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  قد إىل
اس  نو  ، األوىل وت     من إىل ، درتر   ب  ني الذي بر

   يزل ولم أعطات 
 يعطين 

ي " به افتخارا ليااع رأس   رفعت من إىل ، حدود بال  "العزيزيأب  

 ىل   ذخرا هللا أدامه

 

   إىل
   الن 

   ، عينيها قبل قلبها رآت 
   إىل ، يديها  قبل أحشاؤها وحضنتن 

 شجرت 

  
   ليهإ آوي الذي الظل إىل ، تذبل ال الن 

ي"   حي    كل ف   " الحبيبةيأم 

 هللا حفظها

 

   الشموع إىل
  إخو الطريق ىل   تنب   الن 

إيمان،يشهريالدين،يإلهام،يإيناس،ي ت 

   الذين ليلياو محمديسعيد،
  مقابل دون العطاء وواصلوا شجعوت 

يمحمدوإىل رفيق درتر  وسندي   
 أدامه هللا سندا ىل   داب 

 

   ،  المكنونة واللؤلؤة المصونة والدرة المضيئة الجوهرة إىل
 الغالية أخن 

 زينبيصدوقي

 

 ،،، جهدي ثمرة أهدي جميعا همل

 

 

 

يبنيمحمدينوالييي



 

 

 

 يا من احمل اسمك بكل فخر ، يا من أفتقدك منذ الصغر

  هلل أهديك هذا البحث 
ي» يا من يرتعش قلنر  لذكرك ،يا من أوعدتن   « أب  

 الغاىل  رحمة هللا عليك

.............وعلم    
 إىل  حكمن 

 إىل أدتر  ..............وحلم  

...........الهداية  
 إىل طريق 

  الوجود بعد هللا ورسوله 
ي» إىل ينبوع الصبر والتفائل و األمل إىل كل من ف  أم 

 « الغالية

  عىل أنفسهم
  ومالذي بعد هللا ، إىل من أثروت 

 إىل سندي وقوت 

  
  علم الحياة ، إىل من كانوا مالذي وملجن 

 إىل من علموت 

ي» من تذوقت معهم أجمل اللحظات   إىل  
 « أصدقاب 

  
 إىل من سأفتقدهم....وأتمن  أن يفتقدوت 

  باهلل.... ومن أحببتهم باهلل
 إىل من جعلهم هللا إخوت 

 

 

 

يأحالميصليحة  رفاع 

 



 

 

 

 عىل أعاننا الذي كلماته ومداد عرشه وزنة نفسه ورضا خلقه عدد وحده هلل الحمد

 عظيما، علينا فضله وكان نعلم نكن لم ما وعلمنا المذكرة هذه إتمام

 عىل وتسلم ونصىل   نفسك، عىل أثنيت كما أنت عليك الثناء نحص   ال فسبحانك 

 وأوليائه وصحبه آله وعىل محمد سيدنا أنبيائه صفوة

 

اف قبل الذي عمر إبراهيم   األستاذ إىل واالمتنان الشكر بخالص أتقدم  هذا عىل اإلشر

   بالجهود عرفانا العمل
   بذلها الن 

 
 المذكرة هذه إنجاز سبيل ف

 

   ساهم من كل إىل بالشكر نتقدم كما
 
          بعيد من أو قريب من البحث هذا إعداد ف

   بقلبه أو بلسانه أو بيده سواء ساعدنا و
 
 المذكرة هذه إعداد ف

 

   يفوتنا وال
 
 تدقيق تخصص 0202 دفعة وزميالتنا زمالئنا كافة إىل نتقدم أن األخب   ف

   ماىل   و محاسنر  
 .هللا بإذن موفقة حياة لهم بالتمن 
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 مقدمة : 

الوحررررردة الفعالررررررة  باعتبارهرررررا   وأهررررردافهاالرررررذت  رررررهدته املؤسسرررررات مرررررن حيررررر  نشررررراطها ووظائفهرررررا  يررررررالتغ  نإ

واالهتمررررام   مررررا يفرررررض عل هررررا ضررررمان اللسرررريير الحسررررن وفعاليررررة نشرررراطاتها ’االقتصررررادت والنشررررطة فرررري النسرررري  

وحسررن اختيررار القرررارات مهمررا ارران نوعهررا وال رري تم  هررا مررن  ’أقسررامهاالتنظيميررة داخررل  واإلجررراتاتبالعمليررات 

   .امثال استغالالاستغالل مختلف الوسائل املادية والبشرية 

تقنيرات تسراعد علرل ذلرن ومرن برين   أويجراد وسرائل إولكي تتح م املؤسسة في نشاطاتها من الضرورت عل ها     

بعررد ظهررور النظررام  األخيررر  اذحيرر  ظهررر هرر املراجعررة,  خرررآو كمررا رعرررف بمصررط   هررذه الوسررائل الترردقيق  هررمأ

موالهرررا وجرررب الفصرررل برررين املل يرررة واللسرررييرومعه أاملؤسسرررات االقتصرررادية ور و   كبرررر  جرررم املحاسررربي ومررر 

ن أمن املسرتحيل   وبمرور الزمن اصبح اإلدارةموال من عدم تطبيق املسير تعليمات صحاب األ أيظهر تخوف 

   إلررل باإلضررافةوذلررن ملررا تتطلبرره هررذه الوظررائف مررن كفرراتات متخصصررة  نجررد املسرراهمين رشرراراون فرري اللسرريير 

  التررردقيق الرررذت يقررروم بررره  رررخص فظهرررر  اإلداريرررة جهزتهررراأتررردخل الدولرررة ال بيرررر فررري مختلرررف املجررراالت وتوسررر  

 .املسلثمرة أموالهمعن نليجة  األموال أصحابيطمئن  خارجي أومحايد ومستقل سوات اان داخلي 

رران هرررردف املررردقق إفررر  عررررن مرررد   رررررعية  إثبررراتوقرررررائن  بأدلرررةت محايرررد مرررردعم أر  إعطررراتتدخلررره هررررو  أثنرررراتذا ار

تعردد  أفررزتفاملجراالت املختلفرة واملتعرددة  الحسابات الذت رعطري املعلومرات املحاسربية قروة قانونيرة وصدق

وخصرروم ال رري  أصررول اميررة وعناصررر امليةانيررة مررن الترردقيق ليصررل الررل مجررال الحسررابات الخت أنررواعواخررتالف فرري 

والعمرررررررل علرررررررل رفررررررر  املسرررررررتو  االدارت اتخررررررراذ القرارات وال فايرررررررة  وأسررررررربا ها نحرافررررررراتاال تحديرررررررد   إلرررررررلتهررررررردف 

 .االقتصادية

مبا ررة علررل  أثررتوال ري  اآلخرررينوبعرد التحروالت السياسرية االقتصرادية ال رري عرفجهرا الجزائرر خرالل العقردين  

االقتصرادية ال ري قامره  هرا  اإلصرالحاتاملحيط االقتصرادت واالجتمرا ي للمؤسسرات االقتصرادية خاصرة بعرد 

نمررط  إحرردا السررلطات العموميررة منررد عهايررة عشرررية الثمانانررات وعقررد اللسررعينات وال رري تحرراول مررن خاللهررا 

ملؤسسرة فري مثرل هرذا املحريط الررذت آليرات السروق محرل التخطريط املركررزت ولتضرمن ا  برإحاللجديرد لللسريير 

  أصررررربحهوفررررري مثرررررل هرررررذه الظرررررروف  األجنبررررريعلرررررل االسرررررلثمار   تشررررروه بررررره املخررررراطر واملنافسرررررة نليجرررررة االنفترررررا 

املعنيرررة معلومرررات   األطررررافالتررردقيق الرررذت ال غ رررت عنررره فررري تزويرررد مختلرررف  إلرررلم حررره   إلرررلاملؤسسرررة فررري حاجرررة 

 ت.دقيقة وذات مصداقية تم  هم من اتخاذ القرارا

 



 
 ب

عليه من خالل هذا البح  يم ن صياغته   اإلجابةومن خالل ما سبق يم ن طر  اللسا ل الرئاس ي ومحاولة 

      :  تيااآل

 ؟   املؤسسة اإلقتصادية ماهو التدقيق املحاسبي ومدى مساهمته في ترشيد القرارات

  ꞉الفرعية التالية  األسئلة  إللجابة علل هذا اللسا ل يتطلب منا تجزئته ولل 

  طار املفاهيمي لتدقيق الحسابات؟ ما هو اإل 

  طار املفاهيمي التخاذ القرارات؟ما هو اإل 

 ما مد  مساهمة التدقيق الداخلي في اتخاذ القرارات في الجزائر؟ 

 ꞉الفرضيات 

 : ساسية التاليةعلل اللسا الت ننطلق من الفرضيات األ  وللجابة

  دور مهم في املؤسسة وبالخصوص التدقيق الداخلييلعب التدقيق املحاسبي. 

   أهدافهايجب علل املؤسسة اتخاذ القرارات ال ي تتماش ت م. 

 .رساهم التدقيق الداخلي في اتخاذ القرارات 

 : أسباب اختيار املوضوع

  ن التدقيق املحاسبي رعتبر كمرحلة عهائية في مجال الدراسات املحاسبية.الرغبة الشخصية أل 

  وهررو  وإجراتاتررهوقواعررده ومفاهيمرره   أصررول نرره علررم قررائم بذاترره لرره أللدارسررين لعلررم الترردقيق بنررذكر

 كثر من علم.أيجم  

  حاجررررة املؤسسررررات الجزائريررررة ال رررري  ررررهدت تحرررروال جررررذريا فرررري املحرررريط االقتصررررادت لهررررذه اآلليررررة بغيررررة

 .اإلدارةتحقيق ال فاتة في 

 واضي  .ثرات امل تبة بمثل هذا النوع من املمحاولة منا إل 

 

 

 



 
 ت

 : منهجية البحث

ال ري ترم طرحهرا واختبرار صرحة  اإل ركاليةعلرل  واإلجابرةتم اعتماد املنهج الوصفي في الجانب النظررت للدراسرة 

 .الفرضيات ال ي وضعناها وهو املناسب لهذا النوع من الدراسات

 .والية مستغانم ONABمؤسسة وحدة أغذية األنعام  عللالستطالع ا امليدانيةفي الدراسة كما تم 

 : أهمية البحث

موضوع التدقيق املحاسبي ودوره في اتخاذ القرار,اونه رسراعد علرل تجراوز  أهميةالبح  من   أهميةتتمثل       

غيرررر روتينيرررة أو حلرررول غيرررر تقليديرررة  إلرررل,وال ررري تحترررا    واإلداراتالصرررعوبات واملشررراال ال ررري تواجررره املنظمرررات 

الوسررائل   اإحررد عمررل املرردقق الررداخلي ومهاراترره  ارإظهرر, ومررن الضرررورت إيجادهرراينبغرري علررل املرردقق الررداخلي 

 الهامة والضرورية لتجاوز هذه الصعوبات.

 : الدراسات السابقة حول املوضوع 

 : م ها ، هناك عدة دراسات سابقة تناوله هذا املوضوع

دور املراجعررة الداخليررة فرري اتخرراذ القرار,مررذكرة مقدمررة لنيررل  ررهادة املاسررتار فرري علرروم  :قرررع عبررد السررالم -0

اللسرررررريير تخصررررررص فحررررررص ومراقبررررررة اللسرررررريير,الية العلرررررروم االقتصررررررادية والتجاريررررررة وعلرررررروم اللسرررررريير,جامعة  

 .3102-ورقلة-قاصدت مربا 

معرفررة كيررف تعمررل املراجعررة الداخليررة بجميرر  مقوماتهررا فرري  إلررلحيرر  اهررتم الباحرر  مررن خررالل هررذه الدراسررة 

ومررررد  تطبيررررق املراجعررررة الداخليررررة فرررري املؤسسررررة الجزائريررررة ومررررد   تر رررريد عمليررررة اتخرررراذ القرررررار فرررري املؤسسررررة,

 مسرررراهمجها فرررري اتخرررراذ القرررررارات , حيرررر  تعتمررررد الشررررركة علررررل وظيفررررة املراجعررررة الداخليررررة ال رررري تسرررراعدها علررررل

جية ياالسررترات أهرردافهاتحقيررق  إلررلهلهررا رقابيررة تؤ أنظمررة تب رري  إلررل,فسرر ل دائمررا  كل فعررالبشرر  إدارتهرراالرتح م فرري 

فرري املؤسسررة  وأسراليهها  أنواعهررا,فكران بررذلن للمراجعرة الداخليررة دورا كبيرررا فري عمليررة صررن  القررارات بمختلررف 

 الذت جعلها تحقق نتائ  متالحقة. األمر,

املاجستير,تخصرص  ل القرار,مذكرة مقدمة لنيل  هادةدعم وتفعي دور املراجعة الداخلية في :نقاز احمد  -9

 . 3112ومحاسبة جامعة االغواط مالية 

معرفرررة الطررررق ووسرررائل املراجعرررة الداخليرررة ال ررري مرررن خاللهرررا دعرررم   إلرررلحيررر  اهرررتم الباحررر  فررري هرررذه الدراسرررة 

 وتفعيل القرارات داخل املؤسسة .



 
 ث

ها ودورهررررا فرررري تحسررررن تسرررريير املؤسسررررة,مذكرة مقدمررررة لنيررررل املراجعررررة الداخليررررة مسرررراهمج:  شررررعبان لطفرررري  -2

 .3112 هادة املاجستير في العلوم االقتصادية جامعة الجزائر 

معرفرررة كيرررف تسررراهم املراجعرررة الداخليرررة فررري تحسرررن تسررريير   إلرررلالباحررر  مرررن خرررالل هرررذا البحررر   محيررر  اهرررت

 املؤسسة. خاللها يتم تحسن تسييرة ال ي من املؤسسة من خالل سرد الطرق الحديثة للمراجعة الداخلي

 : حدود البحث

 والية مستغانم ONABمؤسسة وحدة حذية األنعام  تم اختيار ꞉الحدود املكانية 

 (.3131 ماتتتمثل الحدود الزمنية لهذه الدراسة امليدانية في ) ꞉ الحدود الزمنية

 مطل  جيدا علل املحاسبة. مستجوب  أتتتمثل في  ꞉الحدود املتعلقة باملستجوبين 

 ꞉املنهج املتبع واالدوات املستخدمة

ال رري تررم طرحهررا واختبررار  اإل رركاليةعلررل  واإلجابررةتررم اعتمرراد علررل املررنهج الوصررفي فرري الجانررب النظرررت للدراسررة 

 صحة الفرضيات ال ي وضعناها وهو املناسب لهذا النوع من الدراسات.

 ꞉صعوبات البحث

 .꞉وت من صعوبات البح  في ما يلي 

العاملين في مصالحها املحاسربية واملالية,قصرد  إللصعوبات الدخول الل بعض املؤسسات والوصول  -

 .وإجاباتهمتسليمهم استمارات االستبيان والحصول علل آرائهم 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ج

 ꞉محتوى البحث

 ꞉ثال  فصول  إللتم تقسيم بحثنا 

مررررردخل   إلرررررل األول للتررررردقيق املحاسررررربي حيررررر  تطرقنرررررا فررررري املبحررررر   االطرررررار املفررررراهيمي األول نعررررررض فررررري الفصرررررل 

فرررررررررروض ومعرررررررررايير التررررررررردقيق والتةامرررررررررات   إلرررررررررلمفرررررررراهيمي للتررررررررردقيق املحاسررررررررربي واملبحررررررررر  الثررررررررراني تطرقنرررررررررا فيررررررررره 

 مسار تنفيذ عملية التدقيق.  إللاملدقق,والفصل الثال  تطرقنا فيه 

ماهيررة القرررارات  إلررل  األول املبحرر   ييرر  تطرقنررا فررالفصررل الثرراني فقررد  ررمل هررو اآلخررر اتخرراذ القرررارات ح  أمررا

مسررراهمة التررردقيق الرررداخلي فررري   إلرررلعمليرررة اتخررراذ القررررارات واملبحررر  الثالررر  تطرقنرررا فيررره   إلرررلواملبحررر  الثررراني 

 اتخاذ القرار .

والية مستغانم، تطرقنا   ONABتطرقنا إلل دراسة تطبيقية ملؤسسة وحدة تغذية األنعام الفصل الثال    أما

فرري هررذا الفصررل إلررل مبحثررين ، األول : نبررذة تاريخيررة حررول وحرردة تغذيررة األنعررام، والثرراني : منهجيررة سررير عمليررة 

ومنهجيررررة إنجرررراز املرررردقق الخررررارجي ملؤسسررررة وحرررردة أغذيررررة األنعررررام           الترررردقيق الررررداخلي ودراسررررة حالررررة ميدانيررررة 

 . -مستغانم –
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 تمهيد :

رعتبررررررر الترررررردقيق املحاسرررررربي ومراجعررررررة الحسررررررابات ميرررررردان  اسرررررر   ررررررهد تطررررررورات كبيرررررررة وبشرررررركل م حررررررو  

ن نسررلط الضرروت علررل بعررض أبالغررة فرري تر رريد القرررارات لررذلن حاولنررا  أهميررةن يحتررل أ إلررلبرره   أدتومتواصررل 

املتعرررارف عل هرررا فررري هرررذا امليررردان مرررن خرررالل املباحررر  الرررواردة فيررره وب ررر يت مرررن التفصررريل العموميرررات واملفررراهيم 

 والتوضيح في املطلب ال ي تضمنجها هذه املباح .

رعتبررررررر الترررررردقيق املحاسرررررربي ومراجعررررررة الحسررررررابات ميرررررردان واسرررررر   ررررررهدت تطررررررورا كبيرررررررا وبشرررررركل م حررررررو    

ن نسررلط الضرروت علررل بعررض أرات لررذلن حاولنررا بالغررة فرري تر رريد القرررا  أهميررةن يحتررل أ إلررلبرره  أدتومتواصررل 

طار العام للموضوع الره وتنراول جوانبره املختلفرة فري ثرال  جل تحديد اإل أالعموميات املتعارف عل ها وذلن من 

ال رري تشررمل التطررور الترراريخي كضرررورة وخطرروة البررد مررن   األول مباحرر  انطالقررا مررن ماهيررة املواجهررة فرري املبحرر  

املبحرر  الثالرر  الررذت  إلررلفروضرره وخرراطره وصرروال  الترردقيق ووسررائله,  أنررواعبحرر  الثرراني املرررور  هررا  وكررذا فرري امل

 يتضمن معايير التدقيق املتعارف عل ها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اسبيالفصل األول                                                                                                      التدقيق املح  

 

2 
 

 :مدخل مفاهيمي للتدقيق املحاسبي  : األول املبحث 

 للتدقيق:التاريخي  ر األول: التطو املطلب 

,حيررر  اانررره العمليرررات التجاريرررة 0 تمترررد مرررا قبرررل املررريالد ال ررري العصرررور القديمرررة, إلرررليرجررر  تررراريق التررردقيق         

 3عماله بنفسه.أصغيرة جدا بحي  اان الفرد قادر علل تفقد 

 أهميررررة  أت, لرررم ي ررررن للنشررراط التجرررارت والصرررنا ي اإلقطررراعففررري العصرررور الوسرررط  حيررر  ارررران رسرررود نظرررام   

رض( ال ري أن وحدة النشاط االقتصادت ال ي اانه سائدة في ذلن الوقه هي الضيعة )قطعرة إولذلن ف تذكر,

القررائمين بالعمرل فرري هرذه الضررياع مرن قبررل  سرتدعاتا,وبطبيعررة الحرال تررتم عرن طريررق  واألثريراتيمتل هرا النرربالت 

 2 خاص ذوت سلطة عل هم ليقدمو تقريرا  فهيا عما قامو به.أ

مررن  للتأكرردن حكومررات قرردمات املصررريين واليونرران اانرره تسررتخدم املررواجعين أ إلررلوتشررير الوثررائق التاريخيررة      

القيرررود املثبترررة فررري الررردفاتر والعرررجالت للوقررروف علرررل  إلرررلواررران املراجررر  وقجهرررا رسرررتم   صرررحة الحسرررابات العامرررة,

,واسرررتعمال   ررري اانررره تتلرررل عليرررهاسرررتماع الشرررخص الرررذت يقررروم  هرررذه العمليرررة ل حسرررابات ال أت مرررد  صرررحجها,

 ةنيريالالت الكلمرة مرنة مشرتق  Audit'' مراجعرة المرة أن نجد وه ذا، رسمعه ما اان دقة  تجربته ملعرفة مد 

“Audire’’   2.«رستم   »ومعناها 

فقرد ترترب علرل ظهرور القيرد املزدو ,ال ري وردت  ثرر البرالع علرل تطورهرا,أ هد التدقيق عدة تطرورات اران لهرا      

ررا با ررريلو  اإليطررراليفررري املوسررروعة الرياضرررية للعرررالم  محاسررربية  أنظمرررةبضررررورة وجرررود  عتررررافاال ,وهرررو 0242لوار

 والغش. األخطاتسليمة ملن  

فمنرررذ ال هضرررة التجاريرررة  فقرررد صررراحب التطرررور املراجعرررة واملراقبرررة تطرررور النشررراط التجرررارت واالقتصرررادت,  

 إلرررل,فلرررم ت رررن الحاجرررة  , والتطرررور مسرررتمر الرررذت تبررر  تطرررور املنشررر ت واملؤسسرررات 01و 01فررري القررررنين اليرررا بإيط

ن أارران املالررن مالكررا ومسرريرا فرري نفرر  الوقرره,غير  اذإفرري املؤسسررات الفرديررة الصررغيرة  املراقبررة الخارجيررة قويررة

فكانره األمروال علرل  ة ملسرايرة الركرب,كبير  أمواللل  ر و  إتمية بالحاجة  01ظهور الثورة الصناعية في القرن 

ظهرررور  رررراات األمررروال وهرررذا أد   إلرررلممرررا أد   مسرررتو  األفرررراد نرررادرة وكرررذا امتنررراع الررربعض عرررن املخررراطرة  هرررا,

 املل ية عن اللسيير. انفصال تدريجيا إللبدوره 

 .22،ص3100طرابل ،، منشورات الدار األااديمية، 0نصر صال  محمد، نظرية املراجعة، الطبعة -0

، دار اال نرررررررردت للنشرررررررر والتوز رررررررر ، أربررررررررد،  0عبررررررررد الهرررررررادت ايررررررررحاق املصرررررررررت، تررررررردقيق ومراجعررررررررة الحسرررررررابات، طبعررررررررة توفيرررررررق مصررررررررطف  أبرررررررو رقيررررررررة،  -3

 .00،ص3111األردن،

 00،ص3111لجامعية طب  نشر توز  ، رجب السيد را د، محمود ناجي درو ش، عبد الفتا  محمد الصحن، أصول املراجعة، الدار ا -2

حسررررررين القاسرررررر ي، حسررررررين دحرررررردو ، أساسرررررريات الترررررردقيق فرررررري ظررررررل املعررررررايير األمري يررررررة والدوليررررررة، مؤسسررررررة أوراق للنشررررررر والتوز رررررر ، عمرررررران، األردن،  -2

 .0،ص0444
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ن انفصررال إن رشررارك اررل املسرراهمين فرري اللسرريير,وعليه فررأنرره مررن املسررتحيل أمرر  مرررور الررزمن  لقررد لرروح 

اان سبب ظهور املراجعة واملراقبة ال ي يقوم  ها  خص محتررف متخصرص   إدارتهامل ية ر و  األموال عن 

 0يكون اوسيلة تطمئن أصحاب األموال عن نليجة ما اسلثمروه وعن عدم التالعب فيه.

تصرررفات مؤسسررر ي الشرررراات  إخضررراعلالعتقرراد العرررام والرغبرررة فرري ضررررورة اإلنجليةيرررة وباسررتجابة القررروانين 

الررأت فري نليجرة هرذا الفحرص, وذلرن بصررفة  إبردات ومرديرها لرقابرة طررف ثالر  مسرتقل يقروم بفحرص أعمالهررا,

  اإلنترا دورية في عهايرة ارل سرنة ماليرة خصوصرا بعرد النمرو االقتصرادت العظريم الرذت  رهدته بريطانيرا وظهرور 

عررن مل يررة ,فقررد نررص قررانون  اإلدارةوانفصررال  ملسرراهمة,وتعرراظم الثررورة الصررناعية, وانلشررار  ررراات ا ال بيررر,

وان يتضررمن  بررل مراج رري الحسررابات,قم علررل ضرررورة مراجعررة الشررراات املسرراهمة مررن 0113الشررراات لسررنة 

وتشرمل جمير  البيانرات ال ري يطلههرا القرانون ,  ذا اانه امليةانية قد أكمل  كلها القانوني,إتقريرهم الرأت الف ي 

 0411وجرررات قرررانون الشرررراات لسرررنة ’ ر تعبيررررا صرررادقا وصرررحيحا عرررن الحالرررة املاليرررة للشرررركةذا اانررره تعبرررإومرررا 

 ب فرراتتهموتضررمن القررانون  لزاميررة لكررل الشررراات املسرراهمة فرري بريطانيررا,إليجعررل مررن عمليررة املراجعررة عمليررة 

ة ز عالمرة البرار مما أعطر  دفعرة قويرة لتطروير مهنرة املراجعرة لقرداعتبر هرذا القرانون بمثابرة  جرر األسرا  أو ال

 في تاريق تطور مهنة املراجعة.

فري هررذه املرحلررة الزمنيرة مررن عمررر املراجعرة بتلررن األزمررة ال رري عرفره فرري الترراريق بأزمرة ال سرراد العظرريم , ال رري 

م , أد  الررررل احترررردام املنافسررررة بررررين املشررررروعات املختلفررررة , فكانرررره 0421_0434سررررادت األسررررواق املاليررررة سررررنة 

فالسررررها , فررري حرررين لجررررأت إعلنررره ال ثيرررر م هرررا أتوسرررطة هرررري كررربش الفررردات ف هرررا , حيرررر  املشرررروعات الصرررغيرة وامل

وزيرررادة  رفررر  قيمرررة األصرررول,  إلرررلسياسرررات محاسررربية ترررؤدت   إقررررارالتضرررليل عرررن طريرررق   إلرررلطائفرررة أخرررر  م هرررا 

 األربا  بشكل مغاير ل حقيقة. 

  إلرررلجررررات هرررذه التصررررفات وفررري ظرررل هرررذه الظرررروف لجرررأ املقرضرررون واملسررراهمون الرررذين تضرررررت مصرررالحهم 

,وكثيرا مرا اانره األحكرام تصردر لصرال  هرؤالت املقرضرين أو  واإلدارةالقضات ملساتلة ال من املحاسب واملراج  

املسرراهمين , وأمررام هررذه التحررديات أخررذت املنظمررات املهنيررة املحاسرربية تعمررل علررل فرررض وجودهررا علررل الدولررة 

لطبي ري فري توجيره العمرل املحاسربي, ورفر  الرو ي املحاسربي فري أوسراط واملجتم  املرالي مرن خرالل تمتعهرا بالردور ا

  صررررربحأووضررررر  الضررررروابط لسرررررلوك امل ررررري, بحيررررر  ،املجتمررررر  , ومحاولرررررة توحيرررررد املمارسرررررات املحاسررررربية العمليرررررة 

 كتفرررراتاالت مشرررركلة تقابلرررره فرررري الحيرررراة العمليررررة دون املحاسررررب رعتمررررد علررررل توج هررررات مهنيررررة عنررررد معالجترررره أل 

ال ري رعمرا موظفرا لردفها فري مجتمر  ملريت برالغش والتالعرب واالحتيرال وكرذلن الحرال بالنسربة   اإلدارةبتعليمات 

 للمراج  ,

 

 )بتصرف(.1،ص3111، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 2محمد بوتين، املراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلل التطبيق،الطبعة -0
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تصرررور  0412املجمررر  األمريكررري للمحاسررربين القرررانونيين فررري سرررنة  إصررردار ولعرررل مرررن أهرررم أحررردا  هرررذه املرحلرررة 

 0ملعايير املراجعة واعتبارها أساسا يح م املمارسة العملية ف ها.

 :مفهوم التدقيق   ꞉املطلب الثاني

عمليرررررة منظمرررررة ومنهجيرررررة لجمررررر  وتقيررررريم األدلرررررة عرفررررره جمعيرررررة املحاسررررربة األمري يرررررة التررررردقيق علرررررل أعها 

والقررررررائن بشررررركل موضررررررو ي ال ررررري تتعلرررررق بنتررررررائ  األنشرررررطة واألحررررردا  االقتصررررررادية، وذلرررررن لتحديرررررد التوافررررررق 

 .3والتطابق بين هذه النتائ  واملعايير املقررة وتبليع األطراف املعينة بنتائ  التدقيق   

أو طريقررة منهجيررة مقدمررة بشرركل منسررق مررن طرررف  مسرر لأمررا منظمررة العمررل الفرنسرر ي فعرفجهررا علررل أعهررا   

م ررري رسرررتعمل مجموعرررة مرررن تقنيرررات املعلومرررات والتقيررريم بغيرررة اصررردار ح رررم معلرررل ومسرررتقل, اسرررلنادا علرررل 

                                                                      2معرررررررررررررررررررايير التقيررررررررررررررررررريم وتقررررررررررررررررررردير املصرررررررررررررررررررداقية وفعاليرررررررررررررررررررة النظرررررررررررررررررررام واالجرررررررررررررررررررراتات املتعلقرررررررررررررررررررة برررررررررررررررررررالتنظيم . 

 اإلدارةلتدقيق أعها  عملية منتظمة وموضوعية ل حصول علل أدلرة مرتبطرة بتأكيردات ا  Boynton  عرف كما

وتقيررريم هررررذه األدلرررة بطريقرررة موضررروعية مرررن مرررد  مطابقرررة هرررذه التأكيرررردات  البيانرررات املاليرررة للمنشررراة, عرررن

 2الجهات ذات العالقة . إللللمعايير املحددة ,ثم توصيل النتائ  

 :نالح  من خالل هذه التعاريف أنه توجد عناصر أساسية في عملية التدقيق 

  أن الترردقيق عمليررة منتظمررة تررتم مررن خررالل مررنهج رعتمررد علررل التخطرريط وفررق برنررام  محرردد مسرربقا

 املدقق الخارجي املستقل. بإعدادهيقوم 

  أن عمليررررة الترررردقيق تعتمررررد علررررل حصررررول املرررردقق الخررررارجي علررررل األدلررررة والقرررررائن املرتبطررررة بتأكيرررردات

 قيد التدقيق.  ةأعن األحدا  واألنشطة االقتصادية للمنش  اإلدارة

 بي هرا وبرين   ن عمليرة التردقيق تعتمرد علرل فحرص األدلرة وتقييمهرا بموضروعية لتحديرد مرد  االتفراقإ

 املالي الدولية من جهة أخر .  اإلبالغة ومد  توافقها م  معايير من جه  اإلدارةتأكيدات 

  تقرير عهرايي يوحر  نترائ  هرذه العمليرة ومرد  تعبيرر القروائم املاليرة  بإصدارأن عملية التدقيق تنتهي

 الجهات املعنية ال ي تعتمد عليه. إللالتقرير  هذا وإيصالعن حقيقة نشاط خالل فترة محددة 

 

 )بتصرف(. 21-22محمد، مرج  سبق ذكره، صنصر صال   -0

، 0414وليم توما ، أمرسون هنكي، املراجعرة برين النظريرة والتطبيرق، تعريرب : أحمرد حامرد  جرا ، كمرال الردين سرعيد، دار املرريق، السرعودية،  -3

 .31ص

 .4، ص3112، الجزائر، محمد الجهامي طواهر، مسعود صديقي، املراجعة وتدقيق الحسابات، ديوان املطبوعات الجامعية -2

 .01توفيق مصطف  أبو رقية، عبد الهادت ايحاق املصرت، مرج  سبق ذكره، ص -2
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  ال ي تقدمها الل املردقق الخرارجي فري  ركل اقرارات)صرريحة وغيرر صرريحة( وقروائم  اإلدارة تأكيداتأن

طررار املناسررب اشرر ت مرر  اإل بمسررؤوليجها عررن تقررديم هررذه القرروائم بشرركل عررادل يتم اإلدارةماليررة تمثررل اعترافررا مررن 

 0للتقارير املالية.

 : أهداف التدقيق و  أهمية ꞉املطلب الثالث 

خدمرة فئرات سروات اانره داخرل أو  إلرلالتردقيق مرن اونره وسريلة ال غايرة تهردف   أهميرةتنبر   ꞉أهمية التدقيق 

حيررر  تعتمرررد هرررذه الفئرررات علرررل التقريرررر ال هرررايي لعمليرررة التررردقيق فررري اتخررراذ ار  املنشرررأة وترررربطهم عالقرررة  هرررا, خررر

 : لها,ومن هذه الفئات ما يليالسياسات ووض  الخطط املستقبلية القرارات ورسم 

فري عمليررة  محايردة(املشرروع ال ري تعتمرد اعتمرادا اليررا علرل البيانرات املحاسربية املدققرة)من قبررل جهرة   إدارة -0

 ألدات وتقييمه. ا التخطيط ومراقبة

خدم لتوجيرررره ملسررررلثمرون الررررذين رعتمرررردون علررررل القرررروائم املاليررررة املدققررررة فرررري اتخرررراذ القرررررارات ال رررري تسررررتا – 3

 بحي  تحقق لهم أكبر عائد مم ن.  مدخراتهم واسلثمارهم 

الجهررررات الحكوميررررة ال رررري تعتمررررد علررررل القرررروائم املدققررررة فرررري أغررررراض كثيرة,م هررررا التخطرررريط والرقابررررة وفرررررض  -2

 ذلن.الضرائب وغير 

محايررردة, بحيرررر  املقروضرررون والبنررروك الرررذين رعتمرررردون علرررل القررروائم املاليررررة املدققرررة مرررن قبرررل هيئررررة فنيرررة  -2

 3ديم قروض أو تسهيالت ائتمانية لهم.علل الوض  املالي للمنش ت ال ي تقوم بتقتساعدهم في التعرف 

 : أهداف التدقيق -

وأهررداف املراجعررة كثيرررة ومتعررددة,  تمثررل األهررداف بصررفة عامررة الغايررات املرجررو تحققهررا مررن نشرراط معررين,      

ت اكلشرررراف األخطررررا  إلررررل فقررررد اانررره تهرررردف املراجعررررة فرررري برررردايجها  املراجعررررة عبررررر الررررزمن, تطررررور  صرررراحب وتطورهرررا

توجررررد فرررري يررررجالت العمليررررات املعررررجلة بالرررردفاتر وأن القرررروائم املاليررررة تبررررين وأعمررررال الغررررش والتعزيررررز ال رررري قررررد 

مرن أهردافها القيرام بدراسرة انتقاديرة ألنظمرة املشرروع  ثم أصبح النات  عن هذه العمليات, بصدق املركز املالي

الرئاسرررر ي للمراجعرررة هررررو ابرررردات رأت ف رررري  ومرررر  تطررررور املراجعرررة أصرررربح الهرررردف ة,بمرررا ف هررررا نظررررام الرقابرررة الداخليرررر

نظرررررام الرقابرررررة كمرررررا زادت أهميرررررة فحرررررص وتقيررررريم  اليرررررة,محايرررررد حرررررول مرررررد  صرررررحة وعدالرررررة عررررررض القررررروائم امل

 الداخلية.

 .31-31،ص ص 3101رزق أبو زيد الشحنة، تدقيق الحسابات، الطبعة األولل، دار وائل للنشر، عمان، األردن،  -0

 .24املرج  نفسه، ص -3
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مرن خررالل العبررارة املشررهورة للقاسرر ي  اإلنجليةيررةالقضررات  إلررلدير بالررذكر أن تطررور أهررداف املراجعرة يرجرر  والجر 

lopase  قويررة القتفررات الررب الحراسررة ولررا  الررب ذا حاسررة  ررم  م وال رري وصررف ف هررا املراجرر  بأنرره  0141عررام

هرذه  إظهرار وإنمراالهدف األساس ي للمراجعرة لرا  اكلشراف الغرش  إللتشير هذه العبارة   ,حي  آثار املجرمين

    بمهمته .لغش عند قيام املراج  وا األخطات

 : أهدافا عديدة للمراجعة في الوقه الحدي  نذكر م ها مايلي أضيفهوقد 

ودراسررررة األسررررباب ال رررري حالرررره دون  مراقبررررة الخطررررط ومتابعررررة تنفيررررذها علررررل مررررا حققترررره مررررن أهررررداف, -

                                                                                                                                              .األهداف املحددة الوصول الل

          .اان مسجهدفا م ها ما إللبالنسبة  األعمالتقييم نتائ   -

    .ص ت كفاية انتاجية مم نة في جمي  نواحي النشاطمن خالل تحقيق أق اإلسرافالقضات علل  -

      .تخفيض خطر املراجعة   -

 تحقيق أقص ت قدر من الرفاهية ألفراد املجتم . -

 : أنواع التدقيق, وسائله وفروضه ꞉املبحث الثاني

 : أنواع التدقيق ꞉ املطلب األول 

ولذلن باختالف الزاوية ال ي ينظر إل هرا وبالترالي  تنقسم عملية التدقيق الحسابات إلل عدة أنواع أو تبويبات   

نستطي  القول بأن للتدقيق أنرواع متعرددة فقرد ينظرر إليره مرن حير  الحردود ومرد  الفحرص وقرد ينظرر إليره 

 .باإلضافة إلل زوايا أخر  مختلفة االلتةامكما قد ينظر إليه من حي   واالستقاللمن حي  التوقيه 

 وضيح هذه الزوايا في الفروع التالي بناتا علل ما سبق يم ن ت و 

 : التدقيق من حيث الحدود ꞉الفرع األول 

 ينقسم التدقيق من حي  الحدود إلل التدقيق الكامل والتدقيق الجزيي 

 :0الكاملالتدقيق  -أوال

وهررو الترردقيق الررذت يخررول للمرردقق إطررارا غيررر محرردود للعمررل الررذت يؤديرره وال رع رري فحررص اررل عمليررة تمرره    

خرالل فترررة محاسرربية معينررة وإنمررا يخضرر  الترردقيق للمعرايير أو املسررتويات املتعررارف عل هررا ويتعررين علررل املرردقق 

ير املاليرررة ككررل بغررض النظررر عرررن فرري عهايررة األمررر أن يقرردم الررررأت الف رري املحايررد عررن مرررد  عدالررة وصررحة التقررار 

    .نطاق الفحص واملفردات ال ي  ملجها اختباراته
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أن  ولررذلن يناسرررب هررذا التررردقيق املنشرر ت الصرررغيرة وتلررن ال ررري ال تعتمررد علرررل الرقابررة الداخليرررة وهررذا رع ررري     

نظررام الرقابررة املنشرر ت ال بيرررة عنرردما تعتمررد علررل هررذا النرروع مررن الترردقيق ،فررإن ذلررن يتوقررف علررل متانررة وقرروة 

 .اختباراتههذا النظام الذت رع ي توس  املدقق في  الداخلية أو ضعف

 : التدقيق الجزئي - ثانيا

وهرررو التررردقيق الرررذت يقتصرررر فيررره عمرررل املررردقق علرررل بعرررض العمليرررات املعينرررة أت أن التررردقيق يتضرررمن وضررر     

قيررود علررل النطرراق املطلرروب أو املجررال ويرا ررل أن الجملررة ال رري تعررين املرردقق هرري ال رري تحرردد العمليررات املطلرروب 

و نطرراق أو حرردود الترردقيق ترردقيقها علررل سرربيل الحصررر وفرري هررذه الحالررة تنحصررر مسررؤولية املرردقق فرري مجررال أ

ح رت  ( يبرين حردود التردقيق والهردف منره،ارتباطكتابي)رسالة  اتفاقاملكلف به ولذلن يتطلب األمر هنا وجود 

ري ينسررب إليرره التقصررير فررري  يررتم ن املرردقق مررن التقريررر عررن الخطرروات ال رري اتبعرره والنترررائ  ال رري توصررل إل هررا ار

 . االتفاقالقيام ب  يت لم ينص عليه في 

 : يما يلة التدقيق الجزيي أمثل

 علل تدقيق العمليات من مقبوضات ومدفوعات. االتفاق -

 علل تدقيق العمليات اآلجلة خالل فترة معينة . االتفاق -

 علل تدقيق عناصر قائمة املركز املالي فقط. االتفاق -

 .التةاماتهاعلل دراسة قدرة املنشأة علل سداد  االتفاق -

 : التدقيق من حيث الوقت ꞉الفرع الثاني 

 ꞉وينقسم إلل

 : التدقيق النهائي -أوال

عملره فقرد إقفرال  رعد التدقيق ال هايي مناسبا للمنش ت الصغيرة واملتوسرطة الججرم وذلرن ألن املردقق يبردأ   

الحسابات وفي هذا ضمان لعدم حدو  أت تعديل للبيانات بعد تدقيقها ، كما أنره يرؤدت إلرل الدفاتر وترصيد 

املنشرأة وذلرن لعردم ترردد املردقق ومسراعديه علرل املنشرأة ، باإلضرافة إلرل فري العمرل داخرل  ارتبراكدو  حم عد

القائمين بعملية التدقيق ول ن يؤخرذ علرل التردقيق ال هرايي السهو من جانب  احتماالتل تخفيض أنه يؤدت إل

 :التالية  االحتماالت

 

 .02-01مرج  سبق ذكره، ص أحمد حلمي جمعة، مدخل حدي  لتدقيق الحسابات، -0 
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 .تأخر النتائ  –أ 

 .في م تب املدقق ارتباكحدو   –ب 

 .األخطات والغش والتالعب اكلشافعمد  –  

  .عدم قيام املدقق بالفحص علل املستو  املرغوب –د 

ألن املرردقق يلتررةم  إلررل قصررر الفترررة الزمنيررة للقيررام بعمليررة الترردقيق ل حسررابات وذلررن االحتمرراالتوترجرر  هررذه    

     الترردقيق وإبرردات الرررأت الف رري املحايررد فرري مواعيررد محررددة وفقررا لقررانون الشررراات ونظررام الشررركة بإعهررات عمليررة 

 ة ضررعف العمرل فرري م ترربة وكررذلن نليجراملاليررة للشرراات واحرردة أو متقاربرمرا إذا اانرره ترواريق عهايررة السرنة أو 

   .املدقق

 : التدقيق املستمر -ثانيا

رعرررد التررردقيق املسرررتمر الرررذت يقررروم بررره مررردقق الحسرررابات برررالتردد علرررل املنشرررأة مرررن وقررره آلخرررر أو علرررل فتررررات    

دوريررررة أو غيررررر دوريررررة للقيررررام بفحررررص العمليررررات املحاسرررربية ال رررري تمرررره ، وبمع ررررت آخررررر رعررررد الترررردقيق املسررررتمر 

 السنة املالية.لتدقيق الذت يتم أوال بأول خالل ا

مرن العمليرات حير   ولذلن فإن هذا النوع رعد مناسبا لشراات األموال وغيرها مرن املنشر ت ال ري تقروم حرخم

طويرررل نسررربيا لفحصرررها كمرررا أعهرررا تررروفر للمررردقق الوقررره الكرررافي خرررالل املررردة ممرررا رسررراعد علرررل تحترررا  إلرررل وقررره 

الغررررش والتالعررررب فضررررال عررررن ذلررررن سرررررعة  ارتكررررابتالقرررري أو تقليررررل فرررررص  بالترررراليلتوسرررر  فرررري عمليررررة الترررردقيق و ا

فرإن إتباعره  ممرا تقردواملصج  في وقه واحد ، باإلضافة إلل ولذلن يطلق عليه التدقيق املان  األخطات  ارتكاب

املردقق ، األعمرال بم ترب  وارتبراكالنترائ  التردقيق وب التدقيق ال هايي وأهمهرا ترأخر يؤدت إلل القضات علل عي

 :ا هوعلل الرغم من مزايا التدقيق املستمر إال أنه قد يبرز بعض العيوب أهم

  .العمل في املنشأة محل التدقيق ارتباك –أ 

 .أنه تدقيق غير متصل –ب 

 .توطيد العالقات اإلنسانية بين املدقق وموظفي املنشأة –  

ول م يم ن معالجة هذه العيوب من خالل قيام املدقق بإعداد برنام  للتدقيق علل أسا  مواعيرد وكرذلن   

ترررم ترردقيقها ، ومررا هرررو جرردير بالررذكر أن ارررل مررن الترردقيق ال هرررايي  ال رريالرمرروز والعالمرررات للعمليررات  اسررتخدام

 . اختيارت واملستمر يم ن للمدقق أو يؤدفها علل أسا  تفصيلي أو 
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 االستقالل:التدقيق من حيث  : الرابعالفرع 

 : إلل االستقاللينقسم التدقيق من حي  

وهرو عمليرة الفحرص املنرتظم للعمليرات املؤسسرة املعرجلة فري الردفاتر والعرجالت   :0التدقيق الداخلي –أوال 

للمؤسسرررررة وقررررد نشرررررأ هررررذا النررررروع مررررن التررررردقيق نظرررررا ل برررررر  جرررررم طة جهرررررة داخليررررة أو مررررردققين تررررابعين بواسرررر

التحقرررق مرررن عمليرررات املشرررروع وجرررديجها فرررور زم وجرررود أداة وقايرررة ورقابرررة تضرررمن املؤسسرررات األمرررر الرررذت اسرررتل

 إتمامها.

