعلوملللللات كافيلللللة علللللن مسلللللتويات  -

 المخزون و أية تغييرات قد تحدث ،

عمليللات  إتمللاملمنتجللة لحللين الوحللدات ا اسللتالم -

 بيعها.

التنسلليق حللول أي تغيللرات قللد تحللدث فللي بللرام   -

 إدارة اإلنتاج، 

 إرسال المواد المنتجة من أجل حفظها ، -

مخلفلللات عمليلللات التصلللنيع أو اإلنتلللاج  إرسلللال -

 إلدارة المخازن.

 إدارة المبيعات وظيفة التخزين

 ، البضائع المنتجة و تهيئتها لعملية البيع استالم -

حفظ قطع الغيار الخاصة في خدمة أهداف البيع  -
. 

عن معادالت البيع و الملواد التلي تقديم معلومات  -

 يجب تهيئتها لعملية الصرف،
تزويللد المسللتودعات بالتعليمللات الخاصللة بحفللظ  -

 و الكميات المناسبة للتخزين.قطع الغيار 

 المخزونإدارة مراقبة  وظيفة التخزين

لعمليللات التفتللي  و تللوفير التسللهيالت الالزمللة  -

 الفحص.

إبالغ مراقبة المخزون باألصلناف الجديلدة التلي  -

 لتشارك في عمليات الفحص. استالمهايتم 

تقديم المعلومات الالزمة لمراقبة المخلزون علن  -

 المواد المخزنة و حركتها .

 تحديد األصناف المرفوضة و المقبولة، -

تحديلللد مسلللتويات التخلللزين و الكميلللات المناسلللبة  -

 ن، للتخزي

القيام بعمليات جلرد المخلازن و مطابقلة سلجالت  -

 المخزون.
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 إدارة الخدمات و الصيانة وظيفة التخزين

تخزين المواد و قطع الغيار و المعدات الخاصلة  -

 بالخدمات و الصيانة .

 توفير المعلومات الخاصة ببرام  الصيانة، -

 توفير المعلومات و التقارير الخاصة بقطع الغيار -

 اصة باإلدارة .و المواد الخ

 إدارة الحركة و النقل  وظيفة التخزين

تللللوفير المعلومللللات و التقللللارير الخاصللللة عللللن  -

 شحنات النقل البضائع، 

توفير المعدات الالزمة لعمليات الشحن و تفريغ  -
 المواد و البضائع المخزنة أو المستعملة .

 

 

 ،توفير الشاحنات الخاصة بالنقل  -

 المواد .تنظيم عمليات نقل الشحنات و  -

 إدارة التمويل وظيفة التخزين

 تقديم التقارير الخاصة بتفاصليل القيلود الدفتريلة -

 و كميات المواد المخزنة، 

توفير المعلومات الخاصة بتكلفلة الملواد و رأس  -

 المال المستثمر في المخزون .

تقديم التقارير الدورية عن رأس الملال المسلتثمر  -

 في المخزون ،

ملللن المخلللزون الراكلللد و دعلللم بلللرام  اللللتخلص  -

 التالف. 

 
خازن، رة الم، الحقيبة التدريبية إلدالعثمانعيسى بن حسن األنصاري و سعد بن عبد العزيز  المصدر :

 .23،ص 2008برنام  مدرسة األمير محمد بن فهد بن عبد العزيز لتأهيل وتوظيف الشباب السعودي، 

 

 المبحث الثاني : جرد و تقييم المخزونات 
 

يهدفان فبة ، الجرد و تقييم المخزونات من العمليات األساسية لوظيفتي التخزين و المحاس يعد  
فير خرى توأالتحكم و ضمان السير الحسن للمواد المخزنة و المحافظة عليها ، و من جهة  إلىمن جهة 

ة الختامي زانيةيالم إعدادفي حساب أسعار التكلفة للمنتجات المباعة و المخزنة و  الستخدامهاالمعلومات 

ت خزوناللمؤسسة ، إال أن اعتماد طريقة من طرق تقييم المخزونات يؤثر على حساب النتيجة و الم

 النهائية للمؤسسة ، و هناك نوعين من الجرد تقوم بهما المؤسسة .

 

 المطلب األول : جرد عناصر المخزون 
 

 ، هي ديةاالقتصارباح الوحدة إن من بين المشكالت المطروحة في مجال القياس المحاسبي أل   

كلفة ت دوكذالك تحدي كيفية تحديد الكمية و تكلفة البضاعة المتبقية بالمخزن في نهاية الفترة  المحاسبية ،

تكلفة  يجادإلالبضاعة المباعة خالل تلك الفترة و تخفيضها مباشرة من تكلفة البضاعة المتاحة للبيع 

 كما و تكلفة . الفترة آخرالمخزون في 

 1كمية و تكلفة المخزون المنصرف و الباقي في آخر الفترة المحاسبية هما :هناك مدخالن لتحديد    

 . نظام الجرد الدوري أو النهائي 

 ، نظام الجرد المستمر أو الدائم 
 

 

 

 

                                                        
 . 580، ص  1988، دار المريخ ، المملكة العربية السعودية ، طبعة  المحاسبة الماليةفالتر ميجس و روبرت ميجس ،  1
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 نظام الجرد المستمر :   -1
 

نفرق  ك يجب أنلذال ، مخزناتهاطبيعة النظام الذي تتبعه كل مؤسسة في التعامل مع  إعطاءال يمكن   
طة و تجارية ، مؤسسات صناعية ، مؤسسات مختل مؤسساتبين عدة أنواع من المؤسسات حيث توجد ، 

 مؤسسات الخدمية .

و  وثائقعلى ال اعتمادايتم من خالل العمل المحاسبي الدفتري بشكل مستمر بالكميات و القيمة 

صول م الحخراجات و المتابعة بالتسجيل و يتالتسجيالت المتعلقة بحركة المخزونات من إدخاالت و إ

 على كميات و قيم المخزون في نهاية الفترة من خالل العالقة األساسية التالية :

  استهالكات الفترة . –مخزون آخر الفترة = مخزون أول فترة + مدخالت الفترة 

 
على وضعية  له أهمية بالغة في التسيير بحيث يسمح بالوقوفو هذا النوع من الجرد     

رام  ستخدام بهو ا فعاليته مما زاد فيبشكل دائم ،و االستغالليةالمخزونات بالكمية و القيمة خالل الدورة 

مناسب قت الاإلعالم األلي في تسيير المخزون بحيث يوفر المعلومات و اإلحصاءات و التقارير في الو

 بصورة دقيقة ، سريعة و كاملة .

 ة من سجل المخزون حسب نظام الجرد المستمر :وفي ما يلي نموذج لبطاق   

 

 : بطاقة سجل المخزون وفقا لنظام الجرد المستمر . (2-2)الجدول رقم 

 

 ..اسم العنصر:..........                                       الحد األقصى:........ 

 ...األدنى :....... المستودع رقم :.............                                 الحد

 األرصدة المخرجات  المدخالت

التللللاري

 خ

الوحللللللدا

 ت 

الوحللللللدا الجملة تكلفةالوحدة

 ت

تكلفةالوحللد

 ة

 الجملة تكلفةالوحدة الوحدات الجملة

./../.. .. .. ... .. .. ... .. .. ... 

./../.. .. .. ... .. .. ... .. .. ... 

./../.. .. .. ... .. .. ... .. .. ... 

./../.. .. .. ... .. .. ... .. .. ... 

 

 583،ص  ، مرجع سبق ذكرهفاتر ميجسالمصدر : 

 

بطريقة  من خالل الجدول أعاله يمكن تشغيل البيانات المطلوبة لنظام المخزون المستمر      
نواع أ منوع الكترونية أو يدوية ، ففي ظل النظام اليدوي تستخدم بطاقة تسجيل مساعدة و ذالك لكل ن

 50 ستخدامانوع من أنواع المخزون فإنه يتم  50المخزونات الموجودة ، فإذا كان لدى المؤسسة مثال 

 بطاقة في سجل المخزون المستمر .

 

 

 

 نظام الجرد الدوري  -2
 

 حص مرة علىهو جرد مادي يتم القيام به للتحقق من وجود المواد كميا عن طريق العد و الف      

يزانية د المكون في آخرها من أجل تقييم المخزونات لغرض إقفال الحسابات و إعدااألقل في السنة و ي

 الختامية للمؤسسة .
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ات محتويلإن عملية تقدير المخزون وفق هذا النظم تتم بشكل دوري و على أساس الجرد الميداني    

ي هنية الميزا المخزون و بتاريخ محدد ، و على هذا األساس نجد أن قيمة المخزون التي ستظهر في

دة ون أول مين مخزميدانا و الجدير بالذكر هو أن صافي تغيير المخزون ) الفرق بالقيمة التي تم تقديرها 

  عند حساب تكلفة البضاعة المباعة .  االعتبارو آخر مدة ( سيتم أخذه بعين 

 
 

 لية .نظام الجرد المستمر للمخزونات و ضرورة تفعيل الرقابة الداخالمطلب الثاني : 
 

 لمعمرة وزلية امثل األجهزة المنبالنسبة للمؤسسات التي تنشط في السلع غالية الثمن نسبيا      

ل أكبر د يمثقالسيارات ، نجد أنه من المالئم لها أن تستخدم نظام الجرد المستمر نظرا ألن المخزون 

و عموما  ،ة داخلية قوية عناصر األصول و يتصف بمعدل دوران سريع ، األمر الذي يستلزم وجود رقاب
ظام جيد جود نإذا تم تصميم نظام للجرد المستمر و تشغيله بطريقة سليمة فإن ذالك بال شك يؤدي إلى و

ة ن بصفللرقابة الداخلية على دورة المخزون ، و من خصائص نظام الجرد المستمر وجود سجالت تبي

 مباعة .مستمرة قيمة المخزون المتبقي و كذالك تكلفة البضاعة ال

و سنتعرف في هلذا المطللب عللى عالقلة نظلام الجلرد المسلتمر و أهميلة الفصلل بلين المهلام فلي تقويلة    

 1الرقابة الداخلية في ظل نظام الجرد المستمر.

 

 :  نظام المخزون المستمر و الرقابة الداخلية  -1
 

كن أن يحقق ن ال يميساعد نظام المخزون المستمر على وجود رقابة داخلية قوية ، و لك         

تقسيم داخلية كابة البالمفاهيم األساسية للرق االلتزامهذا النظام الرقابة بطريقة تلقائية ما لم يتم 

لفصل اعن طريق ترقيمها بطريقة متسلسلة ، و ضرورة  المستنداتو الرقابة على  االختصاصات

  .بين الوظيفة المحاسبية و بين حيازة األصل 

زون المخ و بالتالي فهي كلها تعتبر مقومات ضرورية سواء في نظام المخزون المستمر أو نظام

 الدوري.
 

  : ل نظام المخزون المستمر ظأهمية الفصل بين المهام في تقوية الرقابة الداخلية في  -2
 

عندما يكون شخص معين في المؤسسة مسؤول و أمين على مخازن المؤسسة و كذالك  

 الت المخزون المستمر ، يمكن أن يحدث تزوير على مستوى مكونات المخزونمسؤول عن سج

ي الموجودة بالمؤسسة عن طريق مثال حصول شخص ما على دليل المخزن بأي طريقة و يستول
جالت سعلى ما فيه أو ينقص منه ، فهنا يلجأ المسؤول األول إلى اإلسراع في تغيير أرقام 

سجل ما هو معدم مطابقة الكميات الموجودة فعال في المخزن مع المخزون المستمر بسبب اكتشافه ل

 في سجل المخزون المستمر حتى ال يتهمه أحد من اإلدارة بالسرقة أو اإلهمال .

و سوف تكون النتيجة تكبلد المؤسسلة لخسلائر كبيلرة تلؤثر عللى دخلل المؤسسلة و بالتلالي    

 على أدائها المالي .

يجب أن يكون هناك شخص آخر مسؤول عن سجالت عيب من أجل التخلص من هذا ال    

ن المخزون المستر باإلضافة إلى شخص آخر يصبح أمينا على المخزن و شخص ثالث مسؤول ع

 ون .المقارنة بين المخزون الفعلي و ما هو موجود في السجالت الخاصة بجرد المخز إجراء
 

 

                                                        
 . 582، مرجع سبق ذكره ص  المحاسبة الماليةفالتر ميجس و روبرت ميجس ،  1
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إلللى وجللود نظللام جيللد  ختصاصللاتاالو الشللكل التللالي يوضللح كيللف يللؤدي فصللل المسللؤوليات و    

 للرقابة.

 

 ( :يوضح كيف يؤدي فصل المسؤوليات إلى وجود رقابة جيدة .1-2الشكل رقم )

 
 

 

 

 يعهد إليه                                                                    يعهد إليه       

 

 

 

 
 

         

 320، ص ، مرجع سبق ذكرهجسفالتر ميجس ، روبرت مي المصدر :

 

 الموظف )ج( يجري حصلر لألصلول الموجلودة للدى )أ( فلي كلل فتلرة و يقارنهلا بالسلجالت مالحظة :  

 الموجودة لدى )ب( .

 

  المطلب الثالث : المفاهيم المحاسبية المرتبطة بتقييم المخزونات  
 

المحاسللبية المتعللارف عليهللا و يسللتند المحاسللبون بصللدد تقيلليم المخزونللات السلللعية إلللى المبللادئ    

 1بتقييم المخزون السلعي من خالل ما يلي : ارتباطاسنتعرف في هذا المطلب على المفاهيم األكثر 

 ، الموضوعية 

 ، الثبات 
 ، الحيطة و الحذر 

 همية النسبية .األ 

 

عدم وجود تحيز من طرف المحاسب في صدد تحديد  في المحاسبة تشير إلى الموضوعية : -1

تى يكون حب ، و الشخصي للمحاسالمالية مما يعني تأثر هذه البيانات بالحكم أو التقدير  البيانات

ة و ى أدلالمحاسب موضوعيا عند تقييم المخزون يجب أن يستند في التحقيق من صحة بياناته إل

 مستندات محاسبية .

 
ورة من د و اإلجراءات المحاسبيةالمؤسسة في تطبيق نفس الطرق  استمراربمعنى الثبات :  -2

ريقة الط باستخدامألخرى ، وفي ضوء تعدد طرق تقييم المخزون يجب على المؤسسة أن تلتزم 

وائم ي القفالتي تختارها بشكل ثابت ، حيث أن استخدام طرق مختلفة يجعل من البيانات الوارد 

 المالية سبب في تظليل قارئها .

المخزون يؤدي إلى نتائ  ال يمكن إغفالها ، و إن تجاهل مفهوم مبدأ الثبات عند المحاسبة عن      

فالمؤسسات تستطيع أن تزيد أو تنقص من صافي الدخل بمجرد تغيير الطريقة المتبعة في تقييم 

المخزون ، و ال يعني مبدأ الثبات أن المؤسسة ال يمكنها مطلقا تغيير طريقة تقييم المخزونات و 

                                                        
 . 40، ص  2004طبوعات الجامعية ، ، ديوان الم بة المعمقة في المؤسسةسالمحاعاشور كتوش ،  1

 )ب( الموظف )أ( الموظف

 الموظف

 )ج(

 مسك السجل المحاسبي حيازة األصول 
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أن يفصح المحاسب بالكامل عن آثار هذا التغيير بشرط  المستخدمةلكن يمكن العدول عن الطريقة 

  1على صافي الدخل و ذالك في صورة مالحظات تلحق بالقوائم المالية .