املحايرد لردفاتر ويرجالت  االنتقرادتيم ن تعريف التدقيق الخرارجي بأنره الفحرص   :9 التدقيق الخارجي -ثانيا

خارجي بموجب عقد يتقاس ت عنه أتعاب لنوعيرة الفحرص املطلروب منره  طة  خصاملنشأة ومسلنداتها بواس

  .وعدالة التقارير املالية للمنشأة من خالل فترة معينةعن صدق  املحايددات الرأت الف ي وذلن  هدف إب

ويتضر  مررن التفرقررة السررابقة بررين الترردقيق الررداخلي والتردقيق الخررارجي أن هنرراك أوجرره تشررابه يم ررن حصرررها 

 :فيما يلي 

 واالعتمرادن الثقرة ف هرا ال م ها يمثل نظام محاسبي فعرال فهردف إلرل تروفير املعلومرات الضررورية وال ري يم ر –أ 

  .إعداد تقارير مالية نافعة عل ها في

والتالعبررات والغررش اررل م هررا يتطلررب وجررود نظررام فعررال للرقابررة الداخليررة ملنرر  أو تقليررل حرردو  األخطررات  –ب 

  : ما يم ن توضيحه في النقاط التاليةتعاون بي هكما يوجد أيضا 

وم  هررا عنررد ال رري يقرر االختبرراراتوجررود نظررام جيررد للترردقيق الررداخلي رع رري إقررالل املرردقق الخررارجي ل ميررة  –أ 

 .الوقه والجهد للمدقق فضال عن كفاتة النظام املالي للتدقيق الفحص وبالتالي توفير

  .دقيق الخارجي وهذا يؤكد صفة التكاملأن وجود نظام للتدقيق الداخلي ال رغ ي عن الت –ب 

وعلرررل الررررغم مرررن اللشرررابه والتكامررررل برررين التررردقيقين الرررداخلي والخررررارجي إال أن هنررراك اختالفرررات بي همرررا يم ررررن 

 :إيجازها فيما يلي 

  .من حي  الهدف -

 .من حي  العالقة باملنشأة -

 من حي  نطاق وحدود العمل  -

 .  12، مرج  سبق ذكره، ص  االقتصاديةفي املؤسسة  لالسلثماراتإبراهيم زيتوني، الرقابة الداخلية والتدقيق املحاسبي  - 0 

 04-01د.أحمد حلمي جمعة، املدخل الحدي  لتدقيق الحسابات ، مرج  سبق ذكره ، ص   - 3
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 .من حي  التوقيه املناسب لألدات -

 املسجهدفين.من حي   -

 :وذلن كما يوححها الجدول التالي 

 (19الجدول رقم )

 م البيان  التدقيق الداخلي التدقيق الخارجي 

إبدات لرأت الف ي املحايد عن مد  

صدق وعدالة التقارير املالية عن 

فترة محاسبة معينة وتوصيل 

 النتائ  إلل الفئات املستفيدة م ها.

أعلل كفاتة إدارية وإنتاجية  تحقق –أ 

من خالل القضات علل اإلسراف 

 األخطات والتالعب والغش  واكلشاف

التأكد من صحة املعلومات  –ب 

 ها في رسم  لالستر اداملقدمة للدارة 

 القرارات وتنفيذها. واتخاذالخطط 

 0 الهدف 

 خص طبي ي أو معنوت م ي من 

 خار  املنشأة ) مستقل (

عالقة القائم بعملية التدقيق  املنشأة )تاب ( موظف من داخل

 باملنشأة .

9 

يتحدد نطاق وحدود العمل وفقا 

للعقد املوق  بين املنشأة واملدقق 

الخارجي والعرف السائد ومعايير 

التدقيق املتعارف عل ها وما تنص 

عليه قوانين املنظمة ملهنة التدقيق 

وغالبا ما يكون التدقيق الخارجي 

وفقا لطبيعة  اختيارت تفصيلي أو 

و جم عمليات املنشأة محل 

 التدقيق 

تحدد اإلدارة نطاق عمل املدقق كما 

أن طبيعة عمل املدقق الداخلي رسمح 

له بتوسي  عمليات الفحص و 

ملا لديه من وقه وإمكانيات  االختبارات

تساعده علل تدقيق جمي  عمليات 

 التدقيق 

 2 نطاق وحدود التدقيق 

الفحص مرة واحدة  يتم – 0

)عهائية( أو خالل فترة دورية أو غير 

دورية طوال السنة املالية 

 )مستمرة(

 قد يكون اامل أو جزيي-3

 إلزامية وفقا للقانون السائد-2

يتم الفحص بصورة مستمرة  – 0

 طوال السنة املالية 

 إختباريه وفقا لججم املنشأة  – 3

 4 التوقيه املناسب لألدات 

 تقارير املالية قرات ال – 0

 أصحاب املصال   – 3

 إدارة املنشأة  – 2

 5 املستفيدين  إدارة املنشأة 

 9111املصدر املدخل الحديث لتدقيق الحسابات ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان،
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  :التدقيق من حيث اإللزام ꞉الفرع الخامس

وهرررو التررردقيق الرررذت تلترررةم بررره املنشررر ت وفقرررا للقرررانون السرررائد ) قرررانون الشرررراات ،  :التررردقيق اإللزامررري  –أوال 

تعيرين املردقق مرن خرالل الجمعيرة العامرة وهري ال ري تقردر أتباعره ( ويرتم  االسلثماراتقوانين الضرائب ، قانون 

املردقق  مرن ذلرن ، رعرن مؤسسرو الشرركة اسرتنناتن فرإعهم مسرؤولين بالتضرامن وبردون وفي حالة تعدد املدققي

 .(اختبارت األول ومن الضرورت أن يكون التدقيق في هذه الحالة اامل )

ويرجر  أمرر تقريرر القيرام بره  اختيرارت األصرل فري التردقيق أن يكرون   : (االختياري التدقيق غير اإللزامي )  -ثانيا

فررإن هررذا الترردقيق يناسررب الشررراات واملنشرر ت الفرديررة غيرررهم مررن أصررحاب املصررال  ، لررذلن  إلررل املنشررأة وإلررل

إلل الحسابات املعتمدة من مدقق عند تحديد أنظمة الشراات املتضامنين عنرد  واالطمئنانألنه يفيد في الثقة 

مسرررمو  لررره بالتررردخل فررري ين املوصررر ي فررري الحسرررابات ألنررره غيرررر الشرررر  اطمئنرررانوكرررذلن  االنفصرررالأو  االنضرررمام

عرررن تمررردة مرررن مررردقق عنرررد طلرررب قرررروض فضرررال البنررروك إلرررل التقرررارير املاليرررة املع اطمئنررران اإلدارة باإلضرررافة إلرررل

  .واعتمادهاوعدم تعديلها  للضرائباألمل في قبول اإلقرارات املقدمة من املنشأة 

 االختبارات :من حيث مدى الفحص أو حجم : الفرع السادس 

رران سرررائد فررري بدايرررة عهرررد املهنرررة وفيررره يقررروم   : 0التررردقيق الشرررامل ص التفصررريليص  –أوال  وهرررو التررردقيق الرررذت ار

 بانتظرامللتأكد من أن جمي  العمليرات مقيردة د والدفاتر والعجالت واملسلندات املدقق بفحص جمي  القيو 

زيرادة أعبرات التردقيق فضرال الغرش والتالعرب ولرذلن سرتؤدت إلرل  وأعها صرحيحة كمرا أعهرا خاليرة مرن األخطرات أو

اإل ارة إلل أن ، وتجدر بنا باستمرارل مراعاتها م  عاملي الوقه والتكلفة الذت يحرص املدقق عل عن تعارضه

لجميررر  العمليرررات وهرررذا وفرررق  هرررذا النررروع قرررد  رررمل بالنسررربة لجرررزت معرررين عمليرررات وقرررد يكرررون  رررامل بالنسررربة

  .املبرم بين املدقق وأصحاب املؤسسةالعقد 

مررن الكررل مرر  تعمرريم نتررائ   لجررزت مررن املفررردات االختبرراررسررلند هررذا النرروع  علررل   : 9الترردقيق اإلختبرراري  –ثانيررا 

هذا الفحص للمفردات املختارة ) العينة( علل ال أو مجموع املفردات ) املجتم ( ، حي  أن هذا النروع يتجلرل 

لعمليررات ، خاصررة فرري املؤسسررات كبيرررة الججررم واملتعررددة العمليررات ال رري تصررحب ف هررا املراجعررة الشرراملة لكررل ا

 تقيرررريم هررررذا النظرررراملررررذلن تظهررررر لنررررا وبررررإجالت أهميررررة الرقابررررة الداخليررررة فرررري تحديررررد  جررررم العينررررة مررررن خررررالل 

مررواطن الضررعف و القرروة فرري األجررزات املكونررة لررم مررن ناحيررة ومررن ناحيررة أخررر  تحديررد مررد  إمكانيررة  واكلشرراف

 تطبيق هذا النوع من املراجعة، 

 .                                                   03  للتدقيق ، مرج  سبق ذكره، صأحمد حلمي جمعة، املدخل الحدي  -  0

، ص 3113ملطبوعات الجامعيرة ،  ديوانمحمد الشهامي ، مسعود صديقي ، املرجعة وتدقيق الحسابات اإلطار النظرت واملمارسة التطبيقية ،   -  3

34. 
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مادام املراج  فهدف من ورات فحص البيانات والعجالت املحاسبية إلل إبدات رأت ف ي محايد حول مد  تعبيرر 

املعلومررات املحاسررربية للوضررعية الحقيقيرررة للمؤسسررة فإنررره البررد مرررن القيررام بمراجعرررة العينررة املخترررارة فرري ظرررل 

 :هذا النوع وفق الخطط التالية 

 .املعاينة علل أسا  التقدير -

  .ة علل أسا  القبول أو الرفضاملعاين -

  .االست شافيةاملعاينة  -

 :املجتم  وهذا راج  إلل املشاال التالية  ملفرداتقد يكون الح م الصادر عن املراجعة العينية ممثل 

  .عدم تمثيل العينة املختارة ملفردات املجتم  ككل -

 .العينة الختبارعلل األدوات اإلحصائية املناسبة  االعتمادعدم  -

  .األخطات الواردة عند عملية تقدير معالم املجتم  -

 : أنواع التدقيق األخرى  : الفرع السابع

تررردقيق ال فررراتة اإلنتاجيرررة لرررلدارة أت علرررل املررردقق التأكرررد مرررن أن أمررروال املشرررروع    : 0التررردقيق اإلداري  –أوال 

و يتضرمن هرذا النروع أحسن أو أفضل منفعة بأقل تكلفة مم نرة بحي  يحصل علل  اقتصادتصرف بشكل ت

 .املالية علل التكلفة إلجراتات اإلدارية و من الرقابة من التدقيق التأكد من صحة ا

 اتجراهإن التأكرد مرن أن املنشرأة قرد حققره أهردافها الخاصرة وأهردافها العامرة     االجتمراعي:التردقيق  –ثانيا 

فالشركة املساهمة مثال تس ل إلل تحقيق األربا  وفي نف  الوقه عل هرا مراعراة تحقيرق  البلد الذت تعمل به ،

  .والصعبة للمجتم  الذت تعمل لخدمته االجتماعيةالرفاهية 

 : 9التدقيق القانوني  –ثالثا  

ويقصرد  هررا التأكررد مررن أن املؤسسررة تطبررق النصرروص القانونيرة واألنظمررة املاليررة واإلداريررة ال رري تررم إصرردارها     

من قبل السلطات اللشر عية أو التنفيذية في دولة ما مثرل التأكرد مرن أن  رراات املسراهمة فري الجزائرر تطبرق 

ا تنردفعان للتأكرد مرن أن عمليرة الصررف قانون الشراات ، مجلر  املحاسربة واملفلشرية العامرة للماليرة عنردم

  .تمه وفق قانون امليةانية العامة للدولة و األنظمة املعمول  ها

 

 .                30خالد راغب الخطيب، خليل محمود الرفا ي ، األصول العلمية والعملية لتدقيق الحسابات ، مرج  سبق ذكره، ص   -0

                                                                                                                                                                                                           0112-3111محاضرات مقيا  املراجعة ، فار  فيصل ، املركز الجام ي باملدية ،  2  -
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 :تدقيق األهداف   -رابعا

ويقصرررد  هرررا التحقرررق مرررن أن أهرررداف املؤسسرررة املسرررطرة سرررابقا قرررد حققررره بالفعرررل ميررردانا برررالنظر إلرررل هرررذا     

األخطررات بررل تتعررد  ذلررن  اكلشررافالنرروع تتأكررد لنررا الحقيقررة اآلتيررة أن هرردف املراجعررة ال يتحرردد عنررد مسررتو  

 .اف بأقص ت قدر مم ن من الفاعليةلتحسين األدات وتحقيق األهد

 :التدقيق املستندي   -خامسا 

يتركرررز هررررذا النرررروع مررررن مراجعررررة النررررواحي الشرررركلية واملوضرررروعية للمسررررلندات املؤديررررة للعمليررررات التجاريررررة أت     

 .بعبارة أص  مراجعة البيانات الحسابية ، الجم  الطر  ، القسمة 

 :التدقيق الفني  –سادسا 

وهو النوع من املراجعة الذت يحاول البح  والتأكد و التحقق من أن املؤسسرة تتجسرد املبرادمل املحاسربية     

لقطررراع  الكتللهررراملتعرررارف عل هرررا بطريقرررة واعيرررة ومح مرررة ومقبولرررة مرررثال التأكرررد مرررن صرررحة النسرررب املعادلرررة 

  .االحتياطات

 : 0تدقيق العمليات  –سابعا 

هو الذت رشر  جمي  النشاطات إذ له نتائ  إيجابية وعالوة علل فحص الحسرابات هدفره تحليرل األهرداف     

املوضررروعة وأبعررررادا وتخفررريض األضرررررار الناتجررررة عرررن األخطررررار املم نرررة فرررري حرررردود إمكانيرررات املؤسسررررة وتحديررررد 

ر الرررذت يتركرررب ويجمررر  برررين األنشرررطة املناسررربة مررر  إدراك وتقررردير املناسرررب لهرررا علرررل أنررره ذلرررن التررردقيق املتطرررو 

وفرررررق تحليرررررل هرررررادف وإعالنررررره  االقتصررررراديةباألعمرررررال واألحررررردا  التقررررردير املوضرررررو ي وقيرررررا  األدلرررررة املتعلقرررررة 

      AAA ريف الجمعية األمري ية للمراجعة للمهتمين   تع

والرررذت يترررولل فحرررص الحسرررابات  االقتصررراديةهرررو التررردقيق الرررذت فهرررتم باألحررردا    : 1التررردقيق املرررا ي  –ثامنرررا 

  .واملعامالت املحاسبية باإليجاب االسلثماراتوالدفاتر والذت رعمل علل حماية 

 

 

 

  

  

Henri bouquir ;Charles bècour ; xop-cit ; p 11-12. - 0 
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 :وسائل التدقيق  ꞉املطلب الثاني  

لكرري يررردلي املراجررر  برأيرره حرررول  ررررعية وصررردق الحسررابات والصرررورة الصرررادقة للقررروائم املاليررة البرررد مرررن إتبررراع    

منهجيررة كمررا سرربق أن رأينررا والبررد مررن ترروفر وسررائل تقنيررة بواسررطجها الوضررعية ويجمرر  أدلررة إثبررات يبرررر  هررا رأيرره 

 : 0 التالية تتمثل تلن الوسائل في الفروع 

اقبرررة الداخليرررة وسرررائل شررر ꞉الفررررع األول  لقرررد سررربق لنرررا تعريرررف املراقبرررة الداخليرررة علرررل أعهرررا  :رح وتقيررريم املر

وتعليمرررررات اإلدارة املوجرررررودة  امل توبرررررةمجموعررررة ضرررررمانات متمثلرررررة فررررري طرررررق وإجرررررراتات العمرررررل امل توبرررررة وغيررررر 

واملعمررول  هرررا علرررل مسرررتو  ارررل مصررر حة مرررن مصرررال  املؤسسررة ، تلرررن الضرررمانات تسررراهم فررري الرررتح م ف هرررا عرررن 

طريررررق الحفررررا  علررررل الذمررررة وحمايجهررررا والسررررهر علررررل الحفررررا  علررررل نوعيررررة املعلومررررات ، املتدفقررررة وكررررذا تطبيررررق 

ررران هنرررراك مخطررررط داتسياسررررات اإلدارة عررررن طريررررق التعليمررررات  هرررردف تحسررررين األ  ات وال يلسرررر ت ذلررررن إال إذا ار

   .تنظيمي ومستخدمون ذو كفاتة عالية وواعون م  وجود الوثائق الالزمة

أو غيرررررر امل توبرررررة  امل توبرررررةيقررررروم املراجررررر  بررررراإلطالع علرررررل اإلجرررررراتات    :وصرررررر اإلجرررررراءات املعمرررررول  هرررررا  –أوال 

 : وي خصها بإحد  الطريقتين

أت ،  Mémorandum  أو   une description narrative تكررررون طويلررررةإلجررررراتات قررررد  إمررررا إعررررداد م خررررص 

الشرررات ال ررري تقرروم  هررا مصرر حة الشرررات لفائررردة اررل املصررال  الطالبررة، أو وصررف تلرررن حوصررلة اوصررف  عمليررة 

التترررراب  حيرررر  يررررتم وصررررف تلررررن اإلجررررراتات عررررن طريررررق أ رررركال تبررررين  إلجررررراتات عررررن طريررررق مررررا رسررررمت بخرررررائطا

 تلف أنواع الرقابة ال ري تخضر  لهرابصفة خاصة مخ عبر املصال  كما يبين انتقالهاة فيالوثائق املستعملة وكي

جمررررر  أو عررررردم جمررررر  وظرررررائف ) ذلرررررن   ب ومزايرررررامررررن طررررررف مررررروظفي تلرررررن املصرررررال  أثنرررررات مرورهرررررا ومعرفرررررة عيرررررو 

 متعارضة في  خص واحد قيمة مضافة أو وجودها نليجة تدخل املتدخلين في العملية(

 :البي   م خص إجراتات : مثال

   .تجم  طلبيات الزبائن علل مستو  مص حة الزبائن وتعجل بحسب وصولها -

  .د  311111تتم دراسة مد  قدرة الزبون علل الدف  لكل طلبية تعد  مبلغها ال  -

  .نعخ إلل مص حة اللسليم لتحضير وإرسال املنتجات 2يتم إرسال  -

ترسرل نعرخة مؤ ررة إلرل املحاسربة لتحضرير الفراتورة ونعرخة أخرر  تبقر  فري مصر حة الزبرائن ملتابعرة  -

 .مختلف عمليات اإلرسال

 .تعد مص حة املحاسبة الفاتورة وترسل نعخة م ها إلل مص حة الزبائن ملراقبة كشف الشروط -

Henri bouquir ;Charles bècour ; xop-cit ; p 11                                                                                           - 0  
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مرادام أن   ، االسرتمرارية باختبراراتإن تقيريم اإلجرراتات رع ري القيرام    :تقييم اإلجراءات املعمرول  هرا  –ثانيا 

، عليررره إذن تأكيرررد أو نفررري  الفهرررم و وقرررف علرررل نقررراط الضرررعف ونقررراط القررروة لهرررا باالختبررراراتاملراجررر  قرررد قرررام 

عيرررة ممرررا يضرررمن أو ال يضرررمن الحمايرررة والحفرررا  علرررل األصرررول ومصرررداقية ونو  باسرررتمرارنقررراط القررروة تطبيرررق 

ام برذلن رسرتعمل في املعلومات املالية املحتواة في الوثائق املاليرة فيمرا بعرد وللقير املعلومات املتدفقة الداخلة 

ال رري تخررص جملررة    Questionnaire de contrôle interne الداخليررة املراقبررة اسررتمارة:  املراجرر  وسرريلتين 

    guide d’évaluation  هرررا قصرررد التأكرررد مرررن نجرررا  اإلجرررراتات ودليرررل التقيررريمأنرررواع الرقابرررة الواجرررب القيرررام 

الذت بواسطته يتم التأكد من تحقيق أو عدم تحقيق  األهداف ما ورات ال مراقبة تضمنجها اإلجراتات بصردد 

 .(0)الدراسة 

  : االستمارةمثال مبسط علل 

  : االستالمهل سندات  -(0

 تقارن م  السل  ال ي تم الحصول عل ها ؟ 

 تقارن م  الطلبية. 

  تحمل تأ يرة املخازن.  

 هل يتم تدقيق فاتورة املورد من طرف مص حة املحاسبة حسابيا ؟ -(3

  املمض ت االستالمتقارن تلن الفاتورة م  سند.  

 م   روط املوردين.   

 :مثال مبسط علل دليل التقييم 

 :تتطابق والطلبيات ؟ هذا رع ي أن  االستالمهل عمليات  -(0

  البضاي  استقبالهناك رقابات عند.  

  االستالمهناك مقارنة بين الطلبيات وسندات.   

  : هل عمليات الدف  للموردين مبررة؟ هذا رع ي أن -(3

 هناك تدقيق تقوم به مص حة املحاسبة ) أو محاسبة املوردين في حالة وجودها ( حول الفواتير.   

  والفواتير االستالمهناك مقارنة ما بين سندات.   

  االستالمهناك املوافقة علل سندات.  

-12، ص 3112محمررد برروتا ، املراجعررة وترردقيق الحسررابات مررن النظريررة إلررل التطبيررق ، ديرروان املطبوعررات الجامعيررة ، إبررن ع نررون ، الجزائررر،  -  0 

013 
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 :وسائل فحص الحسابات  ꞉الفرع الثاني

راد تحقيقهررا تم نرره باعتبررار املراجرر  املررالي محترررف يختررار جملررة مررن الطرررق والوسررائل تتماشرر ت واألهررداف املرر   

 ꞉واإلدالت بالرأت املدعم بقرائن هذه الطرق والوسائل هي فح  الحسابات 

 :املشاهدة العينية  –أوال 

لررررذت قامرررره برررره مررررد  صررررحة الجرررررد ا تعتبررررر املشرررراهدة العينيررررة أنأرررر  وسرررريلة ي جررررأ إل هررررا املراجرررر  للتأكررررد مررررن   

  ، األوراق املاليررة والنقررود ، بتعبيررر آخررر لررا االسررلثماراتوذلررن فيمررا يخررص املخزونررات ، املؤسسررة املراجعررة ، 

 باختبررراراتاملرروظفين املعنيررين ثرررم القيررام عررن طريررق تقنيرررات السررير فرري األخيررر املقصررود  هررا تطبيقهررا مرررن طرررف 

املعمررررول  هررررا فرررري املؤسسررررة ينبغرررري أن ترررروفر فرررري تلررررن اإلجررررراتات إلجررررراتات الجرررررد  االنتقررررادتالفحررررص الترررردقيق 

 : الشروط التالية

 .كون م توبةتأن  -

   .تحدد ف ها أماكن التخزين، مكانا بمكان وتواريق جردها -

تهيررررأ األمرررراكن وأجنحررررة السررررل  تسررررهيال لعمليررررة الجرررررد وتفاديررررا للنسرررريان أو العررررد مرررررتين لسررررل  أحيانررررا  -

 .أخر  

لسرررل  فيمررا بي هرررا ويفرررق فيمرررا يخررص نفررر  السررلعة برررين الجررزت املعطررروب وامليرره إن وجرررد كمرررا تعررزل ا -

 .تفصل ال ميات اململوكة من طرف الغير في حالة وجودها 

  .البد من التعرف علل السل  اململوكة لد  الغير -

ئف يرررررتم تعيرررررين فررررررق الجررررررد) فرقرررررة أو فررررررقتين فررررري الغالرررررب( بأعضرررررائها ومسرررررؤولياتها وتحديرررررد الوظرررررا -

   .واإل راف بكل وضو 

ررات املخزونرررات أثنرررات عمايرررة الجررررد املرررادت وعمرررال علرررل توقرررف العمليرررة اإلنتاجيرررة وإتمرررام  - تتوقرررف حرار

اإلنتررا  قيررد اإلنتررا  يررتم إخرررا  ال ميررات الالزمررة مررن املررواد قبررل إنطررالق عمليررة العررد تؤخررذ تلررن ال ميررات بعررين 

  .في ال هاية اإلعتبار وذلن تفاديا للنسيان من  مولية العملية

ال برررد أن تتضرررمن إجرررراتات الجررررد املعمرررول  هرررا فررري املنظمرررة ارررل الترتابرررات إلحتررررام مبررردأ اإلسرررتقاللية  -

السررررل  ال رررري وصررررله مررررن املرررروردين تررررم تعررررجيلها فرررري املحاسرررربة وأن اررررل اإلدخرررراالت ال رررري  للرررردورات بحيرررر  أن اررررل

   .حدثه قبل إنطالق عملية الجرد املادت لها فواتيرها

تقررارن بطاقررات الجرررد وبمررا هررو معررجل وذلررن قبررل إنطررالق حراررات الجرررد مررن جديررد إن دور املراجرر   -

 أثنرررات عمليرررة الجررررد املرررادت هرررو مالحظرررة عمرررل فررررق الجررررد  هررردف الوقررروف علرررل مرررد  إحتررررام اإلجرررراتات ومرررد  

قررررق هررررو جديررررة األعضررررات والوقرررروف علررررل العيرررروب والصررررعوبات إن وجرررردت كمررررا يقرررروم املراجرررر  بإختبررررارات التح
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بنفسه عن طريق العينات اأن يأخذ بطاقات ويتحقق ماديرا مرن ال ميرات الظراهرة عل هرا أو يأخرذ رمروز السرل  

و عد ال ميرات وهرذا ليتأكرد فري عهايرة األمرر أن تلرن ال ميرات ال ري وجردها هري نفر  ال ميرات الظراهرة فري قروائم 

   .الجرد ال هائية

 :فحص الدفاتر والوثائق  –ثانيا 

ظررررررراهرة ف هرررررررا املراجررررررر  أحيانرررررررا مرررررررن حقيقرررررررة بعرررررررض العناصرررررررر برررررررالرجوع إلرررررررل الررررررردفاتر واللعرررررررجيالت اليتأكرررررررد    

 املبررة لهامش مراقبة مخصصرات اللهتالارات واملؤونرات مراقبرة كيفيرة إنترا  املؤسسرةواملسلندات والوثائق 

املررورودين لتبريررر األرصرردة ونفقررات أخررر  ، مراقبررة نفقررات املسررتخدمين مرر  لعناصررر لنفسررها ، مراقبررة فررواتير 

 يخص العاملين ...إلخ، ال شوف وتصريحات اإلدارة فيما دفتر األجور 

  : املصادقات املباشرة –ثالثا 

يراجعهرررررا بمختلرررررف  إن حصرررررول املراجررررر  علرررررل مصرررررادقات مبا ررررررة مرررررن طررررررف املتعررررراملين مررررر  املؤسسرررررة ال ررررري   

الت أقو  األدلة علرل املراجعرة ولكري تكرون كرذلن فلطلبرات املصرادقة ال ري يرسرلها املراقرب لهرؤ د من أنواعهم رع

وإرسررال طلبررات ملفرداتهررا مفررردة بمفررردة وتلقرر  الررردود مررن طرررف هررذا األخيررر   ررروط م هررا إختيررار عينررة ممثلررة

  .مبا رة كما سبق القول 

 :املراجعة القياسية والفحص التحليلي  –رابعا 

أو عدمره( مرن دورة إلرل أخرر  لل املدقق القيام بدراسة مقارنة ملؤ رات تغيراتها وتطوراتها ومد  تناسرقها )ع    

  . ها ومقارنجها م  املعلومات العامة الحاصل عل ها من املؤسسةبيفيما 

رات املدروسرررة كزيرررادة إن طريقرررة القيرررا  هرررذه تسرررمح للمراجررر  برررالوقوف علرررل اإلتجاهرررات ال ررري تأخرررذها املؤ ررر

تسرررمح  الزبررائن ) حالررة البيرر  ألجررل ( وإنخفررراض ديررون املرروردين ، وترردهور رأ  املررال العامررل كمرراالحقرروق علررل 

معررين مررن املعلومررات إذ مررن املفررروض مررثال أن الزيررادة املفاجررأة للمبيعررات فرري عهايررة بتأكيررد ) أو نفرري( صررحة نرروع 

 .وتدني في املخزون دت إلل زيادة في حسابات الزبائن الفترة يؤ 

ي يجرب القيرام  هرا إن قيا  وتحليل هذه التقنية ي جأ إل ها املراقب في بداية املهمة لتوجيره عمليرة املراجعرة ال ر

ن ال هايرررة للتأكرررد مررررن تناسرررق املعلومرررات املاليرررة فررري مجموعهررررا، هرررذا باإلضرررافة إلرررل مقارنرررة تلرررركمرررا تسرررتعمل فررري 

واملعرايير النموذجيرة للنشراط الرذت تزاولره املؤسسرة وللقطراع الرذت  املؤ رراتاملؤ رات بعضها علل األقل إلل 

 .تنتمي إليه ملعرفة مكانجها فيه
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 : تصريحات املسيرين –خامسا 

ؤولون  رررروحا عديررردة رستفسررر املراجررر  أثنررات أدات مهمتررره علرررل كثيررر مرررن األمرررور ويقرردم لررره املسررريرون و املسرر    

وقرد تقردم لره تلرن التصرريحات كتابيرا فري  ركل رسرائل وهرذا كردليل اري يرجر  إل هرا عنرد الحاجرة  فوية يدوعها 

   .أفضل وأقو  

 :تقنيات السبر  ꞉الفرع الثالث

د هنرراك املجتمرر  اإلحصررايي وهنرراك العينررة املمثلررة لهررذا املجتمرر ، كمررا لهررذه األخيرررة  ررروط يجررب توفرهررا عنرر   

حقررررا ممثلررررة ملجتمعنررررا وإذا اانرررره كررررذلن فررررإن الباحرررر  سرررريولي اررررل إهتمامرررره لدراسررررة دقيقررررة اإلختبررررار لتكررررون 

   .إل ها علل املجتم  الهها وله أن رعمم النتائ  املتوصل ملفردات

 إن املجتمر  اإلحصرايي فري املراجعرة قرد يكرون ، الفرواتير ، القيرود املحاسربية ، أمرا العينرة فهري إختبرار مجموعررة

ارل مفرردة إلرل مراقبرة د لتكون مفرداتها في مثالنا هرذا الفراتورة والقيرد املحاسربي، تخضر  مجموعة قيو فواتير، 

بية  أت التأكرد حسب هدف املراج  وقد تعددت أنواع الرقابة فقد تراج  الفاتورة مراجعة حسرامعينة وذلن 

املمنوحررررة  الحسررررابية الظرررراهرة عل هررررا ) سرررعر الوحرررردة ، كميررررات الضررررريبة ، التخفيضرررراتمرررن صررررحة العمليررررات 

وقررد تراجرر  مررن حيرر  تعررجيلها فرري الرردفاتر كمررا قررد تراجرر  مررن حيرر  وقررد تراجرر  بمفرداتهررا وثررائق أخررر  ...إلررخ ( 

مسرلند محاسربي تخضر  إذن إلرل مراجعرة حسرابية ) ثيرات وترخيص ، إن الفاتورة وال التأكد من أعها تحمل تأ

الناحيررة الشرركلية فررري اليوميررة ...إلرررخ( ) دراسرررة  عل هررا ( مراجعرررة مسررلنديةدراسررة العمليررات الحسرررابية الظرراهرة 

عرررردم إتبرررراع تعمال تقنيررررات السررررير فرررري إتبرررراع أو ومراجعررررة قياسررررية ) دراسررررة مقارنررررة( للمراجرررر  الحريررررة عنررررد إسرررر

إل هررا ل ررن فرري حالررة إختيررار الطرررق الطرررق اإلحصررائية فرري ذلررن حسررب الهرردف و األهررداف ال رري يرغررب الوصررول 

  .عليه اإلملام  ها ثم إتباع الخطوات التالية ال ي ال مفر م هااإلحصائية املعقدة في الغالب 

 : برستصور ال –أوال 

تحديررد أنررواع عليرره فرري هررذه الخطرروة تحديررد الهرردف واألهررداف املررراد تحقيقرره ألن تحديررد الهرردف سرريؤدت إلررل    

ق مرن يريرد املردقق أن يتحقرالقيام  ها ، هذا يؤدت إلل تحديد نوع الخطأ ) أو األخطات( الذت الرقابة ال ي ينبغي 

اإلحصايي حسب األهداف املسطرة املرغوب في تحقيقها ويختلرف براختالف تلرن غيابه وعليه تحديد املجتم  

ران هدفرره التأكررد مررن عرردم األهررد املبالغررة بالنقصرران لعنصررر املرروردين فررإن املتجمرر  فرري هررذه الحالررة اف فررإذا ار

 .اللسديدات ال ي تمه بعد تاريق عهاية الدورةأو ملوردين لكل سندت اإلستالم لا  ميةان مراجعة ا
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  يتضرررمن عررردة يتكرررون املجتمررر  اإلحصرررايي كرررذلن مرررن مفرررردات تتعررردد أحيانرررا إذا أن عنصرررر الزبرررائن كمجتمررر  

  .أو القيد علل املراج  حسب هدفه إختيار املقدرة املناسبة بأقل تكلفة مم نة مفردات مثل الفاتورة

وع املرراد دراسرته، غيرر أنره علل املراجر  مرن جهرة أخرر  تحديرد درجرة الثقرة املرغروب ف هرا ال ري تتماشر ت واملوضر  

الخطرأ املقبرول  اانه درجة الثقة مرتفعة الما اانه العينة املمثلة للمجتم  كبيرة ، وعليه تحديرد معردلالما 

لرذت مرا ومعردل الخطرأ املنتظرر الوقروف عليره وااألعلل كنسبة مئوية ل خطأ املقبرول ملجتمر  ، أت تحديد الحد 

 .الخطأ املقبول ينبغي أن يكون أصغر من معدل 

وتحديررد فرري هررذه  كمررا علررل املراقررب أحيانررا تقسرريم املجتمرر  إلررل طبقررات إذا اانرره عمليررة السررير تخررص القرريم   

  .املهمة مما سيؤدت إلل إنخفاض  جم العينةالحالة املفردات 

 :ة إختيار العين –ثانيا 

ة حسررررب حرررررد سرررررنه تختررررار العينرررررة بررررثال  طررررررق ، الطريقررررة املوجهرررررة الشخصرررررية حيرررر  يخترررررار املترررردخل العينررررر

مرر  اإلحصررات ، والطريقررة العشرروائية حيرر  تعطرر  أرقررام تسلسررلية للمفررردات وتختررار الشخصرر ي ممررا يتعررارض 

إنطالقرا مرن نقطرة معينرة العشوائية ، وطريقة السبر الترتيبي بحي  ت العينة باستعمال جدول األرقام مفردا

  .مثال 11أو  21أو  31تؤخذ املفردات املرتبة 

اقبة  –ثالثا   :إستغالل نتائج املر

ي للنترائ  ليتأكرد مرن أن يتم إستغالل نتائ  املراقبة بالقيام بنوعين من التحليل يقوم املتدخل بتحليل كم      

ل نررررو ي لكررررل ألهررررداف املسررررطرة كمررررا يقرررروم بتحليررررواإلنحرافررررات ال رررري تررررم الوقرررروف عل هررررا ال تتعررررارض وااألخطررررات 

  .والتأكد فيما إذا اانه ت رارية أو ال و كذلن فيما إذا اانه إرادية ) متعمدة ( أم الاألخطات واإلنحرافات 

علل املراج  في ال هاية إتخاذ قرار قبول املجتمر  أو عردم قبولره وفري هرذه الحالرة مرا العمرل ؟ القيرام بإختبرارات  

 .تسوية الحسابات أم تدوين تحفظات أم رفض املصادقة ب طل إضافية

 :املراجعة واملعلوماتية  ꞉الفرع الرابع

فررري لعرررب مختلرررف أدواره رسررراعد إنلشرررار املعلوماتيرررة بصرررفة عامرررة ومعلوماتيرررة اللسررريير بصرررفة خاصرررة املسرررير 

مختلرررف الرررنظم األساسررر ي كمتخرررذ القررررارات ، واملررردقق هرررو اآلخرررر وجرررد نفسررره مضرررطرا لدراسرررة وخاصرررة دوره 

وتقيررررريم نظرررررام املراقبرررررة الداخليرررررة  هرررررا للوقررررروف علرررررل نقررررراط القررررروة ونقررررراط ملعلوماتيرررررة والتطبيقرررررات املختلفرررررة ا

والوثررائق الصررادرة ذات الطرراب  املررالي واملحاسرربي بصررفة ثررار ذلررن علررل املعلومررات املتدفقررة الضررعف للنظررام ، وآ

   .خاصة
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 : األخطار الناتجة عن إستعمال املعلوماتية –أوال 

ي تسيرها ش يت مفررغ منره ، لقد أصبح إستعمال املعلوماتية كمن طرف املؤسسات مهما اان  جمها اليوم ف    

ترررذكر  األخطرررار املحتمررل أن تتعررررض لهرررا املؤسسررة نليجرررة هرررذه اإلسررتعماالت كبيررررة ومرررن هررذه األخطرررارغيررر أن 

خطرات الناتجرة عررن إدخرال املعطيررات والتخريرب ، التعطرل وعرردم السرير الحسررن ، األ األخطرار املاديرة ، السرررقة 

باإلضرررافة إلرررل أخطرررار التصرررور ، التةويرررر و التخريرررب غيرررر املرررادت ، أخطرررار فررري الحاسررروب وإرسرررالها وإسرررتغاللها 

ننسرررررر ت األخطررررررار الناتجررررررة عررررررن إضررررررطرابات مرررررروظفي املصرررررر حة رار والتالعررررررب باملعلومررررررات دون أن إفشررررررات األسرررررر

  .ومغادرتهم املؤسسة عهائيا

  .تلن األخطار علل املراج  عدم تجاهلها بل ينبغي عليه أخذها بعين اإلعتبار عند التخطيط للمهمة وإنجازها 

 :املحيط القانوني الخاص باملعلوماتية  –ثانيا 

أد  إلررل إصرردار  إن األهميررة ال بيرررة واإلنلشررار السررر   لنظررام املعلوماتيررة وتفاديررا ألخطرراره السررابقة الررذكر ،   

 خاصررررة بالحاسررررب واملعلوماتيررررة علررررل املراجرررر  اإلملررررام  هررررا ، نررررذكر علررررل سرررربيل املثررررال قررررانون وتنظيمررررات قرررروانين 

نصوص إدارة الضرائب املتعلقرة بمراقبرة املحاسربات املعلوماتيرة ، النظريرة  املحاسبة وموقفه من املعلوماتية

يرة وقرانون املعلوماتيرة والحريرات قرانون حقروق املل يرة الثقافواتير املرسرلة عرن طريرق الفراك  ، القانونيرة للفر

  .بفرنسا

 :العناصر املميزة للمؤسسة موضوع املراجعة  –ثالثا 

وأخطررار ذلررن مثررل اررون علررل املراجرر  اإلملررام بالسياسررة املتبعررة فرري املؤسسررة ال رري يراجعهررا حررول املعلوماتيررة     

  .علوماتية للشيكاتمركزية أو المركزية جماعية أو  خصية قاعدة املعلومات واملاملعلوماتية 

اقبة الداخلية في محيط معلوماتي  –رابعا   :مميزات نظام املر

املتدفقرة مرن مختلرف ح ت يتم ن املدقق مرن إبردات رأت صرائب وعرادل حرول املعلوماتيرة املاليرة واملحاسربية     

ة الررالزم ملصرر حة املعلوماتيررة وأخررذ نظرررة دقيقررة حررول نظررام مراقبجهررا الداخليرر أن يررولي اإلهتمرراماملصررال  عليرره 

 .جودة املعلومات الصادرة فيقدر جودة هذه املراقبة بقدر 

 :التشخيص على مستوى مصلحة املعلوماتية  –خامسا 

دائررة ، ...إلرخ( علرل املراقرب  مهما اان قسم املعلوماتية علل مستو  املؤسسرة موضروع املراجعرة ) مصر حة ،    

 :القيام بلشخيص وذلن ح ت تتض  له الصورة واإلملام بما يلي 
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 هو التنظيم الداخلي للقسم ) الخريطة التنظيمية ، وظائف وتوز   ومهام ...الخ( ؟ ما -

 ما هو مستقبل املعلوماتية ) الخطة العامة ومخطط املد  املتوسط والطويل ...الخ ( ؟ -

كيرررف تحضرررر وتنجرررز التطبيقرررات املعلوماتيرررة ) تحضرررير الطررررق املتبعرررة منرررذ التصرررور ، اإلختبرررارات ،  -

 النتائ  ، املشاراات والعمل علل إنجا  التغيير والوثائق ، إختبار البرامجيات ...إلخ( ؟

كيررف يم رررن الررردخول إلرررل النظررام ومررراهي الضرررمانات املنقيرررة واملاديررة لرررذلن ) سياسرررة أمنيرررة ، وسرررائل  -

 منية مادية والرقابة املوجودة عند الدخول إلل البرام  ، املعطيات والنظام ...إلخ ( ؟ أ

مرررررراهي الخطررررررة األمنيررررررة وهررررررل هنرررررراك تررررررأمين ) خطررررررة النجرررررردة ، عقررررررود التررررررأمين ...( كيررررررف يررررررتم تسرررررريير  -

 مستخدمي قسم املعلوماتية ؟

وذجيرررة وتطبيقرررات تكررراد تزخرررر السررروق اليررروم ببرامجيرررات نم  : تشرررخيص علرررى مسرررتوى التطبيقرررات –سادسرررا 

وت ييف والنشاط أو يرتم تصرورها وإنجازهرا داخليرا  ت اإلستغالل في املؤسسات ، تشترت تغطي مختلف عمليا

رررات ات ، الفرررروترة ، الخزينررررة ، تقيرررريم مررررن هررررذه التطبيقررررات نررررذكر املشررررتري املخزونررررات ، اإلسررررلثمارات ، اإلهتالار

 ꞉التالية  التطبيقات من وجود العناصر ن هذهواألجور يتأكد املتدخل بالنسبة لكل تطبيق م

 .مراقبة داخلية ) دفتر الشروط، الوثائق ،  ر  مختلف أنواع الرقابة ال ي يتوفر عل ها التطبيقة( -

  .مختلف أنواع الرقابة حول املعلومات الداخلة والخارجة ) صحيحة ،  املة ، حقيقية ( -

لجررة ال رري تخضرر  لهررا املعلومررات ) صررحيحة ، الرقابررات ال رري تخررص املصررادقة علررل مختلررف أنررواع املعا -

 . املة ( 

  .أمن ضمان سرية املعطيات -

   .طريقة أو طرق املراجعة والتدقيق -

ليررة علررل املراجرر  اإلسررتعانة ة الوقرروع ومررا تخلفرره مررن آثررار خاصررة علررل املعلومررات املالررولتفررادت األخطررار املحتم  

الخبيرررر فررري املعلوماتيرررة  (  auditeur informatiqueمعلومررراتي ممرررا أد  إلرررل ظهرررور املراجررر  املعلومررراتي )  بخبيرررر

 .باملمارسة في امليدان  املزدوجةحصل هذا األخير علل هذه ال فاتة والخبير في املراجعة ي

معهرا فرقرة املراجعرة فري إن  جم املعلومات علل إخرتالف أنواعهرا ال ري تج   :ترتيب امللفات  –الفرع الخامس  

كبيررر نبغرري ترتابرره وتنظيمرره بطريقررة تسررمح لكررل عضررو مررن األعضررات ولكررل  ررخص راغررب فرري  اإطررار أدات مهمجهرر

عل هررررا وترتررررب املعلومررررات فرررري ملفررررين دائررررم وجررررارت يختلررررف محتواهمررررا الخررررتالف أهرررردافها ترتررررب الوثررررائق  اإلطررررالع

وتستعمل رموزا ومؤ رات داخل ملف تسمح بالعثور علل املعلومات املرغروب ف هرا بسررعة كمرا تسرمح بإظهرار 

ق التوظيررف املاليررة وإيراداتهررا ، العالقررة فيمررا بي هررا فرري حالررة وجودهررا ) الوازنررة ، الرزمانررة ، الررزمن الفعلرري ، أورا

     .اإلقتراضات وفوائدها ، املؤونات ومخصصاتها ، إسترجاعاتها ، م  اإل ارة إلل القوائم املالية الخاصة  ها (
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  : 0 قروض التدقيق : املطلب الثالث

لررررة مررررن مررررنظم فرررري أغلررررب املجرررراالت حيرررر  يقرررروم الترررردقيق علررررل جم تعتبررررر الفررررروض نقطررررة البدايررررة ألت تف يررررر    

الفررروض يتخررذ اإلطررار النظرررت يم ررن الرجرروع إليرره فرري عمليررات الترردقيق املختلفررة لررذلن سررتورد أهررم الفررروض 

التجريبيرررة و ال ررري يم رررن للمؤسسرررة مرررن خاللهرررا مجا هرررة املشررراال ال ررري قرررد تعترضرررها واررران البرررد مرررن إيجررراد هرررذه 

 :حصر هذه الفروض فيما يلي الفروض لحلها وال ي تتالئم م  طبيعة التدقيق ونوعية املشاال ويم ن 

 :قابلية البيانات للفحص  –أوال 

تتمحررررور املراجعررررة علررررل فحررررص البيانررررات واملسررررلندات املحاسرررربية بغيررررة الح ررررم علررررل املعلومررررات املحاسرررربية     

الناتجة عن النظام املولد لهرا ينبر  هرذا الفررض مرن املعرايير املسرتخدمة كتقيريم البيانرات املحاسربية مرن جهرة 

 :ة املعلومات املقدمة من جهة أخر  تتمثل هذه املعايير في العناصر التالية ومصداقي

  .مالئمة املعلومات أت مالئمة املعلومات املحاسبية إلحتياجات املستخدمين املحتملين -

الفحص وهذا رع ي أنه إذا قرام  خصران أو أكثرر بفحرص املعلومرات نفسرها البرد أن يصرال إلرل  قابلية -

  .النتائ  نفسها ال ي يجب التوصل إل ها

   .عدم التحية في اللعجيل ويقصد به أن يكون املدقق عادال وموضوعيا عند تعجيله ل حقائق -

املحاسربية وتع ري أنره يرتم تحويلهرا إلرل القابلية للقيا  ال مي وهذا ما يجب أن تتصف م  املعلومرات  -

قرريم كميررة مررن خررالل عمليررات حسررابية وتعتبررر النقررود أكبررر املقررايا  ال ميررة  رريوعا فرري ذلررن ولررا  املقيررا  

   .الوحيد بين املدققين

حيررر  يقررروم هرررذا الفرررض علرررل تبرررادل فررري    :عررردم وجرررود تعررارض حتمررري برررين مصرررلحة املراجررع واإلدارة  –ثانيررا 

راجررر  واإلدارة مرررن خرررالل إمرررداد هرررذه األخيرررة بمعلومرررات تمررره مراجعجهرررا مرررن طررررف املراجررر  بغيرررة املنرراف  برررين امل

إتخراذ علرل أساسرها قرررارات صرائبة والع ر  كررذلن بالنسربة للمراجر  بمرده بمعلومررات رسرتطي  أن يبردت علررل 

  .أساسها رأت ف ي محايد صائب علل واق  وحقيقية تمثيل املعلومات املحاسبية للمؤسسة

رشرير هرذا   : خلو القوائم املالية وأية معلومات تقدم للفحص من أية أخطاء غير عاديرة وتواطييرة –ثالثا 

الفرررررض مسررررؤولية املراجرررر  عررررن إكلشرررراف األخطررررات الواحررررحة عررررن طريررررق بررررذل العنايررررة املهنيررررة الالزمررررة وعرررردم 

ده بمعررايير املراجعرة املتفررق مسرؤوليته عرا إكلشرراف األخطرات والتالعبررات ال ري تررم التواطرؤ ف هررا خاصرة عنررد تقير

  .عل ها

 1-03محمد الجهامي طواهر، مسعود صديقي، املراجعة وتدقيق الحسابات، اإلطار النظرت واملمارسة التطبيقية، مرج  سبق ذكره ، ص  -0

 )بتصرف( 
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 :وجود نظام سليم للرقابة الداخلية  –رابعا 

إن وجود نظام سليم وقروت للرقابرة الداخليرة املؤسسرة يم رن مرن التقليرل مرن حردو  األخطرات والتالعبرات      

إن لررررررم نقررررررل حررررررذفها عهائيررررررا ، كمررررررا يجعررررررل املراجعررررررة إقتصررررررادية وعمليررررررة تب ررررررت املراجعررررررة اإلختياريررررررة برررررردال عررررررن 

   .التفصيلية

 :التطبيق املناسب للمبادئ املحاسبية  –خامسا 

ا الفرررض علررل أن املعلومررات املحاسرربية قررد تررم إعرردادها وفقررا للمبررادمل املحاسرربية املتفررق عل هررا إذ يقرروم هررذ     

رعتبر اإللتةام  ها مؤ را حقيقيا ل ح م علل صالحية القوائم املالي الختامية ، وعن مرد  تمثيرل نليجرة نشراط 

  .املؤسسة إلل املركز املالي

 :ة في املاض ي سوف تكون كذلك في املستقبل العناصر واملفردات التي كانت صحيح –سادسا 

رعتبررر هررذا الفرررض أن العمليررات ال رري قامرره  هررا فرري املاسرر ي تمرره وفررق إجررراتات سررليمة وضررمن نظررام سررليم    

للرقابرة الداخليررة فإنرره يفترررض إسررتمرار الوضر  كررذلن فرري املسررتقبل والع رر  صرحيح لررذا بررات علررل املراجرر  فرري 

املهنيررة ل شررف مرررولطن الضررعف فررري اإلجررراتات ونظررام الرقابرررة امررروض فررري الحالررة الع سررية بررردل مررن العنايرررة 

 الفترات القادمة .