 

لحلذر ايأخذ المحاسب في ضوء حالة عدم التأكد التي يعمل فلي ظلهلا بأسللوب الحيطة و الحذر  :  -3

نله يختلار المخلزون السللعي فإالتقييم حيث إذا أتليح للمحاسلب بلديالن مقبلوالن لتقيليم بصدد عملية 
فللي ظللل الحيطللة و الحللذر هللو  االتجللاهعللن قيمللة أقللل للمخللزون بسللبب أن  سيسللفرالبللديل  الللذي 

 في تقييم المخزون . المغاالةص و ليس ااإلنق

ة ي األهمين تعنو تشير على القيمة النسبية للعنصر / و في مجال تقييم المخزو األهمية النسبية : -4

قييم ركيز الت، مع ت الدقيق لعناصر المخزون ذوات القيم الصغيرة نبيا بالتقييم ماالهتماالنسبية عدم 

 لنسبةالدقيق على عناصر المخزون ذات القيمة األكبر نسبيا ، فعنصر المخزون الذي قد با

  بة لمؤسسة أخرى .سلمؤسسة معينة هاما نسبيا قد ال يعد كذالك بالن

 

  المبحث الثالث : طرق تقييم المخزونات
 

لدى العديد من مسؤولي اإلدارة و أطراف الرقابة  االهتماميلقى المخزون السلعي الكثير من      

ي نفس فتعمل  المنافسة و التي المؤسساتالداخلية و الخارجية ، يهم ذالك المساهمين و المستثمرين و 

ل و ناصر األصوالنشاط ، حيث يمثل أحد العناصر األساسية في األصول ،و بالرغم من أن جميع ع

ما لعناصر لام تلك في العملية الرقابية إال أن المخزون السلعي يعد أه االهتمامالخصوم األخرى تلقى نفس 

 اماتستخداالله من تأثير مباشر على األداء المالي و المركز المالي للمؤسسة ، كما أنه يمثل أحد 
ن ملتأكد هو األمر الذي يتطلب ضرورة ااألساسية ألموال المشروع خاصة في مؤسسات اإلنتاجية ، و 

 كم في كلالتح متابعة اإلجراءات الرقابية و سالمة العمليات المتعلقة به من شراء و تخزين و إخراج و

 التكاليف المتعلقة بكل عمليات وظيفة التخزين .

دف من م الهثو سنتناول في هذا المبحث كل من أهمية إجراء عملية التدقيق لعناصر دورة المخزون     

 ن .ذالك و في األخير الصعوبات المطروحة و التي تصعب للمدقق إجراء عملية التدقيق للمخزو

 

 

 المطلب األول : أهمية تدقيق عناصر دورة المخزون 
 

باره تتأتي أهمية تدقيق و فحص عناصر المخزون من قبل المدقق من أهمية المخزون نفسه باع    

  2ألي مؤسسة صناعية أو تجارية تؤكد هذه األهمية النواحي التالية :يمثل أهم عناصر الميزانية 

  يمثل المخزون أهم عناصر األصول الجارية خاصلة فلي المؤسسلات التلي تملارس نشلاط يقتضلي

ذه وجود عناصر متعددة ملن المخلزون و كميلات كبيلرة مملا يزيلد فلي أهميلة اإلفصلاح المالئلم لهل

دمي القلة ملن مسلتخعظلى باهتملام األطلراف المختلفلة ذات الالعناصر في الميزانيلة باعتبارهلا تح
 القوائم المالية ،

  تمثل تكلفة المخلزون المبلاع عنصلرا هاملا فلي قائملة اللدخل ، ألنله يلؤثر فلي نتيجلة السلنة الماليلة

بالربح أو الخسارة و ذالك بسبب أي زيادة أو نقصلان فلي األخيلرين بسلبب علدم الثبلات فلي إتبلاع 

  3يلي : تقييم المخزون و يترتب عن ذالك ما طرقطريقة معينة من 

                                                        
 . 573فالتر ميجس و روبرت ميجس ، المحاسبة المالية ، مرجع سبق ذكره ص  1
المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية –المعاييرو القواعد  -، اإلطار النظريأصول و قواعد المراجعة و التدقيق الشامل محمد السيد سرايا،  2

 .   439. ص  2007ي ، الطبعة األول
 . 440نفس المرجع السابق ، ص 3
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 و قلد يلتم  زيادة فلي األربلاح غيلر الحقيقيلة ، عند تقييم المخزون بأكثر من الالزم يترتب عليه

شلكل توزيع جانب منها و هي في الحقيقة توزيع لجانب من رأس المال و تكلرار هلذا األملر ي

 خطورة على رأس مال المؤسسة .

 للى عبأقل من الالزم يترتب عن ذالك نقص فلي األربلاح و علدم توزيعهلا  عند تقييم المخزون

 المساهمين مما يؤثر على صورة المؤسسة في سوق األوراق المالية .
  ة في نهايلةالدقة في رقم المخزون الظاهر في القوائم الماليتساعد عملية التدقيق من التعرف على 

 ومخزون و الدقة فلي تحديلد أسلعار المخلزون السنة ، من حيث الدقة في حصر كميات عناصر ال

 طرق تقييمه ، و التعرف على طرق الجرد المتبعة .

 

 المطلب الثاني : أهداف عملية تدقيق المخزون 
 

إن تناول األهداف المتعلقة بعملية تدقيق المخزون أمر ضروري للتوصل إلى نتائ  مقبوللة فلي    

على هذه األهداف  و الخاصة بكل عملية من العمليات المالية هذا البحث ، ألنه بمجرد أن يتعرف المدقق 

التي يمكن أن تحدث و تؤثر عللى صلحة  التحريفاتداخل المؤسسة يمكنه التعرف على مواطن الخطر و 

 1المعلومات المحاسبية ، و تتمثل في ما يلي: 

 

 

 االكتمال ، 

  ، الوجود 

 ،الملكية 

 ، التسجيل المحاسبي 

 . التقييم 

 

 :  لاالكتما  -1

قق دملذا يقوم ال تظهر القوائم المالية الختامية معلومات محاسبية حول مخزون آخر المدة لقرائها ،
ت لعمليانتيجة لمعالجة محاسبية سليمة مفادها أن كل ابالتحقق من أن هذه المعلومات كانت 

عدها كد بؤالمتعلقة بالمخزون تم تسجيلها محاسبيا و لم يحذف أو ينسى المحاسب أية عملية لي

ع موضو صحة هذه المعلومات المستقاة من النظام المولد لها و مدى تمثيلها لحقيقة العنصر

 التدقيق .

 الوجود : -2

تندات يسعى المدقق إلى التأكد من أن المخزون موجود فعال على مستوى المخازن بوجود مس 

طاقات الفحص على ب إجراءالموجودة لدى أمين المخزن ، و   االستالمتثبت ذالك مثل وصالت 

 المخزن و ترقيمها و مدى تمثيلها للمخزون الفعلي .

 الملكية : -3

 تدفقالعلى  العكس ، لذا يجب إثباتتعتبر عناصر المخزونات داخل المؤسسة ملكا لها إلى غاية  

لعناصر المخزون عن طريق فحص الفواتير و الحصول على  المؤسسةأن يتحقق من ملكية 

ارج زنة خ، كما يجب أن يتأكد المدقق من ملكية المؤسسة للعناصر المخ مصادقات من الموردين

 مخازنها .

 التسجيل المحاسبي : -4

                                                        
ديوان المطبوعات  –اإلطار النظري و الممارسة التطبيقية  –المراجعة و تدقيق الحسابات تهامي طواهر و مسعود صديقي ، محمد  1

 . 151، ص2006، الجزائر ،  الجامعية
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ص ما تن وفقيسعى المدقق إلى التحقق من أن كل العمليات المتعلقة بالمخزونات تم تسجيلها  

فعال و  ودةوجمأن كل الوثائق المدعمة لهذا بتسجيل و عليه المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ،

 نالمخزو مثال إحدى عناصركأن يسجل المحاسب  ،أحداث مالية متعلقة بالمخزوناتأنها تتعلق ب

 .االستالمعلى فاتورة الشراء و وصوالت استالم المخزون و فواتير قيد باالعتماد 

 :التقييم  -5

ذالك كحقق تينبغي على المدقق التأكد من صحة تطبيق طرق التقييم التي تنتهجها المؤسسة و ال 

شأنه  لذي منامن ثبات طرق التقييم من سنة ألخرى ، و في حالة تغيير المؤسسة لطريقة التقييم  

ن فصح عأن يحدث تغيير في صافي الدخل ، لذالك يجب على المدقق أن يتأكد من أن المؤسسة ت

  الفرق الذي نشأ عن هذا التغيير في شكل مالحظات مرفقة في تقارير مالية . 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثالث : صعوبات عملية التدقيق لعناصر المخزون 
 

أمر معقد ، و عادة ما يستحوذ على معظم جهد و وقت المدقق ننظرا يعد تدقيق المخزون      
 1لألسباب التالية:

 ألكبلر ايمثلل العنصلر  يعد المخزون بوجه عام عنصرا هاما في قائمة المركز المالي ، و علادة ملا

 لتي تشكل رأس المال العامل،في الحسابات ا

 ، أن المخزون ال يشمل على عنصر واحد ، بل يشمل على عدة أصناف 

  الفعلييقع المخزون في مواقع مختلفة مما يصعب الرقابة و الجرد ، 

  هناك بعلض أصلناف المخلزون ذات طبيعلة فنيلة و تقنيلة خاصلة مثلل التلي تتواجلد فلي مؤسسلات

بخبيلر  نةاالستعاو المواد الكيمائية ، فقد يضطر المدقق إلى  صناعة اإلليكترونيات و المجوهرات

 فني لمساعدته في عملية التدقيق، 

  اصلة خوجود العديد من طرق تقييم المخزون ، و عادة ما تمثل ثغرة في مجلال التالعلب اإلداري

 هللذه الطللرق ، و خاصللة بالنسللبة للشللركات المقيللدة إحللدىفيمللا يتعلللق بعللدم الثبللات فللي تطبيللق 

 لبورصة،با

  ي حفلظ فلعلى الحاسلب اإلليكترونلي  االعتمادالسائد لدى المؤسسات الصناعية الكبرى  االتجاهأن

ق من أدوات تكنولوجية في التحق الستعمالو تشغيل بيانات المخزون ، مما يجعل المدقق مضطر 

  المخزون .
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
ملكة العرية السعودية ، محمد عبد القادر الديسطي و أحمد حجاج، دار المريخ للنشر، الم ، المراجعة مدخل متكامل ، ترجمةألفين أرينز و جيمس لوبك ،  1

   . 840، ص  2009
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 خالصة الفصل 
 

 

ت الرقابية الخاصة بعناصر دورة المخزون ، و التي تتابع كل المستندابالرغم من كثافة      

ال  ذالك تحركات المخزون وتحديد الكميات و القيم الخاصة بكل نوع من أنواع المخزونات ، فإن كل

ى عناصر لة عليعتبر كافيا بالنسبة إلدارة المؤسسة و المدقق الخارجي كذالك من أجل تحقيق رقابة فعا

 المخزونات.

 تدفق جهة اإلدارة و بغض النظر عن الوسائل التي تتبعها المؤسسة في تسجيل و متابعة فمن    
 . بالمؤسسةالمخزونات ، يجب إجراء جرد فعلي دوري لعناصر المخزون الموجودة 

و عن  أن يتواجد في الوقت الذي يتم فيه الجرد ، الضروريو من جهة المدقق الخارجي فمن      

 التي تقنع المدقق نفسه بفعالية طرق الجرد . االستفساراتبة و طريق المالحظة المناس

لمدقق طرف ا عملية التدقيق لدورة المخزون بشكل شامل من إجراءلكن تطرقنا في هذا الفصل إلى أن    

ول حالئم مالخارجي  تعد معقدة و صعبة خاصة في المؤسسات كبير ة الحجم ، و هو ما ال يعطي تأكيد 

أيه دقق رلمحاسبية الخاصة بعناصر درة المخزون ، و بالتالي احتمال أن يصدر المصحة المعلومات ا

صر دورة أو المخالفات التي حصلت في عنااألخطاء  االعتبارفيما بعد بشكل سليم دون األخذ بعين 

 المخزون ، وهو ما يشكل خطر بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية.
عملية التدقيق و اقتصار الوقت من طرف المؤسسة و  إجراء و تحقيقا لهدفي التقليل من تكلفة   

ي هذه فهرية بسبب عدم فاعلية إجراء الفحص الشامل على كل بنود القوائم المالية و ظهور تحريفات جو

م قييم نظاتسة و القوائم ، أي ما يسمى بمخاطر التدقيق كمفهوم حديث في مجال التدقيق ، زادت أهمية درا

عناصر علي لة في ظل مخاطر التدقيق و تحقيق رقابة داخلية فعالة  تعكس الواقع الفالرقابة الداخلي

دورة لاخلية القوة و نقاط الضعف في نظام الرقابة الدالمخزون ، بما يسمح للمدقق التعرف على نقاط 

  المخزون ، و بالتالي القدرة على تحديد مواطن الخطر و تقدير هذا الخطر بمستوى معين .
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 ب جن بالغروالدايخية عن مجمع تربية رتاة نبذول: ألالمبحث ا

 جنوالدالتعريف بمجمع تربية ول: األالمطلب ا

 1توياته بصفة عامةحمو جن والدامع تربية جمتطرقنا فيه لتعريف 

 جنوالدامجمع تربية ة نشأ -ال أو

ف ت من طرممأئر ازجلل استقالابعد و 1952سنة  يفإلسبانية الشركة ف امن طرة لوحداهذه ء نشاإ مت

 انلديوا

198 انلديوء انشاإ مت

1 

 15 من سنةأوت 

 يفو

لصيد والفالحة وزارة اصاية وت حتم ألنعاالقومي لتغذية ا

ويلبحرا

 يفة، ونعقدملا AIGEXالستثنائية العامة امعية جلاثر إعلى  مت ORAVIOبجن للغروالدابية رتلي هوجلا

ة مهشركة مسا ربيعت إذ ملقانوم نظا ريألخا امل هذحيو 1998/05/10ا هذو GAOمع جمء نشاإ مث 1998/01/19

 من 544دة طبقا للما

 ري.لتجان اتتم للقانوملل واعدملا 1993/04/25 يفرخ ؤملا 08 93-قم رلتشريعي م ارسوملا

 لماذات رأس  PRODA SGP ملايوحلج اإلنتات اامهساملا ريطابع عمومي تابعة لشركة تسيذات صبحت أ