 :راقب الحسابات يزاول عمله كمراجع ) مدقق ( فقط  –سابعا 

يقرررروم املراجرررر  فرررري هررررذا البنررررد بعملرررره كمراجرررر  ل حسررررابات وذلررررن وفررررق مررررا توحررررحه اإلتفاقيررررة املبرمررررة مررررا بررررين     

تخررل هررذه اإلتفاقيررة بنعررايير املراجعررة وعلررل رأسررها إسررتقاللية املراجرر  فرري عملرره ، املؤسسررة واملراجرر  علررل أن ال 

نشير كذلن في إطار املراجعة الداخلية علل أن يلتةم املراج  بوظائفه املحددة وأن رس ل إلل تحقيق األهداف 

  .املتوخاة من العملية

  : مخاطر التدقيق : املطلب الرابع

وتخطرررريط األدلرررة والقررررائن مرررن أجرررل إعطررررات رأت عرررادل وسرررليم حرررول القرررروائم  إن املررردقق رعتمرررد علرررل جمررر     

املالية و ل نه قد يتأثر بمخاطر التدقيق وهذه األخيرة تأثر في تخطيط وتنفيذ عملية التردقيق وقرد حاولنرا أن 

 :نلناول ب  يت من التوضيح في الفروع التالية

 

 



اسبيالفصل األول                                                                                                      التدقيق املح  

 

24 
 

 :مفهوم خطر املراجعة واألهمية النسبية  : الفرع األول 

م الصادر عن مجمر  املحاسربين القرانونيين 0412لسنة  22م و  0410لسنة  24وفقا ملعايرت املراجعة رقم     

األمريكررري حيررر  رعررررف خطرررر املراجعرررة بأنررره الخطرررر النرررات  عرررن فشرررل املراجررر  بررردون قصرررد فررري تعرررديل رأيررره فررري 

رغررررم أن هررررذه القرررروائم تحترررروت علررررل تعريررررف جرررروهرت و شرررررط هررررذا التعريررررف القرررروائم املاليررررة بطريقررررة مالئمررررة 

  .بتعريف األهمية النسبية

تعرف األهمية النسبية بأعها الوزن النسبي لحاالت معينة مرن حرذف وتحريرف فري املعلومرات املحاسربية والرذت 

إعتمراده علرل هرذه يم ن إختياره علل ضوت الظروف املحيطة قد أثر في ح م الشخص العادت بشأن إمكانيرة 

 . 0 املعلومات بعد أن تعرضه ل حذف والتحريف

 : 3أوح  املعيار طبيعة األهمية في العناصر التالية 

تشير األهمية النسبية إلل مرد  وطبيعرة التعرديل فري بيران معرين بمرا فري ذلرن الحرذف ملعلومرات ماليرة فري  –أوال 

  .اإلعتماد علل البيانات نليجة هذا التعديلهذا البيان وأثر ذلن علل قناعة الشخص العامي في 

يتوقرر  املراجرر  عنررد قيامرره بأعمررال املراجعررة فرري حرردود معقولررة ال شررف عررن تعررديل فرري البيانررات سرروات  –ثانيررا 

  .اانه فردية أو جماعية ويقيم قيمة ونوعية ما ي لشف م ها

نيرة أو الرسررمية أو أرصرردة الحسررابات ويالحر  أن األهميررة النسرربية تتررأثر بعوامرل أخررر  مثررل اإلجررراتات القانو 

املنفرررررردة مرررررن البيانرررررات املختلفرررررة ممرررررا رسررررربب مسرررررتويات مختلفرررررة للماديرررررة وفقرررررا لطبيعرررررة العمليرررررة ال ررررري يرررررتم 

  .مراجعجها

يجب علل املراج  أن يحلل ما قد ي لشرفه مرن عمليرات التعرديل كمرا ونوعرا عنردما تثيرر إهتماماتره ألن  –ثالثا 

أخر  ومن أمثلة تلن األخطات امل لشرفة وتكرون مبالغجهرا ضر يلة نسربيا إال أنره قرد  وراهذه العمليات قد تثير أم

ينت  ع ها تأثير مادت علل البيانات املالية أو األخطات في تطبيق سياسة محاسبية هو مثرال واحر  للتعرديل ذو 

 :لية اآلثار املادية يجب علل املراج  أخذ العناصر املادية في اإلعتبار في الحاالت التا

   .تحديد طبيعة وتوقيه ومد  إجراتات املراجعة .0

  .تقييم أثر التعديل علل الحسابات .3

   .تقرير سالمة إعداد البيانات .2

  

   011، ص 3111 -0444رجب السيد را د ، محمود ناجي درو ش ، أصول املراجعة ، الدار الجامعية ، اإلس ندرية ،  - 0

                                                                    022-023إطار ونظرية وممارسة، مرج  سبق ذكره ،  –، املراجعة محمد السيد الناغي -3
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تقررردم أن املعيررررار أوحرررر  املجرررراالت ال ررري يجررررب أن تأخررررذ ف هررررا العناصرررر املاديررررة فرررري الحسرررربان  ويالحررر  علررررل مررررا   

ذلرن عنرد التخطريط لعمليرة املراجعرة ثرم التحليرل لقيمرة ونوعيرة مرا قرد باإلضافة إلل تحديد طبيعجهرا ومراعراة 

يظهرررر مرررن عمليرررات التعرررديل ولرررم يحررردد املعيرررار األسررراليب واإلجرررراتات الواجرررب أم املم رررن ملراجررر  الحسرررابات 

إتباعهررا فرري هررذا املجررال أو طبيعررة العوامررل املررؤثرة علررل التقرردير وحصررر مضررمون األهميررة النسرربية فرري عمليررات 

  .يل في البيانات وإذ ذلن يمثل أهم العناصر ولا  الهاالتعد

  : 0 مستويات مخاطر التدقيق : الفرع الثاني

 :البيانات املالية  مستوى التدقيق  مخاطر –أوال 

يررتم أخررذ مخرراطر الترردقيق علررل مسررتو  البيانررات املاليررة بعرربن اإلعتبررار خررالل مرحلررة التخطرريط إلجررراتات       

املدقق في هذه املرحلة القيام بعملية  املة من خالل تقيريم مخراطر التردقيق فري ضروت التدقيق إذ يجب علل 

معرفترررره بأعمررررال العميررررل والقطرررراع الصررررنا ي الررررذت رعمررررل فيرررره وإدارترررره والبائررررة املحيطررررة بالرقابررررة والعمليررررات 

اإلحتياجررررات  ويكررررون هررررذا التقيرررريم أساسررررا لترررروفير املعلومررررات األوليررررة الالزمررررة للمررررنهج العررررام ملهنررررة الترررردقيق و

املتعلقرررة بمررروظفي التررردقيق ورسرررم اإلطرررار العرررام الرررذت يرررتم بموجبررره تحديرررد األهميرررة النسررربية وتقيررريم مخررراطر 

التدقيق علل مستو  أرصدة الحسابات اإلداريرة أو علرل مسرتو  مجموعرة مرن املعرامالت وكجرزت مرن التقيريم 

انيررة وجررود مشرراال عامررة مثررل مشرراال الشررامل للمخرراطر يجررب علررل املرردقق أن يأخررذ بعررين اإلعتبررار مررد  إمك

  .السيولة أو اإلستمرارية في املستقبل

 :مخاطرات التدقيق على مستوى أرصدة الحسابات  –ثانيا 

يررتم توجيرره معظررم إجررراتات الترردقيق علررل مسررتو  أرصرردة الحسررابات ومجموعررة املعررامالت وبنررات علررل ذلررن    

البد من تحديد مخاطر التدقيق علل مستو  م  األخذ بعين اإلعتبار نتائ  التقييم الشرامل ملخراطر التردقيق 

  .علل مستو  البيانات املالية
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 : أنواع مخاطر التدقيق : الفرع الثالث

وهررررو الخطررررر النررررات  عررررن األنشررررطة واملحرررريط الررررداخلي فضررررال عررررن بقيررررة   : 0 أوال _ الخطررررر النرررروعي أو الخرررراص

األخطررار األخررر  الناتجررة عررن املحرريط الخررارجي باإلضررافة إلررل األخطررار الناتجررة عررن العمليررات ال رري يقرروم املسررير 

  .الذت يحتل مكانته في نظام الرقابة الداخلية إذ يتعين علل املدقق تحديد أهداف مهمته مسبقا

أن يقرروم بصررياغة القرررار هررم أفررراد لهررم أرات ولهررم إمكانيررات األخطررات كمررا   :طر الرقابررة الداخليررة مخررا –ثانيررا 

أن إمكانيجهم للتقدير الكامل ناقصة فاملسير ال رستطي  إستدراك والتغطية الكاملة فكلمرا تغيرر املحريط فرإن 

الوقررره املترررأخر فهنررراك دائمرررا الخطرررر يتغيرررر إذ يجرررب دائمرررا التوفيرررق برررين مرررا يجرررب فعلررره دائمرررا ويجرررب فعلررره فررري 

   .منطقة لألخطار ال ي ال يم ن تغطيجها أو سائة التغطية وهذا ما رعرف بخطر الرقابة الداخلية

هو النات  عن عيب وهو األكثر تروترا وهرذا مرا اسرتد ل ذكرره حير  أن املردقق رعمرل     :خطر التدقيق  –ثالثا 

ويجرردر الداخليرة ول نره ال رسرتطي  حرذفها لرقابررة ضرمن مجرال نسربي فهرو رسرراهم فري تخفريض منطقرة خطرر ا

 : 3  قد أوح  املكونات الثالثة ملخاطر املراجعة فيما يلي 04بنا مالحظة أن املعيار 

 .مخاطر مرتبطة بالحسابات) مخاطر مادية يفترض حدوثها( -

 .مخاطر مراقبة ) نظام الرقابة الداخلية ال يمن  أو يصج  تلن األخطات( -

 .اإلكلشاف ) مخاطر أخطات مادية غير م لشفة من قبل املراج (مخاطر عدم  -

وقد أوح  املعيار بخصوص مخاطر النوع األول أن إحتمال وجود التعرديل فري حسراب أو مجموعرة عمليرات   

تؤدت إلرل الخطرأ املرادت ففري الشرراات ال ري تزيرد ف هرا أمرور التقردير لعناصرر أصرولها أو مصرروفاتها أو إيراداتهرا 

  .ةاماتها تكون أكثر عرضة ملثل هذه األخطاتأو إلت

أما مخاطر النوع الثراني فقرد أوحر  أن عردم كفايرة الرقابرة الداخليرة لل شرف عرن تعرديل أو الخطرأ املرادت فري 

وقترره لررذلن يجررب علررل املراجرر  أن يقرروم بفحررص مهمررة سررالمة الرقابررة الداخليررة مررن حيرر  التصررميم والتنفيررذ 

  .علل املراج  أن يفترض أن مخاطر املراجعة كبيرةوفي غياب مثل هذا الفحص يجب 

وعن مخاطر النوع الثال  أوح  املعيار أن مخاطر عدم إكلشراف أت خطرأ مرادت أو مجموعرة حسرابات وفري   

 .%011بعض األحيان تبق  ح ت عند قيام املراج  بفحص الحسابات باملع ت أو العمليات املعنية 

املعيار هذا العنصر بتوضيح العالقة فيما بين مكونات مخاطر املراجعة ويم ن ت خيص ذلرن فيمرا  اختتمثم 

  :يلي 

                Jaques renard,l’audit interne , maxima , paris, 2003,p 52- 53 – 0                   
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مخاطر النوع األول والثاني موجودة بمعزل عن عمليرة املراجعرة للبيانرات املاليرة وذلرن بغرض النظرر عرن قيرام 

أمرا ، ن األخطرات بعملية مراجعة ومن ثمة ال يم ن للمراج  التح م  هذين النوعين من املخراطر فري ال شرف عر

  : يلي فيما يخص العالقة بين عناصر مخاطر املراجعة فيما

 تقييم املراج  ملخاطر الرقابة يكون منخفضا ) النوع الثاني (

 

 منخفضا                   متوسطا                          عاليا                                                                                                    

 تقييم املراج  للمخاطر                 عاليا 

 املرتبطة بالحسابات                   متوسطا 

 منخفضا        النوع األول                           

ويتضرر  مررن هررذا الجرردول أن العالقررة ع سررية بررين درجررة املخرراطر املرتبطررة بالحسررابات ومخرراطرة الرقابررة مررن 

 :ناحية ومخاطر ال شف عن األخطات من أخر  وتوضيحا لذلن 

 يجب اإلبقات علل مخاطر ال شف عن األخطات ) الثال ( بمستو  منخفض                 املخاطر املرتبطة بالحسابات

 للسيطرة علل مخاطر املراجعة ككل والحفا  علل مستو  منخفض مقبول لها           عالية ومخاطر الرقابة عالية       

 

 

 

 

هذه العالقة تعتبر هامة في تحديد إجرراتات الفحرص وتوقيعهرا ومرد  التوسر  فري تلرن اإلجرراتات للوصرول إلرل 

  .مستو  مقبول في مخاطر ال شف عن األخطات

 

 

 

 منخفضا منخفضا منخفضا

 منخفضا متوسطا عاليا

 متوسطا عاليا عاليا

بالحسابات  والع   في حالة املخاطر املرتبطة

                                                               مخفضة الرقابةمنخفضة ومخاطر 

 

يم ن للمراج  أن يقبل مستو  أعلل في  عندئذ

ال شف عن األخطات وتبق  مخاطر  مخاطر

                                                                                          في مستو  منخفض ومقبول                                                                                                         املراجعة ككل
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 :تطبيق مبادئ األهمية النسبية ومخاطر عملية املراجعة   : الفرع الرابع

  : يلي أوح  املعيار في هذا العنصر ما

توجرررد عالقررررة ع سرررية بررررين األهميررررة النسررربية ومسررررتو  مخررراطر املراجعررررة والمررررا رفررر  املسررررتو  املقبررررول  –أوال 

لألهميررة النسرربية تقررل مخرراطر الراجعررة والع رر  صررحيح وفرري حالررة إنخفرراض مسررتو  األهميررة النسرربية تررزداد 

  : تات التاليةاإلجرا اتخاذدرجة املخاطرة عندئذ يم ن 

   .زيادة مد  إجراتات املراجعة –أ 

  .وض  إجراتات مراجعة أكثر فاعلية –ب 

  .القيام بإجراتات مراجعة معينة لتاريق يقترب من تاريق البيانات املالية –  

وذلرن بعررد  عنرد التخطريط يتعرين علرل املراجرر  أخرذ األخطرات املاديرة واألمرور ال ري تررؤدت إل هرا فري اإلعتبرار –ثانيرا 

تكررروين قناعرررة أوليرررة لألهميرررة النسررربية حرررول حسرررابات معينرررة أو مجموعرررة حسرررابات مثرررل املخرررزون أو الرررذمم 

وتقيررريم درجرررة املخررراطر فررري ال شرررف عرررن األخطرررات املقبولرررة لررره وإسرررلنادا إلرررل قناعتررره يجررردد إجرررراتات املراجعرررة 

  .املناسبة

 :ة اإلثبات األهمية النسبية ومخاطر املراجعة في تقييم أدل –ثالثا 

أوح  املعيار أهمية املقابلة بين التقييم األهمية النسبية عند التخطيط وعنرد التطبيرق فري هرذا العنصرر وفري 

 : ذلن

عنرررد إخرررتالف تقيررريم املراجررر  ملخرررراطر املراجعرررة عنرررد التخطررريط مررر  تأكررررد لديررره عنرررد التنفيرررذ مرررن قناعررررة  – 0

وصرول إلرل مسرتو  مخراطر ال شرف عرن األخطرات كمرا عندئذ يكون عليه القيام برإجراتات مراجعرة إضرافية لل

   .ثم في مرحلة التخطيط

فررري حالرررة تقرررارب إجمرررالي األخطرررات غيرررر املصرررجحة ال ررري إكلشرررفها املراجررر  مررر  املسرررتو  الرررذت حررردد املراجررر   – 3

لألهميررررة النسرررربية عندئررررذ عليرررره أن يقرررررر أنرررره مررررا أضرررريف لألخطررررات إكلشررررفه تلررررن األخطررررات ال رررري ال تررررزال غيررررر 

  .سيؤدت إلل تجاوز في حدود األهمية النسبية أم ال وبالتالي تحديد إجراتات الفحص اإلضافيةم لشفة 

عنرد قيرام اإلدارة بتصررحيح مرا ظهررر للمراجر  مررن أخطرات أثنررات الفحرص فعلررل املراجر  عندئررذ وعنرد تكرروين  – 2

  .تم تصحيحهارأيه حول داللة البيانات املالية أن يأخذ في اإلعتبار مجموعة األخطات ال ي لم ي
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خررررالل عمليررررة التخطرررريط للمراجعررررة يجررررب علررررل املراجرررر  تقيرررريم املخرررراطر ال رررري يم ررررن أن ترررررتبط بالبيانررررات  – 2

املاليررررة وأثررررر هرررررذا التقيرررريم علرررررل إحتمررررال مواجهررررة أمرررررور أساسررررية فررررري النقديررررة أو اإلسررررتمرار فررررري املنشررررأة محرررررل 

   .املراجعة

د املراجعرة ألرصردة الحسرابات أو مجموعرة عمليرات مر  يجب علل املراج  اإلهتمام بمخراطر املراجعرة عنر – 1

  .مراجعة أثر ذلن علل داللة البيانات املالية
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 :معايير التدقيق  : املبحث الثالث

        إن وجرروب وجررود معررايير مررن أهررم املقومررات األساسررية ألت مهنرررة مررن أجررل أن رعمررل املمارسررون لهررا فرري إطرررار    

و رسرريرون علررل نهجهررا ولترردقيق الحسررابات مجموعررة مررن املعررايير املتعررارف عل هررا وهرري تنقسررم إلررل ثالثررة أقسررام 

  .رئاسية وهي املعايير العامة، معايير إعداد التقرير

 :املعايير العامة : املطلب األول 

لرذت يلعبره هرذا املراجر  فري تهتم املعايير العامة للمراجعة بشخص مراجر  الحسرابات وذلرن ملحوريرة الردور ا     

عمليررة املراجعررة فهررو بررال  ررن رعتبررر أهررم مقومررات ال يرران امل رري للمراجعررة وتتمثررل املعررايير العامررة للمراجعررة 

 0: فيما يلي 

  .معيار تأهيل املراج  -

  .معيار إستقالل املراج  -

  .معيار العناية املهنية املالئمة للمراج  -

ويقضرررر ي املعيررررار األول مررررن املعررررايير العامررررة للمراجعررررة املتعلررررق بتأهيررررل  :معيررررار ت هيررررل املراجررررع  : الفرررررع األول 

املراجرر  برررأن    يجررب أن يرررتم الفحرررص بواسررطة  رررخص أو أ ررخاص لررردفهم التررردريب الغ رري والخبررررة كمراجررر    

إال أنرره يفترررض أن  وعلررل الرررغم مررن أن املعيررار قررد ركررز مضررمونه علررل الجانررب املتعلررق بالتأهيررل امل رري للمراجرر 

هنررراك مطلبرررا أساسرررريا قبرررل ذلررررن وهرررو تأهيلررره العلمرررري وامل ررري ولررررذلن فإنررره يم رررن القررررول أن التأهيرررل املتكامررررل 

 :للمراج  رعتمد علل ثالثة عناصر أساسية وهي 

 .التأهيل العلمي  -

   .التأهيل امل ي -

 .التأهيل املستمر  -

 :الت هيل العلمي  –أوال 

فمررن حيرر  التأهيررل العلمرري يجررب أن يحصررل املراجرر  علررل الدرجررة العلميررة املناسرربة ال رري ترروفر لرره قرردرا كبيرررا    

فرري مجررالي املحاسرربة واملراجعررة مررن ناحيررة وفرري بعررض مجرراالت املعرفررة األخررر  مثررل مبررادمل العلرروم  املعرفررةمررن 

السلوكية والحسابات األولية وبحرو  العمليرات واإلحصرات مرن ناحيرة أخرر  وذلرن ح رت يم نره أدات الخردمات 

يعرررة الحرررال يجرررب أال غيرررر التقليديرررة ال ررري تسرررلند إليررره برررنف  ال فررراتة ال ررري يرررؤدت  هرررا خدماتررره التقليديرررة وبطب

يقتصررر التأهيررل العلمرري للمراجرر  علررل مجرررد الحصررول علررل درجررة بكررالوريو  املحاسرربة ول ررن يجررب أن يمتررد 

  .التأهيل لاشمل إعداد بعض الدراسات العليا

 

 34عبد الفتا  محمد الصحن ، رجب أسيد را د ، محمود ناجي رو ش ، أصول املراجعة ، مرج  سبق ذكره ، ص  -0
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أما فيما يتعلق بالتأهيل امل ي للمراج  فإنه ينطوت علل ضرورة تردريب املحاسرب قبرل  :الت هيل املنهي  –ثانيا 

ممارسررته للمهنررة ممارسررة مسررتقلة ترردريبا مهنيررا فنيررا اافيررا ح ررت يم نرره اإلملررام ألكبررر قرردر مم ررن مررن مشرراال 

قرررام األول بجوانرررب ومتطلبرررات املمارسرررة املهنيرررة وعلرررل الررررغم مرررن أن التأهيرررل امل ررري الف ررري للمراجررر  فهرررتم فررري امل

املحاسبة واملراجعة فإن القائمين علل تأهيل هذا املراج  في مكاتب املراجعرة واملحاسربة يجرب أن ال يتجراهلوا 

للبيانررات علررل سرربيل  اإلل ترونرريحاجترره للترردريب فرري مجرراالت أخررر  ح ررت يررتم تأهيلرره بصررورة جديررة فاللشررغيل 

 هرررا مراجرررر  الحسرررابات إملامررررا جيررردا وبصررررفة خاصرررة مررررن  املثرررال أصررربح يمثررررل أحرررد املجرررراالت ال ررري يجررررب أن يلرررم

 الناحية التطبيقية. 

            أمرررررا بالنسررررربة للتعلررررريم املسرررررتمر فيع ررررري ضررررررورة إلتحررررراق املراجررررر  بصرررررورة إختياريرررررة :التعلررررريم املسرررررتمر : ثالثرررررا 

مرن خرالل تلبر  أو إجبارية بربعض بررام  التعلريم املسرتمر وذلرن ح رت يم نره تحردي  معرفتره املهنيرة والعلميرة 

ارررل مرررا رسرررتجد مرررن قضرررايا مهنيرررة وف ريرررة فرررالتعليم املسرررتمر يلررريح للمراجررر  التعررررف علرررل أحرررد  اإلصررردارات 

املهنيررة الدوليررة واملحليررة و التعرررف علررل التطررور الررذت حررد  فرري مجررال القيررا  واإلفصررا  املحاسرربي والتعرررف 

ف علرررل الطلرررب املسرررتحد  علرررل خررردمات علرررل أحرررد  اللشرررر عات املرررؤثرة علرررل تنظررريم وممارسرررة املهنرررة والتعرررر 

 .املراجعة ومد  الحاجة لتطوير املهنة ح ت نواكب هذا الطلب املستحد  

 :معيار اإلستقالل : الفرع الثاني 

يقتض ي املعيار الثاني من املعايير العامة للمراجعرة بأنره   فري جمير  األمرور املرتبطرة بالواجبرات املهنيرة يجرب     

أن يحراف  املراجر  أو املراجعررون علرل إسررتقالل فري الظرراهر والواقر    ويرررتبط اإلسرتقالل بقرردرة الشرخص علررل 

ول أو السرر ي إلررل أت منفعرررة يم ررن أن تكرررون العمررل باةاهررة وموضررروعية ونزاهررة املراجرر  تتطلرررب ترفعرره علررل قبررر

قيدا علل سلوكه تحد من قدرته علل أدات واجباته املهنية بأمانرة أمرا موضروعية املراجر  فتتطلرب منره الفصرل 

برررين مصرررالحه الشخصرررية ومتطلبرررات عملررره امل ررري ح رررت يكرررون محايررردا خرررالل إنجرررازه لعمليرررة املراجعرررة بجميررر  

   .مراحلها

ملعيررار مررن مررد  الثقررة ودرجررة اإلعتمرراد علررل رأت املراجرر  الخررارجي يتحرردد بمررد  إسررتقالل وتلبرر  أهميررة هررذا ا   

وحيرراد املراجرر  فرري إبرردات الرررأت فرراألطراف ذات املصررال  ومسررتخدمي القرروائم املاليررة غالبررا مررا تكررون مصررالحهم 

من ثم ي جأ املراجر  متعارضة إلل حد كبير ومن ثم فهي تحتا  إلل رأت ف ي محايد عن أحوال املالية للمشروع و 

الخررارجي باسررتمرار إلررل ترردعيم ذلررن اإلسررتقالل ح ررت ال يفقررده مركررزه أمررام تلررن األطررراف ذات املصرر حة ولررذلن 

يتعين املراج  أن يبتعد عرن تلرن املواقرف ال ري تشرير الشركوك فري درجرة الحيراد أو اإلسرتقالل الواجرب توافرهرا 

 .0علل الرأت الذت يصدره ومن ثم التأثير علل درجة الثقة ومد  اإلعتماد 

 22محمد سمير الصيان، عبد هللا هالل ، األس  العلمية والعملية ملراجعة الحسابات، مرج  سبق ذكره، ص    -0
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وقرررد تعرررددت ال تابرررات ال ررري تناولررره تحديرررد املقصرررود باسرررتعمال املراجررر  وقرررد حرررددت تلرررن ال تابرررات مفهررروم   

 :اإلستقالل في مجالين 

 :اإلستقالل املادي 

بمع ت عدم وجود مصرال  ماديرة للمراجر  أو أحرد أفرراد أسررته فري املنشرأة ال ري يقروم بمراجعرة عملياتهرا وذلرن  

خررالل الفترررة ال رري سرريدلي برأيرره عررن مررد  سررالمة العمليررات املاليررة خاللهررا وهررذا بطبيعررة الحررال بخررالف أتعابرره 

ين أو الشررررراات فرررري الشررررركة ال رررري تراجرررر  املتفررررق عل هررررا ومع ررررت ذلررررن أن املراجرررر  الخررررارجي لررررن يكررررون مررررا املسرررراهم

  .حساباتها أو أن يكون من بين العملين ف ها

 :اإلستقالل الذاتي أو الذهني 

بمع ررت إسررتقالل املراجرر  مهنيررا مررن خررالل عرردم وجررود أت ضررغوط أو ترردخل العميررل أو سررلطة عليررا فرري الرردور    

ثيررل القرروائم املاليررة لنتررائ  األعمررال واملركررز الررذت يقرروم برره املراجرر  بشررأن التحقررق مررن سررالمة الرردفاتر ودقررة تم

املالي للمشروع ويم ن تحقيق ذلن من خالل عدد مرن مظراهر عردم الضرغط ومرن بي هرا إجرراتات تعيرين وعرزل 

املراجررر  الخرررارجي وكيفيرررة تحديرررد أتعابررره وارررل ذلرررن فهررردف عررردم إسرررتخدام تلرررن الجوانرررب ارررأدوات ضرررغط علرررل 

  .من معيار اإلستقالل املطلوب املراج  ) مراقب الحسابات( بما يضعف

ومن املالح  أنه لكي تحراف  مهنرة املحاسربة واملراجعرة علرل دورهرا داخرل املجتمر  يجرب أن تحقرق اإلسرتقالل 

الكامل للمراج  الخارجي بمجاليه األول والثاني دون الفصل بي هما ألن فقدان أحدهما وال رن يضرعف أو قرد 

  .ككل يلغي املجال الثاني زمن ثم اإلستقالل

 :هي  املراج  و الستقاللمن ناحية أخر  فلقد أم ن تحديد ثالثة أبعاد و 

 :في إعداد برنامج املراجعة  االستقالل -أوال

و ع ررري ذلرررن الحريرررة ال ررري يتمتررر   هرررا املراجررر  عنرررد إعرررداد برنرررام  املراجعرررة مرررن ناحيرررة تحديرررد خطررروات العمرررل    

و جم العمل املطلوب أداته وذلن في حدود اإلطار العام للمهام املطلوبة وال رن أن هرذا البعرد يتضرمن عردم 

ل املراجررررر  لفحرررررص مجررررراالت لرررررم تررررررد تررررردخل اإلدارة فررررري تعرررررديل اإلجرررررراتات ال ررررري حرررررددها املراجررررر  أو الترررررأثير علررررر

   .بالبرنام  املوضوع
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  : اإلستقالل في مجال الفحص –ثانيا 

و ع ي ذلن بعد املراج  عرن ضرغوط أو تردخل فري عمليرة إختيرار املجراالت واألنشرطة والسياسرات واملفرردات     

 :ال ي سوف تخض  لعملية الفحص ويتضمن ذلن عدة جوانب أهمها 

حرررق املراجررر  الكامرررل فررري اإلطرررالع والفحرررص لجميررر  العرررجالت ودفررراتر املكاترررب وفرررروع الشرررركة وكرررذلن  .0

  .الحق في جم  املعلومات من أية مصادر

التعرررررراون النثمررررررر والفعررررررال بررررررين املراجرررررر  وبررررررين العرررررراملين بالشررررررركة خررررررالل عمليررررررات والفحررررررص وأدات  .3

   .اإلختبارات

              ت واملفررررررردات واملسررررررلندات ال رررررري تخضرررررر  للفحررررررصعرررررردم ترررررردخل اإلدارة فرررررري محاولررررررة تحديررررررد املجرررررراال  .2

 .أو محاولة قبول املراج  لبعض املفردات واملسلندات دون مراجعة أو فحص 

 البعد عن العالقات الشخصية وخلق املصال  املتبادلة مما يأثر علل عمليات الفحص وإبدات الرأت  .2

  : اإلستقالل في مجال إعداد تقرير –رابعا 

و ع ررري ذلرررن عررردم وجرررود تررردخل أو ضرررغوط للترررأثير علرررل إظهرررار الحقرررائق ال ررري ترررم إكلشرررافها خرررالل عمليرررات     

الفحص أو التأثير علل إظهار الحقائق ال ي ترم إكلشرافها خرالل عمليرات الفحرص أو الترأثير علرل طبيعرة الررأت 

  : ن عدة جوانب أهمهاال هايي عن القوائم املالية الختامية محا الدراسة ومن ثمة يم ن أن تتضم

 .عدم وجود أت تدخل ووصاية من الغير لتعديل أية حقائق في التقرير – 0

تجنب إسلبعاد بعض العناصر ذات األهمية من التقريرر الرسرمي للمراجر  واملرفرق مر  القروائم املرالي علرل  – 3

 .الرقم من وجودها في تقارير أخر  قد تكون غير رسمية 

ارات واأللفررا  الغامضررة أو ال ري تحمررل أكثررر مرن مع ررت سرروات بقصرد أو برردون قصررد تجنرب إسررتخدام العبر – 2

 وذلن عند إبدات الرأت أو ذكر التحفظات والتوصيات في تقرير املراجعة 

عدو وجود تدخل من أت طرف لكي يحدد املراج  محتويات التقرير سوات بصدد عررض الحقرائق أو عنرد  – 2

   .ملالية محل الدراسةإبدات الرأت الف ي عن القوائم ا

ولقد أم رن للربعض تصروير العالقرة برين مجرال الفحرص وكيفيرة إعرداد التقريرر ومرن خرالل القرول   بأنره إذا    

أخبرتنرررا بمرررا يجرررب أن تقررروم بررره مرررن فحرررص فسررروف تخبررررك بمرررا يم رررن أن ت تبررره فررري تقريرنرررا وإذا أخبرتنرررا بمررراذا 

 .علينا القيام به من فحص وإختبارات تريد ّأن نقوله في تقريرنا فسوف نخبرك بما يتعين 



اسبيالفصل األول                                                                                                      التدقيق املح  

 

34 
 

هذه التفسيرات والقواعد في جوهرها عبارة عن مجموعة من املحظرورات ال ري يجرب أن يتجنههرا املراجر  وهري    

 : 0 تنطوت علل

 معينة عالقات مالية. 

  العالقرررات ال ررري ينظرررر ف هرررا العامرررة للقرررائم باملراجعرررة علرررل أنررره جرررزت مرررن إدارة العميرررل أو حرررد موظفيررره

واملعرررامالت املاليرررة ال ررري يحظررررر علرررل املراجررر  القيررررام  هرررا مررر  عميلرررره يم رررن تمييةهرررا إلررررل عالقرررات ماليرررة مبا رررررة 

  .وعالقات مالية غير مبا رة

 :يلي  املالية ال ي يجب أن يتجنهها مراج  الحسابات في عالقته م  عميله علل ما تالعالقاوتنطوت 

أو صغيرة القيمة في أسهم عمرالته أثنرات فتررة اإلرتبراط  مل ية مراج  الحسابات ألت إسلثمارات كبيرة -

  .امل ي أو فترة إصدار الرأت في القوائم املالية

حصررول مراجرر  الحسررابات علررل قرررض مررن املنشررأة ال رري يقرروم بمراجعررة حسرراباتها و سررلث ت مررن ذلررن  -

ه تررررتم فرررري إطررررار   القررررروض ال رررري يحصررررل عل هررررا مراجرررر  الحسررررابات مررررن عمررررالته مررررن املؤسسررررات املاليررررة إذا اانرررر

إجررررراتات اإلقترررررراض العاديررررة   ودون تمييرررررة لررررره فرررري معررررردل الفائرررردة أو مررررردة اإلقرررررراض أو قيمررررة القسرررررط وفتررررررة 

  .السما  و سلث ت من ذلن أيضا القروض قليلة القيمة واملضمونة بالكامل

مالئرررره فرررريم ن أن أمررررا العالقررررات املاليررررة غيررررر املبا رررررة ال رررري يجررررب أن يتجنههررررا مراجرررر  الحسررررابات فرررري عالقترررره بع

 :تنطوت علل ما يلي 

وجود مصال  مالية كبيرة ملراج  الحسابات في إحد  الوحدات ال ي يردورها يكرون لهرم مصرال  ماليرة  -

كبيرررة فرري املنشررأة ال رري يراجرر  حسرراباتها ومررن أمثلررة علررل ذلررن إمررتالك املراجرر  لقرردر مهررم مررن أسررهم البنررن الررذت 

مهرم مرن أسرهم أحرد الصرناديق التعاونيرة ال ري تشركل أسرهم منشرأة يقرض منشأة العميل وإمتالكه أيضا قردر 

 .ارات املالية الخاصة هذا الصندوق العميل جزتا من محفظة اإلسلثم

دعرراو  قضررائية مرفوعررة فعررال أو وجررود تهديررد برفعهررا فيمررا بررين العميررل واملراجرر  و سررلث ت مررن  وجررود -

   .ذلن الحاالت ال ي تكون ف ها القيمة املالية محل الاةاع ض يلة بالنسبة لكل املراج  وعميله

 

 

 

 22 – 23عبد الفتا  محمد الصحن ، رجب السيد الرا د ، محمود ناجي درو ش ، أصول املراجعة ، مرج  سبق ذكره ، ص   -0
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أما فيما يتعلق بالعالقات ال ي يبدو ف ها مراجر  الحسرابات اأنره جرزت مرن إدارة العميرل أو أحرد موظفيره وال ري 

 : يلي يجب أن يتجنهها املراج  فإعها يم ن أن تنطوت علل ما 

 قبول املراج  كموظف لد  املنشأة بصفة مبا رة أو غير مبا رة أت عمل من أعمال اإلدارة.  