EURL 2.205.000.0حيدوشخص ذات أل ا كانت مؤسسة  سنة يف، و اهلمان رأس كا 2012

00 

 جتماعيا

 .SPAسهمذات أصبحت شركة اا أل 2.703.000.000

 : GAOب جن للغروالداتعريف مجمع تربية  -ثانيا 

الية ونويصي  نيلكائن مقرها طريق عا Mostaviية دقتصااهي مؤسسة عمومية و سهم ذات اهي شركة 

 منمستغا

 دج 781.870000.00ا هلامسرألصناعي للبيض التفريخ و اجن والصناعي للدا نيلتسماالجتماعي اموضوعها 

 ؤسسة من:ملن اتتكو

 

 : عسبوا 18لى ا 0جن والدامركز لتربية  1-

 .لسنةا يفثلة مم 72000رة لقدا -
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 ش.حاسي ماما يفجد امتوع ) سبوأ 64 ىلا 19لبيض للتفقيص ( ج امركز إلنتا -
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 خ:مفر 2-

 .لشهرا يفج للدجااخ فر 200000طاقة ش، اسي ماماحبجد امتوخ مفر -

 .لشهرا يف 200000هيم طاقة ابري اجد بسيدامتوخ مفر -

 .ثلة لسنةمم 720000ته رقد، لس دتا نيع يفجد امتو نيمركز تسم -

 .ثلة لسنةمم 230000ته رقدب، طاخلي اسيد يفجد امتو نيمركز تسم -

 .ثلة لسنةمم 240000ته رقد، سنحلي سيد يفجد امتو نيتسممركز  -

 .ثلة لسنةمم 240000ته رقدف، بوشنتو يفجد امتو نيمركز تسم -

 ثلة لسنة.مم 7500ته رقدات، ريبوق يفجد امسلخ صناعي متو -

 :يفلرئيسية للمجمع األنشطة اتتمثل 

 .نيةايوحلف األعالاتسويق ج ونتاإ -

 .جنوالدج انتاإمل اتسويق عوج ونتاإ -

 م .للحواتسويق  -جإلنتااهيز جت -

 .بيض للتفريخن مليو 31.5 -

 .للحماخ افرن مليو 34.5 -

 .ججام دوحلن مليو 5.1 -

 .ءلبيضام اللحواطن من  21000 -

 .لسجقت اطن من منتجا 1250 -

 .لتفريخابيض ن مليو 10.4 -

 .لتعشيشت اكتكون مليو 4.6 -

 .ن مليو 3.440 -

 يستهلك.ي لذالبيض امن ن مليو 46 -

 :ملكاآل نيعزهم مو، و2583لكلي هو ل العماد اما عدأ

 .يلامجإلد العدامن  63.22( أي %aviculture) 1633بيةرتلط انشا -
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 .34( أي %UAB) 872لتغذية ط انشا -

 .0.1ثل %مت( وUCPA) 15لتموين واركزية للخدمة ملة الوحدا -

 .0.5أي % 09ي هوجلا ربخملا -

 .قر ملا 54أي  0.5%.

 ي:لسنول األعمااقم رما أ

 -ر يقدـ ب UAB ، HORS FILIALES 4.702.307؛

 -ر يقدـ ب FILIALES+ SPA 4.666.191؛ 

 .SPA+ UAB GROEPES ET FILIALES 936.498 ر يقدـ ب- 

 2583: .يلامجإلل العماد التغذية: عدوع افر

 . 19ن %ثلوميو 308رات إلطاد اعد -

 . 12% نثلوميو 308رات هاملد اعد -

 . 63ن %ثلوميو 1779لتنفيذ د اعد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمجمعالهيكل في اتنظيم ات ولوحداقع الثاني: موالمطلب ا

 لتنظيمي للمؤسسة:الهيكل ا -ال أو

 ترتيبها حسبولوظائف اديد حتل ولعمااتقييم  يفتساعد  يتلت اخططاملاحد أمع اقر مللتنظيمي ايكل هلا ربيعت

 ان.لديوم واقسات وأديرياملامن حيث تباين داري، إلالسلم ا
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 لعامة:دارة اإلا 1-

 نم 674دة طبقا للما، ريألخا اسه هذأيري لذداري اإلالس م وا لعاادير ملامن ن تتكو، قرملا يف لعلياالسلطة اهي 

لعمل ا رياصة بسخلت التوجيهاء اعطاارات وإلقرار اصدإ يفت لصالحياادير كامل ملا اذهلو .ريلتجان القانوا

 عها.وفرولشركة اخل دا

 لتدقيق:اخلية  2

 ،ريلتسياقبة اقسم مر ىلإلوظيفة تابعة القد كانت فيما قبل هذه م، لعاادير ملباة ية على عالقة مباشرلخلاهذه 

 م.لعاادير ملا ىلإيسلمها ي لذاير لرئيسه ريسلم تقاومر أواخلي يتلقى الدادقق ملن احيث كا

مع ة لتدقيق مرتبطة مباشراصبحت خلية أ 2005 عامـلا يفعلى سلطة أ ربيعتي لذوا

 دير ملا

يفيفر يفو

GAO لةولدت اامهل مساثمي 36قم ا رهذوD.P.E du 36 n° "note ت لتوصيااموعة من جمعلى ي توحتو

 نذكر منها:

 .ؤسسةملا يفلتدقيق بأعلى سلطة ابط مصلحة ر -

 .ظيفتهوسة رماملية ورلضرالسلطة ا منحهوخلي الدالتدقيق استقاللية ن اضما -

صبح أ يلبالتات. وساباحلا احافظوولقابضة اللشركة داري إلالس والتدقيق امصلحة  نيظيفية بت وضع عالقاو -

 تسليمأو مر مهمة أص تلقي خيساطة فيما ة دون أي ومباشرم لعاادير ملاخلي يتعامل مع الدادقق ملا

 ير.رلتقاا

 كذلك، وريلتسياءات اجرام إرتحالتأكد من ا يفدقق ملم اتتمثل مهاو ختلفةملاألنشطة ت واالعمليافحص وتدقيق 

 عها.وفرولشركة اخل دالشركة ت احساباو
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 لتسيير:اقبة اقسم مر 3-

 : يفيتمثل 

 .ءالحصاو التحليل ة ائردا -

 .لتكلفةاسعر  -

 نة.ازوملة ائردا -

 لتحليل:والتوطيد اقسم  4-

 اذهم حيث يقو، ترتكز عليهي لذي الفقرد العمواها رباعتبات، ديرياملم واألقساايع مجثيقا مع وتباطا ارترتبط 

 ا هي :ظائفهوهم ات وألوحدايع مجمع ري لتجاط اتعلقة بالنشاملواختلفة ملت العملياالقسم بتسجيل كل ا

 .لبنكيةت العالقاا -

 .ريتالفواتسديد  -

 .بائيةجلواسبية احملانية ايزملاد اعدإ -

 ن.لديواتسوية  -

 .ريشاملامتابعة  -

 ية.دقتصات اليالحت -

 لعامة:دارة اإلاقسم  5-

 لقسم هي:ا اهذم مها

 .ينهملر اساملا ريطط لتسيخمسم ر -

 لقانونية.اتابعة ملوالبشرية ارد اوملا ريتسي -

 الجتماعية.ت ادماخلا ريتسي يفكة رشاملانة جليساعد  -

 ؤسسة.ملت اتلكاممافظة على حملا -

 ؤسسة.ملا يفا وأدواكاتب ملايتابع ويهتم  -

 جن :والداقسم تربية  6-

 لتموين.والصحة ج، اإلنتااجن من ناحية والدامهمتها متابعة تربية  -
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 م

 لصحي.انامج ربلاعلى متابعة ص رحي -

 للمؤسسة.ج إلنتااطط خمبوضع م يقو -

 مة لتحسينها.زلالاءات اإلجراخذ وأإلنتاجية اصائص خلاليل حت -

 : لتغذيةاقسم  7-

كذلك ولصيانة والنقل ون، اخزملا ريتسيم، ألنعااغذية أصناعة  يفتخصصة ملات الوحدط اتابعة نشامبتم  -

 قبةامر

 لنوعية.ا

 لبيع.اتضمن مصلحة ما بعد  -

 ن...مث -طلبق لسواسة رابدم تقو -

 ية للمؤسسة.رلتجاالسياسة ز ااجنا -

 لبيع.ت اتوقعا -

 لمركبالعمل في م الثالث : نظاالمطلب ا

 :1يللتاالنحو اعلى ن ركب يكوملا يفلعمل م انظا

 لمجمع:اخل دالبشرية ارد اتيجي للمواالسترالتسيير ا -

 : ديلعاالتوقيت ا -أ 

ة دارلإلت ساعا 8صص ختحيث   حةارتقت لالسوصيص ختمع ع ألسبوا يفم ياأستة ى لعمل مستمر على مدة امد

 ألمن.ل اساعة لعما 12و

 همأ من نيستخدمملا مصلحة ئيسر به ىلأد ما حسب ركبملا يف لتوظيفا عملية ربتعت :  لتوظيفا -1

 .لعمليةا ذههل ةريكب يةمهأ يليو ركبملا نفإ سألساا اهذ علىو فيه دةوجوملا تلعملياا

 

 

 

 نذكر منها:ب سباة ألعدم لتوظيف تقواعملية إن  لتوظيف:ب اسباأ- -2أ

 رطاإيتطلب ط بشرة خلق مناصب عمل جديد ،قيةرتلل، العماامناصب ر حالة شغو،لعملد اعقوء ا، إلتقاعدا

 ة.ربللخة ريية كبمهأع يعطي  ا اهذأن  ىلرة إإلشاامع ن ألحياابعض  يفسامي ر طاأو إ
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 جي.رخار مصدوخلي ر دا: مصدنيئيسيرين رلتوظيف مصدالعملية ان  لتوظيف:در امصا -3-أ

 ر.صدملا اعلى هذ جن يرتكز خاصةوالدافمجمع تربية ل لعمااترقية  يفيتمثل  خلي:الدر المصدا -

 عنن يكوولبشرية اها اردمو يفة تكن متوفر ملءة لكفاا ىلإمع عند حاجته ا ليه إيلجأ  جي:رلخار المصدا -

 .طريق 

 لتكويناكز امرت، (جامعاج لتخراكز امرل تصا، التوظيفت امسابقا يفتسجيل ت، االوائد ارجلا يفت إلعالناا

 خلا...ينهملا

 ةعمليات ) عن خطونيستخدمملائيس مصلحة ل (رسئوملالسيد ال اقوأحسب  لتوظيف:احل عملية امر -4-أ

 متسلسلة هي:ات خطوة ضع لعدختلتوظيف ا

 لعاملة.اليد اكتب مبل التصاا -

 .نيشحرتملاملف ل ستقباا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 قبة بالمجمعالمروالتدقيق م الثاني: نظاالمبحث ا

 لتالية:العناصر ا لمع من خالتصلة باملاقبة ارملوالتدقيق م انظا ىلق إلتطراسيتم 

 خليةالداقبة المراف اهدو أين ردلموت / المشترياول : دورة األالمطلب ا

 ينردلموت / المشتريادورة ا -الأو

 لتالية:العناصر ورة الداتتضمن هذه 
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 ين.ردمو -ت يارتشمل، أي التدقيقق دورة اديد طرحتهو اءات إلجرامن هذه ف دهلا اءات:إلجرامن ف لهدا1-

 .نيستلمملالتدقيق ق ايضم ميثا ليهم:إلمرسل ا2-

 ت.ستوياملايع مج يفين ردوملت احسابااء ولشرت ايع عمليامجلتدقيق تتطابق مع اعملية  ة:لمغطاالمساحة ا3-

 لتدقيق.ق اميثا يف نيجردملالتحديث ق اطروط وشر لتحديث:ا4-

 خليةالداقبة المراف اهدأ -ثانيا

 لتالية:ت اضاارتالفن اخلية لضماالداقبة ارملف اد

 اء؛لشروالبيع ورة الداعملية  يفقبة امر 1-

 

 طلبها بطريقة مالئمة متو نيناقوو ريفق معايوجت أدر

 

ت طلبياأن 

 اءلشرا

 ؛I=QCI يفلتسلسل ا 2-

 نلضمات لطلبااصل وقبة امر 3-

 ؛مناسبةو

يف رمصاازم، لواد وموت، خدما رات،ستثماا )... لسلعاتتطابق مع 

عامة

ان          ضم 4- ( ريتالفوايع مجأن 
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 .سجلت بطريقة صحيحةوتالمها بالفعل سا متت، ودماخلوا

 .لوظائفاليل حتعلى دا ستنا، ابطريقة كافية متلوظائف م واهاملامسألة فصل ن ضمام: هاملافصل  5-

 .قيّمت بطرقة صحيحةت يارتشملايع مجن أ ّن ضما لتقييم:ا 6-

 ناسبة.ملامد ا وموعدها  يفمسجلة ت بيعاملت وانتجاملت وايارتشملايع مجن أن ضمات: لعملياافصل  7-

قبة ارملن استبياى اعلى مستودة دحمدورة تتضمن  يتلالية وألم اهاملاموعة من جمعلى ي توحتاء لشراظيفة و

 خليةالدا

 هي: ئيسيةت رلك عن طريق متتالياو ذ

 .اجةحلاعن  ريلتعبا -

 .اءلشراطلب  -

 .اءلشرامر بطلب أوا -

 .اءبالشرذن إلاطلب  -

 .لطلبيةل اساإر -

 .لبضاعةم استالا -

 .ستلمةملرة الفاتواردة والوابضاعة لا نينة برمقا -

 .رةلفاتوم واالستالاصل و نينة برمقا -

 .يباسحملالقيد ا -

 .يباسحملالقيد اقبة امر -

 .لتسديداصل و -

 .تيارتشملاسجل  يفلتسجيل ا -

 .ينردوملب احسا يفلتسجيل ا -

 .تساباحلاين مع ردوملاتقريب كشف  -

 .ماعيجلب اساحلاين/ ردوملازن اتقريب تو -

 .اءلشرامركزية  -

 .لشيكارير حت -
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 .لشيكء امضاا -

 .لشيكل اساار -

 .تالتفاقيام استالا -

 .لدفعأوراق اديث سجل حت -

 .زينةخلأوراق اديث سجل حت -

 .يرربلتاشطب قسائم  -

 خيل.ادملامتابعة  -

 ألسئلةاجوبة أيبحث عن  ريألخا اهذأن حيث ، دققملاليل حتول ضمن جدن ستبياا يف نيلتسلسل مبا اهذ

 لتالية:األساسية الوسائل ام اباستخد

 .تقابالملا -

 .تالحظاملا -

 لوثائق.ا -

 لنهائي.التقرير اتعتمد مع ف سو يتلالتدقيق الطريقة دة دحمحة وطرملاألسئلة اجوبة أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألساسية للرقابة الوثائق الثاني: المطلب ا