  القيرررام أو اإلرتبررراط برررأت خررردمات حسرررابية أو ضرررريبة أو إداريرررة أو غيرهرررا ملنشرررأة العميرررل وذلرررن خرررالل

  .اصة هذه املنشأةفترة التكليف بأعمال املراجعة املهنية أو وقه إصدار الرأت في القوائم املالية الخ

  : 0 بقواعد السلوك املنهي وااللتزامبذل العناية املهنية املناسبة : الفرع الثالث 

املراجرر  بمسرتو  أدات معرين عنرد ممارسررته  ويقصرد باملعيرار الثالر  مرن املعررايير العامرة ) الشخصرية ( إلترةام    

املهنة  ويحدد هذا املستو  العديد من العوامل م ها ما تنص عليه اللشر عات املختلفة ال ري تحردد املسرؤولية 

القانونيررررة وال رررري تمثررررل الحررررد األدنرررر  للعنايررررة املهنيررررة املطلوبررررة مررررن املراجرررر  هررررذا باإلضررررافة إلررررل مررررا تررررنص عليرررره 

 رري تصرردرها الهيئررات املهنيررة لغرررض املحافظررة علررل مسررتو  أدات مميررة ملزاولرري املهنررة سرروات القواعررد واملعررايير ال

  .عند أدات اإلختبارات املطلوبة أو بالنسبة إلعداد التقرير وإبدات الرأت ال هايي في القوائم املالية محل الفحص

الواحرر  ملسررتو  العنايررة املهنيررة ومررن املالحرر  أنرره لتحقيررق الفائرردة مررن هررذا املعيررار يتطلررب األمررر التحديررد    

املطلرررروب إبررررراز املقصررررود مررررن هررررذا املسررررتو  سرررروات مررررن حيرررر  تحديررررد مسررررؤولية املراجرررر  تجرررراه القرررروائم املاليررررة 

واألخطرررات ال ررري ي لشرررفها وال ررري لرررم ي لشرررفها أو مرررن حيررر  مرررد  ودرجرررة املهرررارة والخبررررة فررري املراجررر  وال ررري تتخرررذ 

ل ري برذله فري هرذا الصردد ، تحديرد مفهروم العنايرة ال ري عرن طريقهرا اأسا  لتفسرير هرذا املعيرار ومرن الجهرود ا

  .سوف تؤدت املهام املطلوب  من املراج  في ظل الظروف البي ية املتعددة

       وبالنسررربة للزاويرررة األولرررل فلقرررد حرررددت الدراسرررات الشرررروط العامرررة ال ررري يتعرررين توافرهرررا فررري املراجررر  الح ررريم    

  : أو الحذر وال ي من بي ها

أن يحاول باستمرار الحصرول علرل أت نروع مرن أنرواع املعرفرة امل تاحرة وال ري تم نره مرن التنبرؤ باألخطرار   -أوال 

غيررررر املنظررررورة وال رررري قررررد ت حررررق الضرررررر الآلخرررررين ومررررن أمثلررررة ذلررررن التقيرررريم املوضررررو ي ألنرررره الرقابررررة الداخليررررة 

  .للعميل

أيررررة ظررررروف غيررررر عاديررررة أو عالقررررات غيررررر طبيعيررررة قررررد تحررررد  وذلررررن سرررروات عنررررد  أن يأخررررذ فرررري اإلعتبررررار  - ثانيررررا

التخطررريط عمليرررة املراجعرررة أو أثنرررات تنفيرررذ عمليرررات الفحرررص فرررإذا حرررد  وإن واجهتررره بعرررض العناصرررر الغيرررر 

  .عادية فمن املرغوب أن يفترض ضرورة أن رعطي درجة عالية من الحذر عند فحص العناصر

  12 – 13هللا هالل ، األس  العلمية والعملية ملراجعة الحسابات ، مرج  سبق ذكره ، ص  محمد سمير الصبان ، عبد -0



اسبيالفصل األول                                                                                                      التدقيق املح  

 

36 
 

أن رعطرري أهميررة متةايرردة ل خطررر الررذت تظهررر خبرترره املهنيررة أو التعامررل السررابق مرر  العميررل والررذت قررد   -ثالثررا   

يوضر  خطررورة التعامرل مرر  بعرض العرراملين أو األقسررام أو فري مجررال بعرض أنررواع العمليرات أو بالنسرربة لرربعض 

بأنه يفترض علرل الرجرل  مفردات األصول داخل املنشأة وينب  ذلن من رأت السائد في هذا املجال والذت يقول 

الح رريم أن يقرردم الحمايررة الخاصررة بالنسرربة لألنشررطة أو األفررراد الررذين ترتفرر  لرردفهم نسرربة الخطررر مررن خررالل 

   .إرتفاع حدو  التالعب أو األخطات

 .العمل علل إزالة أية  كوك أو إستفسارات لديه تتعلق باملفردات ذات األهمية في أدات الرأت    - رابعا

رعمررررل باسررررتمرار علررررل تطرررروير مجررررال خبرترررره املهنيررررة بجانررررب العمررررل علررررل تطرررروير املعرفررررة ال رررري لديرررره    - خامسررررا

وخاصة في مجال إكلشاف األخطات والتالعب ولذلن يم ن القول برأن املراجر  الح ريم لرن رسرتطي  املحافظرة 

سررتمرة والدراسررة علررل خبرترره وكفاتترره فرري مهنررة تتصررف بالدينامي يررة والنمررو املسررتمر إال مررن خررالل الجهررود امل

  .الجادة في مجال املراجعة وأنواع املعرفة  األخر  ذات اإلتصال

اإلعتراف بأهمية وضرورة مراجعة عمل املساعدين علرل أن يرتم ذلرن مرن خرالل أقتنراع مرن املراجر     - سادسا

  .بأهميته

ولقررد ذكرررت الدراسررات ال رري تناولرره هررذا املوضرروع بررأن املراجرر  الح رريم أو الحررذر وهررو ذلررن الراجرر  املتوسررط   

ومررررن األفضررررل الرجرررروع إلررررل املفهرررروم القررررانوني للرجررررل العررررادت وتطبيقرررره فرررري مجررررال املراجعررررة لتحديررررد مسررررؤولية 

  .املراج  املهنية

 :معيار العمل امليداني  : املطلب الثاني

معررايير الفحررص امليررداني بوضرر  إر ررادات عامررة لل يفيررة ال رري يم ررن أن يررتم  هررا تنفيررذ عمليررة املراجعررة  تهررتم   

معررررايير الفحررررص امليررررداني مقارنررررة باملعررررايير العامررررة للمراجعررررة تعتبررررر أكثررررر تحديرررردا أو تشررررتمل معررررايير العمررررل 

 .0امليداني علل ثالثة معايير وهي 

   .م الرقابة الداخليةالتخطيط السليم للعمل واإل راف علل نظا -

   .علل نظام الرقابة الداخلية االعتمادتقييم مد  إمكانية  -

   .حصول املراج  علل األدلة الكافية واملالئمة -

ألننررا سرروف نلنرراول هررذه املعررايير الثالثررة بالتفصرريل فرري مواقرر  الحقررة فرري هررذا املطلررب فإننررا سررنتعرض لهررا  ونظرررا

 .هنا باختصار  هدف التعريف بالخطوط العريضة لها

  

 21عبد الفتا  أصحن ، محمود ناجي درو ش ، رجب السيد را د ، أصول املراجعة ، مرج  سبق ذكره ، ص  -0
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  : التخطيط السليم للعمل واإلشراف املالئم على املساعدين معيار : الفرع األول 

تنطوت عملية املراجعة بوصفها عملية منظمة علل إنجاز مهام معينة فري توقيترات معينرة وبواسرطة أ رخاص 

يجرب  معينين وهو ما يتطلب التخطيط لها تخطيطا سليما ولذلن العيار األول الفحص امليداني يقض ي بأنه 

تخطررريط العمرررل بدرجرررة اافيرررة ويجرررب مبا ررررة اإل رررراف املالئرررم علرررل املسررراعدين فررري حالرررة وجرررودهم  ويتطلرررب 

 : تحقيق هذا املعيار إنجاز األنشطة الثالثة التالية 

  .إكلشاف بائة املراجعة ووض  خطة العمل –أوال 

  .تخصيص املساعدين علل مهام الفحص –ثانيا 

   .ل املساعدين وتقييم أدائهماإل راف املالئم عل –ثالثا 

تتمثررررل بائررررة املراجعررررة فرررري العوامررررل املحيطررررة بمنشررررأة  : إكتشرررراف بييررررة املراجعررررة ووضررررع خطررررة العمررررل –أوال 

علررررل تخطرررريط وتنفيررررذ عمليررررة املراجعررررة وتتمثررررل البائررررة  –بصررررورة أخررررر   –املراجعررررة خارجيررررا وداخليررررا وتررررؤثر 

يم رررن أن تفررررض بعرررض القيرررود علرررل املراجررر  عنرررد  الداخليرررة فررري ظرررروف وخصرررائص منشرررأة املراجعرررة وكالهمرررا

  .تخطيطه وتنفيذه لعملية املراجعة

ومراجررر  الحسرررابات قبرررل قيامرررة برررالتخطيط لعمليرررة املراجعرررة عليررره أن يرررتفهم بدايرررة املتغيررررات البي يرررة ال ررري    

تنطررروت عل هرررا اررررل مرررن بائررررة العميرررل وبائررررة املنشرررأة املراجعررررة وأن يحررراول تحديررررد تأثيراتهرررا املتوقعررررة علرررل خطررررة 

يكرل التنظيمري ، نروع النظرام املحاسربي الفحص وإجراتاته ومن أمثلة هذه املتغيرات في منشأة العميرل نجرد اله

املطبررق ، مسررتو  كفرراتة نظرررام الرقابررة الداخليررة الوضررر  املررالي والضررريبي الرررراهن للعميررل ، مؤ رررات الربحيرررة 

وال فررراتة ، طبيعرررة النشررراط ونررروع الصرررناعة ال ررري ينتمررري إل هرررا العميرررل الشررركل القرررانوني ملنشرررأة العميرررل ، حالرررة 

ومرررن أمثلرررة املتغيررررات البي يرررة الخاصرررة بمنشرررأة املراجعرررة نرررذكر طاقرررة العمرررل  العالقرررات السرررائدة برررين األفرررراد

املتاحررة ونوعيجهررا ، أهررداف م تررب املراجعررة ، قيررود الوقرره والتكلفررة والعائررد ، معررايير الرقابررة علررل جررودة عمررل 

   .م تب املراجعة

العميرررررل ومنشرررررأة  و سرررراعد تخطررررريط عمليرررررة املراجعرررررة علرررررل التوفيرررررق برررررين الظرررررروف البي يرررررة لكرررررل مرررررن منشرررررأة  

املراجعة ، وهو ما ينع   في ال هاية علرل التخصريص السرليم لقروة العمرل املتاحرة ملنشرأة املراجعرة علرل املهرام 

املختلفة وإنجازها في التوقيه املناسب وينع   أيضا علل تحقيق اإل راف السليم علرل املسراعدين ومتابعرة 

راجعة املسلندية وعمليات التحقق مرن األصرول والخصروم عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية والفحص وامل

ونليجة عمليات املشروع و عبر عن خطة املراجعرة بالنسربة لتلرن الجوانرب فري برنرام  ويرتم متابعرة تنفيرذ ذلرن 

  .البرنام  في أوراق العمل املختلفة
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أن يقروم مراجر  يتطلرب معيرار التخطريط السرليم للعمرل   :تخصيص املساعدين على مهام الفحص  –ثانيا 

الحسررررابات بررررإعالم مسرررراعديه علررررل مهررررام الفحررررص ال رررري ا ررررتمله عليرررره خطررررة الراجعررررة ويتطلررررب التخصرررريص 

السليم للمساعدين علل مهام الفحص املختلفة أن يحدد املراج  إحتياجات العمرل مرن العنصرر البشررت ثرم 

ثم يحدد مرا إذا اران هنراك  يقوم بعمل توصيف وحصر كمي وف ي دقيق للمساعدين املوجودين فعال بامل تب

عجررررز فرررري املسرررراعدين ومقررررداره ونوعيررررة ال فرررراتات املهنيررررة املطلرررروب ترررردبيرها للوفررررات بمتطلبررررات خطررررة وبرنررررام  

   .املراجعة

ذلرررن يقررروم املراجررر  بتخصررريص أو توز ررر  املسررراعدين علرررل مهرررام الفحرررص ويح مررره هنرررا تعظررريم أهرررداف  وبعرررد

جررراز مهررررام الفحررررص واملراجعررررة فرررري توقيجهررررا املخطررررط سررررلفا امل ترررب وال رررري تشررررمل تحقيررررق مسررررتو  ربررررح معررررين إن

نحاسررر ي ال)جرررز) أو الزيرررادة ( غيرررر الضررررورية فررري مراج ررري امل ترررب تدنيرررة حررراالت عررردم اإلسرررتقالل طاقرررة بعرررض 

املساعدين العمل علل تنمية املساعدين مهنيرا ومحاولرة تدنيرة التكلفرة الفعليرة لعمليرة املراجعرة وبمرا ال يخرل 

  .بجودتها املهنية

ويح م املراجر  فري تحقيرق األهرداف السرابقة مرن توز ر  مسراعديه علرل مهرام الفحرص واملراجعرة مجموعرة مرن 

القيود أهمها  الوقه املتا  ال لي لعملية املراجعة مسرؤولية ارل مسراعد عرن أدات مهمرة معينرة أو أكثرر أولويرة 

ن ارل مهمرة علرل حردود والقيرود الفعليرة إنجاز مهام معينة قبل غيرها ، الحرد األقصر ت للرزمن املقردر للنجهرات مر

أو املحتملررررة املفروضررررة علررررل ترررردبير املرررروارد البشرررررية بامل تررررب واملكاتررررب األخررررر  ال رررري يوجررررد  هررررا أكثررررر مررررن قسررررم 

ل خررردمات املهنيرررة مثرررل مراجعرررة والضررررائب والخررردمات اإلداريرررة يم  هرررا تر ررريد قررررارات تخصررريص املسررراعدين 

  .ماذ  الخطية وبرمجة األهداف ونماذ  التحليل الشبكيعلل مهام املراجعة باستخدام بعض الن

  أدائهم:اإلشراف املالئم على املساعدين وتقييم  –ثالثا 

ال تنتهي مهمة تخطيط عملية املراجعة بمجرد تخصيص املساعدين علل مهام الفحص ول ن يتطلرب األمرر    

مالئمرررة للتأكرررد مرررن تنفيرررذهم للمهرررام متابعرررة هرررؤالت املسررراعدين علرررل مهرررام الفحرررص واإل رررراف علررر هم بصرررورة 

   .املوالة إل هم

ولذلن فإنه يجب علل املسؤولين عرن عمليرة التخطريط بمنشر ت املراجعرة وضر  نظرام مالئرم لقيرا  وتقيريم    

أدات مسراعدفهم ملتابعرة مرد  تقردمهم فري تنفيرذ املهرام ويجرب أن يقتررن بوضر  نظران لتقيريم أدات املسرراعدين ، 

بأ كالها املاديرة واملعنويرة ويكرون مرتبطرا ب فراتة أدات املسراعدين وسرلوكهم العرام داخرل وجود نظام ل حوافز 

  .منشأة املراجعة وم  إدارة موظفي منشأة العميل
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ويجرررب علرررل املراجررر  الحسرررابات مراعررراة الجوانرررب السرررلوكية عنرررد اإل رررراف علرررل مسررراعديه وفررري هرررذا املجرررال    

برررارات أهمهررررا إ ررررراك املسررراعدين أثنررررات أدات مهررررامهم مناقشررررة يجرررب أن يأخررررذ فرررري حسررربانه مجموعررررة مررررن اإلعت

املسررراعدين فررري املشررراال الجوهريرررة الناتجرررة مرررن الفحرررص وتبرررادل الررررأت بشرررأن أهرررم الحلرررول العمليرررة لهرررا بنرررات 

وتشرررغيل قنررروات إتصرررال رأسررر ي وأفقررري برررين إدارة املكاترررب واملرررراجعين وبرررين املرررراجعين وبعضرررهم الررربعض تررروفير 

   .ملر وسين و مولية معايير تقييم أدات املساعدين لكافة جوانب األداتفرص الترقي أمام ا

السررررابقة عنررررد اإل ررررراف علررررل املسرررراعدين وتقيرررريم أدائهررررم سرررروف يزيررررد لرررردفهم  وال ررررن أن مراعرررراة اإلعتبررررارات  

مستو  الدافعية والرضا عن العمل وهو ما يؤدت إلل تخفيض معدل دوران العمل لد  منشرأة املراجعرة معرا 

وزيرررادة مسرررتو  كفررراتتهم املهنيرررة أيضرررا وبطبيعرررة الحرررال سررروف يرررنع   ذلرررن الررره علرررل إرتفررراع مسرررتو  جرررودة 

  .جعةعملية املرا

  : معيار تقييم مدى إمكانية اإلعتماد على نظام الرقابة الداخلية : الفرع الثاني

يقضررر ي املعيرررار الثررراني مرررن معرررايير الفحرررص امليرررداني بأنررره   يجرررب دراسرررة وتقيررريم أسررراليب الرقابرررة الداخليرررة    

طررار املراجعررة   وعلررل املطبقرة اأسررا  للعتمرراد عل هررا ولتحديررد مررد  اإلختبررارات املطلوبرة وال رري سرروف تحرردد إ

ضررروت نليجرررة التقيررريم الرررذت يجريررره مراجررر  الحسرررابات لنظرررام الرقابرررة الداخليرررة يتحررردد نطررراق الفحرررص الرررذت 

  .يجريه ومد  اإلجراتات ال ي يجب إتباعها وطبيعة ومد  عمق أدلة املراجعة الواجب جمعها

الداخليرة سريعتمد إلرل حرد كبيرر علرل ومن املعروف عمل مراجر  الحسرابات فيمرا يتعلرق بتقيريم نظرام الرقابرة   

الح رررم والتقررردير الشخصررر ي ملراجررر  الحسرررابات وح رررت يم رررن تر ررريد ح رررم مراجررر  الحسرررابات فررري هرررذا املجرررال 

 :يم ن مراعاة اإلعتبارات التالية 

اإلنطرررالق مرررن برنرررام  مبرررديي للمراجعرررة رع ررر  أعمرررال املراجعرررة ال ررري يجرررب القيرررام  هرررا برررافتراض وجرررود  –أوال 

للرقابة الداخلية ومن خالل دراسة إمكانية تطبيق عناصر هذا البرنام  في املنشرأة محرل املراجعرة نظام أمثل 

  .يم ن تحديد مقومات الرقابة الداخلية غير املتوافرة وال ي علل ضوتها يتم تعديل برنام  املراجعة املبديي

بفضررل إنجرراز عمليررة تقيرريم نظررام الرقابررة الداخليررة مررن خررالل فريررق مررن عمررل مررن املررراجعين وبصررفة  –ثانيررا 

خاصررة إذا ارران  جررم عمليررات منشررأة العميررل وذلررن إنطالقررا مررن ح ررم املجموعررة أفضررل مررن ح ررم ويجررب فرري 

   .خليةهذه الحالة توحيد األساليب واملعايير املستخدمة في الح م علل مد  جودة نظام الرقابة الدا

بفضل قيام املراجعون الرذين يكونرون فريرق العمرل بفحرص أحكرام بعضرهم الربعض وذلرن ح رت يم رن  –ثالثا 

  .تحقيق أكبر قدر مم ن من التقارب بين أحكامهم
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وقرررد أثرررار تطبيرررق هرررذا املعيرررار جررردال حرررول مرررد  مسرررؤولية مراجررر  الحسرررابات عرررن إعرررداد التقريرررر نترررائ  تقيررريم 

د  منشرررأة العميرررل وفررري هرررذا املجرررال أصررردر مجمررر  املحاسررربين القرررانونيين األمريكررري نظرررام الرقابرررة الداخليرررة لررر

عرررداد تقريرررر يقررردم إلرررل لجنرررة املراجعرررة ‘و الرررذت وجررره فيررره نظرررر مراجررر  الحسرررابات إلرررل أهميرررة إ 31املعيرررار رقرررم 

ي بمنشرررأة العميرررل أو مجلررر  اإلدارة أو بعرررض املنظمرررات الحكوميرررة حينمرررا يتطلرررب األمرررر هرررذا ويجررررت العمرررل فررر

الواليات املتحردة األمري يرة علرل أن رشرير مراجر  الحسرابات فري تقريرره بالنسربة إلرل البنروك إلرل مرد  قروة نظرام 

الرقابررة الداخليررة ومررن ناحيررة أخررر  تتطلررب لجنررة البورصررة واملبررادالت األمري يررة إبالغهررا بررأت قصررور فرري نظررام 

تطلب بعض الجهات الحكومية األمري يرة ذلرن الرقابة الداخلية بالنسبة للشراات املعجلة في البورصة كما ت

   .أيضا

 :معيار حصول املراجع على األدلة الكافية واملالئمة   : الفرع الثالث

يقض ي املعيار الثال  من معايير الفحرص امليرداني بأنره   يجرب الحصرول علرل أدلرة اافيرة ومالئمرة مرن خرالل    

ا  معقرررول إلبررردات الررررأت فررري القررروائم املاليرررة موضررر  الفحرررص واملالحظرررة واإلسرررتعالم واملصرررادقات لتكررروين أسررر

الفحص   ودليل املراجعة عبارة عرن معلومرات يرتم الحصرول عل هرا عرن طريرق الفحرص واملالحظرة واإلسرتعالم 

واملصررادقات لترروفير قرينررة علررل سررالمة ) أو عرردم سررالمة ( التصرررفات واإلجررراتات بنشررأة العميررل وذلررن  هرردف 

الررأت امل ري فري مرد  صردق وسرالمة القروائم املاليرة محرل الفحرص ويم رن إلرل حرد تكوين أسا  معقول إلبدات 

  .ما النظر إلل املراجعة علل أعها عملية منظمة ومتكاملة لتجمي  األدلة

و عتبر من قبيل تجمي  أدلة املراجعة ذلرن الفحرص والتقيريم الرذت يجريره مراجر  الحسرابات لنظرام الرقابرة   

للتأكد مرن إمكانيرة اإلعتمراد عليره ول رن مراجر  الحسرابات ال يم نره اإلعتمراد فقرط  الداخلية بمنشأة العميل

علل نليجة الفحص الذت يجريه في هذه الحالة فنظام الرقابة الداخلية قرد يكرون مثاليرا مرن ناحيرة التصرميم 

يم نظرررام ول نررره غيرررر منفرررذ بصرررورة ااملرررة فررري الواقررر  ، وهرررو مرررا يجعرررل النترررائ  ال ررري تظهرهرررا عمليرررة فحرررص وتقيررر

الرقابرررة الداخليرررة قرينرررة للثبرررات الع سررر ي ولرررذلن فإنررره يجرررب تررردعيم هرررذه النترررائ  بمويرررد مرررن األدلرررة ال ررري يرررتم 

 .الحصول عل ها من بعض إجراتات املراجعة األخر  

وتتمثررررل أهميررررة إلتررررةام املرجرررر   هررررذا املعيررررار فرررري أن فشررررله فرررري جمرررر  األدلررررة الكافيررررة واملالئمررررة يم ررررن أن تزيررررد مررررن 

حملررره ملسرررتو  مرتفررر  مرررن خطرررر املراجعرررة واملتمثرررل فررري إمكانيرررة إبررردات رأت ف ررري غيرررر صرررحيح فنليجرررة إحتمرررال ت

لعدم كفاية األدلة ومالئمجها يم ن أن يقبل مراج  الحسابات القوائم املالية علل أعهرا صرادقة وسرليمة ويبردت 

ح حيرر  مررن املحتمررل أن ف هررا رأيررا إيجابيررا وذلررن علررل الرررغم مررن إحتوائهررا علررل أخطررات جوهريررة والع رر  صررحي

يرررفض مراجررر  الحسررابات القررروائم املاليرررة وهرري سرررليمة وح رررت يم ررن إسرررتخدام دليرررل املراجعررة كقرينرررة إلثبرررات 

صرررحة العمليرررات والتصررررفات واإلجرررراتات والقررروائم املاليرررة فإنررره يجرررب أن يتميرررة بخاصررري ي ال فايرررة واملالئمرررة 
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خصوصرره وإحتررواته علررل قرردر مفيررد مررن املعلومررات ويقصررد بمالئمررة الرردليل توافقرره مرر  العنصررر الررذت يجمرر  ب

ال ي يم رن أن تسراعد مسرتخدمي الردليل علرل إسرتنباط بعرض الردالالت واملؤ ررات بخصروص حالرة العنصرر 

الررذت يخصرره هررذا الرردليل ، فررال يم ررن علررل سرربيل املثررال إسررتخدام مسررلند مطمررو  املعررالم أو أيررة كشررط أو 

أنره فري هرذه الحالرة لرن يروفر املعلومرات املالئمرة لتكروين رأت حرول تعديل كدليل علل إتمام عملية معينة حي  

صررحة هررذه العمليررة وترروافر خاصررية املالئمررة فرري الرردليل رعتبررر  رررطا ضررروريا ول نرره غيررر ارراف فرردليل املراجعررة 

مقنعررا للمراجرر  بدرجررة اافيررة عنررد تكوينرره لرررأت  –فرري ظررل قيررود معينررة  –الكررافي هررو ذلررن الرردليل الررذت يكررون 

صوص العنصرر الرذت يقروم بتجمير  األدلرة حولره ولرذلن فرإن املراجر  قرد يحترا  إلرل تجمير  أكثرر مرن معين بخ

دليررل حررول العنصررر الواحررد ح ررت تترروفر لديرره اإلقنرراع الكررافي بحالررة هررذا العنصررر فأرصرردة حسررابات العمررالت 

ا أدلرة مالئمرة للتحقرق بدفاتر املنشرأة وردود العمرالت علرل املصرادقات الرذت يرسرلها لهرم املراجر  يم رن إعتبارهر

مرررن سرررالمة رقرررم العمرررالت فررري امليةانيرررة العموميرررة للمنشرررأة وذلرررن علرررل أسرررا  وجرررود توافرررق برررين األدلرررة والغررررض 

املسرررررتخدمة فيررررره إال أن املصرررررادقات تعتبررررررر أكثرررررر كفايرررررة باملقارنرررررة باألرصرررررردة الدفتريرررررة لهرررررؤالت العمرررررالت فهررررررذه 

  .أرصدة هؤالت العمالتاملصادقات تزيد من مستو  ثقة املراج  بشأن صحة 

وتجدر اإل ارة إلل أن هناك مستويات متعددة  ل فاية األدلة وقد يضطر مراج  الحسابات في بعرض األحيران 

إلررل األخررذ برربعض األدلررة ال رري تعتبررر بالنسرربة ألدلررة أخررر  غيررر اافيررة فعلررل سرربيل املثررال بالنسرربة للتحقررق مررن 

حسرراباتهم بردفاتر املنشررأة دلرريال اافيررا فرري حالررة عرردم وجررود رد أرصردة العمررالت يم ررن إعتبررار الرصرريد الرردفترت ل

مرررن العمرررالت علرررل املصرررادقات ال ررري أرسرررله لهرررم مرررن قبرررل مراجررر  الحسرررابات وذلرررن علرررل الررررغم مرررن ارررون هرررذه 

  .األرصدة املفترية أقل كفاية من املصادقات

اباته بعض القيود ال ي يم رن أن ويجب علل املراج  عند قيامه بجم  األدلة املالئمة والكافية أن يأخذ في حس

والجهد والتكلفة الالزمرة لتجمير  األدلرة املالئمرة  الوقهتأثر علل إختياره وتقييمه لهذه األدلة وذلن مثل قيود 

النسرربية للعمليررة أو العنصررر الررذت يررتم بشررأنه تجميرر  األدلررة كمررا يجررب علررل املراجرر   األهميررةوكررذلن  والكافيررة

أيضا أن يزيد مرن مسرتو  ثقرة فري األدلرة وكرذلن مرن خرالل التركيرة علرل صردق مصردر الردليل وخبرتره فتحديرد 

  .مد  مالئمة الدليل وكفايته تعتبر في ال هاية مسألة ح م  خص ي من قبل املراج 

 :معايير إعداد التقرير  : املطلب الثالث

يمثرل ف هرا التقريرر أداة اإلتصرال  متكاملرةسبق وأ رنا من قبل إلل أن املراجعة الخارجية تعتبر عمليرة إتصرال 

ال ررري تحمرررل الرسرررالة املوجهرررة ملسرررتخدمي هرررذا التقريرررر و عتبرررر تقريرررر مراجررر  الحسرررابات املنرررت  ال هرررايي لعمليرررة 

             اقشرررررات وتتحررررردد مواقرررررف وتتخرررررذ قررررررارات ولرررررذلن لرررررم ي رررررن غريبرررررا يم رررررن أن تررررردور من ضرررررو هاملراجعرررررة وعلرررررل 

 : وهي  معاييرأو يخصص مجم  الحاسبين القانونيين األمريكي ملوضوع التقرير أرب  
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 معيار التوافق م  املبادمل املحاسبية املقبولة قبوال عاما.  

 في تطبيق املبادمل املحاسبية املقبولة قبوال عاما معيار اإلتساق.  

 ائم املاليةو معيار مالئمة اإلفصا  في الق.  

 معيار وحدة الرأت في القوائم املالي.  

افق مع املبادئ املحاسبية املقبولة قبوال عاما  : الفرع األول   :معيار التو

نبع  القواعد واملبادمل املحاسبية من الخبرة العلمية الطويلة في ميدان املحاسربة وال يوجرد ح رت اآلن إتفراق   

املحاسررربية املتعرررارف عل هرررا ، فهنررراك مبرررادمل متناقضرررة ورغرررم هرررذا تعتبرررر جميعررررا  باملبرررادملترررام حرررول مرررا رعررررف 

طريقرررة م هرررا نترررائ  مختلفرررة ول  هرررا مقبولرررة قبررروال عامرررا فاحلسررراب أقسررراط للهرررتالك يرررتم بطررررق عديررردة ولكرررل 

تعتبرررر الهرررا مقبولرررة قبررروال عامرررا وكرررذلن الحرررال بالنسررربة لتقيررريم املخرررزون وتقيررريم تكلفرررة املبيعرررات حيررر  توجرررد 

 .0عدة طرق للتقييم وتعتبر مقبوال قبوال عاما رغم أعها تؤدت إلل نتائ  مختلفة 

ه قواعد املحاسبة العامة ومن هذه القواعد وعلل مراقب الحسابات أن يتحقق من أن إدارة املنشأة قد طبق

 :يلي  ما هو القواعد وما هو متفق عليه وم ها ما

  .تعجيل األصول الثابتة بثمن التكلفة –أوال 

  .األصول الثابتة تستلزم طبيعجها ذلن بالقدر املناسب اسجهالك –ثانيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

   41الصبان ، عبد هللا هالل ، األس  العلمية والعملية ملراجعة الحسابات ، مرج  سبق ذكره ، ص  محمد سمير  -0
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الطرقرررة العامرررة لتقرررويم املوجرررود السرررل ي هررري إمرررا التكلفرررة أو سرررعر السررروق أفهمرررا أقرررل ويجررروز للمنشرررأة  –ثالثرررا 

  .م ثابتا مدة بعد أخر  لظروف خاصة أن تلب  طريقة أخر  ويجب في جمي  الحاالت أن يبق  أسا  التقوي

   .تحديد قيمة الذمم م  مراعاة تكوين املخصصات الواجبة  - رابعا

بحيرررر  تكررررون حسررررابات اإليرررررادات واملصررررروفات خاصررررة باملرررردة الزمنيررررة  ةالالزمررررإجرررررات اللسررررويقات   - خامسررررا

  .موضوع الدراسة في نطاق قواعد علم املحاسبة

املشرررروع مسرررتمرا فررري ميةانيرررة اإلسرررتغالل عنررد تحديرررد الر ررر  وتقررروم األصرررول والخصررروم إال فررري  إعتبرررار  - سادسررا

  .الحاالت الخاصة ال ي تستد ي غير ذلن االتصفية وإنضمام  رين وغير ذلن

إعرررداد امليةانيرررة والحسرررابات الختاميرررة علرررل أسرررا  أن قيمرررة النقرررد وهررري وحررردة القيرررا  فررري املحاسررربة   - سرررابعا

   .ثابتة دوما

عررردم أخررذ أت ر ررر  لرررم يتحقررق فررري الحسررربان مرر  تكررروين املخصصررات الكافيرررة لكرررل خسررارة منتظررررة كمرررا   - ثامنررا

يرا ررري بالنسررربة للمنشررر ت ال ررري تقررروم ألعمرررال طويلرررة األجرررل أن تكرررون حصرررة املررردة املاليرررة فررري األربرررا  التقديريرررة 

  .املستقبل بنسبة ما تم من عمل م  ضرورة تكوين مخصص ااف ل خسائر ال ي قد تنشأ في

 :في تطبيق املبادئ املحاسبية املقبولة قبوال عاما  االتساقمعيار  :  الفرع الثاني

ويقضر ي هرذا املعيرار برأن يبرين مراقرب الحسرابات فري تقريرره مرا إذا اانره املبرادمل ال ري طبقره فري الفتررة الجاريرة   

  .تتمية بالثبات إذ ما قورنه بالفترات السابقة

والثبررات فررري تطبيرررق املبرررادمل املحاسرربية الزم إلمكررران إجررررات املقارنرررات برررين القرروئم املاليرررة الختاميرررة ال ررري رعررردها   

املشرررروع فررري عهايرررة الفتررررات املاليرررة املختلفرررة ولرررذلن فرررإن املعيرررار الثررراني مرررن معرررايير التقريرررر يضرررمن قابليرررة هرررذه 

املحاسرربية املسررتخدمة وعنررد تغييررر املبررادمل املحاسرربية  القرروائم للمقارنررة بررين الفترررات املختلفررة لثبررات املبررادمل

فإن ذلن رسرتلزم مرن مراقرب الحسرابات بيران طبيعرة هرذه التغيررات وأثرهرا علرل القروائم املاليرة ذلرن ألن عردم 

الثبررات يررؤدت إلررل التررداخل بررين عناصررر اإليرررادات واملصررروفات للفترررات املاليررة املختلفررة ممررا يررؤدت إلررل إظهررار 

ومرررن ثرررم نجرررد أن التطبيرررق السرررليم ملعيرررار الثبرررات رسرررتلزم فهمرررا واحرررحا مرررن مراقرررب الحسرررابات  نترررائ  مظللرررة

   .للعالقة بين الثبات والقابلية للمقارنة

  : وبصفة عامة تتأثر إمكانية املقارنة بين القوائم املالية لعدد من السنوات بالتغيرات النا ئة عن

  .التغير في املبادمل املحاسبية  :أوال
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التغيرررر فررري بعرررض الظرررروف املحيطرررة باملشرررروع وال ررري تسرررتلزم إجررررات تغيررررات محاسررربية ول  هرررا ال تتضرررمن  :ثانيرررا

 .تغيرات في املبادمل املحاسبية املطبقة

 .التغير في بعض الظروف وال ي لا  لها صلة باملحاسبة :ثالثا

إن هرذه التغيررات فقرط وال ري والنوع األول فقط من التغيرات هرو الرذت يرؤثر علرل معيرار الثبرات وعلرل ذلرن فر   

لهرررا ترررأثير هرررام علرررل القررروائم املاليرررة ينبغررري أن يرررنص عل هرررا مراقرررب الحسرررابات فررري تقريرررره فيمرررا يخرررتص برأيررره فررري 

الثبرررات أمرررا التغيررررات فررري املجموعرررة الثانيرررة والثالثرررة وال ررري لهرررا ترررأثير هرررام نسررربيا علرررل القررروائم املاليرررة فرررال تكرررون 

     ب فري تقريررره ومر  ذلرن فرإن األمررر رسرتلزم اإلفصرا  ع هررا فري  ركل مالحظرراتموضر  تعقيرب أو تعليرق مررن املراقر

 .و مذكرات مرفقة بالقوائم املاليةأ

  : معيار مالئمة اإلفصاح في القوائم املالية : الفرع الثالث

أن تفصررررر  القررررروائم املاليرررررة عرررررن املركرررررز املرررررالي ونليجرررررة النشررررراط وإال فيجرررررب أن رشرررررتمل تقريرررررر مراقرررررب  يجرررررب  

الحسررابات علررل التوضرريحات املالئمررة وبالتررالي فررإن مراقررب الحسررابات ال رعطرري أت إيضرراحات إضررافية إال لررذا 

   .عجزت القوائم املالية عن تقديم اإلفصا  الكافي املالئم

ت ال رري تسررتخدم البيانررات املحاسرربية فيجررب أن تعررد القرروائم املاليررة بحيرر  ال تضررلل أت ونظرررا لتعرردد الفئررا   

فئرررة مرررن هرررذه الفئرررات ورغرررم أن املحاسررربين يحررراولون برررذل أقصررر ت مجهرررود لعمليرررة اللفصرررا  عرررن طريرررق ذكرررر 

التفصررررريالت ال ررررري تهرررررم مسرررررتخدم القررررروائم املاليرررررة وإسرررررتخدام مصرررررط حات بسررررريطة ومناسررررربة مررررر  التعبيررررررات 

ة وكذا إستخدام العديد مرن املالحظرات والجرداول املرفقرة ال ري تحتروت بيانرات إضرافة إال أن موضروع الوصفي

اإلفصا  ال يزال يحتا  إلل مزيد من اإلهتمام فالقوائم املالية بوصفها أداة من أدوات اإلتصال ورسالة يجرب 

أت معلومات مضللة تحتوت عل هرا أن تخض  بالكامل عن مجموعة الحقائق ال ي تهم من توجه إل هم وبالتالي ف

  .القوائم املالية سوف تؤدت حتما إلل إتخاذ قرارات غير سليمة

ومررن ناحيرررة أخرررر  فررإن اإلفصرررا  ال رسرررتلزم بالضررررورة إسررتخدام التفصررريالت ال ثيررررة بررل أنررره يتطلرررب التركيرررة 

حظررات املطلوبررة واملعقرردة علررل النررواحي الجوهريررة ال رري قررد نخف هررا التفصرريالت ال ثيرررة يضرراف إلررل ذلررن أن املال 

دون مبررررر لهررررا تررررؤدت إلررررل عررردم اإلفصررررا  برررردال مررررن إبرررراز الوضررررو  املناسررررب فرررري القررروائم املاليررررة فاإلفصررررا  هررررو 

   .الوسيلة ال ي تربط بين الدقة الفنية والقوائم املالية ذات البيانات واملعلومات املفيدة
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 :معيار وحدة الرأي في القوائم املالية   : الفرع الرابع

يقض ي املعيار الراب  من معايير التقرير بأنره   يجرب أن يتضرمن تقريرر املراجر  رأيره فري القروائم املاليرة اوحردة   

واحرردة أو اإل رررارة إلرررل عرردم إمكانيرررة ذلرررن وعنررردما ال يررتم ن مرررن التعبيرررر بررررأت  ررامل يجرررب أن يوحررر  أسرررباب 

ال رري يقترررن ف هررا إسررم املراجرر  بقرروائم ماليررة يجررب أن يتضررمن التقريررر إيضرراحا قاطعررا  ذلررن وفرري جميرر  الحرراالت

ودرجررة املسررؤولية ال رري يتحملهررا   وفهرردف هررذا املعيررار بصررورة  –إن وجررد  –عررن الفحررص الررذت قررام برره املراجرر  

ل القررروائم أساسرررية إلرررل منررر  سررروت الفهرررم والتفسرررير للمسرررؤولية ال ررري قبرررل املراجررر  أن يتحملهرررا فرررور توقيعررره علررر

املالية محا الفحص وفي مجال التعبير عن رأيه في القوائم املالية محل الفحص وفي مجال التعبير عرن رأيره فري 

  .0 القوائم املالية يم ن ملراج  الحسابات أن يلب ت أحد مواقف أربعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 – 21أصول املراجعة ، مرج  سبق ذكره ، ص عبد الفتا  محمد الصحن ، رجب السيد را د ، محمود ناجي درو ش ،  -0
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إبرررردات رأت نظيررررف وذلررررن عنرررردما يررررر  املراجرررر  أن القرررروائم املاليررررة محررررل الفحررررص تعبررررر عررررن املركررررز املررررالي   - أوال

  .ونليجة النشاط بدون أت قيد أو  رط

فررري  –إبررردات رأت مرررتحف  وذلرررن عنررردما يرررر  مراجررر  الحسرررابات أن القررروائم املاليرررة محرررل الفحرررص تعبرررر  - ثانيرررا

عرررن املركرررز املرررالي ونليجرررة النشررراط مررر  وجرررود قيرررود أو تحفظرررات معينرررة يجرررب أن يكرررون قرررارمل هرررذه  –مجملهرررا 

حات معينرة للتعبيرر القوائم علل علم  ها ولرذلن فرإن املراجر  عنرد إبردات رأيره فري هرذه القروائم رسرتخدم إصرطال 

 . except for باستننات اصطال  استخدامعن تحفظاته فهو يجب عليه 

إبدات رأت معاك  وذلرن عنردما يرر  مراجر  الحسرابات أن القرواتم املاليرة ككرل ال تعبرر عرن املركرز املرالي   -ثالثا

ذاورة أوال وهررري الررررأت ونليجرررة النشررراط بصرررورة عادلرررة وهرررذا الررررأت رعتبرررر معررراك  عنرررد مقارنتررره بنررروع الررررأت املررر

   .النظيف

إبرردات رأت ف رري فرري القرروائم  –ألسرراليب معينررة  –اإلمتنرراع عررن إبرردات الرررأت وذلررن عنرردما يرررفض املراجرر    - رابعررا

املالية محل الفحص وال  ن أن إبدات رأت معراك  أو التنيري عرن إبردات رأت فري القروائم املاليرة محرل الفحرص 

ولررذلن فرإن مراجرر  الحسررابات يجررب  –املنشررأة ال رري تخصرها هررذه القرروائم  يم رن أن يكررون لهمررا أثررر خطيرر علررل

أن يكون لديه مبرراته القوية إلبردات هرذا الررأت أو تب ري هرذا املوقرف وعلرل ارل فرإن املوقرف الرذت يتبنراه مراجر  

 :الحسابات يتوقف علل مد  ال من 

  .الفحص الذت قام به مراج  الحسابات .0

   .إمكانية الحصول علل معلومات ضرورية والالزمة لتكوين وإبدات الرأت .3

  .إلتةام املنشأة عند عدد قوائمها املالية باملبادمل املحاسبية املقبولة قبوال عاما .2

 .اإلتساق في تطبيق املبادمل املحاسبية  املقبولة قبوال عاما .2

  .ة معقولةوجود مظاهر لعدم التأكد غير العادت ال يم ن تقديرها بدرج .1

   .إستقالل املراج  في الواق  والظاهر .1

وعلررل ضرروت الظررروف السررائدة بالنسرربة لكررل حالررة مررن الحرراالت السرره املررذاورة آنفررا يحرردد مراجرر  الحسررابات 

رأيرا نظيفرا فري القروائم املاليرة محرل   نوع املوقف الذت سيلبناه وبطبيعة الحال سروف يبردت مراجر  الحسرابات

 ظروف التالية: الفحص إذا ما توفرت ال

عررردم وجرررود أت عقرررود مرررن قبرررل العميرررل تحررردد ملراجررر  الحسرررابات مرررد  الفحرررص الرررذت يقررروم بررره أثنرررات عمليرررة 

بالتحقق من املخرزون أو بالحصرول علرل في حالة عدم سما  العميل ملراجعة الحسابات املراجعة وذلن وكما 

 .مصادقات عن حسابات مدينة مهمة
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املراجررر  بجمررر  ارررل األدلرررة املالئمرررة والكافيرررة والحصرررول علرررل اافرررة املعلومرررات الضررررورية الالزمرررة  قيرررام . أ

   .لتكوين وإبدات الرأت

  .إلتةام املنشأة باملبادمل املحاسبية املقبولة قبوال عاما عند إعداد قوائمها املالية محل الفحص . ب

  .عاماتوافر اإلتساق في تطبيق املبادمل املحاسبية املقبولة قبوال  . ت

  .عدم وجود مظاهر بعدم التأكد فيما يتعلق ببعض اإلرتباطات املستقبلية .  

اقرررف ال ررري تمثرررل خروجرررا أو إنحرافرررا عرررن ارررل حالرررة مرررن و وفررري الواقررر  العملررري يم رررن أن يواجررره املراجررر  بعرررض امل

   .الحاالت الخم  السابقة وال ي تمثل متطلبات الرأت النظيف

اجهة املتعارف عل ها يم ن أن تقدم إر ادات مفيردة للمراجر  عنرد إنجرازه تعليق علل الرغم من أن معايير املو 

لعمليررة املراجعررة فرررإن هررذه املعررايير فررري ذات الوقرره تتميرررة بأعهررا ذات إطررار واسررر  وبدرجررة تجعلهررا فررري حاجررة إلرررل 

   .املزيد من التفسير هو ما أد  إلل ظهور ما رعرف بنشرات الرأت والتفسير في املراجعة

من ناحية أخر  توجد مشاال خاصة ألنشطة معينة ذات طبيعة خاصة فإن معايير املراجعة املتعارف عل ها 

يصرربح غيررر اافيررة بمفردهررا لتقررديم التوضرريحات واإلر ررادات املالئمررة فرري هررذه الحالررة عررن عمليررة جمرر  األدلررة 

كررري أصررردر قواعرررد إر رررادية وهيكرررل ومضرررمون تقريرررر املراجررر  ولرررذلن فرررإن مجمررر  املحاسررربين القرررانونيين األمري

  .خاصة لصناعات معينة بدال من اإلكتفات بمعايير املراجعة املتعارف عل ها

  : ومما سبق عرضه في املبح  من معايير يم ن عرضه بشكل مبسط في الجدول التالي

 

 

 

 

 

 

 

 



اسبيالفصل األول                                                                                                      التدقيق املح  

 

48 
 

 :( جدول يوضح معايير املراجعة املتعارف عليها 12جدول رقم )

املجال  املجال الفرعي للمعيار  مضمون املعيار 

 الرئيس ي 

يجب أن يتم الفحص بواسطة  خص أو أ خاص 

 لديه التدريب الف ي الكافي والخبرة كمراج  

 التأهيل العلمي وال فاتة العلمية

مة
عا
 ال
ير
عاي

امل
 

في جمي  األمور املرتبطة بالواجبات املهنية يجب أن 

اإلستقالل الذه ي يحاف  املراج )أو املراجعون(علل 

 واإلستقالل في املظهر 

 إستقالل املراج 

يجب تخطيط العمل بدرجة اافية ويجب مبا رة 

 اإل راف املالئم علل املساعدين في حالة وجودهم

 العناية املهنية 

يجب تخطيط العمل بدرجة اافية ويجب مبا رة 

 اإل راف املالئم علل املساعدين في حالة وجودهم

 ل و اإل راف علل املساعدينتخطيط العم

ني
دا
ملي
ص ا

ح
لف
ر ا
ايي
مع

 

يجب أن تجر  دراسة وتقييم مالئمين ألساليب 

الرقابة الداخلية املطبقة اأسا  للعتماد عل ها 

ولتحديد مد  اإلختبارات املطلوبة وال ي سوف تحدد 

 إطار إجراتات املراجعة 

علل نظام  تقييم مد  إمكانية اإلعتماد

 الرقابة الداخلية 

يجب الحصول علل أدلة اافية ومالئمة من خالل 

الفحص واملالحظة واإلستعالم واملصادقات لتكوين 

أسا  إلبدات الرأت في القوائم املالية موضوع 

 الفحص 

 توفير األداة الكافية واملالئمة 

يجب أن يبين ما إذااانه القوائم املالية قد عرضه 

 بادمل املحاسبية املقبولة قبوال عاما وفقا للم

توافق عرض القوائم املالية م  املبادمل 

 املحاسبية املقبولة قبوال عاما 

 معايير 

يجب أن يوض  التقرير ما إذا اانه املبادمل املحاسبية 

املقبولة عموما املطبقة في الفترة الحالية هي ذات 

 املبادمل ال ي طبقه في الفترة السابقة 

في تطبيق املبادمل املحاسبية  اإلتساق

 املقبولة قبوال عاما 

تقرير املراج  يجب أن يتضمن رأيه في القوائم املالية 

اوحدة واحدة أو اإل ارة إلل عدم إمكانية ذلن 

وعندما ال يتم ن من التعبير برأت  امل يجب أن 

يوض  أسباب ذلن وفي جمي  الحاالت ال ي يقترن ف ها 

املالية يجب أن يتضمن التقرير إسم املراج  بقوائم 

إيضاحا قاطعا عن الفحص الذت قام به املراج  أن 

 وجد ودرجة املسؤولية ال ي يتحملها 

 وحدة اآلرات 

عبد الفتاح محمد الصحن ، محمد رجب السيد راشد ، محمود ناجي درويش ، أصول املراجعة ، الدار الجامعية ،  ꞉املصدر

 .95، ص  9111اإلسكندرية ، 
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 خالصة: 

علررل مرا سرربق حاولنرا أن نوحرر  الخطروط العريضررة للتردقيق وذلررن برإبراز عموميررات التردقيق الررواردة  بنراتا

فرري هررذا الفصررل وهرري بمثابررة الرردعائم لعمليررة الترردقيق املحاسرربي ومراجعررة القرروائم املاليررة وال رري مررن  ررأعها أن 

جهررة واألهررداف العامررة  تسررتجيب للمعررايير املتعررارف عل هررا وتحقيررق لألهررداف املرسررومة مررن طرررف املراجرر  مررن

  .للتدقيق من جهة ثانية

بأهمية بالغة في ظل الظروف اإلقتصادية الحالية ولرذلن يجرب علرل املراجر  أن  يحظ ولقد أصبح التدقيق    

 يلب  قواعد وخطرات ممارسة مهنة املراجعة وهذا ما سنتطرق إليه في الفصل املوالي.
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 ꞉تمهيد 

من املرج  أن قيام املسيرين باتخاذ القرارات املتعلقة بأعمالهم في املؤسسات ال ي رسيروعها وال ي تعتبر      

دعائم أساسية من أجل تحقيق أفضل األهداف   إللن تسلند أمحور  نشاطهم, يجب علل هذه القرارات 

 للمؤسسة.     