 لوثائق نذكر:اهذه  نيمن ب

 .لطلباصل و -
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 .مالستالاصل و -

 .كلالستهالوج رخلاصل و -

 لطلب:اصل و 1-

 ين:ءضع إلمضاخيأن ب جي، لطلباصل ل ويتم قبو ىتح

 .نيمثلملة أو الوحدأو اؤسسة ملامدير   -

 .نيمثلملأو التموين ل امسئو  -

 اءلشرا طلبس ساانسخ على  03 يفلتموين أو البيع امن قبل مصلحة خدمة ر رحملطلب اصل ن وغالبا ما يكو

 ختصة.ملايئة هلامن قبل 

 رد.ألصلية للموا 01قم :رلنسخة ا  -

 اء.لشراصلحة خدمة ملنسخة  02قم :رلنسخة ا  -

 م.الستالاقبة ارملى خرأنسخة  03قم :رلنسخة ا  -

 م:الستالاصل و 2-

 زن.خاملا ىلاتدخل أن لسلع قبل م استالالوقت مع انفس  يفر رحمن يكوأن ب جيم تالالساصل و اضع هذخي

 :ىلالوصل ا

 لطلب.اصل ويطابق أن ب جير رحمم ستالاصل ولكل 

 ن.خزملاثائق وللتثبت من ف يهدم الستالاصل و -
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صل و -

دة عام الستالا

ر رحمن ما يكو

 05على شكل 

 نسخ:

قم رلنسخة ا -

اسبة حملا01:

تعلفة ملا

 جنتوملبا

قم رلنسخة ا -

اسبة حملا 02:

 لعامة.ا

 .نخزملا ريمس 03: قمر لنسخةا -

 .نخزملا نيما 04: قمر لنسخةا -

 .  جنتوملا صلأ تتضمن05: قمر لنسخةا -

 

 و لتسمينا اتحدو بين ما تالختالفاا همأ و لتدقيقا تعمليا: لثالثا لمطلبا

 لذبحا

 لتدقيقا تعمليا -الأو

 :تقني تدقيق -أ

 .اتريبوق ذبحمب ألبيضا جلدجاا اتحدو يف لتباينا مشكل سةدرا -

 .حذبوملا جلدجاا عن لناتجا داءألا ريمعاي ثتبا  -

 .طبية داتشها ريرحت و بلعيوا و اتلوحدا دعد و ذبحملا طنشا ريلتسي يبيطر توظيف  -

 .ةيدجلا لنوعيةا ذو جلدجاا يف تلوفياا دعد يف للتحقيق نةجل تشكيل دةعاا  -

 :نلمخزا تسيير تدقيق -ب

 .نتهيةملا تللمنتجا نخزملا ثائقو ديثحت -

 .ففاجلا لمعد نتبيا ىلإ فد  بعملية ملقياا -

 .نتهيةملا تللمنتجا ثالثي دجر ضتفر بعملية ملقياا -
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 ةـالصـخ

 

 

 رةباع مع ا اهذ أن جدناو ،ORAVIO  ببالغر جنوالدا تربية مع      هذه ستنادرا لخال من

 وعفر ةعدو ، ةمباشر بطريقة عليها فيشر اتحدو ةعد يضم ريلكبا جمحلا من مؤسسة عن

 اهلاعموأ اهلما أسبر مستقلة ةمهمسا تشركا عن رةعبا هي و ةمباشر ريغ بطريقة عليها فيشر

 ،للمؤسسة لرئيسيا قرملا يف ديرينملا لسجم فطر من فظةحملا ريتسي بطريقة كلها ريتس لكن

 موحل ،ججاد من وعلفروا اتلوحدا هذه تمنتجا دتتعدو ،حدهمأ برئاسة ءعضاأ ثالثة يضم يلذا

 .خلا  اءرمحو بيضاء

 هةجلا و لتدقيقا اعنوأ تتضمن خطة سساأ على يطبق بالمجمع خليالدا لتدقيقا منظا أن كما

 أساسية ريومعاي وقواعد كائزر ىلإ تاجحي عمله خليالدا لتدقيقا دييؤ ولكي ةلوحدا بتدقيق اصةخلا

 أن ستنتجناا و المجمعب خليالدا لتدقيقا قميثا ربع لفصلا اهد يف ليهاإ تطرقناوقد  وأدوات مهمة

 مل ما هو و ستمرملا لتكوينا بينها من بسباأ ةلعد جعرا لكوذ ريعايملا بكل يعمل ال المجمع

 .مع با خليالدا لتدقيقا مصلحة ادفرأ عليه صلحي
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   الثالث الفصل      
 دراسة حالة مؤسسة تربية الدواجن 

 



 خاتمة

 

"، وكان ذلك  بغرض تدقيق ادارة المخزونات هذا البحث بدراسة " خالللقد قمنا من 

، ومدى أهميتها التي تكمن في الرفع من درجة المؤسسةمحاولة معرفة واقع الرقابة الداخلية في 

وبالتالي  المالية، وهذا ما يعطي الصورة الصادقة للقوائم المخزونوالشفافية في إدارة  اإلفصاح

 المصالحوأصحاب  المساهمينمما يضمن حماية حقوق  عنها المفصح المعلوماتمصداقية 

 للمؤسسات.

أي ان نظام الرقابة الداخلية يساهم في دعم حوكمة الشركات ما يجعله آلية فعالة من آليات 

 المحلية االستثماراتوجذب  المنافسةالحوكمة الجيدة للوصول الى اقتصاد وطني قوي قادر على 

 .واألجنبية

 وأسقطناالجزائرية  االقتصادية المؤسساتكنموذج من  تربية الدواجن وقد اخترنا مؤسسة 

 عليها دراستنا، وتوصلنا الى جملة من النتائج.

 وكانت اهم نتائج عملنا تتمثل في:

 

 :راسةنتائج الد 1

 والتوصيات واإلجراءاتمجموعة من القوانين الداخلية  خالليضطلع نظام الرقابة الداخلية من   -

، وضمان بقائها والعمل االقتصادية المؤسساتوطرق العمل إلى رفع مستوى حوكمة في  اإلدارية

 تنافسيتها.على رفع 

 .مهما كان حجمها ونوع نشاطها المؤسسةدورا هاما في إدارة مخزون  التدقيقؤدي ي  -

 في النشاط، تتوقف أساسا هذه واالستمراريةمن البقاء  بالمؤسسةتمكن فعالية الرقابة الداخلية   -

 المؤسسة.مع اهداف  المطبق، ومرونة النظام مالئمة وضوح,على مدى  المساهمة

استعمال أسلوب خرائط التدفق يعطي لقارئها فكرة سريعة عن نظام الرقابة الداخلية وتمكنه من   -

ن جودته بسرعة وسهولة، ولكنه يطلب وقتا طويال في اعداده وجهدا في اختيار الرموز الحكم ع

 .المناسبة

 

 

 



 

 اختبار الفرضيات: 2 

 بحثنا توصلنا الى نتائج التي أدت الى اختبار الفرضيات: خاللمن 

وتفادي المؤسسة التحكم في وظائف  التدقيق يضمن لى التي تنص على أن االوبالنسبة للفرضية   -

له من فعالية في التحكم  لمايعمل كمصفاة للمؤسسة ه بها، فقد تحققت وتم قبولها حيث ان االخالل

 .التي يقوم عليها األساسية المبادئالجيد نتيجة تطبيق 

 التدفق، خرائط االستقصاءاما الفرضية الثانية التي تنص على انه من بين طرق التقييم نجد   -

فقد تم نفيها، حيث انه وجدنا ان المؤسسة ال تستخدم مثل هذه الطرق لعدم المحاسبي، فحص النظام 

وجود وظيفة المدقق ألداخلي غير ان أساليب الرقابة المستخدمة والمتمثلة في الجرد والتقارير 

 وجدت بالمؤسسة. 