مفهوم عملية   إللوخصائصه وأهميته كما نتطرق  مفهوم القرار وأنواعه  إللسنتطرق في هذا الفصل           

اتخاذ القرارات ومراحل اتخاذها وأساليهها وظروف اتخاذها وأيضا نماذ  ونظريات القرار والعوامل املؤثرة 

 فيه كما سنبرز أيضا العالقة بين التدقيق الداخلي واتخاذ القرار. 
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  : ماهية القرارات ꞉املبحث األول 

  إدارةتعتبرررررر عمليررررررة اتخرررررراذ القرررررررار مررررررن بررررررين العمليرررررات التنظيميررررررة الهامررررررة وال رررررري تع رررررر  عمومررررررا طبيعررررررة         

الرررذت يوجرررد داخرررل   اإلدارت املشرررروعات و املؤسسرررات االجتماعيرررة وت شرررف أكثرررر ميكانيةمرررات البنرررات الرررداخلي 

 عض املفاهيم حول القرار.ب  إللالوحدات العامة من املؤسسة أو املشروع لذلن يجب علينا أن نتوصل 

 : مفهوم القرار  ꞉املطلب األول 

, وأن جميعهرررررا يؤكرررررد علرررررل أن القررررررار اإلدارةوضرررررعها مف ررررررو   اإلدارت هنررررراك تعررررراريف متعرررررددة ملع رررررت القررررررار      

يقوم علل عملية املفاضلة, وبشركل وا ري ومردرك,بين مجموعرة بردائل, وأول حلرول )علرل األقرل برديلين   اإلدارت 

واحرد م هرا باعتبار)نسرب تحقيرق وسريلة الهردف أو األهرداف ال ري يبتغ هرا   أو أكثر( متاحة ملتخذ القرار الختيار

 متخذ القرار(.                                     

وعردم القيرام برأت عمرل محردد  قد يكون القرار رافضا لكل املبادمل والحلول املتاحة لالختيار وفي أحيان معينة

أحررد أمرررين   إلرلقرررار وبمرا رعررود  عرردم اختيرار  إلرل, والسربب الررذت يردف  املرردير اإلقرررارومرن ثررم يكرون القرررار هرو 

 :هما 

 عدم تبيين أو وضو  ال البدائل املتاحة الختيار املفاضلة.         -0

ضرررر بمصررال  متخررذ   إلررلعرردم الرغبررة فرري اختيررار بررديل محرردد تفاديررا لاللتررةام أو االرتبرراط بعمررل قررد يررؤدت  -3

 القرار.    

ويطلق علل هذا النوع من القرارات  السلبية و عتقد بأعهرا مرن صرفات الردير ال رفت الرذت يردرك املواقرف ال ري 

 0عدم اتخاذ قرار معين بصددها.  إللتدف  به 

علرررل قرررول أو فعرررل مب ررري علرررل اختيرررار حرررر لتصررررف أو مسرررلن مرررا والقررررار هرررو  اإلدارت التصرررميم   أووهرررو العرررزم 

الحررة واختيرار البردائل املم نرة   اإلدارةالخيار بين أمرين ال ثال  لهما,ففي الحالرة الثانيرة تغلرب الحتميرة علرل 

                                                                                                                   3فيررررررررررررذ برررررررررررردائل موضررررررررررررروعية.فرررررررررررري حالررررررررررررة األولررررررررررررل يقررررررررررررال قرررررررررررررار علررررررررررررل مرررررررررررررا يختررررررررررررار بحريررررررررررررة ويكررررررررررررون قررررررررررررابال لتن

هرررردف مرغرررروب ويحرررردده الرررربعض بأنرررره اختيررررار واع   إلررررلفررررالقرار هررررو اختيررررار طريررررق أو سرررربيل معررررين للوصررررول 

 ر مجموعة متاحة من الظروف . طاإبطريقة معينة في  للتصرف وللتف ير

 

                 02,ص3114’مفهوم القرار بحو  وعمليات مدخل علل اتخاذ القرارات, دار وائل للنشر,االردن ꞉منعم زمزير املوسمي -0

 .41م,ص 3114جامعة حلوان,االدارة واتخاذ القرار في عصر املعلوماتية والخدمة االجتماعية,الية الخدمة االجتماعية ꞉م ت عطية خزام خليل -3
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رغبررة معينررة لرررد   أو إرادةتعبيررر عررن  نررره,أالقرررار فرري املفرراهيم الدارجررة فررري األوسرراط العامررة ملنظمررات األعمررال ب

م ترروب مررن أجررل بلرروغ هررردف  أوي عررن ذلررن بشرركل  رررفه اإلعررالنمعنرروت( حيرر  يرررتم  أو ررخص معررين )مررادت 

ليرررره متخرررذ القرررررار مررررن إيصررربو  واالختبررررارات الالزمررررة لبلررروغ مرررراويفترررررض فررري هررررذه الحالرررة ترررروافر البررردائل ، معرررين

 ꞉ن القرار بشكل عام يتم اتخاذه من قبل الشخص املادت أو املعنوت وفق اتجاهين هماأأهداف 

 الوا ي,   دراكاإل تدخل حالة التمعن والحساب والتف ير و  إللاالتجاه املسلند  -0

 0لقايي وعفوت.موقف ال  عورت ت إللتجاه الذت رسلند اإل -3

 : أنواع القرارات ꞉املطلب الثاني

                                                                                                                                                                              ꞉يم ننا تصنيف القرارات ال تابية 

 : (H.SIMON)  القرارات حسب  تصنيف 1-

                                                                 ꞉بين نوعين أساسيين من أنواع القرار هما (H.SIMON)   مية

 ꞉قرارات مبرمجة وقرارات غير مبرمجة كما يلي

ألن معرايير الح رم ف هرا عرادة مرا تكرون  تعتبرر قررارات مبرمجرة :  (Programme Décidions) مبرمجرة قررارات –أ 

كرد نسربي بشرأن واححة وغالبا ما تتوفر املعلومات الكافية بشرأعها ومرن السرهل تحديرد البردائل ف هرا, ويوجرد تأ

وهي قرارات مت ررة وروتينية ومحددة جيدا ولهرا اجرراتات معروفرة ومحرددة مسربقا للتعامرل البدائل املختارة, 

 3معها.

عرادة مرا تظهرر الحاجرة التخاذهرا عنردما تواجره :   (Nom Programme Décisions) مبرمجرة غيرر قررارات –ب 

تجميررر  مررررة وال توجرررد خبررررات مسررربقة ب يفيرررة حلهرررا ففررري هرررذا النررروع عرررادة مرررا يصرررحب  ألول املؤسسرررة املشررركلة 

 2توجد معايير واححة لتقييم البدائل.معلومات اافية ع ها . وال 

بررردائل نتررررائ   الظرررروف ال رررري تسرررود هرررذه الحالرررة هررري ظررررروف عررردم التأكرررد بشرررأنواالختيرررار بي همرررا, ولرررذلن فررران 

ونليجرررررة لهرررررذه الخصرررررائص, فررررران ارررررل قررررررار يرررررتم وضرررررعه ملتطلبرررررات وظرررررروف وخصرررررائص التصررررررفات البديلرررررة, 

النوع من املش الت, ويم ن ملتخرذ القررار فري هرذه الحالرة اسرتخدام  لة,وال يوجد انماط موحدة لحل هذااملشك

غير مت ررة وال م ها له طبيعتره املميرةة وغالبرا مرا تكرون يمه ور يته للمشكلة , وهي قراراتتقيح مه الشخص ي و 

 ꞉وموححة في الجدول التاليلتميية بين النوعين من القرارات علل درجة من األهمية, وا

 

 .                                                                        21م,ص 3101مؤيد الفضل,املنهج ال مي في اتخاذ القرارات االدارية املثلل,دار اليازورت ,األردن,  -0

 .                                              24,ص 3101,عمان,  0 هرزاد محمد  هاب,القدرة علل اتخاذ القرار وعالقجها بمركز الضبط,دار صفات,ط  - 3

  010م,ص ص 3101مدخل لنظرية القرار,جامعة  محمد بضياف, الجزائر,سنة  حسين بال)جوز, - 2
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 تصنيفات القرارات ꞉ (0-9جدول رقم )

 أساسيات التفرقة قرارات مبرمجة قرارات غير مبرمجة

 طبيعجها روتينية و مت ررة غير منتظمة وغير مت ررة

 معايير الح م ف ها واححة يم ن استخدام الح م الشخص ي

 تحديد البدائل سهلة تلسم بنوع من الصعوبة

 ظروف اتخاد القرار تاكد عدم التأكد النسبي

 االجراتات محددة غير محددة مسبقا

 املعلومات متوفرة قليلة جدا وغير اافية

 ادوات الحل ال مية وبرام  الحاسوب الجاهزةالطرق  الخبرة,برام  الحاسوب املتطورة
املصدر 

꞉
حسين بالعجوز  

꞉
 .019-010مرجع سبق ذكره, ص ص  

 :تصنير القرارات حسب نوع املشاركة  -9

 ꞉يمية بين القرارات وفقا  لنوع املشاركين في اتخاذ القرار        

  Single Manger.  واحد مسير باتخاذها يقوم قرارات وهي  Individuel Décision فهناك القرارات الفردية -أ

  0وهي تلن ال ي رشارك ف ها العديد من متخذت القرار.  Organisationnel Décision قرارات تنظيمية -ب

 ꞉قرارات حسب املستويات االدارية   -2

 ꞉كما تتمية القرارات وفقا للمستو  التنظيمي الذت يتخذ فيه القرار وهي 

  Stratégique Décision.   االستراتيجية القرارات -أ

 . Managérial Décision   االدارية القرارات – ب

 . Opérationnel Décision   اللشغيلية القرارات –  

 

نظيمرري بواسرطة االدارة العليررا فرري هري قرررارات تأخررذ علرل مسررتو  قمرة الهيكررل الت ꞉القررارات االسررتراتيجية   -أ 

ت االسررررتراتيجية تغطرررر  مررررد  زم رررري طويررررل مقارنررررة بررررالقرارات السررررابقة وتتعلررررق القرررررارااملؤسسررررة, وهرررري قرررررارات 

للمؤسسررررة فررررري السرررروق, وفررررري اغتنرررررام الفرررررص وتجنرررررب مخرررراطر البائرررررة كمررررا تهرررررتم القررررررارات بالوضرررر  التنافسررررر ي 

واملررروارد الالزمرررة لتحقيقهرررا والسياسرررات ال ررري تح رررم عمليرررات التوز ررر  سرررتراتيجية بتحديرررد أهرررداف املؤسسرررة اال 

   واالستخدام  هذه املوارد....الخ.

 .013حسين بل)جوز, مرج  سبق ذكره, ص  - 0
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لية, فهررري قررررارات تأخرررذ علرررل مسرررتو  ادارت أعلرررل ممرررا تأخرررذ فيررره القررررارات اللشرررغي ꞉ القررررارات االداريرررة –ب 

كررذلن يقرروم املررديرون باتخرراذ قرررارات لحررل مشرر الت التنظرريم والرقابررة علررل األدات وفرررض فعنررد هررذا املسررتو  

الفعررال ملرروارد املؤسسررة فرري سرربيل تحقيررق أهرردافها وال توجررد فرري هررذا ت متعلقررة بالتأكيررد مررن االسررتخدام قرررارا

ول رن متخرذ القررار يقروم بتجمير  املعومرات الالزمرة راتات معروفة مسبقا يجرب اتباعهرا النوع من القرارات اج

في اختيار البدائل في هذه الحالرة  م ح مه الشخص ي ورصيده من الخبرةللشخيص وحل املشكلة وأن رستخد

 0يتم اتخاذ القرارات في ظروف تلسم بعدم تأكد نسبي أت مخاطرة.

قرررة بالعمليرررات هررري القررررارات ال ررري تصرررن  فررري املسرررتويات التنظيميرررة الررردنيا واملتعل ꞉القررررارات التشرررغيلية  –ج 

البرررردائل وعررررادة تكررررون متعلقررررة وهي أقرررررب التبرررراع تعليمررررات وار ررررادات م هررررا الررررل اختيررررار اللشررررغيلية للمؤسسررررة,

تنفيذها ب فاتة عاليرة , ويأخرذ هرذا النروع مرن القررارات فري ظرل ظرروف من املهام واألنشطة ال ي قد تم  بالتأكد

االنترا  ومرا يحتاجره مرن تصرليحه مرن االجرراتات نمطيرة مثل تعطل في خط  تأكد تام ونتائجها معروفة مسبقا

 3تنظيمي)ادارت(.تخذة علل ال مستو  القرارات امل والشكل الثاني بين أنواع

 (  أنواع القرارات في املستوى االداري 0 – 9شكل رقم )

 

املصدر
꞉
 .                            015حسين بلعجوز , مرجع سبق ذكره, ص   

                            

 

 

 

 

 .                    012-013حسين بل)جوز,مرج  سبق ذكره , ص ص  - 0

 .011حسين بل)جوز, مرج  سبق ذكره,ص  - 3

 تشغيليةقرارات 

 قرارات ادارية

 قرارات استراتيجية

 ا

 املستوى األعلى 

املتوسط املستوى   

األدنى املستوى   
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 : أهمية القرارات االدارية من الناحية العلمية والعمليةو خصائص اتخاذ القرارات  ꞉املطلب الثالث

 :  خصائص القرارات من خالل التصنيف التالي  Ansoff أنشوف أوح 

 ꞉مثل  ꞉القرارات االستراتيجية التي تتخذ من قبل االدارة العليا – 0

  .قرارات اختيار مزي  السلعة السوق ال ي تساعد علل تعظيم معدل العائد علل االسلثمار –أ 

 .قرارات تخصيص املوارد علل استخداماتها البديلة أو الخاصة بالفرص املرتبطة بالسلعة والسوق  -ب 

 .قرارات التنو   –  

 .قرارات اختيار توقيه أزمنة البدت في التوس  غير املت رر  –د 

 وتتصف القرارات الستراتيجية بأعها غير مت ررة كما أعها تحظ  بدرجة عالية من املركزية في اتخاذها .

وهري قررارات ال ري تتصرف برالت رار اذا قارنرا باملسرابقة وتصردر عرن االدارة  ꞉القرارات التنظيمية االدارية  – 9

 ꞉الوسط  ومن أمثلجها ما يلي 

 القرارات الخاصة باجراتات توز   املوارد علل استخداماتها البديلة . –أ 

 القرارات الخاصة بلنظيم املوارد وتمل ها وتنميجها . –ب 

              خولرررررررة لألفرررررررراد القررررررررارات التنظيميرررررررة املتعلقرررررررة بلنظررررررريم املعلومرررررررات وتحديرررررررد الحريرررررررات و الصرررررررالحيات امل –  

 املسؤولين .) السلطة ( وكذلن 

اللسررهيالت بررين االقسررام القررارت الخاصررة بخطرروات تنفيررذ وترردفق االعمررال واالنشرطة وتوز رر  الخرردمات و  –د 

 التنظيمية.والوحدات 

عهرررا مبرمجرررة ومرررن تتصرررف هرررذه القررررارات بدرجرررة عاليرررة مرررن املركزيرررة وبرررالت رار , وأت أ ꞉قررررارات تشرررغيلية – 2

 ꞉القرارات ة علل هذه األمثل

 .توز   املوارد املتاحة علل األنشطة الوظيفية الرئاسية –أ 

   .جدولة االنتا  وجدولة االستخدامات وتشغيل املوارد –ب 

  .أساليب اال راف والرقابة عا  العمليات –  

 تحديد مستويات اللشغيل أت  جم االنتا  ومستويات املخزون والتخزين , –د 

 0القرارات الخاصة باللسعير وسياسات التنمية والبحو  واللسعير. –ه 

 .33-30م , ص ص  3111محمد الصيرفي , القرار االدارت ونظم دعمه , دار الف ر الجام ي , االس ندرية ,  0
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ة, ومعروفرررررة وهرررررذه وتصرررردر هرررررذه القررررررارات عرررررن مسررررتويات اال رررررراف وملختلرررررف القررررررارات خصررررائص متباينررررر    

 0ضرورت ملتخذ القرار والجدول التالي يبين خصائص مستويات اتخاذ القرارات. الخصائص أمر

 خصائص مستويات اتخاذ القرارات (9-9جدول رقم )

  مستويات اتخاذ القرار

 املستوى االستراتيجي املستوى االداري  املستوى التشغيلي الخاصية

 تنوع املشاال عال متوسط متدني

 التنظيمدرجة  متدنية متوسطة عالية

 درجة الغموض عالية متوسطة متدنية

 درجة االجهاد عالية متوسطة متدنية

 األفق الزم ي بالسنين بالشهور  باأليام

 القرارات القابلة للبرمجة ال توجد بعضها أكثرها

 قرارات التخطيط أكثرها النصف تقريبا قليلة

 قرارات التنظيم قليلة النصف تقريبا أكثرها

املصدر
꞉
 .92 ص,ذكره سبق مرجع,  الصيرفي محمد  

 : أهمية القرارات االدارية من الناحية العلمية والعملية -

 :أهمية القرارات من الناحية العلمية  ꞉أوال

يجيات للمنظمرة تعتبر القرارات االدارية وسيلة علمية وفنية حتمية ناجعة لتطبيق السياسرات واالسرترات – 0

 بصورة موضوعية وعلمية. في تحقيقي أهدافها

تلعرررب القررررارات االداريرررة دورا حيويرررا وفعررراال فررري القيرررام بكافرررة العمليرررات االداريرررة مثرررل التخطررريط والرقابرررة  – 3

 والتنظيم وغيرها.

السياسرررررات ترررررؤدت عمليرررررة اتخررررراذ القررررررارات دورا مهمرررررا فررررري تجسررررريد ,ت ييرررررف ,تفسرررررير وتطبيرررررق األهرررررداف و  – 2

  نظمة.في املواالستراتيجيات العامة 

 .33-30محمد الصيرفي , مرج  سبق ذكره, ص ص  - 0
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ات االزمرررة للوظيفرررة تررؤدت القررررارات االداريررة عرررن طريررق عمليرررة اتخررراذ القرررار, دورا هامرررا فرري تجميررر  املعلومرر – 2

طريررق اسررتعمال وسررائل علميررة وت نولوجيررة متعررددة ومختلفررة ل حصررول علررل املعلومررات االزمررة االداريررة عررن  

 االدارية .للتنظيم 

 : أهمية القرارات من الناحية العلمية  ꞉ثانيا 

 ت شف القرارات االدارية عن سلوك وموقف القادة الر سات االداريين , -

 ت شف عن القوت والعوامل الداخلية والخارجية الضاغطة علل متخذت القرار ,   -

يررررين فرررري القيررررام والر سررررات االدار تعتبررررر القرررررارات االداريررررة وسرررريلة الختيررررار وقيررررا  مررررد  قرررردرة القررررادة  -

 االدارية املطلوب تحقيقها وانجازها بأسلوب علمي وعملية     بالوظائف واملهام 

       0تعتبر القرارات االدارية ميدانا واسعا للرقابة االدارية .  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  010 -011, ص ص   3114عمان األردن, ’للنشر, دار املاسرة  0ط ’العامة االدارة   مبادمل’عبد العزيز صال  بن جنتور   - 0
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 :عملية اتخاذ القرارات  ꞉املبحث الثاني

 : مفهوم عملية اتخاذ القرارات ꞉املطلب األول 

فررري البدايرررة يجرررب التفرقرررة برررين صرررن  القررررار واتخررراذ القررررار وحرررل املشررركلة, فعمليرررة صرررن  القررررار تتضرررمن ارررل    

تحليرررل أسررربا ها وتعيرررين متغيراتهرررا بمرررا فررري ذلرررن جمررر  البيانرررات مرررن مراحرررل القررررار ال ررري تبررردأ بتحديرررد املشررركلة و 

مصررررادرها واسررررتعراض الحلررررول املم نررررة وبنررررات النمرررراذ  أو تصررررميم الحلررررول واملفاضررررلة بي هررررا ومررررن ثررررم اختيررررار 

, أمررا اتخرراذ سرريمون البررديل األفضررل وتنفيررذه وهررذا التوصرريف رشررتمل اررل مراحررل عمليررة القرررار ال رري أقترحهررا 

 حصر في مرحلة املفاضلة واختيار البديل املناسب.القرار فهو ين

وقرد عرفرره علرل أعهررا عمليرة اختيررار برديل واحررد مررن برديلين مختلفررين أو أكثرر لتحقيررق هردف أو مجموعررة مررن   

 0 األهداف خالل فترة زمنية معينة في ضوت معطيات ال البائة الداخلية والخارجية املتاحة للمؤسسة.

القررارات بأعهرا االختيرار برين البردائل املختلفرة وتحره ظرروف عردم التأكرد , نظررا ألن وكرذلن تع ري عمليرة اتخراذ 

معظررم املشرراال ال رري تواجرره مشررروعات الخاصررة , غالبررا مررا يم ررن حلهررا مررن خررالل اسررتخدام البرردائل املتاحرررة 

 واملتعددة.

ير مثررل اكلسرراب حصررة وتعررف ايضررا عمليررة اتخرراذ القرررارات علررل اعهررا االختيررار القررائم علررل أسررا  بعررض املعرراي

اكبر من السوق ,تخفيض التكاليف ,توفير الوقه,زيادة  جم االنتا  واملبيعله وهذه املعرايير عردة ألن جمير  

القررررارات تتخرررذ وفررري ذهرررن القرررائم بالعمليرررة بعرررض هرررذه املعرررايير وبتررراثير اختيرررار البرررديل الرررل  حرررد كبيربواسرررطة 

 املعايير املستخدمة.

اهي اال وسيلة اختيرار وا ري ألحسرن البردائل املتاحرة ال ري تحقرق أفضرل عائرد أو اقرل اذن عملية اتخاذ القرار م

 الفة محققا األهداف املرغوبة.

 :ومن خالل املفاهيم السشابقة الذكر هناك عدة عناصر لعملية اتخاذ القرار نذكر م ها 

 وجود مشكلة أت أن يجد متخذ القرار مشكلة تواجهه تتطلب حال. – 0

ائل مختلفرة تتروافر أمرام متخرذ القررار ينتقري أجردرها , أمرا اذا اران هنراك طريرق واحرد ,فران ذلرن هناك بد – 3

 رع ي أن ال ضرورة للمفاضلة بل يكون هناك الزام الحل الواحد.

 رس ل متخذ القرار لتحقيق هدف يتمثل في أقص ت عائد أو أقل تكلفة. – 2

 3114جانفي  32/31في اتخاذ القرارات االدارية, مداخلة نسيمة أحمد الصيد ,جامعة س ي دة,امللتق  الساد  حول األساليب ال مية ودورها  - 0

 .1ص ’
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تروفر الرو ي واالدراك فري اختيرار البرديل اذ ال يم ررن أن نتصرور البرديل املرجر  دون دراسرة لنترائ  املتوقعررة  – 2

 من ال بديل أو دون و ي وادراك وتف ير.

 ꞉ار والذت يحيط به القرار وما يتضمنه من العبارات م ها املناخ الذت يتخذ فيه القر  – 1

 .تشخيص متخذ القرار وما سبق اتخاذه من قرارات داخل املؤسسة –أ 

 .الظروف املحيطة بعملية اتخاذ القرار ) التأكّد, املخاطرة , عدم التأكد ( –ب 

 0املتغيرات البي ية املحيطة بمختلف أنواعها. –  

 : مراحل عملية اتخاذ القرار   ꞉املطلب الثاني

 خطروات واجرراتات وذلرن  هردف الوصررول تمرر عمليرة اتخراذ القررار بعردة مراحرل ارل مرحلرة تحترا  الرل عردة     

 نراك تصرنيفات مختلفرةالل قرارات سليمة ويختلف عدد هذه الخطوات وطريقرة ترتيههرا براختالف املف ررين وه

   ꞉نة ملراحل اتخاذ وال تصنيف يمثل وجهة نظر معي

تتألف هذه املرحلة من مجموعرة مرن العمليرات أو الخطروات املرتبرة  ꞉املرحلة التحضيرية )والدة القرار( – 0

  ꞉زمنيا وهي التالية

تنشررأ املشرركلة نليجررة وجررود اخررتالف بررين الحالررة القائمررة عررن :    Recognition problème  املشرركلة ادراك -

تفاوت بين االهداف او النتائ  املرجوة وبرين مسرتو  االنجراز أو االدات الوصول ال ها ات وجود  الحالة املرغوب

 الفعلي.

الحالررة القائمررة ان حررل املشرركلة يتطلررب ان يقرروم الرجررا االدارت باتبرراع أسررلوبين فهرردف مررن خاللهمررا امررا لتغييررر 

 املرغوب في تحقيقها ) االهداف(. او لتغيير الحالة

ان حررل املشرركلة يتطلررب ان يقرروم املرردير باتبرراع أسررلوبين فهرردف مررن  :  Sét objectives تحديررد األهررداف  - 

خاللهمرررررا امرررررا لتغييرررررر الحالرررررة القائمرررررة او لتغييرررررر الحالرررررة املرغررررروب ف هرررررا فررررري تحقيقهرررررا أت يتوجرررررب عليررررره تحديرررررد 

 لتحقيقها .ف ال ي سوف ينخذ القرار املناسب األهدا

رتباطهررا مر  جوانررب اداريرة أخررر  وغالبرا مررا واكلشرراف طبيعجهرا وا:   Un derstand problème فهرم املشركل

  ꞉تكون  املش الت االدارية في  كل مايلي

صررررررررراليي فوزيرررررررررة وأخررررررررررون,دور املحلرررررررررل املرررررررررالي فررررررررري تر ررررررررريد القررررررررررارات املاليرررررررررة باملؤسسرررررررررة ,مرررررررررذكرة مقدمرررررررررة كجرررررررررزت لنيرررررررررل  رررررررررهادة املاسرررررررررترفي العلررررررررروم  - 0

 22ص3102االقتصادية,جامعة محمد خيضر بس رة,
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 تلناول مسائل يومية تت رر باستمرار مثل دوام العاملين.  : او روتينيةمشاال تقليدية 

 ويكون نطاق آثارها أوس  من املش الت التقليدية علل سير العمل مثل وض  الخطط.  : مشاال حيوية

وتحررررد  بشرررركا طررررارمل بسرررربب التغيررررر فرررري ظررررروف البائررررة املحيطررررة باملنظمررررة أو عوامررررل أخررررر    : مشرررراال طارئررررة

 وتاخر وصول املواد . تكتعطل اآلال 

ب اخطرررات فررري جميررر  املراحرررل والحقيقرررة أن سررروت تشرررخيص املشررركلة وتحررررت أسررربا ها يرررؤدت بالضررررورة الرررل ارتكرررا

رران فعررراال طاملرررا ب ررري علرررل تشرررخيص خررراط  , فمرررثال ا التاليرررة ذا الحررر  الررررئا  لهرررا اذ ال قيمرررة ألت عرررال  مهمرررا ار

د يكرررون امرررا مشررركلة يتوجرررب عليررره البحررر  عرررن أسررربا ها فقرررمسرررتو  االنترررا  فررري وحدتررره فأنررره  االدارت هبوطرررا فررري

الرررررو  املعنويررررة لررررد  العرررراملين أو ضررررعف أجررررورهم أو نقررررص ترررردريههم أو يكررررون سرررربب هررررذه املشرررركلة هررررو ترررردني 

ثرم قرام بزيرادة األجرور ’السربب األساسر ي هرو انخفراض األجرر علر هم فراذا تصرور الررئا  االدارت ضعف الرقابرة 

ضرعف الرقابرة ال ري يمارسرها علرل موظفيره فران   ألن السبب الحقيقي ي من فري جدو وتبين أن هذا الحل دون 

 0قراره سوف يزيد من اآلثار السلبية علل مص حة املنظمة.

لهرا بقررارات مسربقة اذا مرا  علما أن الرجل االدارت البناج  رستطي  التنبرؤ باملشر الت قبرل وقوعهرا و سرتعد  

 أعراضها.ظهرت 

 :تتألف هذه املرحلة من خطوتين وهما   : تنامي القرار( املرحلة التطورية ) – 9

البردائل هري الحلررول أو الوسرائل أو االسراليب املتاحرة أمرام الرجررل  : Détermine Option البردائل تحديرد  -

تحديرررد للحرررل مشررركلة قائمرررة وتحقيرررق األهرررداف املطلوبرررة ,وعلرررل الرجرررل االدارت القيرررام بدراسرررة اافيرررة  االدارت 

 السابقة في هذا املجال وعلل نتائ  تجارب اآلخرين. معتمدا علل خبرتهالبدائل 

ون هذه البردائل ضرمن عمليا يجب تحديد البدائل ال ي لها عالقة مبا رة بتحقيق النتائ  املطلوبة علل أن تك

 ي :لبدائل تتطلب من االدارة ما يلاملتاحة أما متخذ القرار  هذا فان عملية تحديد ا حدود املوارد

 درة علررل تطرروير الحلررول البديلررة والتصررور فرري حقررل القرردرة علررل تطرروير الحلررول البديلررة والتصررور فرري حقررلقررال -

 وبخاصة الجديدة م ها .ايجاد الحلول 

املجررال ح ررت يم ررن  االعتمرراد الواسرر  علررل التجررارب والعررجالت السررابقة ومعلومررات وخبرررات اآلخرررين فرري نفرر  -

 ي املتعلقة باملشكلة وبالتالي بكل الحلول املم نة .املعلومات والنواحاالتمام بجمي  

 .21-21م,ص ص 3111ااسر نصر املنصور,االساليب في اتخاذ القرارات االدارية,دار الحامد للنشر والتوز   ,الطبعة االولل,االردن, -0
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النترائ  املترتبرة وهو يتطلب دراسة وافية لكل بديل يتضمن تحديرد    :  Evaluates Options البديل تقييم -

وتكلفررررة اررررل بررررديل ) موازنررررة بررررين االيجابيررررات والسررررلبيات( بنررررات علررررل معررررايير فنيررررة اقتصررررادية  علررررل اررررل بررررديل

 Compare الررربعض بعضرررهامررر   بمقارنرررة  تلرررن  البررردائل الرجرررل االدارت  اعيرررة محرررددة وبعرررد ذلرررن يقرررومواجتم

alternatives   السررابقة ألعهرا تتطلرب التنبررؤ بحرواد  املسررتقبل تعرد هررذه املرحلرة صرعبة جرردا قياسرا باملراحرل

 رغلب عل ها صفة عدم التأكد.ل القرار وهذا يقوم علل معلومات والظروف والعوامل ال ي تؤثر عل

حررد األدنرر  مررن تفيررد هررذه الخطرروة فرري تقلرريص عرردد البرردائل وذلررن بعررد طررر  واهمررال البرردائل ال رري ال تحقررق ال

رار هررذا يرروفر وقررره أكثررر لررالرادة التخررراذ القرررار بعيررد عرررن مررا رعرررف برررالق)مسررتو  الرضرررا( و املعررايير املوضرروعة 

 والفورت.تحه الضغط أت القرار العاجل 

 ꞉تتألف هذه املرحلة من الخطوات التالية  : املرحلة النهائية ) نضوج القرار( – 2

بعرد القيرام  يق  االختيار علل البديل املناسب مرن وجهرة نظرر الرجرل االدارت وذلرن : choix االختيار -

 :الخم  السابقة واالستر اد بما يلي   اتوبالخط

 املوازنة بين الفوائد املتوقعة واملخاطر املترتبة علل ذلن في اختبار أنسب بديل.  -

 اختيار البدائل األكثر كفاية من ناحية استقالل املوارد والسرعة املطلوبة والوقه املناسب  -

 اسلنادا للموارد املتاحة وخاصة البشرية ال ي تعمل علل تنفيذه . واقعية البديل وامكانية تنفيذه -

 اختيار البديل الذت يحقق األهداف التنظيمية للمنظمة ويكون منعجما م  سياسجها و استراتيجيجها. -

 0اختبار البديل الذت ينت  عنه أقل ما يم ن من ردود األفعال لد  املنفدين. -

وتعرد هرذه املرحلرة تابعرة للمراحرل السرابقة رغرم أن القررار   : Implémente décision القررار  تنفيرذ -

صررردر التنفيرررذ يررراتي لجعرررل القررررار واق ررري وملمرررو  خاصرررة بعرررد أن يضرررمن متخرررذ القررررار تعررراون  يكرررون قرررد   

وتفاعرل الجميرر  علرل تنفيررذ القررار,  وهررذا يتطلررب دورا مهمرا مررن الرجرل االدارت ) املرردير ( النجرا  تنفيررذ القرررار 

 ثل القيام بأعمال التحية للعاملين.م

لررل قرررار سررليم ان القرررار فرري حررد ذاترره عررديم القيمررة وكثيرررا مررا تنفررق الوقرره والجهررد واملررال مررن أجررل الوصررول ا

يبرردد اررل ذلررن بسرربب فشررلنا فرري تنفيررذه ولهررذا بعررد أن يررتم اختيررار البررديل االنسررب لحررل ومنطقرري,ثم بعررد هررذا 

 الحل يجب أن يكون له فاعليته في التنفيذ ح ت يتحقق العدف املنشود,املشكلة املطروخة فان القرار أو 

 .                                                                                                    21-22ااسر املنصور ,مرج  سبق ذكره, ص ص  - 0
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باختيررررارهم ألفضررررل بررررديل ول ررررن هررررذا االعتقرررراد خرررراط  و عتقررررد أن بعررررض متخررررذت القرررررارات أن دورهررررم ينتهرررري 

بطبيعرة الحرال ألن القرررار يتطلرب تنفيررذه تعراون اآلخررين ومتابعررة التنفيرذ,كما أن  ررعور العراملين بمشرراركجهم 

 في صن  القرار رساهم بشكل كبيرفي حسن تحويل البديل الل عمل فعال ومنت  .

اقبة  - عرن      Folloo  القررار تتطلب من املدير متابعة تنفيذوهذه الخطوة  ꞉املتابعة واملالحظة واملر

ذ طريق التوجيه الذت  يمارسره علرل عمرل مر وسريه املنفرذين وعليره أن يقروم بأعمرال املالحظرة ل يفيرة التنفير

االداريرررة مثرررل االتصرررال واالر ررراد,وبعد ذلرررن رعمرررل املررردير علرررل تعرررجيل ارررل  وهرررذا يتطلرررب املزيرررد مرررن األعمرررال 

 0الحلول في املستقبل . قرار و ستخلص العبر لتطويرفيذ المعوقات تن

 : ظروف اتخاذ القرار  وأساليب  ꞉املطلب الثالث

 ꞉تتمثل في  : األساليب التقليدية ) غير الكمية ( – 0

 الح م الشخص ي سوات باالعتماد عا  الخبرة السابقة أو بدوعها. –أ 

رة فررررري مجرررررال يقرررروم املرررررديرون بتقليرررررد املؤسسررررات ال بيررررراملحاولررررة  أو اتبررررراع الفرررررادة وطبقررررا لهرررررذا األسرررررلوب  –ب 

 مستويات األجور , طرق وأ كال التغليف , قنوات املنتجات وعرضها.النشاط وكيفية تحديد 

ة ويقروم املشرركين فري أسلوب العصف الذه ي عبارة عن التف ير الجما ي اليجاد بردائل ارل مشركلة معينر –  

 ئل ح ت يم ن الوصول الل أفضل حل.ومناقشة سر عة لهذه البداحل املشكلة 

ومناقشرررة  أسرررلوب دلفررري هرررذا األسرررلوب مرررن اسرررم  دولفررري  العرررالم اليونررراني و عتمرررد هرررذا األسرررلوب تحديرررد –د 

  ꞉خطوات هذا األسلوب فيما يلي البدائل غيابيا ,وتتمثل

 تحديد املشكلة وال ي تكون محددة مسبقا,  -

 ت,تحديد أعضات االجتماع من خبرات ذو الرأ  -

 تحضير أسئلةحول بدائل املشكلة ومد  تأثير هذه الحلول علل املشكلة,  -

 تحليل االجابات واقتصارها وتجميعها في مجموعات ملشا هة وكتابة تقدير مصغر,  -

 ارسال التقرير الل خبرات طلب املعرفة ورد فعلهم,  -

 تجمي  اآلرات ال هائية ووضعها في  كل تقرير عهايي.  -

  .24املنصور,مرج  سبق ذكره,ص ااسر  -0
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ال رري وهررذه الطريقررة رغررم طررول الفترررة للقيررام  هررا اال أعهررا مناسرربة جرردا للمشرراال املعقرردة ال رري تتحمررل النتظررار و 

 0 ها طويل األجل .يكون التخطيط للقيام 

ارنرة واألسراليب تميرة هرذه األسراليب فري اتخراذ القررارات أو حرل املشر الت باملق ꞉األساليب الحديثة ) الكميرة (

 تقلل أثر التحية نليجة األحكام الشخصية والعاطفية.التقليدت واوعها 

 ꞉ومن بين هذه األساليب الحديثة ما يلي

اصررررة لكرررل بررررديل يقررروم علرررل أسررررا  تحليرررل العالقرررة بررررين االيررررادات والتكررراليف الخ ꞉أسرررلوب تحليرررل التعررررادل

ن استخدام هذ األسلوب في اتخاذ العديرد مرن القررارات التكاليف الثابتة واملتغيرة ويم  والتكاليف هنا تشمل

وقررررررارات اللسرررررعير ,قررررررارات تخطررررريط األربرررررا  وغيرهرررررا والتخررررراذ هرررررذه  ل قررررررارات تحديرررررد الطاقرررررة االنتاجيرررررةمثررررر

مرررن االنتررا  تسررراوت عنرررده االيرررادات الكليرررة مررر  الررذت هرررو ذلرررن الججررم القرررارات يجرررب حسرراب طرررر  التعرررادل 

 3ة ال تحقق ال ربح وال خسارة.تكاليف الكلية أت أن املؤسس

 ويحسب  جم التعادل بالعالقة   

 التكلفة املتغيرة للوحدة( / ) التكالير الثابتة ( -) سعر بيع الوحدة

  .و ستخدم هذا األسلوب في ظل املخاطرة : أسلوب القيمة املتوقعة

الح ررم يكررون فررري  ول ررن رعتمررد هررذا األسرررلوب علررل الح ررم الشخصرر ي : أسررلوب أو نمرروذج املراجعررة بررالقوائم 

 واملؤ رات املوضوعية. ضوت بعض املعايير

يتوجررررب ف هررررا األخررررذ  رعررررد أسررررلوبا متطررررورا فرررري عمليررررة اتخرررراذ القرررررار وذلررررن فرررري الحرررراالت ال رررري : أسررررلوب املباريررررات

 هررا الشررراات املنافسررة لشررركة متخررذ القرررار حيرر  تررتخط الشررركة مختلررف القرررارات ال رري تم بالحسربان وضرر  

وفي حالرة مسرائل اللسررويق تأخرذ املباريرات فرري هرذا القطراع  رركل الصرراع بررين بررأكبر حصرة فري السرروقمرن الفروز 

موضوع الصراع حي  يميل ال طرف من أجل الوصرول الرل أكبرر ين للسيطرة عا  الفرص أو املكاسباملتنافس

الررردواف  ال ررري  األطرررراف املمثلرررين للمباريرررات وانفصرررال قررروم علرررل عررردة قواعرررد م هرررا , اخرررتالفمكاسرررب مم نرررة وت

رعتمرد علرل البردائل املخترارة مرن ارل طررف حد األطرراف خسرارة لرخرر والعائرد تحركهم ملناقشة و عتبر نجا  أ

 2وغيرها من القواعد .

قسم رفيق رضوان واخرون,تقنيات املحاسبة التحليلة ودورها في اتخاذ القرارات,مذكرةمقدمة كجزت لنيل  هادة املاستر في العلوم املحاسبة, -0

 .12,ص 3102اللسيير ,الية العلوم االقتصادية واللسيير والتجارة ,جامعة بس رة,

 .              20صاليي فوزية واخرون دور املحلل املالي في تر يد القرارات املالية مرج  سبق ذكره ص  - 3

 . 23صاليي فوزية واخرون مرج  سبق ذكره ص   -2
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 : ظروف اتخاذ القرار  -

تتعررردد الظررررروف البي يررررة ال رررري يررررتم ظلهررررا اتخرررراذ القررررارات وتختلررررف تبعررررا لررررذلن  جررررم نرررروع وطبيعررررة املعلومررررات 

املتاحرة فري ارل مرحلرة ويررتم اتخراذ القررار مرن خررالل مجموعرة مرن البيانرات واملعلومررات هرذه األخيررة قرد تخضرر  

 :ألحد الظروف التالية 

 .التأكد التام – 0

  .عدم التأكد – 3

 خاطرة.ظروف امل – 2

لومرررات املتعلقرررة باملسرررتقبل وهررري الظرررروف ال ررري يفتررررض ان تكرررون ف هرررا اافرررة البيانرررات واملع  ꞉الت كرررد الترررام - 0 

ملسرتقبل , ومعمولة علل وجه الدقة , وأن متخرذ القررار علرل علرم ترام برالظروف ال ري سروف تتحقرق فري امحددة 

ت ذاتيررة )  خصررية ( أو احتمرراالت موضرروعية لألحرردا  املتوقعررة سرروات اانرره احتمرراال وال يوجررد أت احتمرراالت 

يوجرررد نرررات  واحرررد فقرررط لكرررل حرررد  نظررررا لوجرررود حالرررة واحررردة مرررن كمرررا   برررل هنررراك تأكرررد ترررام لوقررروع حررردوثها ,

 الحاالت الطبيعية .

ت طبيعرررة معلومرررات حررراالت عررردم التأكرررد هررري الحررراالت ال ررري يكرررون ف هرررا املعلومرررات عرررن حررراال  ꞉عررردم الت كرررد- 9

مؤكررردة أو بتعبيرررر آخرررر فررران متخرررذ القررررار ال رعلرررم بتأكرررد أت األحررردا  املم نرررة ال ررري سررروف احتماليرررة ولاسررره 

توز عررا احتماليررا مبنيررا علررال دليررل موضررو ي مسررتمد مررن املاسرر ي أت   فعررال ول نرره قررد رسررتطي  أن ين رر   تحررد

انترا  آثارهرا فري القو  املرؤثرة فري املشركلة مسرتمرة فري ا اان متخذ القرار رعتقد أن نف  علل ت رارات نسبية اذ

التقرديرات الذاتيرة ملتخرذ القررار واالحتمراالت لطبيعرة علرل املستقبل كما قد تب ي توز عات احتمالية ,لحراالت ا

يم ررررن التميررررة بررررين ظررررروف برررررات ومعلومررررات متخررررذ القرررررار ,كمررررا الناتجررررة توصررررف بأعهررررا احتمرررراالت ال تتررررأثر بخ

الطبيعررة ال رري طرة أن متخررذ القرررار رعلررم بحرراالت خررااملخرراطرة وعرردم التأكررد كمررا يلرري يفترررض فرري ظررل ظررروف امل

وض  وأن يكون متخذ القرار قادرا علل يم ن أن تحد  في املستقبل وتؤثر في العناصر واملعالم العامة للقرار 

 احتماالت لحدو  ال حالة من حاالت الطبيعة.

يم ررررن أن تحقررررق  حرررردا  ال رررريتلررررن الظررررروف ال رررري تتعرررردد ف هررررا الحرررراالت الطبيعررررة أو األ  ꞉ظررررروف املخرررراطرة - 2

لرة عرن متخذ القرار مقدما أت من تلن األحدا  ساتحقق مستقبال غير أن لديه ف ررة ااممستقبال وال رعرف 

املسررررتقبلية غيررررر أنرررره رشررررترط أن تكررررون االحتمرررراالت موضرررروعية أت بنررررات علررررل احتمرررراالت حرررردو  تلررررن الظررررروف 

 0توز عات ت رارية .

                                                                                    000م   ص 3101حسين بل)جوز مدخل لنظرية القرار ديوان املطبوعات الجامعية جامعة محمد بوضياف الجزائر  - 0
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 ꞉حي  يتم تقسيمها الل قسمين 

شرررأن األحررردا    متخرررذ القررررار معلومرررات احتماليرررة بوهررري الحالرررة ال ررري ال يوجرررد لرررد꞉حالرررة الجهرررل الكامرررل –أ 

  .يكون غيرر قادر علل وض  توز   احتمالي لتلن األحدا  املحتملةاملستقبلية ومن ثم  

وهرري الحالررة ال رري يكررون ف هررا لررد  متخررذ القرررار معلومررات اافيررة تم نرره مررن وضرر   ꞉حالررة الجهررل الجزئرري –ب 

األحررردا  والنررروات  املختلفرررة وتأخرررذ تلرررن االحتمررراالت  ررركل احتمررراالت الذاتيرررة الشخصرررية   احتمررراالت لحررردو 

 عملية اتخاذ القرار .االحتماالت ذات أهمية كبيرة في  وتلن

االت الطبعررررة بانمرررا نفتررررض فررري ظرررل ظرررروف عررردم التأكرررد ان متخررررذ القررررار يكرررون أو قرررد ال يكرررون علرررل علرررم بحررر

أن يكرون متخرذ القررار قرادر أو غيرر قرادر علرل وضر  توز ر  احتمرالي لحرو  ارل علرل القررار أو املختلفة ال ري ترأثر 

 حالة من حاالت الطبعة.

ممؤكرررردة عررررن  مررررن خررررالل العرررررض فرررران ظررررروف املخرررراطرة وعرررردم التأكررررد تصررررف بعرررردم ترررروافر معلومررررات ااملررررة

روف تكررون الظررذلررن يررتم اتخرراذ القرررارات فرري ظررل الظررروف املخرراطرة وعرردم التأكررد حيرر  املسررتقبل وبنرراتا علررل 

معروفرررررة بدقرررررة واذا يرررررتم اعرررررداد مجموعرررررة مرررررن االحتمررررراالت تتعلرررررق بظرررررروف املتوقعرررررة الحررررردو  مسرررررتقبال غير 

 :االحتماالت الل نشوت احد  الحالتين توق  الحدو  وتؤدت طريقة اعداد املستقبل امل

 .ظروف املخاطرة  : الحالة االولل

 . ظروف عدم التأكد : الحالة الثانية

ة السررابقة ويررتم اعررداد وهرري ال رري يترروفر ف هررا قرردر مررن البيانررات يكررون القرررار نررات  عررن الخبررر  ꞉املخرراطرةظررروف 

ولرذا الخاصة بالظروف املتوقعة الحدو  مستقبال بناتا علل ما يتوفر من بيانرات الخبررة السرابقة  االحتماالت

حررراالت أو ظررررروف املخرررراطرة , احتمرررراالت موضررروعية مثررررل هرررذه الحالررررة تسررررمت ب فررران الحتمرررراالت الناتجرررة تكررررون 

 وتكون املخرجات معروفة بدرجة احتمالية .

قررر  الخبررررة املاضرررية وهررري ال ررري تتررروافر ف هرررا قررردر مرررن البيانرررات واملعلومرررات الناتجرررة مرررن وا ꞉ظرررروف عررردم الت كرررد

من الظروف املتوقعة الحردو  وفري مثرل هرذه الحالرة يم رن اعرداد االحتمراالت بطريقرة ذاتيرة يتحقق أت ظرف 

 عدم التأكد.هذه الحالة ظروف لق علل ويط

أت انررره فررري ظرررل هرررذه الظرررروف يكرررون مرررن الصرررعب ملتخرررذ القررررار تقررردير االحتمررراالت ل حررراالت املختلفرررة ال ررري مرررن 

املنتظررررر أن تكررررون عل هررررا بطريقررررة موضرررروعية, وبالتررررات فانرررره رعتمررررد علررررل البيانررررات واملعلومررررات الذاتيررررة لتقرررردير 

العناصرر ال ري يم ررن أن ترأثر علرل القررار املخرجرات فري هرذه الحالرة تكررون  االحتمراالت املتوقعرة لكرل عنصرر مرن

 0غير معروفة.

 .002-003حسين بل)جوز مدخل لنظرية القرار مرج  سبق ذكره ,ص ص  -0
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 : التدقيق الداخلي ومساهمته في اتخاذ القرار  ꞉املبحث الثالث

 :تعرير التدقيق الداخلي ونش ته في الجزائر  ꞉ول املبحث األ 

 : النش ة  ꞉أوال

كنشراط ال يم رن  في الجزائر يم ن القرول أن هرذه الوظيفرة حديثرة االسرتعمال أو ح رت حديثرة االعترراف  هرا     

ون مررررن قرررران 21فلررررم يررررنص عل هررررا املشرررررع الجزائرررررت اال فرررري عهايررررة الثمانانررررات مررررن خررررالل املررررادة االسررررتغنات عنرررره , 

الررررررذت نررررررص علررررررل   أنرررررره يتعررررررين علررررررل  0411جررررررانفي  03الصررررررادر بترررررراريق  11/10الترررررروجيهي للمؤسسررررررات رقررررررم 

باملراقبررة فرري املؤسسررة وتحسررين بصررفة مسررتمرة أنمرراط تصررادية تنظرريم هيااررل داخليررة خاصررة املؤسسررات االق

ألحررد ان يترردخل فرري ادارة وتسرريير املؤسسررة علررل أنرره   ال يجرروز  11نررص املررادة كمررا أكمررل فرري  0سرريرها وتسررييرها  

الخاصرة واررل فري هررذا الح ررم انونرا والعامررة فري اطررار اصررالحيات جهررزة املشرركلة قالعموميرة االقتصررادية خرار  األ 

 الشأن .والجزائية املنصوص عل ها في هذا تسييرا ضمنيا ويترتب ع ها تطبيق قواعد املسؤولية املدنية 

 :تعرير التدقيق الداخلي  ꞉ثانيا

قامرة الرقابررة عرن نشراط داخلري مسرتقل ال التردقيق الرداخلي هرو وظيفرة اداريرة تابعرة الدارة املؤسسررة لتعبرر    

املحاسبة لتقييم مد  النظام م  ما تتطلب االدارة أو العمل علل حسن اسرتخدام املروارد بمرا االدارية بنا ف ها 

 3يحقق ال فاية االنتاجية القصو .

أعهررا عر يفت املعهررد الفرنسرر ي للمراجعررة واملسلشررارين الررداخليين IFACI الرذت عرررف املراجعررة الداخليررة علررل 

مليرات ال ري تقروم  هرا , مر  نشاط مستقل وموضو ي  هدف الل اعطات الضمانات للمنظمة حرول تح مهرا فري الع

 2نصائح لتحسين واملساهمة في خلق القيمة املضافة .تقديم 

 : املراحل والخطوات األساسية التخاذ القرار  ꞉املطلب الثاني 

الرداخلي العمليرات  ت التح م-يلعب التدقيق الداخلل دورا هاما داخل املؤسسة فتعمل علل مساعدتها ف     

يمرر  هررذا الرردور جميرر  مسررتويات نشرراط املؤسسررة , يررت خص دور الترردقيق الداخليررة داخررل وتحسرري ها حيرر  

 ꞉املؤسسة في الشكل التالي 

 

.                                                                                                                         0411الصادر بتاريق جانفي  11/10ون , القان 3الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  - 0

 .10م , ص 3111, 0أحمد حلمي جمعة ,املدخا الحدي  لتدقيق الحسابات,دار صنعات للنشر, عمان, األردن , ط  - 3

’ 3112املراجعة الداخلية مهمجهرا ومسراهمجها فري تحسرين تسريير املؤسسرة مرذكرة مقدمرة لشرهادة ماجسرتير فري العلروم االقتصرادية, ’  عبان لطفي  - 2

 .13جامعة الجزائر ,ص
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 ( طبيعة دور التدقيق الداخلي9-9 شكل رقم )

 

            

       

 

 

 

 .69شعبان لطفي , مرجع سبق ذكره , ص  ꞉املصدر

من خالل هذا الشكل نالح  أن جمي  املجاالت ال ي يم ن أن يكون للتدقيق الداخلي ف ها دور فانه يتخللهرا    

القرررررارات, وبالتررررالي رفرررران هنرررراك مسرررراهمة للمراجعررررة الداخليررررة فرررري عمليررررة صررررن  القرررررار السررررليم خرررراذ عمليررررة ات

مررا رسررمت بررالنظرة الخلفيررة هررذا رع رري سررالمة وجررود القرررار دون ترروفر  يقررة أنرره ال يم ررن الح ررم تمامررا علررلالحق

عردنا الرل الرورات لوجردنا أن القررار الرذت ترم اتخراذه اران  لقرار يتم طر  السرؤال الترالي لروأنه بعد وضو  نتائ  ا

معناهررا الح ررم علررل القرررار وتقييمرره بعررد فترررة ي اانرره هرري األكثررر  رريوعا اال أنرره األفضررل فرري ضرروت املعتبرررات ال رر

لررا  علررل القرررار نفسرره بررل علررل وجررود القرررار يتمثررل فرري الح ررم ريقررة األخررر  ل ح ررم زمنيررة مررن صرردوره أن الط

للوصرول  نراك خطروات منطقيرة ينبغري اتباعهرا علل ال يفية ال ي تصردر  هرا طبقرا لهرذه الطريقرة منهجيرة أت  ه

 0 الل القرارات الجيدة.

 :وهذه الخطوات يم ن سردها في ما يلي  

 .تحليل وتشخيص املوقف -

 .تحديد البدائل  -

  .تقييم البدائل -

 .اختيار البديل األفضل  -

 .تنفيذ البديل الذت تم اختياره  -

  تقييم النتائ  . -

 

,ص 3112نقرراز أحمررد, دور املراجعررة الداخليررة فرري دعررم وتفعيررل القرررار, مررذكرة مقدمررة لنيررل  ررهادة املاجسررتير تخصررص ماليررة ومحاسرربة,األغواط, -0

023. 

 دور التدقيق الداخلي

 عمليات اتخاذ القرار

 الضمان الذتتحسين 

 يتعلق بالرقابة 

 االذعان وتدليل 

 الصعوبات

 مسلشار ملختلف 

 العمليات

 املحضر الجبايي
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ت حيرر  تسرراعد علررل يلعررب الترردقيق الررداخلي أدوارا هامررة فرري اررل خطرروة مررن الخطرروات عمليررة اتخرراذ القرررارا   

صررول لتكررون جيردة وذات مواصررفات ااملررة واافيررة ليرتم اسررتعمالها فرري عمليرة صررن  القرررار ل حتأهيرل املعلومررة 

الترردقيق الررداخلي لرره دور حيرراة برراملوازاة مرر  خطرروات عمليررة اتخرراذ القرررار فرران علررل قرررارات ذات جررودة فعاليررة 

 0التخاذ القرارات االدارية. الوصول الل تقديم معلومات مؤهلةيكون آخرها 

 دور حياة عملية التدقيق املحاسبي ꞉(2-3 كل رقم )

 

 

 

                                                                          

                 

            

            

            

            

            

      

 

 . 024أحمد نقاز,مرجع سبق ذكره ,ص  ꞉املصدر

املناسرربة لرذلن املوضرروع تبردأ عمليرة الترردقيق باعطرات نظررة حررول موضروع العمليرة واعررداد اجرراتات التردقيق 

رجرة الخطرر تشرخيص الوضر  املحريط باملوضروع داخليرا وخارجيرا وتحديرد دلنظررة أو التصرور يرتم ,فمرن خالال

استراتيجية للقيام بعمليرة التردقيق لتل هرا وضر  خطرة باملرونرة والقابليرة للتحسرين فري الناجم ومن ثم يتم وضع

املرردقق بلنفيررذ خطررة أو برنرام  عمليررة مرر  العمررل فري اررل مرررة علررل ضرربط ال أت متغيررر غيررر مرغرروب فيره ليبدأحر

 ،لألدات

 

 .31,ص 0442علي  ريف ,االدارة املعاصرة ,الدار الجامعية,االس ندرية,طبعة  - 0

 اعداد و تأسا  التدقيق الداخلي

فحص الوض  الداخلي والخارجي        

 التدقيق الداخلي تشخيص

 نه

معلومات التخاذ 

 القرار

ادخال متواصل للتحسانات علل 

 عملية التدقيق الداخلي

صياغة استراتيجية  للتدقيق 

 الداخلي

 ضبط أدات التدقيق الداخلي
مرنة قابلة للتحسين تنفيذ خطة 

 التدقيق الداخلي
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التررردقيق الرررداخلي وهرررذا باالعتمررراد مرررثال علرررل احرررد  نمررراذ   ن قبرررل املررردير املسرررؤول علرررل مديريرررةويرررتم ذلرررن مررر

يرتم اعرداد تقريرر  وه رذا دواليرن فري ارل مررة املتابعة م  القيام بادخرال التحسرانات  الضررورية علرل ارل نقرص

الخطررروات معلومرررات  حرررول مرررا يرررتم مالحظتررره وتقرررديم االقتراحرررات املناسررربة فينرررت  برررذلن ومرررن خرررالل ارررل هرررذا

 مؤهلة التخاذ القرار وتسهم بذلن في اعداد قرارات ذات جودة وفاعلية .

علومررة ال رري تررم ويررتم املسرراهمة فرري عمليررة وضرر  القرررار مررن خررالل هررذه الرردورة حسررب اررل مرحلررة حيرر  أن امل    

ال ها هي اما اكلشاف مشكل أو تحديد مجموعة مرن البرديل أو املسراعد علرل اختيرار أفضرلها تأهيلها والتوصل 

 ....الخ.

رق هرذا رع رري أن هنرراك مسرراهمة للترردقيق الرداخلي فرري اررل خطرروة مررن الخطروات اتخرراذ القرررار وال رري سرروف تتطرر

الررداخلي فرري اررل مرحلررة ويم ررن ابررراز هررذه العالقررة مررن بالتفصرريل مرر  الوقرروف علررل اهميررة الترردقيق اررل خطرروة 

 . 0خالل الشكل التالي

 مساهمة التدقيق الداخلي في اتخاذ القرار ꞉(4-9شكل رقم ) 

 

é 

 

 

 

 

 

 

  

 .    022نقاز , مرج  سبق ذكره,ص احمد  ꞉املصدر        

 

 022احمد نقاز , مرج  سبق ذكره,ص  -0

 وض  أهداف وأغراض صحيحة ونتائ  للقيا 

 تحديد املشكل

 ايجاد البدائل

 تقديم البدائل

 اختيار  البدائل

 

 تنفيذ البدائل

 املتابعة والتقييم والتقويم

 تنقيح

خلي
ق الدا

التدقي
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مجرررررال مرررررن  ان جميررررر  املؤسسرررررات تحترررررا  الرررررل أهرررررداف لكرررررل  ꞉وضرررررع اهرررررداف واغرررررراض ونترررررائج للقيررررراس – 0

األدات فرري اررل مجررال م هررا يرراثر بطريقررة او بررأخرت وفعاليررة وادات املؤسسررة    ان مسررتو املجرراالت اعمالهررا خاصررة 

فاعهررا سررتملي النترائ  ال رري يجررب التوصررل ال هرا وتحقيقهررا وتتضررمن أيضررا ككرل واذا وضررعه االهررداف عرن درايررة 

 املعايير ال ي تقا  مد  تحقيق النتائ  .

هذا الكرون ان هرذه لخطوة يم ن ان يكون للتدقيق الداخلي مشاركة في اعداد ووض  االهداف و في هذه ا         

عية عرن مستمرة داخل املؤسسة واملستقلة عن باقي الوظائف تعد فري ارل مررة رايرا وبكرل موضرو االخيرة وظيفة 

فرري  ب ان رسررهمبررل مررن املم ررن ان يررذهب الترردقيق الررداخلي الررل ابعررد مررن ذلررن يجررالوضرر  السررائد فرري املؤسسررة 

 واالستراتيجيات املختليفة لها .التصور السابق لوض  االهداف 

لاشمل من ذلرن  ان تحديد املشكلة رساعد علل القيام بتحليلها الل عناضرها الرئاسية ꞉تحديد املشكلة – 9

عقلري ال واالفتراض االساس ي عند تحديد املشكلة ان الحل متضمن فري املشركلة و ان اتحليرلالحل املناسب لها 

التوصرررل اليررره واكلشرررافه كمرررا ان عمليرررة اتخررراذ أت قررررار أضصرررلها وجرررود مشررركلة االسرررتداللي املظرررم رسررراعد فررري 

هنرراك حاجررة لصررن  القراربشررأعها ول ررن فرري نفرر  الوقرره يجررب هرري أهررم شرر يت يجررب حدوثرره ح ررت يكررون  وبالتررالي

م املشرركلة وال يم رررن تحديرررد طبيعرررة و جررريررر  ان هرررذه االخيرررة هررري ال ررري تحرردد التاكيررد علرررل اهميرررة االهررداف ح

  جمها وطبيعجها .برمجة دون تحديد املشكلة ومعرفة طبيعة القرار وتبنب أماال مبرمجة أم غير م

لخررارجي وبالتررالي تحديررد أت مشرركلة داخررل املؤسسررة ال يم ررن أن يررتم اال بررالفحص املسررتمر للوضرر  الررداخلي وا

ومرن  الرداخلي والخرارجي لكري يرتم تحديرد املشركلةيجب أن تتم عملية فحص مستمر للوض   يم ن القول بأنه

تحتررا  لحررل مبرررم  أو غيررر مبرررم  ثررم تررتم بتلبرر  النتررائ  ومراقبررة القرررار املتخررذ  ثررم معرفررة هررل أن هررذه املشرركلة

 بشأن تلن املشكلة.

ب حرال معررين وأن ان مرن العناصرر الجوهريررة لوجرود القررار ان يكرون هنرراك مشركلة تتطلر ꞉ايجراد البردائل – 2

ثررر أت حلرول متعرددة تطرر  للنقررام ويرتم دراسرجها وتقويمهرا ح رت اختيرار الحرل األفضرل ألكيكرون أكثرر مرن حرل 

يقتضرر ي تبرراين اآلرات حولهررا ذلررن ألن املشرركلة ال رري لررا  لهررا سررو  حررل واحررد ال مالئمررة لررذا فرران وجررود املشرركلة 

هرا ول رم مرن النرادر ان توجررد مشركلة لرا  لهرا سررو  اللسررليم  فري ذاتهرا بررل تصربح حقيقرة البرد مرن تعرد مشركلة 

ولكررل بررديل م هررا مزايررا وعيرروب ومسرراهمة عررم هررو وجررود عرردة برردائل لكررل مشرركلة حررل واحررد بررل ان الغالررب واأل 

التقريررر ال هررايي بعررد تحديررد  ل يكررون فرري  رركا اقتراحررات مقدمررة فرريالترردقيق الررداخلي فرري ايجرراد مجموعررة البرردائ

 املشكلة.
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ئهرا أهميرة كبرر  وتقويمها ان تقييم وتقويم البدائل تعد من أهم املراحرل ال ري يجرب اعطا ꞉ئلتقييم البدا – 2

ذلن ألن التقييم البدائل ثم تقييمها هو الذت سيحدد ما اذا اان سانأ  أم ال في املستقبل قبل صن  القرار  

البديل املناسرب والرذت سريعطي في حل ذلن املشكل اي يلس ت اختيار أنه يتم تحديد أبعاد ال البدائل بمع ت 

رسرررربق الررررل أهميررررة وضرررررورة األهررررداف ال رررري يجررررب  عواقررررب غيررررر سررررليمة هررررذا فرررري حررررد ذاترررره أفضررررل النتررررائ  بأقررررل

هررو احرردا  تغييررر مررا فرري جررذور  تاحررة فالهرردف االخيررر لصرران  القرررارمراعاتهررا عنررد اختيررار بررديل مررن البرردائل الن

واملعررراونين فررري أهميرررة دور الخبررررات واملسلشرررارين  دائل يبررررزاملشررركلة املطروحرررة فالحرررل الرررذت ترررم بعرررد تقرررويم البررر

 ة بح  ودراسة البدائل املطروحة .عملي

راهرررا مناسررربة فررري يبرررز دور التررردقيق الرررداخلي فررري هرررذه الخطرروة فررري أنررره رعمرررل علرررل تقرررديم واقترررا  البررردائل ال ررري ي

 وهذا بعد دراسة املشكل .التقرير ال هايي 

ل الل قرار يم نه مرن أن هدف متخذ القرار في عهاية املطاف هو الوصو  : فضلاختيار البديل أو الحل األ  – 5

عينا وحل املشكلة القائمة هنا يقوم متخذ القرار باختيار الحرل مرن برين عردة حلرول مقترحرة مسرتبلوغ الهدف 

ق املراحررل ترروفر درجرة كبيرررة مررن املوضروعية فرري االختيرار , تعتبررر هرذه املرحلررة أد فري ذلررن بمجموعرة مررن املعرايير

االمررررر حسررررم األمررررر والوصررررول الررررل املحطررررة ال هائيررررة ل جهررررد املبررررذول فرررري ا الن االختيررررار رع رررري فرررري الحقيقررررة جميعرررر

ال فراتة والحن ررة والخبررة والقرردرة الذاتيرة ملتخررذ القرررار در كبيررر مررن املراحرل السررابقة وهرذا األمررر يحترا  الررل قر

 علل االختيار السليم.

االقتناعرررات  قيق الرررداخلي فررري عمليرررة اختيرررار البرررديل األفضرررل وهرررذا مرررن خررراللفررري هرررذه الخطررروة يزيرررد دور الترررد

البررديل املقتررر  فرري التقريررر هررذا النرره تررم دراسررته مررن جميرر  النررواحي وأن متخررذ القرررار فرري  املسررتمرة علررل اختيررار

البررديل الررذت يكررون أكثررر موضرروعية وأفضررل حررل مررن البرردائل االخررر  عررادة رسلشررير املرردقق الررداخلي حررول ال

فيكرون برذلن التردقيق الرداخلي فيكرون برذلن التردقيق  من جهات اخر  غيرر املردقق الرداخليال ي تم اقتراحها 

  : هذا الدور من خالل الشكل التالي يل أو غيره ويم ن ابرازالداخلي ر ية يم ن اعتمادها في اختيار هذا البد

 ( التعاون املحتمل بين التدقيق الداخلي واالدارة5-9ل رقم )شك 

 

 

 

 احمد نقاز , ꞉املصدر

      026مرجع سبق ذكره,ص  

 الفحص

 املراجعة الداخلية    Management ادارة

 توكيد 
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ييمهرررا يصرررل الرررل بعرررد ان حررردد متخرررذ القررررار البرررديل األفضرررل مرررن برررين البررردائل ال ررري ترررم تق ꞉تنفيرررذ القررررار – 6 

وصررول القرررار الررل مررن سرراتم بلنفيررذه علررل أرض الواقرر  ولنجررا  عمليررة تنفيررذ القرررار مررن  مرحلررة التنفيررذ وهررو

 وهي ان يكون القرار قابال للتنفيذ باملكانيات املوجودة فر بعض الشروط في القرار املتخذ تو 

 ذهان يلق  القرار حماسا ومساندة وتاييد من قبل الذين يقومون بلنفي -

 ان يكون القرار واح  االهداف ال ي رس ل الل تحقيقها  -

 ان يرف  القرار من معنويات العاملين علل تنفيذه ومن لهم عالقة به  -

يجرب تنفيرذ ذلرن القررار  ان القرار اذا يتم تنفيذه علل وجره املطلروب ال يتعرد  اونره قررار علرل ورق فقرط لرذا 

ة خررذ, قررد يكررون القرررار املتخررذ جيرردا هررو االفضررل اال ان الطريقررتحقيررق االهررداف ال رري مررن أجلهررا ات ح ررت يلسرر ت

ممرا يرؤدت الرل الح رم األولري حرول القررار املتخرذ بانره غيرر جيرد وان البرديل الرذت ال ي نفذ  ها اانره غيرر مالئمرة 

لرن هذه الطريقة ال ي نفذ  ها هذا القرار ومن املم ن ان يكون ذغير سليم بانما رعود عدم مالئمة تم اختياره 

 وتعامله م  جمي  املستويات في املؤسسة.الداخلي وهذا بح م طبيعة نشاطه  بمساعدة قسم التدقيق

هرا ومقارنجهرا ان املؤسسة الفعالة تتضرمن قياسرات دوريرة للنترائ  ال ري يرتم التوضرل ال  ꞉املتابعة والتقويم – 3

رران  ض التغييررررات ال ررري ت فرررل تحقيرررق املرجرررو تحقيقهرررا فررراذا مرررا وجرررد انحرررراف وجرررب اجررررات بعررربالنترررائ  ال ررري ار

تحديررد األهررداف ال رري بموجههررا يررتم تقيرريم مسررتو  األدات وفرري حالررة عرردم الترروازن زمررن هنررا تتضرر  مررد  أهميررة 

هرذه الحالرة يجرب اعرادة صرياغة نسرق اتخراذ القررار  د أنه مرن غيرر املم رن تحقيقهرا وفريتوافق األهداف لو وج

 األهداف املنشودة مسبقا.بالكامل وتصحيح مساراته ح ت يلس ت تحقيق 

يرر  رعمررل علررل فرري هررذه الخطرروة بالررذات يررزداد دور التحقيررق الررداخلي وهررذا لكررون طبيعررة عملرره الرقررابي بح     

املتخرررذة و عمرررل علرررل تقيررريم تنفيرررذ القررررارات املتخرررذة لترفررر  نترررائ  هرررذا التقيررريم فررري  ررركل  تلبررر  تنفيرررذ القررررارات

 ررم مشرراركة الترردقيق الررداخلي فرري جميرر  املراحررل أو الخطرروات وبح ومررن جهررة أخررر  تقريررر عهررايي هررذا مررن جهررة 

 رررأنه أن يجعرررل قسرررم التررردقيق الرررداخلي أن  ترررم اختيرررار البرررديل األفضرررل ....مرررنالسرررابقة مرررن تحديرررد املشررركلة 

 0القرارات املتخذة.ريد املتواني للمعلومات حول هذه رسهم علل التطبيق الجيد لهذا القرار وتعمل علل تو 

 

 

 

 012احمد نقاز , مرج  سبق ذكره ,ص - 0
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 : صعوبات التدقيق الداخلي في اتخاذ القرار  ꞉املطلب الثالث

ت االداريررررة يلعررررب الترررردقيق الررررداخلي دورا مهمررررا فرررري عمليررررة اتخرررراذ القرررررار فرررري املؤسسررررة وفرررري جميرررر  املسررررتويا      

العاديرررررة والسرررررليمة للتررررردقيق الررررردور يكرررررون محررررردودا او منعررررردما برررررالرغم مرررررن االجرررررراتات املختلفرررررة اال ان هرررررذا 

 الداخلي .

 :املركزية الشديدة وعدم التفويض  ꞉أوال 

         املتعامرررررل ان هنررررراك نمرررررط أوتررررروقراطي امللسرررررلط او املرررررتح م ويمثرررررل النقطرررررة الثانيرررررة السرررررلوك األوتررررروقراطي     

السرررابقين وهرررذا هررراتين النقطترررين سرررلوك يكررراد يكرررون وسرررط فررري  ررردته برررين النمطرررين  أو اللبرررق كمرررا انررره يتوسرررط

وفرررري ظرررل هررررذه االنمرررراط الثالثرررة يجررررب ان نميررررة برررين نرررروعين مررررن وقراطي الصررررال  او الخيرررر اال انرررره السرررلوك االترررر

يتعامرل فرري تصررفاته بالتقرارير الرقابيررة تمرد اليررة علرل أسرلوب قيررادت رقرابي القيرادة املتح مرة فهنرراك قيرادة تع

فرري هررذا النرروع يكررون ات ال رري تلرري املسررتويات القياديررة يوال رري توافيرره بمررا تررم عملرره عنررد اصرردار االوامررر للمسررتو 

مجريرات وال ري يرتم مرن خاللهرا الرتح م فري  للتدقيق الداخلي دورا كبيرا جدا ويصبح بمثابة اليرد اليم رت للقيرادة

العمليررررات داخررررل املؤسسررررة وهررررذا راجرررر  لصررررفة الرقابيررررة ال رررري تح ررررم الترررردقيق الررررداخلي وهنرررراك نرررروع آخررررر مررررن 

دود الررل رعررف اال بوجهرة نظرر , ففري هرذا النرروع مرن القيرادات يكرون دور التردقيق الرداخلي محرت ال القيرادة الرذ

 االقتراحات ال ي ترف  في التقارير ال هائية أت صد  لد  قيادات املؤسسة.أبعد التصورات فال تلق  

 :ضغوط املديرين  ꞉ثانيا

لقررار بعوامرل ومتغيررات رأينرا كيرف يترأثر متخرذ ا من خالل تناولنا للعوامل املرأثرة فري عمليرة اتخراذ القررارات    

فرري  البائرة الداخليررة والخارجيرة للمؤسسرة وأنرره قرد يكرون مررن املم رن الرتح م بتررأثير البائرة الداخليرةنابعرة مرن 

بترررررراثير البائررررررة الخارجيررررررة بمررررررا ف هررررررا مررررررن متغيرررررررات سياسررررررية واجتماعيررررررة  حررررررين يصررررررعب علررررررل املرررررردير الررررررتح م 

وخاصررررة فرررري الرررردول الناميررررة علررررل اخررررتالف الدراسررررات التطبيقيررررة ان املررررديرين واقتصررررادية وقررررد اثبلرررره بعررررض 

يتعرضرررون لضرررغوط عديررردة وان ة ايرررا اررران نوعهرررا ونشررراطها و جمهرررا مسرررتوياتهم فررري املؤسسرررة االداريرررة املختلفررر

                  كمررررررا أصرررررربحه البائررررررة سرررررروات الداخليررررررة هررررررذه الضررررررغوط اصرررررربحه سررررررمة مميررررررةة للعصررررررر الررررررذت نعرررررراش فيرررررره 

القرررارات ال رري  الخارجيررة هرري مصرردر هررذه الضررغوط ال رري تررواجههم وال رري يررنع   أثرهررا علررل نوعيررة وفعاليررةأو 

الضررغوط تررأثر بشرركل أو برراخر علررل مردوديررة القرررارات املتخررذة مررن قبررل املرردير فبررالرغم مررن يتخررذوعها ان هررذه 

مسراهمجها مرن خرالل التقرارير علل أحسن وجه وفقا لجمير  املتطلبرات فران دات خلية التدقيق الداخلي عملها أ

ال هائيرة تكرون محرردودة أو ح رت انرره ال يكرون أت دور فري عمليررة اتخراذ القرررار ويم رن تقسريم هررذه الضرغوط ال رري 

يتعرررض لهررا املرردير وال رري تررؤثر فرري قراراترره ةال رري تحررد بررذلن مررن الرردور الررذت يلعبرره الترردقيق الررداخلي فرري عمليررة 

 ꞉اتخاذ القرار الل نوعين 

كرز القرو  ال ري تخلقهرا تتمثل في ضغوط ر سات وضغوط التنظيمرات غيرر الرسرمية ومرا : داخليةضغوط  –أ 

 املعلومات والبيانات ونقص االمكانيات املادية والبشرية الالزمة.وقصور نظم 
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تتمثررررررل فرررررري ضررررررغوط الرررررررأت العررررررام والضررررررغوط االقتصررررررادية النابعررررررة مررررررن العالقررررررات  : ضررررررغوط خارجيررررررة –ب 

االجتماعيرررة للمررردير خرررار  نطررراق العمرررل وضرررغوط االجهرررزة االعالميرررة والرقابيرررة والهرررا ترررؤثر فررري توجيررره قررررارات 

 0املدير أو تحد من فاعليته .

 :االستقاللية املحدودة للتدقيق الداخلي  ꞉ثالثا

لعررررل أكثررررر االمررررور خطررررورة فرررري الترررردقيق الررررداخلي هرررري أن تكررررون مرتبطررررة مرررر  املرررردير املررررالي ممررررا رعرررررض أهررررداف    

لي الل البيروقراطيرة برل والرل عمرد تحقيرق االهرداف بالكامرل فمرثال لرو اكلشرف املردقق الرداخ التدقيق الداخلي

ر املرالي ف يرف للمردقق الخرارجي ان يقردم في الدائرة املالية ال ي يترأسها املديأن هناك بعض الغش أو األخطات 

مسررؤوال عررن تلررن الرردائرة مررن هنررا أترره األهميررة علررل اسررتقاللية دائرررة ل املرردير املررالي و الررذت هررو أصررال تقريررره الرر

لهررا نرروع مررن االسررتقاللية ممررا د رري الررل اعتمادهررا تررام وأن تكررون مربوطررة بشرركل يرروفر  الترردقيق الررداخلي بشرركل

أن يكرون املردقق الرداخلي مسرتقل ممارسة املهنية للتردقيق الرداخلي اذ ان من معايير ا معايير املمارسة املهنية

الترررردقيق رة ان يكررررون الوضرررر  التنظيمرررري لقسررررم عررررن برررراقي االنشررررطة ال رررري يقرررروم بترررردقيقها وهررررذا يتطلررررب ضرررررو 

عمرررال وضررروعيا فررري أداته أل الرررداخلي اافيرررا ممرررا رسرررمح برررأدات املسرررؤوليات املنوطرررة بررره, ويجرررب ان يكرررون املررردقق م

قق ألن التطبيقررات العمليررة لهررذه املهنررة أثبلرره أنرره فرري أت حررال مررن األحرروال ان ت تمررا اسررتقاللية املرردالترردقيق 

   3زاويتين.الداخلي وهذا من خالل 

ي تررراب  لهرررا وهرررو بحيررر  املررردقق الرررداخلي هرررو أوال وأخيررررا موظرررف داخرررل املؤسسرررة رع ررر  ة :تنظيميرررة رسرررمي – 0 

االدارة  االدارة العليررا  ونجررد ذلررن مررن خررالل تموضرر  الترردقيق الررداخلي فرري  اتجرراه مجلرر مسررؤول عررن أعمالرره 

 الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

ة الواجبرررررة أمرررررا الزاويررررة الثانيررررة ال ررررري مررررن املم ررررن أن ننظرررررر م هررررا الررررل محدوديرررررة االسررررتقاللي غيررررر الرسررررمية  – 3

العوامرررل املرررأثرة سرررلبا فررري درجرررة املؤسسرررة وال ررري سررروف ترررؤدت الرررل أن يكررون عرررامال مرررن للترردقيق الرررداخلي داخرررل 

القرررار وهرري أن التواجررد املسررتمر للمرردقق داخررل املؤسسررة وبررين  تخرراذالترردقيق الررداخلي فرري عمليررة ال مسرراهمة

األخررر  هررذه العالقررات غيررر الرسررمية تتمثررل فرري بررروز نرروع ال الرخرررين فرري الرردائر واملصررال  برراقي املرروظفين والعمرر

علررل التقرررارير املعرردة حرررول عمليررات معينرررة واملرردقق الرررداخلي تررأثر سرررلبا  ظفينهررذه املصررال  املشرررتركة بررين املرررو 

وبالترالي تررأثر فرري مسررار القررارات ال رري سرروف تتخررذ باالضرافة الررل بررروز عالقررات ذات طراب  عرراطفي بحيرر  يصرربح 

للمرردقق الرررداخلي رغطرري علرررل بعرررض األخطررات ال ررري قرررام  هررا زمرررال ه املرروظفين ح رررت ال يرررتم اتخرراذ قررررارات صرررارمة 

 ظيفي أو ح ت تلسبب في طردهم .   ر بمركزهم الو تض

 .                                              212م,ص3114نواف كنعان , اتخاذ القرارات االدارية بين النظرية والتطبيق ,دار الثقافة,الطبعة األولل,عمان,األردن -0

 .020احمد نقاز,مرج  سبق ذكره,ص  - 3 
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 ꞉خالصة 

باختيرررار الحرررل تعتبرررر عمليرررة اتخررراذ القررررارات أهرررم نشررراط ادارت يرررتم مرررن خاللررره تحديرررد حرررل املشررر الت              

 املتاحرة مرن خرالل مرا تعرضرنا لره فري هرذا الفصرل فقرد ترم تبيرين ماهيرة اتخراذ القررار مفهروم األمثل من البردائل

وكذلن مراحل عملية اتخاذ القرار وأنواع القرارات و عطر  بعرض النمراذ   عملية اتخاذ القرار ظروف اتخاذه

فررري اتخررراذ القررررارات حيررر  أبرزنرررا التررردقيق الرررداخلي والررردور م العوامرررل املرررؤثرة فيررره ومسررراهمته والنظريرررات وأهررر

 يرررةودا برررالرغم مرررن االجرررراتات العادمحررردذ القررررار اال ان هرررذا الررردور يكرررون الفعرررال الرررذت يلعبررره فررري عمليرررة اتخرررا

 والسليمة للتدقيق الداخلي.
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 تمهيد :

إن الجانب التطبيقي رعتبر حلقة مهمة في مذكرة ألنه يم ننا من معرفة تطبيق املعلومات ال ي تحصله عل هرا 

فري الجانرب النظررت وعلررل بائرة العمرل، وكرذلن اسررليعا ها ومعرفرة كيفيرة تطبيقهرا بشرركل جيرد ولقرد أتيحره لرري 

ؤسسرررة وحررردة تغذيرررة األنعرررام الفرصرررة مرررن أجرررل دراسرررة تطبيرررق هرررذا الفصرررل فررري مصررر حة املاليرررة واملحاسررربة مل

ONAB  واليرررة مسرررتغانم حيررر  تم نررره مرررن معرفرررة كيفيرررة تطبيرررق واسرررتخدام التررردقيق املحاسررربي وكيرررف يرررتم

 :الفصل إلل  اذوتر يدها، و سوف نتطرق في ه اتخاذ القرارات

 .نبذة تاريخية لوحدة تغذية األنعام املبحث األول :

الترردقيق  مهمررة إنجررازالررداخلي دراسررة حالررة ميدانيررة ومنهجيررة منهجيررة سررير عمليررة الترردقيق  املبحررث الثرراني: 

 .الخارجي مؤسسة تغذية األنعام
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 املبحث األول : نبذة تاريخية لوحدة تغذية األنعام

تعد وحردة تغذيرة األنعرام بواليرة مسرتغانم مرن برين املؤسسرات االقتصرادية ال برر  ال ري لهرا دور اسرتراتيجي 

 .األنغام بحي  تهدف إلل تطوير وإنعام االقتصاد باعتباره السبيل في االزدهارفي توفير األغذية 

 :املطلب األول: ماهية وحدة تغذية األنعام 

هذا املطلب ملعرفة نشأة وتعريف وحدة تغذية األنعام وكرذلن تعررف علرل تبعيجهرا للمؤسسرة األم وعالقجهرا 

 .بالوحدات النظرية و نشاطها

            مررررن بررررين الوحرررردات االثنررررين   ABµ  وحرررردة تغذيررررة األنعررررام  تعتبررررر:  امعررررة أغذيررررة األننشررررأة وحررررد الفرررررع األول:

 االستعمارت.ورثه من العهد  املوزعة عبر الوطن و ال ي (23)و الثالثون 

ه مرررررن طررررررف الرررررديوان مررررروأم  MALKA  اإلسررررربانيةمرررررن طررررررف الشرررررركة  0413تررررم تأسرررررا  الوحررررردة سرررررنة  

، وهرررذا تحررره إ رررراف وزارة الفالحرررة والصررريد البحررررت بشررركل 0414أفريرررل  12القرررومي األغذيرررة األنعرررام بتررراريق 

رران عررردد عمالهرررا ممؤسسرررة عموميرررة نشررراطها إنترررا  أغذيرررة األنعرررام   11ركزهرررا الرئاسررر ي برررالجزائر العاصرررمة، ار

دة مرا دريق فوجين متناوبين وفي الفترة املمرطن /ساعة وذلن عن ط 2عامل بانما قدر متوسط إنتاجها حوالي 

طرن /سراعة، واانره عمليرة  01ية رفر  قردرتها اإلنتاجيرة وال ري وصرله إلرل غأعيدت هيكلة الوحدة ر 21/22بين 

وهرذا مرن أجرل توسريعها وإقامرة نظرام    مرارينوقوني   اإلسربانيوتحقيقها  بأعبائهااملت فل  التجهيةاتاملراجعة 

املرررواد الغذائيرررة ال ررري  ررررع فررري تشرررايدها يررروم   « SILOS» إلرررل جانرررب عررردد مطرررامير     VRAC   إنتررراجي ل لشرررحن

1984/04/15. 