قة بين الرقابة على مختلف الوظائف عالتوجد  الالفرضية الثالثة التي تنص على انه  وأما  -

 بالمؤسسةتم نفيها، حيث ان الرقابة على مختلف الوظائف  للمخزونوالرقابة الجيدة  بالمؤسسة

قة بين هذه الوظائف ووظيفة إدارة التضمن الرقابة الجيدة للمخزون الى حد ما، حيث انه توجد ع

 المؤسسةحظنا في الجانب التطبيقي ان ال، ولقد تطرقنا اليها في الجانب النظري، كما المخزون

 تستعين بهذه الوظائف لضبط الرقابة الداخلية في إدارة مخزوناتها.

، فقد تم التدقيق اما بالنسبة للفرضية الرابعة التي تنص على انه يوجد معوقات تحد من فعالية   - 

تربية بمؤسسة  المتبعة اإلجراءاتعلى مختلف  والطالعدراستنا النظرية  خاللاثباتها حيث انه من 

للتعليمات  الموظفينفي: سوء فهم  حظنا ان معوقات الرقابة والتي تقف في وجهها تتمثلال ،جنالدوا

والتواطؤ وهو ما يثبت صحة اإلرهاق ، االنتباه، عدم اإلهمال التقدير,جراءات، أخطاء واال

 فرضيتنا.

 

 

 

 

 

 

 التوصيات واالقتراحات:  3



وضع بعض التوصيات او  ارتأينااليها،  المتوصلالنتائج  خاللدراستنا التطبيقية ومن  خاللمن 

 الوقوع في مشاكل: المؤسسةحتى تتفادى  االعتباراملين ان تؤخذ بعين االقتراحات 

 

وتحسسيهم  المؤسسةوضع برامج لتوعية العاملين حول الرقابة الداخلية ومدى ضرورتها داخل   -

 .بدورها الفعال

 المؤسسة. اخل خلق ثقافة الكل يراقب والكل مراقب د  -

 تخصيص اقسام مستقلة في الهيكل التنظيمي لكل الوحدات والعمل على فصل الواجبات لتحقيق  -

 التدقيق .اهداف 

 .اكثر بعملية التدقيق الداخلي و خلق منصب خاص بها االهتمام  -

 .التدقيق او الرقابة القيام بعمليات تكوين للعاملين رفع مستواهم وكفاءاتهم بما يخص   -

 



 

 :الملخص

 

لتحسين إدارة  التدقيقلعبه يهدفت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على الدور الذي 

الى  باإلضافة ومقوماتهومكوناته  التدقيقالتعرف على مفهوم  خاللن موذلك  للمؤسسات المخزون

. وقد اثبتت الدراسة المخزونفي تطبيقه ومن ثم مدى مساهمته في تحسين إدارة  المتبعة اإلجراءات

وذلك  المؤسسةفي  األهداف المسطرةالى ان تطبيق نظام رقابة داخلي فعال يساهم في تحقيق 

 .المخزون الدارةللتحكم الجيد 

 ، تقييم نظام الرقابة الداخلية.المخزون، إدارة التدقيق :  المفتاحيةالكلمات 

Le résumé  :  

Cette étude vise à éclaircir le rôle du contrôle interne dans  l’amélioration 

de la gestion des stocks des entreprises, et ceci à travers l’identification du 

concept du système de contrôle interne et ses composants, plus les 

procédures suivis dans son application puis connaitre jusqu’à quel point il 

participe à l’amélioration de la gestion des stocks. 

Cette étude a prouvé que l’application d’un système de contrôle interne 

efficace aide à la réalisation des objectifs prévus par l’entreprise. 

Mots clés : Audit , gestion des stocks , l’évaluation du système contrôle 

interne. 
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 الداخلي التدقيق لمعايير وفقا التطبيق و النظرية بين الداخلي التدقيق الوردات، هللا عبد خلف

 . 54ص 2006عمان األردن  والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة ،الدولي

 مصر، معدلة، السادسة الطبعة ،النشر دار مجهول المراجعة، أصول ،جمعة شعراوي سهير

  . 31 ص ، 2001

 .. 3  38 ص ذكره، سبق مرجع علي، نصر الوهاب عبد الصبان، سمير محمد

 . 29 ص ، ذكره سبق مرجع ، جمعة شعراوي سهير

 . 35 ص ذكره، سبق مرجع علي، نصر الوهاب عبد الصبان، سمير محمد

 . 28 ص ، ذكره سبق مرجع ، صديقي مسعود طواهر، التهامي محمد

 44 ص ، ذكره سبق مرجع ، حسن علي شريفة ، الصبان سمير محمد ، الصحن محمد الفتاح عبد

. 



 . 36 ص ذكره، سبق مرجع علي، نصر الوهاب عبد الصبان، سمير محمد

 206نفس المرجع ص ألفين أرينز وجيمس لوبك ، المراجعة مدخل متكامل

 25صديقي مسعود نفس مرجع السابق ص

 2006تدقيق الحسابات المعاصر،دار الميسر للنشر و التوزيع ،االردن  غسان فالح المطارنة ،

 37ص

 55ص2000خالد أمين عبد هللا علم تدقيقالحسابات ، دار وائل ،عمان ،الطبعة االولى ،

 60نفس المرجع السابق ص

 52محمد سمير الصبان و عبد الوهاب نصر على نفس المرجع السابق  ص

 42غسان فالح المطارنة نفس المرجع السابق ص

الرمحي زاهر ,تطوير أسلوب التدقيق المبني على المخاطر ، اطروحة دوكتوراه ، جامعة عمان 

 82ص2004العربية االردن 

المتضمنة ،  25/03/2009للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ،المؤرخة في الجريدة الرسمية 

 62، ص 19، العدد 25/11/2007الصادر في  11-07، لي الجديدلمشروع النظام المحاسبي الما

 . 

 .85، ص 1992، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ، سنة  المحاسبة العامةمنصور عبد الكريم ، 

 . 62للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، مرجع سبق ذكره ، ص الجريدة الرسمية 

، دار فكر للطباعة و إدارة الموارد حديث للشراء و التخزينهيثم يثم الزعبي ، محمد العدوان، 

 20، 01النشر والتوزيع، عمان األردن ، ط

 . 46، مرجع سبق ذكره ،ص إدارة الموارد حديث للشراء و التخزينالزعبي ، محمد العدوان،  

 . 582، مرجع سبق ذكره ص  المحاسبة الماليةفالتر ميجس و روبرت ميجس ، 

 40، ص  2004، ديوان المطبوعات الجامعية ،  المحاسبة المعمقة في المؤسسةعاشور كتوش ، 

. 

المعاييرو  -، اإلطار النظريأصول و قواعد المراجعة و التدقيق الشامل محمد السيد سرايا، 

 .   439. ص  2007المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، الطبعة األولي –القواعد 

 . 440نفس المرجع السابق ، ص



اإلطار النظري و  –المراجعة و تدقيق الحسابات محمد تهامي طواهر و مسعود صديقي ، 

 . 151، ص2006، الجزائر ،  ديوان المطبوعات الجامعية –الممارسة التطبيقية 

، محمد عبد القادر الديسطي و أحمد  المراجعة مدخل متكامل ، ترجمةألفين أرينز و جيمس لوبك ، 

 .   840، ص  2009للنشر، المملكة العرية السعودية ، حجاج، دار المريخ 
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