عمليرررة إعرررادة هيكلرررة الوحررردة وال ررري سرررمحه برفررر  مسرررتواها، حيررر  ارتفررر  عررردد  0411ولقرررد  رررهدت سرررنة 

لالسررررتقبال طررررن /سررراعة كمررررا ترررم إنشررررات مخرررازن  01مطمرررورة، ووصررررله القررردرة اإلنتاجيررررة إلرررل  30املطرررامير إلررررل 

املررواد األوليررة مرر  تزويررد الوحرردة بميررةان اآلالت واملعرردات أخررر  وضررعه مررن أجررل ترردعيم ورفرر  مسررتو    وحفرر

  املتواجردة بالعاصرمة، ل رن بعررد  ONABواانره الوحردة تابعرة لشرركة األم    0441/10/10اإلنترا  وإلرل غايرة 

يررة ونشرراه تت فررل بوحرردات التمويررل فقررط هررذا الترراريق تخلرره هررذه الشررركة عررن الوحرردات اإلنتاجيررة والتوز ع

 ONABاملوجودة في وهران، الجزائر، سکي دة، عنابة، حي  تم إتفاق بين الديوان القومي لألغذيرة األنعرام   

  وتشررررکيل مررررا رسرررر ي بمجموعررررة تربيررررة الرررردواجن الغرررررب   ORAVIO  مرررر  الررررديوان الجهرررروت لتربيررررة الرررردواجن  

GAO صرربحه هررذه الوحرردة تحرره سررلطة هررذه املجموعررة، و نفرر  ال رر يت   وال رري مقرهررا فرري مسررتغانم، حيرر  أ

 .م  الوحدات اإلنتاجية املوجودة في وسط و رق البالد

د   3.212.111.111وارتفرررررر  إلررررررل مررررررا رعررررررادل  211.111.111  برأسررررررمال قرررررردره 0441/10/4 إنشررررررات بترررررراريق

 .عامل 11مستغانم وتشغل حاليا بتواجد م
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 : تبعية الوحدة للمؤسسة األم الفرع الثاني:

إن الوحدة اإلنتاجية محل الدراسة يقتصرر عملهرا علرل إنترا  والبير  أمرا مرديريجها فري املتواجردة بصرالمندر  

سررة األم الوصرريلة املشرررفة عل هررا ألعهررا مسررؤولة   تابعررة ل ملؤسORAVIOبواليررة مسررتغانم ال رري تعتبررر السررلطة  

فررررري حالرررررة خسرررررارة )السرررررنة  نليجرررررةتحمرررررل الجرررررة أت حالرررررة طررررروارمل وتالوحررررردة ومععلرررررل السرررررير الحمرررررن النشررررراط 

الضرررائب والرسرروم ( ذلررن ألعهررا تصرردر األوامررر للوحرردة فيمررا يخررص إنتررا  منررت  معررين أو تعتبررر مرر  تح مهررا فرري 

 .األسعار

 عالقة الوحدة بالوحدات النظيرة الفرع الثالث:

يرة فرعيرة لتغذيرة األنعرام حير  توجرد فري إن الوحدة تنتمي إلل ناحية الغرب ال ري تضرم سربعة وحردات جهو 

           اررررل مررررن وهررررران، مسررررتغانم. تلمسرررران، سرررريدت بلعبررررا ، تيررررارت، رشررررار، املبرررريض. وبح ررررم هررررذا االرتبرررراط فإعهررررا 

  ELHL  وسنة مراكز تربية الدواجن بشكل  رراات تتعامرل مر  الوحردات علرل أسرا  التبرادل املشرترك براملواد

 .روريةاحتياجاتهم الض األولية لسد

 GA0: الوحدات التابعة ملجمع (13- )الشكل رقم 

 9102ة علي معلومات داخلية للمؤسسة بالطال إعدادمن  :املصدر

يتمثررل نشرراط الوحرردة بالطرراب  الصررنا ي التجررارت ألغديررة األنعررام بمختلررف :  نشرراط املؤسسررة الفرررع الرابررع:

 : من املواد املستعملة من الخار اإلنتا  علل عدة مواد أولية و  أنواعها ونعتمد في عملية

MAIS                         کندا 

SOJA                          أمریکا 

SONGROS                       ERIAD 

ENAMARBRE               CALCAIRE 

ONAB                          CMV 

PHOSPHATE            تون 
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 GA0الثاني: تقديم هيكل املؤسسة  املطلب

تسهر الوحدة علل تنفيذ مص حتين مهمتين هما مص حة البي  ومص حة اإلنتا  ففي هذه األخيررة يرتم تطبيرق 

برنررام  اإلنتررا  الررذت يتضررمن تحويررل املرروارد إلررل منتجررات أغذيررة األنعررام أمررا املصرر حة األولرري فمررن خاللهررا يررتم 

 .عها علل عمالئها من الزبائن الخواص، مؤسسات عمومية تعاونياتضمان السير الحسن للمنتجات وتوز 

 .تعريف الهيكل التنظيمي للمؤسسة الفرع األول:

هررررو مخطررررط بقرررردم بواسررررطته وثيقررررة مجمرررروع هيااررررل املؤسسررررة املوجررررودة بررررين مختلررررف املصررررال  وهررررو أحسررررن 

م املهرام املرؤذات مرن طررف وسيلة إلعالم الداخلي ألنه يوح  وضرعية ارل عامرل فري املؤسسرة وبيرين أيضرا معظر

مختلرف املصررال  واأل رخاص وعلررل جانررب هرذا يم ررن القرول بأنرره يلعررب دورا هامرا فرري تحسرين الجررو االجتمررا ي 

 .في املؤسسة ذلن أنه يتمية بالبساطة و السهولة والسرعة التنفيذ

 .تحليل الهيكل التنظيمي للوحدة الفرع الثاني: 

راقرررب امليةانيرررة وأمانرررة املررردير تتكرررون هرررذه األخيررررة مرررن سرررتة دوائرررر وارررل متحتررروت املديريرررة العامرررة للوحررردة علرررل 

 : دائرة تتفرع علل مصال  وال مص حة علل أقسام يم ن تناولها علل النحو التالي

 وثائق املؤسسة. 

  مجموعة تربية الدواجن للغرب. 

 : الهيكل التنظيمي للوحدة(15- 0)الشكل رقم 

 املصدر من وثائق املؤسسة
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 الدراسة النظرية للدوائر :الثالث الفرع

 تحتوت علل مص حتين هما: أوال / دائرة تسيير املخزون :

 : ( مصلحة اإلنتاج الخام واملواد األولية 0 

 : تخررزن فرري هررذا األخيررر جميررر  املررواد ال رري تررم  رررائها مررن طرررف املؤسسررة مثرررل :  مخررازن املررواد األوليررة

 نفاذ هذه املواد األولية تقوم مص حة التخزين بإعرداد طلرب أوفاذ الذری القمح، الصوجا إلخ، وعند اقتراب ن

 .الشرات ال مية الالزمة وتقوم مص حة التموين بشرات ال مية املطلوبة

 .طن من الصوجا 211طن من الذری و  0111ال بقل مخزون األمان في هذه املؤسسة عن  :  مالحظة

 :تخرزن ف هررا املنتجرات العامرة املتمثلرة فري األغذيررة لردواجن، األبقرار، وتقروم هررذه  مخرازن املرواد التامرة

املص حة بإخرا  املنتجرات تامرة الصرن  بنراتا علرل طلرب مرن املصر حة التجاريرة. وهرذا مر  إعرداد وصرل الخررو  

 .نوتسلم نعخة منه لكل من مص حة املحاسبة العامة. محاسبة املواد. مص حة التوز   ومص حة التخزي

 قطر  الغيرار الخاصرة بالوحردة وعلرد االحتيرا  لره ترسرل بتخرزينتقروم هرذه األخيررة  :الغبرارمصلحة قطراع  (9

 .املص حة إذن طلب إلل املص حة التجارية

 : تتفرع إلل ثال  مصال  ثانيا/ دائرة التموين والنقل:

 ويقصررد  هررا تغطيررة حاجررات املؤسسررة مررن املررواد األوليررة فرري حالررة نقصررها، فيحررر ر طلررب مصررلحة التمرروين:(0

الزمرة مرن املرادة ا الطلرب بال ميرة والنوعيرة المن الرئا  املص حة بشرات املادة الالزمة، حي  يكون مفيردا هرذ

 .املراد  راتها

 ئن فري حرين طلبروا ذلرن. و نقرل املرادةتمثرل هرذه املصر حة بنقرل املنتجرات النامرة إلرل الزبرات مصلحة النقرل : (9 

 .األولية من املوردين

 .أقص ت مدة مم نة ستخدامهاال  وسائل النقل، واملحافظة عل ها دورها صيانة :( مصلحة الصيانة 2 

 :ط باألخر  حي  ال يم ن الفصل بي همابتتكون من مصال  ثال  وال مص حة ترت :ثالثا/ دائرة االستغالل  

تصررن  هررذه املصرر حة أغذيررة األنعررام والرردواجن، حسررب ال ميررة والنوعيررة املطلوبررة مررن  اإلنترراج:مصررلحة ( 0 

رران نقرررص فررري املرررادة األوليرررة قامررره املصررر حة بإرسرررال طلرررب ملصررر حة تسررريير املخرررازن تعرررتن عرررن  الزبرررائن، المرررا ار

 .تقصها لتلبي هذه املص حة األخيرة طلها وتسدد حاجاتها بشرائها للمادة األولية

طلرررب وتسرررلمه  وإذنوظيفجهرررا بيررر  املنتجرررات التامرررة حيررر  تأخرررذ مرررن الزبرررون الشرررين  ملصرررلحة التجاريرررة :( ا 9 

وصررل. العررحب حيرر  يتوجرره الزبررون إلررل مصرر حة اإلنتررا  وتررم تعررجيل اررل املعلومررات الخاصررة بررالزبون والنرروع 

وصرل اللسرليم وأذن  املراد  رائه م  ال ميرة وبعردها يتوجره إلرل مصر حة تسريير املخرزون فلسرلمه هرذه األخيررة

إلخرا  املشتريات ال ي قام بشرائها، لاسلم وصل اإلخرا  إلل املص حة التجارية وتسرده بردورها الفراتورة  ررط 
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املحاسرررربة العامررررة فصررررد  أن تحترررروت علررررل اررررل املعلومررررات الخاصررررة برررراملنتو  املشررررترت. وتقرررردم نعررررخة ع هررررا إلررررل

 .تعجيلها

رررات  يررررتم ف هررررا صرررريانة مصررررلحة الصرررريانة: ( 3  تقرررروم هررررذه املصرررر حة برفرررر   بائيررررةال هر تجهيررررةات اإلنتررررا  واملحرار

 الشرررات لقطرر  الغيررار وتكلفررة اليررد العاملررة ومصرراريف تكرراليفتقررارير  ررهرية إلررل مصرر حة املحاسرربة ت تضررمن 

 الت.إدخال تغيرات علل اآل

اقبررة النوعيررة: /رابعررا سسررة، واملنتجررات التامررة مهمجهررا التأكررد مررن جررودة املررواد األوليررة الررواردة للمؤ  دائرررة مر

سررة ل لتأكررد مررن صررحة ؤسأثنررات عمليررة اإلنتررا  وبعرردها، بررين املصرر حة والبنررن السررتخرا  ال شررف البنكرري ل مل

 .الدفترية هاتتعجيال

د  وهررذا لردف  أجرور املتمرررتين  1111قردره   اطييراحتالبررد أن يحتروت علرل مبلررع  : قسرم خراص بالصرندوق  (0

د ، ويجرررب أن  0111اللسررديد ثمرررن  رررات الطوابررر ، و سرررتعمل أيضررا لشررررات قطرر  الغيرررار ال يزيرررد سررعرها عرررن 

 .تكون املديرية العامة علل علم بالوضعية املالية أسبوعيا

 ة األوليررة و تحديرد سررعريقتصرر عمررل هرذه األخيررة علررل حسراب الفررة  ررات املراد املررادة: ( مصرلحة محاسربة 9

 .  التكلفة

 تلكات العمومية من أت اسرجهدافممهمته األساسية مراقبة املؤسسة. والسهر علل حماية امل : األمن -

 .داخلي أو خارجي

تحترررروت علررررل قسررررم الشررررؤون االجتماعيرررة ومصرررر حتين همررررا: مصرررر حة تسرررريير املرررروارد   : العامرررة اإلدارة -

وظيفجهررا األساسررية تتمثرررل فرري تسرريير ملفررات املسررتخدمين. تحضررير يرررجالت  البشرررية ومصرر حة الخرردمات. أمررا

العائليرررة  األجررور العرررالوات، اإلنرررذارات، ملفرررات التقاعررردت الضرررمان االجتمررا ي وكرررذلن دفررر  اال رررترااات واملرررنح

 .كما تقوم بلعجيل حواد  العمل واألمراض املهنية والعطل السنوية املستحقة

 : تتكون من ثال  مصال  وهي  : حاسبةخامسا / دائرة املالية وامل 

 : يةتوتشمل األقسام الثال  اآل  : ( مصلحة املحاسبة العامة 0

 :الشرررررات مررررن قبررررل املصررررال  املعينررررة  يررررتم علررررل مسررررتو  هررررذا القسررررم اسررررتقبال فررررواتير قسررررم املرررروردين

وتراقررب هررذه الوثررائق مررن طرررف  االسررتالممثررل مصرر حة التمرروين وتكررون مصررحوبة بررإذن الطلررب وإذن  للوحرردة

رئرررا  املصررر حة التأكرررد املصرررادقة عل هررررا، وتعرررجل فررري اليوميرررة الخاصرررة باملشررررتريات . ترررم تسرررلم نعرررخ ع هرررا إلررررل 

 .مص حة املالية وامليةانية أن تسدد فيه قيمة املبالع

 : ترسررررل نعررررخ الفررررواتير مرفقررررة بررررإذن طرررررف املصرررر حة التجاريررررة أيررررن يقرررروم املحاسررررب  قسررررم الزبررررائن

اإلخررررا  وإذن االسرررتالم إلرررل مصررر حة املحاسررربة  اقبجهرررا وتعرررجيلها فررري اليوميرررة الخررراص برررالزبون، وفررري األخيرررربمر 

 .املسلم إلل مص حة املالية وامليةانية للتحصيل العامة من
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 : تقرروم مصرر حة املررروارد البشرررية اررل  ررهر بوضرر  مرررذكرة األجررور الخاصررة بالعمررال ال ررري  قسررم األجرررة

 .العامة، وتراج  من طرف املحاسب في اليومية تحول من مص حة املحاسبة

 : تتكون من قسمين هما :( مصلحة املالية وامليزانية  9

رسرررتقيل  ررريكات الزبرررائن وتعرررجل فررري دفررراتر اإليررررادات والنفقرررات وتوجررره إلرررل   : قسرررم خررراص بالبنرررك -

مصرر حة التوز رر  ال ررري تقرروم بتجميعررره وفرري األخيررر وبعرررد تعررجيلها فررري الرردفتر توسررل إلرررل البنررن أبرررن يكررون هنررراك 

 . هرت  اتصال

-  

 لوحدة تغذية األنعام و أهدافها و مبيعاتها االستراتيجياملطلب الثالث: الجانب 

هرام ملرا لهرا مرن قردرة علرل تروقير حاجيرات وتمويرل  اسرتراتيجيحردة تغذيرة األنعرام بواليرة مسرتغانم بردور تتمية و 

لهررررا مررررن أغذيررررة أنعررررام يحيرررر  تهرررردف هررررذه األخيرررررة إلررررل تطرررروير وإنعررررام  القريبررررةاافررررة حاجيررررات الواليررررة واملرررردن 

 .في هذا املطلباالقتصاد وتحقيق واستمرارية نشاطها كما تتمية بأهداف و مبيعات سنتطرق لها 

 .الجانب االستراتيجي لوحدة تغذية األنعام الفرع األول:

 : يتمثل فيما يلي

 أوال/ عدد املنتجات :

 هذه الوحدة تنت  ثال  أنواع من األغذية املوجهة لألنعام : 

    النوع األول موجه للدجا  املنت  للبيضPonte   

  النوع الثاني موجه لدجا  الذت رسجهلنChaire"   

     النوع الثال  موجه إلل املواش يBauvin   

 : نوعية املنتج /ثانيا

إلرررل تصررريحات مسرررؤولي الوحرردة فرررإن منتجرراتهم تتميرررة بجررودة عاليرررة مقارنررة بمنرررت  القطرراع الخررراص،  اسررتننات

النوعيررة الجيرردة للمررواد األوليررة املسررتوردة مررن الخررار  وكررذا احترررام املقررايا  العلميررة فرري تركيبررة  نليجررةوهررذا 

 .املنت 

م التعاونيرررررررات واملرررررررربين الخرررررررواص وكرررررررذا هرررررررو  متعرررررررددون الزبرررررررائن  ثالثرررررررا/ طبيعرررررررة الزبرررررررائن وأبعررررررراد والسررررررروق :

 .زايد نسبياالوحدة في سوق الجهوت وحصجها ت   كما تنشطORAVIOاملؤسسات العمومية مثل  
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 : وهم املؤسسات عمومية وطنية أهمها:  طبيعة املوردين /رابعا

 روحرررردة املينرررررات وال ررررري خصصرررررها الررررر  ONAB  لشررررررات السررررل  واملرررررواد األوليرررررة )الرررررذرت، الصررررروجة(، مرررررن  

 .الخار  واستقبالها وتوز عها علل الوحدات وتتمركز هذه في منطقة وهران

  مركب األدويةCMV مهمجها صن  الفيتامينات ال ي تدخل في تركيب األغذية  بتلیالت. 

   املؤسسة الوطنية للرخامENOF ( الكل) 

   املؤسسة الوطنية للورق املقوENEPAL ( األكيا) 

  املطبعة البطاقاتETIQUETTE 

 : توعية طرق البيع /خامسا

 .البي  يتم بطريقة مبا رة حسب الطلبية

 : نوعية التصنيع /سادسا

الصررررناعات الغذائيررررة الصررررناعات الخفيفررررة( وعمليررررة اإلنتررررا  تقرررروم علررررل عمليررررة التمويررررل واإلنتررررا  هرررري ترررردخل 

 .علل الطلبيات رعتمد

 : سابعا/ حجم اإلنتاج

 .هي الوحدة تدخل ضمن السلسلة املتوسطة من حي   جم اإلنتا 

 :ثامنا/ مدة دورة اإلنتاج ودرجة تقنياته 

 .عدة دوران اإلنتا  بساعة واحدة حي  العمل هذا هو ألي أكثر من يدوت  تقدر

 :سعا/ حجم املؤسسةات 

 .الوحدة متوسطة الججم

 :عاشرا/ املنافسة 

 .يوجد منافسين املمثلين في املربيين الخواص الذين ينتجون أغذية أنعامهم بأنفسهم و يبيعون الفائض

 :أهداف وحدة تغذية األنعام الفرع الثاني:

فيمرا  أعمرال جيرد، وتتمثرل أهرداف الوحردة ورقرموضعه املؤسسة خطة تعمل علها وم ها تحقرق عردة أهرداف 

 : يلي

  التنسرررريق الررررداخلي ل فرررراتات وخبرررررات املتواجرررردة عبررررر اافررررة املجرررراالت الخاصررررة م هررررا توعيررررة املنتجررررات

 .ظروف تنمح التقدم في املنافسةالقدرات التقنية واالقتصادية لتم ين خلق  وتحسين
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  االسررلثمار فرري ميررادين هامشررية للفرررع مثررل: البيرر  بالتجزئررة عبررر  ررب ة مررن نقرراط البيرر  وتنميررة تربيررة

 .دجا  ال حم وتموين في اإلطار عالقات الشراكة

   ة ومنتجرات جديردة أخرر  وذلرنبرتطوير وتحسين منتجات التغذية الحيوانية السيما األغذيرة املحب 

 .مصان  اإلنتا  بعصرنة

  ترمري فري األخيررة إلرل جعرل منتجرات املجمر  فري مسرتو   االسرتراتيجيةوأخيرا تبحر  عرن الشرراكة وهرذه

املرروفر  املقررايا  الدولررة مرر  أسررعار مطابقررة للمعررايير سررارية كمررا تهرردف إلررل تر رريد إيجررابي ل جهررد االقتصررادت

 ه.لد  املجم  وفروع

 :عاممبيعات وحدة أغذية األن الفرع الثالث: 

فرال   ةبرغر حسرب حاجرة ارل نروع مرن الحيوانرات وحسرب  ملبيعاتهرالد  وحردة أغذيرة األنعرام أصرناف مختلفرة 

 :ل ها، وسنذكر مختلف هذه األنواع كما يليمفي املنت  الذت يرغب أن تنتجه األنعام ال ي ي

وهرررررذا الرررررردجا  يكرررررون موجهرررررا لالسررررررجهالك  ص: Chairأوال/ أغذيرررررة الررررردجاج املوجررررره يصررررررب  لحررررروم لبيضررررراء ص  

ت أنررره تخصرررص مبا ررررة مجموعرررة مرررن الررردجا  ليصررربح لحومرررا بيضرررات فيمرررر هرررذا الررردجا  مرررن  رررمبا ررررة، يمع

التغذية الخاصة  هرذا النروع الرذت  رحلة ال تكوت إلل أن يصل إلل مرحلة الدجا  املوجه لالسجهالك بنوع منم

 :ترغب في الحصول عليه واملتمثلة فيما يلي 

 .  وال ي تكون في املرحلة األولل من عمر ال تكوت Démarrageتغذية البداية    -

 .  وتكون في مرحلة ال تكوت إلل أن يصبح في مرحلة الدجا  Croissanceتغذية النمو     -

  وهررري تغذيرررة خاصرررة  هرررذا الررردجا  البرررالع ل رررن مرررن أجرررل أن يوجررره  Finition  و  ? Finition1تغذيرررة   -

حررق  يجب أوال التخلص من الشحوم ال ي يحتوت عل ها جسرم الردجا  وهرذه التغذيرة تسراعد علرل لالسجهالك

 حررروم لالسرررجهالك كتلرررن الشرررحوم ولهرررذا يصررربح الررردجا  بعرررد تناولررره لهرررذه التغذيرررة لفتررررة معينرررة جررراهز ليوجررره 

 .البيضات

 

 ؛ Pontثانيا/ أغذية الدجاج البيوض 

وهنا أيضا تستطي  التح م من املنت  الذت نرغب به، بمع ي نسرتطي  بتغذيرة خاصرة تعطري لهرذا الردجا  اري 

أو بريض ملقرح ليصربح كتاكيره، ومرن أجرل  السرجهالكينت  البيض ل ن حسب ما نرغب به إمرا بريض موجرة ل 

دجا  قررد مررر علررل مرحلررة الحصررول علررل مررا ذكرنرراه علينررا إتبرراع التغذيررة التاليررة وطبعررا يكررون هررذا النرروع مررن الرر

  .Démarrageالبداية في األسبوعين األولين   تغذية

 .وتكون من األسبوع الثاني رع ي بداية مرحلة النمو إلل غاية األسبوع الثامن PPP1تغذية  -

 .وتكون من األسبوع الثامن إلل غاية األسبوع الثامن عشر PFP2تغذية   -



ميدانية ملؤسسة وحدة أغذية األنعام والية مستغانم دراسة                                    ثالثالفصل ال  

 

85 
 

وهرو عبرارة عرن غرذات خاصرة يتحرن فري  Pondeuse لالسرجهالكت  بيض موجه نتغذية الدجا  الذت ي -

 .إنتا  هذا الدجا  ينت  بيض عقيم غير ملقح وهذا من أجل البيض املوجه للسجهالك

قح و هذا نحصل علل بيض مل Pant  repreت میس تغذية الدجا  املنت  ل لبيض كتاكيه بعد فترة و -

 .ال ي سبق ذكرها 3أو  0تخض  إلحد  املرحلتين مثلما هي أو  بالحصول علل كتاكيه إما إتباع

 : S/T ruminantثالثا / تغذية البقر 

 :وتنقسم هي األخر  إلل قسمين كما يلي

ور التنرراول ثرروهررو غررذات خرراص بررالبقرة الحلرروب رسرراعدها فرري إنتررا  الحليررب وال يجرروز لل Bovinتغذيررة  -

 رغررررب فررررينحسررررب حاجاترررره وطبيعررررة الحيرررروان بنفسرررره ومررررا  نفرررر  غررررذات هررررا ألن اررررل نرررروع لرررره غررررذات يتوافررررق مررررن

 .كما سلف وأن ذكرنا  عليه من منت الحصول 

 .روف ألنه رساعد في النموخور والثوهنا يوجه هذا النوع من الغذات إلل ال Ovinتغذية  -

  : S/T Diversرابعا/ تغذية أخرى تدعي 

 : وم هاوتخص بالذكر باقي األنعام ال ي تذكرها في األصناف أعاله  

 الدين الرومي. 

 الحصان. 

 الغزالن إذا كنا نتحد  عن الحيوانات املوجودة بحديقة الحيوانات. 

  األرنب. 

 وباقي الحيوانات 

 

 املبحث الثاني: منهجية سير عملية التدقيق املحاسبي دراسة حالة ميدانية

تتطرررق فرري هررذا املبحرر  إلررل معرفررة منهجيررة سررير عمليررة الترردقيق الررداخلي ثررم دراسررة ميدانيررة ومعرفررة  سرروف

 .منهجية إنجاز مهمة التدقيق الخارجي ملؤسسة وحدة تغذية األنعام

  املطلب األول: منهجية سير عملية التدقيق الداخلي في املؤسسة.

الررداخلي  عمليررة الترردقيق الررداخلي فرري املؤسسرة وتحليررل تقريررر املرردقق سرنحاول فرري هررذا املطلررب إدرا  خطروات

 .للوحدة
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 خطوات التدقيق الداخلي في وحدة تغذية األنعام رع األول:فال 

تعتمررد وحرردة أغذيررة األنعررام علررل املنرراملج العلميررة املتعررارف عل هررا فرري العمليررات الترردقيق الررداخلي. كمررا تسرر   

العاملية للتدقيق وتتم عمليرة التردقيق الرداخلي حسرب مرحرل ومنهجيرة محرددة  قدر إمكان إلي تطبيق املعايير

وت  امل لجمير  عمليرات نفي املؤسسة، يتم إعداد برنام  س ضمن القانون الداخلي لخلية التدقيق الداخلي

  التدقيق، في تحديد أهم العمليات ال ي سوف يرتم تردقيقها والتراريق ال ري يجرب أن تنفرذ هرذه العمليرات، حير

الزمررررة ل ملبا رررررة مهامرررره وأخررررذ املعلومررررات الا هرررراملرررردقق الررررداخلي الرجرررروع إل  يلسرررر تيررررتم تحديررررد املصرررر حة ال رررري 

إسرررتننائية يرررتم تنفيرررذها تحررره طلرررب الررررئا  املررردير العرررام فررري حالرررة إكلشررراف  كمهررراملعمليرررة كمرررا توجرررد هنرررا 

خطيررر أو سررطيي فقررط، فرري اررل عمليررات املشرركوك ف هررا أو بعررض األخطررات أو وجررود انحررراف سرروات ارران كبيررر أو 

ويم رررن  رررر  آليرررة عمرررل التررردقيق  ألهميجهرررااألحررروال فررري عهايرررة يرررتم إعرررداد تقريرررر حرررول املهمرررة مهمرررا اانررره درجرررة 

 :   الخطوات التالية الداخلي في وحدة أغذية األنعام في

 : وضع برنامج التدقيق الداخلي /أوال

يرررتم وضررر  برنرررام  سرررنوت التررردقيق مرررن قبرررل املكلرررف بالتررردقيق فررري املؤسسرررة محرررل الدراسرررة يكرررون مقسرررم إلرررل  

ي املديريررة ال رري يررتم ترردقيقها ويررتم تقسرريم اررل ثالثرري إلررل أ ررهر تحرردد فيرره أت مصرر حة ثررالثويحرردد فكررل  ثالثيررات

ط أو وظيفرة يرتم تردقيقها، ويرتم أيضرا تقسريم ارل  رهر إلرل أسرابي  ويحردد فري ارل أسربوع أت فررع أو نشرا تدقق

 .أو إرسال برنام  إلل املدير العام للمجم  للموافقة عل ها

 :  رسالة مهمة التدقيق/ثانيا 

 بعرررد املوافقرررة علرررل البرنرررام  السرررنوت التررردقيق الرررداخلي يرررتم إرسرررال رسرررالة تضرررمن أمرررر البررردت بمهمرررة التررردقيق

 .وذلن حسب ما هو محدد في البرنام 

 : التدقيقاختيار لجنة  /اثثال 

بعد تلقي أمرر البردت باملهمرة يقروم املردقق الرداخلي باختيرار مروظفين أخررين رسراعدانه فري هرذه املهمرة أحردهما 

 مرردير املديريررة وآخررر يكررون موظررف باملصرر حة املبرررم  ترردقيقها حيرر  يكررون علررل درايررة ااملررة بكافررة فررروع تلررن

 .ديراملدقق الداخلي بدون تدخل من امل اختياراملص حة ويكون من 

يرتم إعرداد املقابلرة أن يتضرمن مجموعرة مرن األسرئلة. فهرذه املقابلرة عبرارة عرن دليرل   : رابعا / إعرداد املقابلرة

 .يلبعه املدقق أثنات عملية التدقيق الداخلي في املؤسسة كما هو مبين في الجدول املوالي

 

 

 



ميدانية ملؤسسة وحدة أغذية األنعام والية مستغانم دراسة                                    ثالثالفصل ال  

 

87 
 

 : بيبين عينة من أسيلة املقابلة(16-)الجدول رقم 

 ال عمن األسيلة

  + هل الرقم اللسلسلي لوصل االستالم يلناسب م  الرقم اللسلسلي للفاتورة؟

  + هل ال مية املستلمة متناسقة ال مية املوجودة في الفاتورة؟

  + هل قسم املحاسبة يقوم بمراقبة اللسلسل الرقي الفاتورة قبل تعجيل أت عملية؟

هل تخض  حركة الحسابات الحزينة إلل مراقبة دورية إلمكانية اكلشاف أت وض  غبر 

 طبي ي؟ 

 + 

  + هل ال طلبية مرخصة قبل ال تنفيذ؟

  + املنتجات مصادق عل ها؟ هل سعر

 +  هل الوثائق املحاسبية اليومية الخاصة بلسديدات الزبائن تراقب بشكل دورت؟

 9102اعتمادا على معلومات داخلية للمؤسسة عداد الطالبة إاملصدر: من 

 

 : العمل امليداني/ خامسا 

 بعرررررد اختيرررررار لجنرررررة التررررردقيق وإعرررررداد املقابلرررررة يقررررروم املررررردقق الرررررداخلي باالنتقرررررال إلرررررل مديريرررررة محرررررل التررررردقيق

 : وبالضبط إلل مص حة مبرمجة في ذلن الوقه وللتحديد إذا اان لتلن مص حة فروع حي  يتم 

 خالل مقابلة املسؤولين عن املص حة. ودراسة املسلندات والوثائق فهم العمليات من. 

 تحديد مد  كفاية اإلجراتات الرقابة الداخلية في العمليات ومقارنجها م  أفضل املمارسات. 

  دراسررررة مررررد  فعاليررررة وكفرررراتة إجررررراتات الرقابررررة الداخليررررة املطبقررررة واملسرررراهمة فرررري تحقيررررق األهررررداف

 .تلن املص حة املرجوة من

 محاولة حل املشاال من خالل تقديم مقترحات وحلول مناسبة لها. 

 : إعداد التقرير األو ي /  سادسا

ق يرررتم إعرررداد التقريرررر األولررري للتررردقيق الرررداخلي حيررر  يضرررمن ارررل املالحظرررات ال ررري لوحظررره، مرررن طررررف املرررردق

ريررررر يررررتم معالجررررة الررررداخلي وأيضررررا تعررررجيل فيرررره املشرررراال ال رررري يواجههررررا محررررل الترررردقيق، وبنرررراتا علررررل هررررذا التق

 .املشاال وأخذ بمالحظات ال ي أ ار إل ها و يم ن معالججها علل مستو  الفرع أو املص حة أو املديرية

 :  إعداد تقرير التدقيق الداخلي النهائي/ سابعا  

يق بعد انجهات من ال مهجة يتم رف  تقرير التدقيق الداخلي ال هايي والذت يتضرمن ردود املديريرة املعنيرة التردق

ويتضرررمن املشررراال ال ررري لرررم يرررتم حلهررا بنررراتا علرررل التقريرررر األولررري وال يم رررن ملررردرات املرررديريات أن  (محررل التررردقيق)
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 أثنات عملية التردقيق مالحظجهايقوم بمعالججها فيتم رفعها في التقرير ال هايي حي  يتم تقسيم النقاط ال ي ثم 

 : الداخلي إلل عدة أنواع

  إجراتات الرقابة الداخليةنقاط الضعف في تصميم. 

 نقاط عدم االلتةام بتطبيق النظام الداخلي إذا وجدت. 

  نقاط عدم فعالية اإلجراتات املطبقة في تلن املص حة 

 إعطات رأت هو تقديم توصيات ومقترحات للدارة العامة  هدف معالجة املالحظات. 

  الوثائق التاليةإرسال التقرير إلل املدير العام للمؤسسة وتضمن سلف التدقيق : 

 (.األمر باملهمة)رسالة البدت باملهمة  -

 مقدمررة وهرري عبررارة عررن وثيقررة تعرررف القرررع املع رري بالترردقيق والخرردمات ال رري يقرردمها أو إجررراتات اررل -

 خدمة.

 .املقابلة توح  إجابات موظفي املص حة ومالحظة ال ي يقدمها املدقق علل ذلن السؤال -

 املررردقق الرررداخلي. الخدمرررة ال ررري ترررم تررردقيقها. الجهرررة الخاضرررعة لتررردقيق املشررراال وثيقرررة توحررر  إسرررم -

 .واملالحظات ال ي تخص تلن الجهة

 .لتدقيق الداخليلدليال  -

 

 .األنعام مضمون تقرير املدقق الداخلي في وحدة تغذية الفرع الثاني:

قرة عمليرة التردقيق الررداخلي حاول مرن خرالل الدراسرة امليدانيرة الوقروف ولرو بجررزت بسريط علرل واقر  وحقينسر

 والرررذت مرررن خاللررره قرررام املررردقق يفحررررص 3101/01/13 مسرررتغانم (UAB)علرررل مسرررتو  وحررردة تغذيرررة األنعرررام 

 : ية للوحدة، فوح  التقرير النقاط التاليةتمجموعة من الوظائف العمليا

 : أوال/ ملخص التدقيق

 م حررررو  فرررري مررررا يخررررص النظافررررة فرررري أمرررراكن التخررررزين، حيرررر  هررررذه الحالررررة ذكرررررت فرررري التقررررارير  نقررررص

 االعتبار.تأخذ بعين  قة ولمبالسا

   مسرؤولبعض الوثائق کوصل الدخول مرثال ال يتروفر علرل أخترام مسرير املخزونرات، أمرين املخرزون و 

املحاسررررربة املرررررواد وعليررررره قمنرررررا بتقرررررديم تعليمرررررات صرررررارمة إلرررررل املسرررررؤول مرررررن أجرررررل تصرررررحيح األوضررررراع 

 .باإلجراتات الصائبة واإللتةام

  إن  (ا  بالسلي يةيأك)املنتجات التامة الصن  غير محمية حي  يتم إستعمال طرق حف  تقليدية

 بعض بطاقات الجرد تنضمن أخطات محاسبية
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 اعرررة، حيررر  يجرررب تسررروية هرررذه الفروقرررات عقرررد ارررل بيرررة املحولرررة وال ميرررة املغيررراب املالئمرررة برررين ال م

 .وطلب للمادة األولية عرض

    تورة االرذت يحمرل فر 3301عند مراجعة سرعر بعرض املرواد املصرنعة تبرين عردم تأكيرد أسرعار املنترو

د  للوحررردة بررردل مرررن  2222,  11حيررر  تبرررين أن السرررعر املطبرررق هرررو   3102/11/10بتررراریق  210رقرررم 

د  للوحرردة، لرررذا يجررب تسررروية الوضرررعية وت ملررة بيانرررات الفرراتورة بنررراتا علرررل  2113.11طبيررق سرررعر ت

 .3102/11/04القرار املجم  الصادر بتاريق 

  عدم التنسيق بين املصال  ) مص حة اإلنتا  ومص حة التخزين) فيما يخص املواد األولية املسرجهل ة

 .الوثائق لذا يجب اللعجيل ملعالجة الفرو قاتية وغير مصرحة من املص حتين في نف مية غير مب

   يرجل متابعرة املرواد األوليرة ال بررين الفحرص والدراسرة للعينرات الرذت يجررب أن يكرون عنرد ارل عمليررة

 . رات وذلن من طرف مراقب الجودة ليقوم بفحصها والتصريح ما إذا اانه صالحة أم ال

   قهاغية   أغلثواد  نقص في نقاط البي  مثال: نقطة بي. 

 وجررررد أت يين بررررفيمررررا يخررررص تسرررريير الوقررررود يررررتم مررررن طرررررف مصرررر حة النقررررل ومصرررر حة قطرررراع الغيررررار ت

احتيررراط فرررري املررررادة املسرررجهل ة واملثبتررررة. مرررر  غيرررراب بعرررض املبررررررات ال رررري تخررررص بعرررض املهررررام مرررر  عرررردم 

 .إحترام األوامر وغياب النظافة خاصة علل مستو  مخزن قطاع الغيار

 : الداخليةثانيا/ تقييم نظام الرقابة 

   املؤسسررة تترروفر علررل نظررام داخلرري مح ررم بإضررافة إلررل ثقافررة جماعيررة مررن طرررف املديريررة العامررة مرر

 .إتباع مختلف التعليمات والتوصيات وعليه لم لعجل أت إختالالت أو مشاال في هذا الجانب

  علررل أجررور وقرروائم مررنح املردوديررة  مررن ناحيررة اللسرريير اإلدارت فررإن الترردفقات املتعلقررة باإلقتطاعررات

 .الفردية تم التأكد من أعها تحمل إمضاتات وال تعجل أت مخالفات أو تجاوزات غير قانونية

   املحررررة ووصررل الطلبيررات ال يحملرروا أت الفررواتيرمررن خررالل عمليررة الفحررص والترردقيق يبررين أن جميرر 

 .تجاوزات غير قانونية

 و األنشطة داخل املؤسسة مشاال في التنظيم العمل. 

 تبرين أن تعيررين بعررض العمررال فرري املؤسسررة ال تلناسرب مرر  متطلبررات الوظيفررة وغيررر مررؤهلين للمنصررب 

 (مواصفات املنصب، الشهادات، الخبرة..)

  . ضرورة التنسيق بين املصال  واألقسام أثنات العمل في املؤسسة 

  لأل خاص التابعين ف هاضرورة الحفا  علل الوثائق السرية للمؤسسة تسلم فقط. 
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 : اإلدارة العامة واملوارد البشرية/ ثالثا 

والعرجالت  علرل مسرتو  اإلدارة العامرة واملروارد البشررية اران الفحرص رشرمل مجموعرة مرن الردفاتر القانونيرة

 : اإلجبارية وال ي تمثله في

 جدول الرواتب -

 يجل العطل السنوية -

 يجل حواد  العمل: -

 واألمن واملعدات الصناعيةيجل الوقاية العامة  -

 يجل األجور ؛ -

 يجل املستخدمين األجانب -

 يجل إ عارات التنفيذ -

بالنسبة لبعض العمال  احترامهافيما يخص نظام تعجيل أوقات العمل تبين أن هناك نقص وعدم  -

يجب قرض عقوبرات مشرددة تجراه العمرال املهملرين مر  تطروير النظرام وإسرتعمال الطررق مراقبرة  لذا

 أكثر. حديثة 

 بالنسبة مللفات أو العجالت اإلدارية تبين أن املؤسسة نعتمد علل طرق التقليدية فري حفر  الوثرائق  -

 .األساسية للمؤسسة مما يؤدت في بعض األحيان إلل ضياعها

، يجررب أن يحظرر  بنظررام أمررن  3101بنرراتا علررل تقريررر املرردقق واملطررابق والخرراص بثالثرري األولرري لسررنة  -

 الوثائق للمعنيين بأمر مسؤولين، إداريين..(بضرورة تسليم  وصر 

 

 : املالية واملحاسبة/ رابعا 

  3101دفتر الجرد الجديد في عهاية . 

   3101/11/21دفتر اليومية أنهي بتاريق 

  مبلرررع بو  3101/11/21تأکیررردات حسرررابات الخزينرررة وال ررري  رررمله : غمررروض فررري أرصررردة البنرررن بتررراريق

تسررررويات فرررري الحسررررابات البن يررررة ال رررري طلررررب تعررررديلها فرررري عهايررررة د  ال توجررررد أت  2120234.331قرررردره 

 .3101بما ف ها الشيكات املوقفة لسنة  3101جوان 

  د  .  22212.11واملقدمة برصيد قدرة  3101/11/21غموض في حسابات الصندوق في تاريق 

 مداخيل الثالثي والوثائق املحنة هي تثبه أن هناك تجاوزات واألخطات التالية : 

 ون مسرابقة يجرب معالججهرا وال ري تقردر بمبلرعيرن ديبريموردو املخزونات والخدمات  210حساب  -

 .د   241022.11
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د   2102412.11الفواتير ال ي لم تصل إلل صاحهها يحتوت علل مبلع قردره  موردو 211حساب  -

مررورد ال رري يجرررب تصررحيحها باعتمرراد علررل حسررابات ومعلومررات محاسررربية  3يبررين مشررتريات عررن 

 .الوضعية لتحقق من

 د  114030.22فورت  3101يبين أرصدة زبائن منذ سنة  204حساب  -

 

 : تحليل املقابلة الفرع الثالث:

بنات علل تقرير املدقق الذت رستطي  أن يقدم ح م موضو ي ومحرد د علرل نظرام الرقابرة الداخليرة املوجرودة  

في املؤسسة ومن أجل القيام تقييمه علل مستو  وحدة تغذية األنعام بمستغانم قمنا بأخذ عينة مرن أسرئلة 

ومرن  إحتمرال ضرعف الرقابرة الداخليرة م  ال   تع ريأاملقابلة، حي  توح  اإلجابرة برنعم عرن الحالرة اإليجابيرة 

 : من القيام بالتدقيق امليداني فهو بذلن رسهل عمله ومنه نستخلص التحليل التالي املدققتم يتم ن 

 أوال/ النقاط اإليجابية : 

  مرزدو  رسرمح بتحديرد  ألريعلرل نظرام  باالعتمرادبلناسق م  الفاتورة  االستالمالرقم اللسلسلي لوصل

 .ال من وصل االستالم والفاتورة بنف  املعطيات وفي نف  الوقه 

  ال مية املسلمة للزبون هي ال مية املباعة وتدون في الفاتورة لحظة االستالم. 

  إن أت تعررجيل محاسرربي يتطلررب وثررائق إثبررات تسلسررلية حسررب التررواريق ح ررت تكررون لرردينا معلومررات 

 .محاسبية صحيحة ومنظمة

 تتم عملية البي  بعد التأكد من وجود ال مية املطلوبة فعال م  الترخيص عل ها قبل التنفيذ. 

 د.تتم املصادقة علل أسعار بي  منتجات من قبل املديرية وذلن عند ال تغيير أو تجدي 

 

 النقاط السلبية : / ثانيا

 تخض  حركة حسابات الخزينة إلل مراقبة دورية بل تراقرب عنرد اللعرجيل املحاسربي وذلرن لضريق  ال

 .الوقه وكثرة األنشطة كما أعهم رعتمدوا علل املدقق في هذه العملية

  الوثررائق املحاسرربية الخاصررة بلسررديدات الزبررائن تراقررب عنررد اللعررجيل فقررط وذلررن ل ثرررة العمليررات

 .حدو  األخطات في بعض األحيانوهذا ما يؤدت إلل  اليومية

  باعتمرراد علررل مررا تطرقنررا إليرره سررابقا فرري مررا يخررص القرررارات نجررد أن الترردقيق الررداخلي قررد تم ررن مررن

إضررافة التررأثير علررل متخررذت القرررار داخررل املؤسسررة بمررا رسررمح بتحقيررق أهرردافها فرري األخيررر أو تجرراوز املشرراال 

 سسرررة الوطنيرررة لتغذيرررة األنعررام، وهرررذا دورهرررا الفعرررال فررريالعديرررد مرررن التحسرررين التطرررورات الهامررة فررري املؤ  سرروات

 .لبتعلق األمر بالحاضر و املستق
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 : املطلب الثاني: دراسة حالة ميدانية لوحدة تغذية األنعام

الداخليرة  سوف تحاول مرن خرالل تقريرر املردقق الوقروف ولرو جرزت بسريط علرل واقر  وحقيقرة عمليرة املراجعرة

القررار  لجة مشركلة مرن التقريرر وذكرر أثرر املراجعرة الداخليرة علرل تر ريدص محاولة معابللمؤسسة محل التر 

 .وتحسانه داخل املؤسسة

 : 204   الدائنون دراسة حالة الزبائن  الفرع األول:

إن نشراط املرردقق الرداخلي يخررتص برالفحص الررذت رشرمل العررجالت املحاسربية و مراقبررة األصرول والتحررق ق  

مررن التقررارير وتظهررر فاعليررة الترردقيق الررداخلي فرري املؤسسررة اررون أن املرردق ق يقرروم بزيررارة الفررروع تطرررا لبعرردها 

ل حرررررد كبيرررررر علرررررل معلومرررررات عرررررن املركرررررز الرئاسررررر ي واإلدارة املركزيرررررة للمؤسسرررررة، حيررررر  هرررررذه األخيررررررة تعتمرررررد إلررررر

، ألن التردقيق ةسراملؤسفي التقرير للس ي ير النواحي اللشغيلية واتخاذ القرارات الر ريدة فري  والبيانات الواردة

الرداخلي يلعرب دور مهرم فرري ارل خطروة مررن خطروات عمليرة اتخرراذ القررارات فري تقرردم املعلومرات مؤهلرة وصررائية 

 .لذلن

ة ال يم رن أن يرتم إال برالفحص املسرتمر للوضر  الرداخلي والخرارجي ثرم إن تحديد أت مشكلة ما داخرل املؤسسر

 .يلب  نتائ  ومراقبة القرار املتخذ بشأن تلن املشكلة

بناتا علل ما سبق يم ننا دراسة حالة املؤسسة الوطنية لتغذية األنعام وبناتا علل تقرير املدقق ترم اكلشراف 

ون أن التررردقيق هررري مصررردر اكلشررراف املشررراال املحيطرررة ة اررربمشررركل تسررربيقات الزبرررائن بقسرررم املاليرررة ومحاسررر

واملتواجدة باملؤسسة باإلعتماد علل تقارير املصال  كمصردر أساسر ي ملردخالت التردقيق وعليره صرر  املردق ق 

د  حير  لرم  1140302.21الرذت يحمرل مبلرع إجمرالي قردره  204ون  /ئنبضرورة تسروية حسراب الزبرائن الردا

عرة مرن الزبرائن، وقرد الجدول يبين تسربيقات مجمو  3101لحساب مثل سنة يتم مبا رة أت إجراتات تخص ا

% مرن مجمروع  11أن أرصدة ثال  زبرائن ال ري تشرمل أكبرر ثالثرة مبرالع فري اللسربيقات وال ري تمثرل  ذكر في تقرير

  ي :% فهي تمثل قيمة باقي الزبائن كما هو مبين في الجدول املوال 23بنسبة  الحساب أما

 : تسبيقات الزبائن(13-0)الجدول رقم 

 9102ر؛ من إعداد الطالبة اعتمادا على معلومات داخلية للمؤسسة داملص

 

 

 النسبة امليوية املبلغ اسم الزبون 

 21% 311211.11 الزبون عبده

 01% 11341.32 الزبون جعفر

 1% 21323.11 الزبون طاهر

 23% 021114.3 ن آخرینبائز 
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 نسبية لتسبيقات كل زبون : دائرة (12- )الشكل رقم 

 9102املصدر: عن أعداد الطالبة اعتمادا على معلومات داخلية للمؤسسة 

 

لررذا وجررب تسرروية الحسرراب بمسرراعدة املصرر حة التجاريررة (قسررم االسررتغالل) ألن املسررؤول عررن اتخرراذ القرررارات 

والتوصيات فهو مستقل في تنفيذ مهرام  مسؤول عن اإلقتراحات فاملدققالتصحيحية في املؤسسة هو املسير 

وظيفترره وال يملررن سررلطة إعطررات األوامررر بصررفة دائمرررة، وعليرره تررتم معالجررة هررذه املشرركلة باإلتبرراع اإلجرررراتات 

 .، و يجل(بشين بنكي)د  11341.32ر ملؤسسلنا مبلع قدرة فالتالية دف  الزبون جع

 : فتعالج محاسبيا االتالي 

103  

 

 

20431 

 البنن

 

 

 دائنون  زبائن

 

 شيك رقم ..

11341.32  

 

 

11341.32 

لررررم يررررتم  204  /ون ئنبعررررد انقضررررات سررررنة ماليررررة ااملررررة وبعررررد القيررررام بالترررردقيق تبررررين أن حسرررراب الزبررررائن الرررردا

 سرروية ذلررن قررام مرردير املصرر حةتر فرري امليةانيررة وبنرراتا علررل مالحظررات وتوصرريات املرردقق بضرررورة هررترصرريده وظ

 : باإلجراتات التالية
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يقرررررروم مرررررردير املصرررررر حة بإرسررررررال إسررررررتدعات لزبررررررون الررررررذت يتضررررررمن إسررررررم وعنرررررروان الزبررررررون وترررررراريق إرسررررررال  أوال:

 : املص حة يتخذ قرارين هما وعليه مدير االستدعات

 : في حالة قدوم الزبون  القرار األول:

 يقبتقوم املؤسسة بلسليم البضاعة للزبون مقابل مبلع اللس. 

 م بمسررتغانم حسرررب قواعرررد وأسررر  قانونيرررة وذلرررن لللسررريير تررتم عمليرررة البيررر  فررري وحررردة تغذيرررة األنعرررا

 .املؤسسة  األمثل

 إن عمليرة بيرر  املررواد التامرة للزبررون تررتم عرن طريررق إيررداع ملرف مصرر حة البيرر  لتلبيرة الطلررب ، وامللررف 

 املتكون من :

 بطاقة فال  -

 العجل التجارت  -

 البطاقة الجبائية -

  هادة بيطرية حسب املهنة املوجهة إليه -

 .ية لتلبية حاجته في املص حةيودع الطلب -

املصرررال   اتجررراهتقررروم مصررر حة البيررر  بتررروفير الجرررو املالئرررم للزبرررون وذلرررن بإتباعررره خطررروة بخطررروة   -

تقرررردم لرررره وصررررل تسررررليم البضرررراعة، ح ررررت تقرررروم املصرررر حة بتحويررررل املررررواد األوليررررة إلررررل منررررت   حيرررر 

 .مصن 

وم فرري ال هايررة بعمليررة تقررثررم تقرروم مصرر حة التحرررين مرفقررة بالوثررائق املعمولررة مررن طرررف الزبررون ل  -

الحمولرررة املنتجرررة ثرررم تقررروم مصررر حة البيررر  بإعرررداد فررراتورة الزبرررون. لرررم تقررروم مصررر حة األمرررن  وزن

 .بتحرير ال ما يوزع من املؤسسة الداخلي

 : االتالي محاسبياتتم معالجة هذه الحالة  
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 الزبائن 

 

 مبيعات البضاي 

 فاتورة رقم ..
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 : في حالة عدم قدوم الزبون  القرار الثاني:

أ رررررهر إذا لرررررم  2الثررررراني بعرررررد انقضرررررات مررررردة  االسرررررتدعاتاألول يقررررروم مررررردير املصررررر حة بإرسرررررال  االسرررررتدعاتبعرررررد 

أ رررهر أيضرررا بعرررد  2رسرررتجيب الزيررروت االسرررتدعات الثررراني يقررروم بإرسرررال اسرررتدعات ثالررر  وأخيرررر بعرررد انجهرررات مررردة 

اررل وسررائل اإلعررالم اإلداريررة والقانونيررة وبعررد دراسررة ملفرره بشرركل  واسررتخدامتطبيررق جميرر  اإلجررراتات الالزمررة 

سرررروية وقرررررار هررررو لالقرررررار بشررررأن ال التخرررراذة مررررديرفها وبحضررررور املعنيررررين أدق، تجتمرررر  الحيررررة املؤسسررررة برئاسرررر

 .لمؤسسةلاإليراد ا اعتبار مبلع اللسبيق 

 : تعالج هذه الحالة محاسبيا بالطريقة التالية
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 الزبائن الدائنون 

 

 

 اإلسترجاعات خسائر القيمة واملؤونات

 

11341.32  

 

 

11341.32 

 

 :نتائ  عملية التدقيق و أثرها علل قرارات الوحدة  الفرع الثاني:

ر التررردقيق الرررداخلي مرررن األدوات األساسرررية ال ررري تسرررتعين  هرررا وحررردة تغذيرررة األنعرررام فررري مختلرررف مصرررالحها بررررعت

فعلررل مسررتو  اررل خليررة يررتم االسررتعانة بررأعم نتررائ  الترردقيق الررداخلي إمررا ملواجهررة مخرراطر معينررة أو ملبررادرة فرري 

للمصرال  تسراهم بشركل كبيرر فري عمليرة املتابعرة وتر ريد القررار  املردققيحية ألن زيرادة تجسريد خطروات تصرح

داخرررل املؤسسرررة. وهرررذا بإضرررافة إلرررل دورهرررا الرقرررابي. فهررري املصررردر األكثرررر موثوقيرررة الرررذت يقررروم بعمليرررة التوريرررد 

تخرراذ القرررارات الرردائم واملنررتظم ل جهررات املعنيررة فرري املؤسسررة حسررب اررل مسررتو  إدارت باملعلومررات املؤهلررة ال

السرررليمة وهرررذا بضرررمان  ررررعية املعلومرررات الصرررادرة مرررن خليرررة التررردقيق الرررداخلي وسرررالمته أو مصرررداقيته أو 

 اخترنرراللوقرروف علررل مررد  مسرراهمة خليررة الترردقيق فرري املؤسسررة فرري عمليررة تر رريد القرررار املختلفررة وتصررحيحها 

 ها :ساهمه ف  بعض القرارات ال ي

  األساسرررريةقرررررار فحررررص ملفررررات الزبررررائن وإعطررررات أهميررررة الوثررررائق املكونررررة للملررررن للزبررررون أت الوثررررائق 

كبطاقة الفال ، العجل التجارت، بطاقة الجنائية وتصحيحها ومقارنجها مر  امللرف براإلعالم اآللري ممرا 

رام رسررهل عمليرررة التواصرررل معررره فررري املسرررتقبل. أت ترررم اكلشرراف أن سررربب املشررركل راجررر  إلرررل عررردم احتررر

 .  الداخلية إجراتات الرقابة 

  قرار معالجة اإلهمال ال بير مللفات الزبائن وال ي اانه توفر علل بطاقة خاصة بوضرعية الزبرائن لرذا

 .افتح املدقق استحدا  حالة تقارب لوضعيات الزبائن في عهاية ال  هر أو ثالثي علل األكثر 
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  املنتجررات فرري إنررات أو أكيررا  مناسرربة وذات ة النوعيررة حيرر  صررر  بوضرربررالقرررار املتعلررق بقسررم مراق  

 .حماية أكثر واتباع طرق متطورة لحف  منتجات بدل وضعها في األكيا  البالسلي ية

  وذلررررن (اإلمضررراتات)قررررار اسرررتخدام نظررررام اللعرررجيل اإلل ترونرررري للعمرررال برررردل الطريقرررة التقليديررررة ،

 .ية لتطوير وسائل مراقبة العمال بااللتةام بأوقات العمل القانون

   قرار فصل املهام األساسية الذت يخص وض  الشخص املناسب فري املكران املناسرب أت عامرل يوضر

 .في املنصب الذت يتالتم م  مؤهالته وخبرته

   قرررررار تسرررريير الوقرررررود الررررذت يخررررص مصررررر حة النقررررل و مصررررر حة قطرررراع الغيررررار وذلرررررن بضرررررورة وجرررررود

حسررين وضرر  النظافررة علررل مسررتو  مخررزن احتيرراط املواجهررة أت حرراالت اسررتننائية فرري املؤسسررة مرر  ت

 .قطاع الغيار 

  بخزانررررات مقفلررررة أو رفرررروف  باالسررررتعانةتصررررحيح قرررررار طرررررق حفرررر  وثررررائق ويررررجالت املؤسسررررة وذلررررن

 .منتظمة وأمنة أكثر كطريقة

  مكانة السوق  الحتاللتوسي  نقاط البي  الخاصة باملؤسسة وذلن للبي  أكثر و. 

 النظررام الررداخلي مررن طرررف العمررال واحترامرره وذلررن عررن  تطبيررق إجررراتات وعقوبررات صررارمة لتطبيررق

 .اإلنذارات ال تابية واستخدام طرق رقابة فعالة طريق

   قرررار فحررص عينررات املررادة األوليررة عنررد اررل  رررات وضرررورة وجررود  ررخص مكلررف  هررذه العمليررة وهررو

 .الجودة ويكون تاب  للمؤسسة مراقب

 

  الثالث: منهجية إنجاز مهمة املدقق الخارجي في مؤسسة وحدة تغذية األنعام املطلب

قيامره  ب  املدقق الخارجي منهجية معينة لتنفيذ مهمته في املؤسسة، وهذا تفاديا للوقوع في األخطات أو عدملي

 .علل أكمل وجه، و هذا ما سوف نتطرق إليه في هذا املطلب مهمتهبإنجاز 

 : املعلومات الخاصة باملؤسسةجم   الفرع األول :

الخررررررارجي يجمرررررر  اررررررل الحقررررررائق التقنيررررررة التجاريررررررة، القانونيررررررة. الضررررررريبية  املرررررردققخررررررالل هررررررذه املرحلررررررة يقرررررروم  

واالجتماعية املتعلقة باملؤسسة وحدة تغذية األنعام، وهذا ح رت يرتم ن مرن إصردار ح مره علرل املنرت  ال هرايي 

 هذه املرحلة مرن خرالل النقراط  املدققية، ويم ن ت خيص كيفية قيام لهذه املؤسسة واملتمثل في القوائم املال

علل الوثائق املتعلقة باملؤسسة وحدة تغذية األنعام، مما رسمح له بالتعرف علرل محيطهرا مرن  االطالعالتالية 

 : خالل ما يلي

 .القوانين والتنظيمات واملميةات الخاصة بالقطاع الذت تنشط فيه توز   أغذية األنعام .0

 .مكانة املؤسسة في السوق  .3
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 .استخرا  معايير املقارنة ما بين املؤسسات العاملة في هذا القطاع .2

 .معرفة التطور التاريخي ملؤسسة وحدة تغذية األنعام والهيكلة والقواعد القانونية ال ي تخض  لها .2

علل املسئولين ومسيرت مختلف املصال  والوحدات م  إجرات حوار معهم ومر  مرن ساشرغل  التعرف .1

  .من غيرهم أثنات أدائه للمهمة معهم أكثر

 .معرفة الوسائل والتقنيات املستخدمة في األنشطة وكذا في اللسيير واإلدارة .1

 .واآلفاق املستقبلية االستراتيجياتالتعرف علل السياسات العامة للمؤسسة :   .2

دأ يبررررالخررررارجي علررررل مؤسسررررة وحرررردة تغذيررررة األنعررررام واملحرررريط الررررذت تعمررررل فيرررره.  املرررردققبعررررد تعرررررف   .1

ت برررامللف مبلنفيرررذ األ رررغال املتعلقرررة بممارسرررة مهمتررره فررري هرررذه املؤسسرررة، حيررر  يقررروم بإعرررداد مرررا رسررر

علررل أسرررا  زم رري بعيرررد. النسررربية وال رري تغيرررر  باالسررتمراريةالرردائم أيرررن يجمرر  املعلومرررات ال رري تنصرررف 

كنظرررام الرقابرررة الداخليرررة للمؤسسرررة القررروائم املاليرررة لرررثال  السرررنوات السرررابقة. القرررانون التأساسررر ي 

يكررون قررد تعرررف  ئمق الخررارجي للملررف الرردامجررال  اإلدارة، تقررارير املرردق مرراعاجتملؤسسررة، محاضررر 

منراطق الخطرر بالنسربة لهرا، سرة وال ري مرن  راعها تخلرق عوامرل ال ري ترؤثر علرل أوضراع املؤسعلل ال ال

 .باإلضافة إلل تحديده للعمليات األكثر عرضة ل خطر والتركية علل العناصر ال ي ت ثر ف ها األخطات

 كما يطلب املدقق الخارجي ال الوثرائق مرن املسرؤول األول ملؤسسرة وحردة تغذيرة األنعرام وتتمثرل هرذه الوثرائق

 : في ما يلي

 األصول والخصوم ()امليةانية  (0

 ول حسابات النتائ جد (3

 (جدول حركة ر و  األموال )أعمال عهاية السنة (2

 املراجعة بعد الجرد ميةان (2

 دفتر األستاذ (1

 دفتر اليومية (1

 تحليل الحسابات  (2

 حالة التقارب البنكي (1

 محضر جرد أموال الصندوق  (4

 قوائم الجرد لالسلثمارات واملخزونات (01

وية، يرررجل االسرررلثمارات. يرررجل العرررجالت الرسرررمية للمؤسسرررة يرررجل العمرررال، يرررجل العطرررل السرررن (00

يرررجل خررراص برررالتقويم املحاسررربي، يرررجل مفلشرررية العمرررل، يرررجل حرررواد  العمرررل، يرررجل ، اليوميرررة 

 .يجل مفلشية العمل، يجل حواد  العمل. يجل العمال األجانب، بالتقويم املحاسبي

 .يجل محاضرة مجل  اإلدارة (03
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. تقريرر اللسريير وثرائق  G50ومختلرف  واالسرتننائيةيجل محاضررة الجمعيرة العاديرة والغيرر العاديرة  (02

 .خاص بالصندوق الوط ي للضمان االجتما ي

 فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة. الفرع الثاني:

 خررالل هررذه املرحلررة يقرروم املرردقق الخررارجي بتقيرريم اررل طرررق العمررل واإلجررراتات والتعليمررات املعمررول  هررا فرريمررن 

وقرروف علررل آثارهررا علررل الحسررابات والقرروائم املاليررة، وينبغرري التأكررد مررن مؤسسررة وحرردة تغذيررة األنعررام قصررد ال

هنرررا علرررل ضررررورة تقيررريم النظرررام وذلرررن ح رررت يلسررر ت للمررردقق فحرررص الحسرررابات، ويرررتم تقيررريم إجرررراتات نظرررام 

 : الرقابة الداخلية من خالل خمسة خطوات وال ي نستعرضها كما يلي

املعمررول  هرا فري هرذه املؤسسرة وال ري ترنص علهررا  يقروم املردقق بجمر  والتعررف علرل مختلرف اإلجرراتات .0

 .الرقابة الداخلية الخاص  ها نظام

حررراول املررردقق فهرررم نظرررام الرقابرررة الداخليرررة املطبرررق وذلرررن مرررن خرررالل يمختلرررف اإلجرررراتات بعرررد جمررر   .3

قيامررره باختبرررارات الفهرررم أت يتأكرررد مرررن أنررره فررريم ارررل أجزائررره وأحسرررن تطبيقررره لهرررا بررره تلبعررره ملختلرررف 

  .العمليات

بعررد أن يقرروم املرردقق بررالتعرف علررل نظررام الرقابررة الداخليررة وفهمرره، أصرربح فرري إمكانرره إعطررات تقيرريم   .2

مبرردنا لنقرراط القرروة )ضررمانات نسررمح باللعررجيل الجيررد  اسررتخراجهأولرري ل ررا النظررام وهررذا مررن خررالل 

 ويرتم اسرتعمال فري هرذه (عيوب يترترب ع هرا خطرر ارتكراب أخطرات وتزويرر)، ونقاط الضعف (للعمليات

الخطرروة فرري الغالررب اسررتمارات مغلفررة أت اسررتمارات تتضررمن أسررئلة يكررون الجررواب عليررا إمررا بررنعم أو 

فري عهايررة هرذه الخطرروة تحديررد  املرردققعم إيجرابي، الجررواب برال سررلبي( وعليرره رسرتطي  بررن ال  )الجرواب 

 .نقاط فوة النظام ونقاط ضعه وذلن من حي  التصوير، أت من الناحية النظرية محل الدراسة

يتأكرررد املرررردقق مرررن أن النقرررراط القرررروة املتوصرررل إل هررررا فرررري التقيررريم األولرررري ل لنظررررام نقررراط قرررروة فعررررال أت  .2

ونجررررررد أن  االسررررررتمراريةت باختبرررررارات م سرررررررمطبقرررررة فرررررري الواقررررر  وبصررررررفة مسرررررتمرة ودائمررررررة، وهررررررذا مرررررا 

قههرا أهمية قصرو  تسرمح للمردقق برأن يكرون علرل يقرين برأن اإلجرراتات ال ري را االستمرارية االختبارات

 .اللخ وال تحمل باستمرارإجراتات مطبقة 

يقرروم املرردقق بررالتقييم ال هررايي لنظررام الرقابررة الداخليررة مررن خررالل الوقرروف علررل نقرراط ضررعف نظررام  .1

الرقابرررة الداخليرررة ملؤسسرررة وحررردة تغذيرررة األنعرررام وسررروت سررريره باعتمررراده علرررل اختبرررارات االسرررتمرارية 

قراط القرروة هرذا باإلضرافة إلررل نقراط الضرعف ال رري وت تطبيرق أو عرردم تطبيرق نسر وهرذا عنرد اكلشررافه

علرررل  باالعتمرراديكررون مررن تصررور املررردق ق ال رري بوصررل إل هررا عنرررد التقيرريم األولرري لررذلن النظرررام، وذلررن 

نقررراط الضرررعف ونقررراط القررروة( يقررردم املررردقق حوصرررلة فررري وثيقرررة  ررراملة، مررر  )النترررائ  املتوصرررل إل هرررا 

هرذه الوثيقرة بمثابرة تقريرر حرول الرقابرة الداخليررة  تقرديم اقتراحرات قصرد تحسرين اإلجرراتات وتعتبرر

 .يقدمه املدقق إلل إدارة املؤسسة
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 دراسة القوائم املالية الفرع الثالث:

 : سوف نقوم بدراسة الجانبين من امليةانية للمؤسسة االتالي

 9106/9103(: جانب األصول ملؤسسة وحدة أغذية األنعم خالل الفترة  15-000الجدول رقم ) 

 9106القيمة الصافية  9103القيمة الصافية  تالك الرصيدها القيمة الصافية نقاط األصول 

      أصول غير الجارية

 28800.00 513600.00 227400.00 741000.00  ويةنات معثبيتت

      عينية اتثبيتت

 123270180.00 123270180.00  123270180.00  أراس ي

 02302212.11 02311421.01 12310202.12 21131310.31  مباني

 12423111.21 10022122.30 012130222.12 311214012.21  األخر   العينية التثبيتات

      امتيازفي  كل  التثبيتات

 11222122.11 11222122.11  11222122.11  إنجازهاالجارية  التثبيتات

       أخر  مالية  التثبيتات

 بواسطةسندات املساهمة 

 املعادلة

 
    

امل حقة   الدائنةالحسابات 

 مساهمات خار  املجم  ب

 
    

      جارية أخر   سندات

 2234121.11 2321123.14  2321123.14  علل األصول  املؤجلة ضرائب

 209252121.61 213565150.64 945001153.60 559235022.95  الجارية غير  األصول  مجموع

 أصول جارية

املخزونات واملنتجات قيد 

 الدائنة الحسابات التنفيذ

 12323111.31 220141.11 11141114.13 11021224.01 

 0022301222.23 0112422420.23 21120114.12 0123111121.44  الزبائن

 022322.21 04121.41  04121.41  الدائنةالحسابات األخر  

 واللسديدات األخر   ضرائب

 املماثلة

 
030122143.40  030122143.40 41124111.11 

 3222342.11 2133321.22  213  خزينة

 0292253210.32 0303505452.03 25252551.95 0352422122.49  األصول الجارية مجموع

 0640306220.55 9195251524.50 950122623.56 9216434039.63  مجموع العام ألصول 

 . 9102 عداد الطالبة اعتمادا على معلومات داخلية املؤسسة إاملصدر من 
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  األصول والخصوم(: )تحليل ودراسة امليزانية 

 :كون من األصول الغير الجارية و األصول الجارية تت األصول الجارية. 

 : يوجد ف ها التثبيتات املعنوية والعينية األصول غير الجارية. 

 3102د  السنة  31.113421024بمبلع  األصول غير الجارية: -

 د   311111.11مبلع  :التثبيتات املعنوية

ي البرمجيات الخاصة بنظام املحاسبي، وبرنام  أجور العمال والبرنام  الخاص بلسيير املخزون بمبلع قردره ه

       د  مقارنررررررررة بالسررررررررنة املاضررررررررية 31111بصررررررررافي قرررررررردره  332211.11يمررررررررة اإلهررررررررالك بمبلررررررررع قرررررررردره ق،  102111

 د  332211.11

 % 0.11 = 00.311111/ 513600.00 – 28800.00 نسبة التغير :

 - 0nأكبر من   n السنة   : مالحظة

 11.12144311بلع  التثبيتات العينية :

 .تتكون من أراس ي، مباني ، تثبيتات عينية األخر ، تثبيتات قيد اإلنجاز. تثبيتات مالية

 .د  n  (3102  = )3021111420.24ية لسنة نت العيتااملبلع الصافي للتثبي

  - 1.13%=   333211102.21/  333211020.21 – 302111420.24  نسبة التغير : 

  - 0nو أصغر من   n السنة :  مالحظة 

 د  0202101212.02يوجد ف ها مخزونات و الذمم نقدية بمبلع  األصول الجارية: -

 د  11141114.13بمبلع  3102املخزونات لسنة 

 د  11021242.01بمبلع  3101املخزونات لسنة 

 12.12 %=  11021242.01 / 11021242.01 – 11141114.13  نسبة التغير : 

 ( N - 0)  3101( أكبر من السنة  N)  3102السنة  مالحظة:

تتكرررررون مرررررن مخزونرررررات البضررررراي . مرررررواد أوليرررررة، لررررروازم أخرررررر  مخزونرررررات الجاريرررررة، مخزونرررررات نصرررررف مصرررررنعة. 

 .نعة ومخزونات لد  الغيرمص مخزونات

 د  0121132112.11بمبلع  3102مم و التقديمات لسنة ذال

 د   0322013013.12بمبلع  3101ات لسنة نقديم و المالذ
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 %31.12= 0322013013.12/0322013013.12 -0121132112.11 نسبة التغير :

 ( N - 0)  3101أكبر من السنة  (N) 3102السنة   : مالحظة

 : تتكون من ما يلي

 (.القطاع الخاص، الهيئات اإلدارية  ، القطاع العام بائن )الز  -

 .مدينون مخزون، تسبيقات املوردين تنسيقيات إلل الهيئات اإلدارية الرسمية  -

 .الضرائب -

 .9103-9106: جانب الخصوم ملؤسسة وحدة تغذية األنعام خالل الفترة (12- 0)الجدول رقم 

 9106  (N – 1 ) ( N)  9103 الخصوم

   رؤوس األموال الخاصة

   رأسمال تم إصداره

   رأسمال امل تب غير املطلوب

   عالوات و احتياطات

   فارق إعادة التقييم

   فارق املعادلة

 01112422.10 2443001.21 النليجة الصافية

   ات أخر  ضاقترا

 0124312140.22 0214241221.12 اقتراضات أخر  لرأ  مال

   حسابات االرتباط

 0153245192.15 0203359529.69 املجموع

   خصوم غير الجارية

   قروض و ديون مالية

   ضرائب أخر  

 01110224.32 02112332.34  مسبقا ة ثبتنات منتجات مؤو م

 05150332.92 03153994.92 جارية مجموع خصوم غير

   خصوم جارية

 122412123.02 112133211.12 ةقمور دون و حسابات م ح

 0111041.13 01222014.22 ضرائب

 01112030.21 01221122.14   يون أخر د

   خزينة سالبة

 565391052.53 621541303.21 مجموع خصوم جارية

 0640306220.55 9195251524.50 املجموع العام للخصوم

 للمؤسسةاملصدر من إعداد الطالبة اعتمادا على معلومات داخلية 



ميدانية ملؤسسة وحدة أغذية األنعام والية مستغانم دراسة                                    ثالثالفصل ال  

 

102 
 

 الخصوم :

 .كون من رأ  املال و الخصوم الغير الجارية و الخصوم الجاريةتالخصوم ت

 : رأس املال الخاص

 .نليجة السنة املالية، ر و  األموال األخری  احتياطاتيتكون من رأ  املال الصادر، 

 رأ  املال الخاص لسنة  N  3102  د   0202213143.13 بمبلع 

   0وأما السنة – N ( 2016 )   1057945029.05  د 

 32.11 % = 050112421134./0112421134.11 -020213143.13 . نسبة التغير:

 ( N - 1)  3101( أكبر من سنة  N)  3102سنة  مالحظة:

 : خصوم الغير الجارية -

 اتنرون مالية، ضرائب )مؤجلة و مرصودة ليا ( ، ديون أخر  غير الجارية، مؤو يتكون من قروض و د 

 .ومنتوجات مثبتة مسبقا

  الخصوم غير الجارية لسنةN ( 2017 )  د  02112332.34بمبلع 

  2016 – 0الخصوم غير الجارية لسنة N  د  01110224.32بمبلع 

 -1= %  01110224.32/  01110224.32 - 02112332,34 : نسبة التغير

 N - 0أصغر من  Nالسنة : مالحظة 

 : خصوم جارية -

 .ضرائب تسبيقات الزبائن ،وحسابات امل حقة كون من موردون تت

 د  141121202.41بمبلع  N ( 2017 )خصوم الجارية لسنة  -

 د  1112311012 .12بمبلع  N ( 2016 ) - 0خصوم الجارية لسنة   -

 % 33=  111231012.12/111231012.12 – 141121202.41 نسبة التغير : 

  N - 0أكبر من  N السنة مالحظة :

 .إعداد التقرير املدقق الخارجي الرابع :الفرع 

تتمثررل املرحلررة ال هائيررة للترردقيق فرري مؤسسررة وحرردة تغذيررة األنعررام فرري إعررداد تقريررر عهررايي والررذت قررام بإعررداده 

املررردقق الخرررارجي، والرررذت هرررو بمثابرررة م خرررص ملرررا قرررام بررره طيلرررة فتررررة تواجرررده باملؤسسرررة، ويتميرررة هرررذا التقريرررر 
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ل األدلة والقرائن ال ي تثبره حکرم ورأت املردقق فيمرا يخرص نظرام املعلومرات فري بالشمولية والدقة م  عرض ا 

 : تقسيم املرحلة ال هائية لعملية التدقيق إلل مرتين متتالين ومتكاملين االتالي املؤسسة ويم ن

 : جتماع النهائيال أوال/  

ويضررم اررل مررن املرردقق الخررارجي وأعضررات مجلرر  إدارة املؤسسررة، وتتجلررل أهميررة االجتمرراع فرري عرررض و توضرريح 

 ة أنسرأثنات مهمته، فال بد من السرما  ملسرئولي املؤس املدققال النقاط واألدلة واإلثباتات ال ي يحصل عل ها 

 .يتعرفوا علل  كوك وتحقيقات املدقق وإمكانية مناقشجها

 إلرل األولويرات ودرجرة األهميرة اسرلناداجتماع يحاول املدقق الخارجي عرض املشاال والتوصريات، أثنات هذا اال 

فاملرردقق رسرر ل دائمررا إلررل تجنررب إعطررات األهميررة لألمررور البسرريطة وال رري تعتبررر مشرراال وهميررة، بررل رسرر ل دائمررا 

تحضرير جيرد. مررن  ال هائيررة عررض املشراال املستعصررية واألمرور الهامرة، ويتطلررب نجرا  االجتمراع أو املقابلرة إلرل

 :العرض أو عند مناقشة التوصيات ناحية

 :وبيانرات، فرال  باسرتدالالتي شف من خالله املدقق علرل ارل نقراط القروة والضرعف مرفقرة  العرض

دا ررري للتأكرررد والح رررم دون إثبرررات مسرررتمد مرررن تحقيرررق مهمرررة التررردقيق. أثنرررات العررررض يتررردخل جميررر  

 .صصه ومسؤوليته، ه ذا يكون العرض واححا و فافااملشاركين من االجتماع، ال حسب تخ

من العررض ترأتي مرحلرة حساسرة ودقيقرة واملتمثلرة فري نقرد ومناقشرة توصريات ومالحظرات املردقق  االنجهاتبعد 

 االنتقادات.الخارجي وال ي غالبا ما ت ثر ف ها املعارضات و 

 :عنرردما يصرررادف املرردقق الخرررارجي معارضررة مررن مجلررر  اإلدارة ، يجررد نفسررره أمررام حرررالتين  املعارضررة

 : يلي هما كما

يثبررره ح مرررره ونتائجررره، وفررري هرررذه الحالررررة  االستحضرررارو  االسرررتداللإمرررا أن يكرررون املررردقق قرررادرا علررررل  -

 .املعرضة مبا رةتنتهي 

وترتيههررا كفايررة لالسررتدالل  هررا. وفرري يفها نوإمررا أن يمتنرر  املرردقق لعرردم وجررود أدلررة اافيررة أو عرردم تصرر  -

 عردم ذكرر تلرن املالحظرة أو النقطرة املتقردة فري تقريرر املردقق ، وذلرن لصرال  الحالة من األفضل هذه

 .الطرفين

 

 : تقرير املدقق/ثانيا 

رعتبررر تقريررر املرردقق الخررارجي املنررت  ال هررايي ملهمررة الترردقيق، إذ لررا  مررن الررم م ررن تصررور مهمررة الترردقيق برردون 

 تقرير ي شف عن ح م املدقق حول وضعية املؤسسة، فمن خالل هذا التقريرر يقروم املردقق يحصرر مرواطن

، وال رررري مررررن خاللهررررا يضرررر  التوصرررريات املن شررررفةالقرررروة والضررررعف ل لنظررررام، كمررررا يحرررردد املخالفررررات واألخطررررات 

سرررتذكر فررري تقريرررر الرررم م نرررة وه رررذا بعرررد االجتمررراع ال هرررايي الرررذت ترررم فيررره مناقشرررة النقررراط ال ررري  واالقتراحرررات
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املردقق. وبعرد أن يتحصرل علرل أجوبرة مجلر  إدارة املؤسسررة بشركل رسرمي، يم رن للمردقق أن رشررع فري كتابررة 

 .همتهملالتقرير ال هايي 

ويختلرررف إعرررداد التقريررررر حرررب هرررردف التررردقيق فتميررررة برررين : تقريرررر الحصرررريلة لألوضررراع بصررررفة عامرررة، وتقريررررر  

عية تدخالت املردقق، ل رن وبصرفة عامرة فرالتقرير بشركل مفصل ومطول رشمل ال دورات وفصول حسب نو 

وثيقرررة رسرررمية ومصررردر املعلومرررات. كمرررا رعتبرررر أداة عمرررل املررردققين واملسررريرين علرررل حرررد سررروات، وعلرررل هرررذا يرررتم 

 : التقرير ما يلي توضيح في

 تقييم نظام الرقابة الداخلية. 

  ل ح م ال هايي عل هاال شف عن األوضاع السائدة، م  وجود األدلة والقرائن الكافية. 

   توصرريات وتوجهررات لتصررحيح األخطررات واملخلفررات أمررا عررن الشرركل، فعمومررا يبقرري علررل النحررو  اقترررا

 : التالي

 صفحة أو مسلند اإلرسال :. 

  فهر ، مقدمة وخالصة. 

 ص التقرير حي  نجد فيه، عرض النتائ . التوصيات و أجوية أعضات مجل  اإلدارةن. 

   والتدخالت و املالحقالخاتمة، خطة التحقيق. 
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 خالصة

 

سسرة تعتمرد ؤ انطالقا من دراسلنا امليدانية ال ي قمنا  ها في مؤسسرة وحردة تغذيرة األنعرام تبرين لنرا أن هرذه امل

خرررالل مراقبرررة اإلجرررراتات علرررل التررردقيق املحاسررربي (التررردقيق الرررداخلي والخرررارجي) لتفعيرررل قراراتهرررا، وذلرررن مرررن 

ملصالحها. حي  تقوم ب شرف الثغررات واألخطرات واملشراال ال ري ترؤدت باملؤسسرة إلرل صرور مرن خرالل املختلفة 

معرفررررة نقرررراط القرررروة والضررررعف علررررل مسررررتو  اررررل مركررررز مسررررؤولية ومررررن خاللهررررا تسررررتطي  الررررتح م فرررري تسرررريير 

ه القررررررارات املناسررررربة وتر ررررريدها فررررري الوقررررر اتخررررراذاملؤسسرررررة وتقيررررريم أداهرررررا والعمرررررل علرررررل تحسرررررانه مرررررن خرررررالل 

 .املناسب

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 أ

 : الخاتمة

 

 الترررردقيق بالخصرررروص و حاسرررربي امل الترررردقيق يلعبرررره الررررذت الهررررام الرررردور  إبررررراز البحرررر  هررررذا فرررري حاولنررررا لقررررد

 القررارات واتخراذ املحاسربي للتدقيق العامة الجوانب إلل ناتطرق خالله من القرارات اتخاذ عملية أت  الداخلي

 مختلرف يواكب خدأ ثم القدم، منذ ظهر بل الحدي  العصر وليد ي ن لم املحاسبي التدقيق أن وجدنا حي 

 تهررتم ال رري املهنيررة املنظمررات بعررض ظهررور و  املحاسرربة علررم تطررور  مرر  خاصررة االقتصررادية والتحرروالت التطررورات

 وال ري للتردقيق دوليرة معرايير هنراك أصربحه أن إلل املهنة تطور  في كبير بشكل ساهمه وال ي التدقيق بشؤون

 بدقة. التدقيق عملية تصف

 اتخرراذ فرري الترردقيق مسرراهمة ومررد  القرررار اتخرراذ لعمليررة العامررة الجوانررب مختلررف إبررراز أيضررا حاولنررا كمررا 

 القرار. اتخاذ عملية في الداخلي التدقيق يلعبه الذت الفعال أبرزنا الدور  حي  القرار

 

 الفرضيات : اختبار نتائج:  أوال

 والدراسررررة امليدانيررررة، النظريررررة الدراسررررة بررررين جمعرررره وال رررري اعتمرررردناها ال رررري املعالجررررة طريقررررة مررررن انطالقررررا

 التالية: النتائ  إلل الفروض اختيار أثنات توصلنا

 الترردقيق خصرروصوبال ؤسسررةامل فرري مهررم دور  يلعررب الترردقيق أن إلررل تشررير ال رري األولررل الفرضررية بخصرروص 

 مردقق رعردها ال ري تقرارير علرل كلري بشركل رعتمرد( املسرير) القررار متخذ أن الدراسة نتائ  بينه فقد الداخلي،

 فهررررري الثانيررررة الفرضرررررية أمررررا. املؤسسرررررة فرررري املنشرررررود الهرررردف تحقرررررق ال رررري العاليرررررة القرررررارات التخررررراذ الحسررررابات

 للفرضررية بالنسرربة و ، أهرردافها مرر  تتماشرر ت ال رري القرررارات اتخرراذ املؤسسررة علررل يجررب أنرره أثبلنررا ننرراأل  صررحيحة

 خرالل مرن وذلرن القررارات اتخراذ فري رسراهم الرداخلي التردقيق أن إلرل إثباتنرا خرالل مرن صحيحة تبرفتع الثالثة

 الدراسة امليدانية.

 البحث : نتائج: ثانيا

 باإلضررافة املحاسرربية والرردفاتر الوثررائق فرري محرريصوت تحقیررق و صفحرر عمليررة هررو املحاسرربي الترردقيق -

 وصردق حةصر حرول  محايرد ف ري بررأت  خررو ل التردقيق محل باملنشأة املرتبطة الوقاي  مختلف في التدقيق إلل

 املالية. ئمالقوا وعدالة

 .الداخلي التدقيق بالخصوص و املؤسسة في مهم دور  املحاسبي التدقيق يلعب -

 أهدافها. م  تم  ي ال ي القرارات اتخاذ علل املؤسسة يجب أهدافها لتحقيق -

 املؤسسة. في القرارات اتخاذ في وفعال كبير بشكل الداخلي التدقيق رساهم   -

 



 

 
 ب

 واالقتراحات :  التوصيات: ثالثا

 تركيررةهم مررن وتزيررد همدجهرر مررن وتقلررل املرردققين تسرراعد ال رري املختلفررة واألدوات املاديررة املرروارد ترروفير -

 .مهامهم القيام عند وفعاليجهم

 أن املؤسسرررة علرررل يجرررب حيررر  ومقوماتررره، هيير معرررا حيررر  مرررن الرررداخلي بالتررردقيق االهتمرررام محاولرررة -  -

 املختلفررررة الضررررغوط عررررن بعيرررردين أعمررررالهم املرررردققين أدات مررررن تم ررررن ال رررري ال فيلررررة السرررربل إيجرررراد علررررل تعمررررل

 بالترردقيق خاصررة لجنررة إنشررات علررل العمررل خررالل مررن وهررذا االسررتقاللية، مررن برررأك درجررة مررنحهم علررل االعمررل

 .الداخلين املدققين مظلجها تحه رعمل

 الرررررداخلي، للمرررردقق ال هرررررايي التقريررررر ضرررررمن تنرررردر  ال ررررري واالقتراحررررات بالتوصررررريات االهتمررررام ضرررررورة  -

 مسراعدون، مأعهبر الرداخلين لمردققينل تهمنظرر  وتصحيح املوظفين، بين الداخلين ينقملدقا هيئة بسط وزيادة

 .أقل وال أكثر ال

 مرررن عاليرررة بررردرجات األهرررداف بلررروغ علرررل رسررراعد (لنشررراطل املعرقرررل غيرررر) الفعرررال الرقرررابي الجرررو تررروفر -

 .وال فاتة الفاعلية

 والتوفيرق الغش وأعمال راتثغال من التقليل علل تساعد حديثة، رقابية ونماذ  طرق  تب ي إلل س ي -

 .فعالة بصورة نشطجهمأ بأدات القيام في

 عمليرة لكرل  ةممضراو  ةبرم تو  وثرائق أت الحادثرة اللسروية العمليرات ارل علرل مرادت دليرل كر ت وجوب  -

 .هيفالش األسلوب استعمال تفادت م  ة،يريتسي

 يجرررررب حيرررر  مقوماتهرررررا أهررررم تع رررري ال ررررري املؤسسررررة فررررري الررررداخلي الترررردقيق أدوات جميررررر  علررررل االعتمرررراد -

 .القرار اتخاذ في وفعالة تطبيقية أدوات إلل  كلية أدوات من واالنتقال الداخلي التدقيق عملية في تفعيلها

 

 : البحث آفاق:  رابعا

 : وهي بالدراسة الجديرة النقاط لبعض النظر لفهن أن البح  هذا ب هاية ويم ن

 املواجهة املخاطر من التقليل في الداخلي التدقيق أثر. 

  م ها املؤسسة استفادة د م و الداخلي، التدقيق استقاللية زيادة في التدقيق لجان دور. 
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 امللخص :

فرري ظررل التطررورات الراهنررة واملليئررة بررالفرص والجهديرردات، زادت حاجررة املؤسسررات إلررل الحصررول علررل املعلومررة 

االقتصرررررادية الدقيقرررررة فررررري الوقررررره املناسرررررب مرررررن اجرررررل اتخررررراذ القررررررارات املناسررررربة ال ررررري تحقرررررق لهرررررا التميرررررة عرررررن 

تسررررراعد فررررري التأكرررررد مرررررن دقرررررة املعلومرررررات هرررررو التررررردقيق املحاسررررربي و املنافسرررررين ومرررررن برررررين أهرررررم األسررررراليب ال ررررري 

 بالخصوص التدقيق الداخلي.

لذا عهدف من خالل هذه الدراسة إلل معرفة كيف رعمل التردقيق الرداخلي بجمير  مقوماتره فري تر ريد عمليرة  

اذ القرررارات، خرراذ القرررار فرري املؤسسررة، ومررد  تطبيررق الترردقيق الررداخلي فرري الجزائررر ومررد  مسرراهمته فرري اتخررتا

هررا بشرركل فعررال، تحيرر  تعتمررد املؤسسررات علررل وظيفررة الترردقيق الررداخلي الررذت رسرراعدها علررل الررتح م فرري إدار 

ذلن للترردقيق الررداخلي بررا إلررل تب رري أنظمررة رقابيررة تؤهلهررا إلررل تحقيررق أهرردافها اإلسررتراتيجية، فكرران ئمررسرر   دافل

ها فرري املؤسسررات، األمررر الررذت جعلهررا تحقررق نتررائ  مختلررف أنواعهررا وأسرراليهبدور كبيررر فرري عمليررة صررن  القرررارات 

ص يجررررب علرررل املؤسسررررات العمرررل علررررل ترررداركها، حيرررر  أنررره ال تررررزال ائمتالحقرررة، إال أن ذلررررن ال ينفررري وجررررود نقررر

 .وظيفة التدقيق الداخلي مطبقة بصورة غير م تملة من حي  املوارد املادية والبشرية والتقنية

 .اخلي، اتخاذ القرارتدقيق، تدقيق د الكلمات املفتاحية: 

Summary: 

In light of the current developments that are full of opportunities and threats, the need for 

institutions to obtain accurate economic information in a timely manner has increased in 

order to make appropriate decisions that achieve them in distinction from competitors. Among 

the most important methods that help ensure the accuracy of information is accounting 

auditing, especially internal auditing. 

Therefore, we aim through this study to find out how internal audit works with all its 

components in rationalizing the decision-making process in the institution, and the extent of 

application of internal audit in Algeria and the extent of its contribution to decision-making, as 

institutions depend on the internal audit function that helps them to control their 

management effectively, It always strives to adopt monitoring systems that qualify it to 

achieve its strategic goals, so that internal auditing had a major role in the decision-making 

process of its various types and methods in institutions, which made it achieve successive 

results, but this does not negate the existence of deficiencies that institutions must work to 

rectify. That the internal audit function is still incomplete in terms of material, human and 

technical resources. 

Key words : audit, internal audit, decision making. 


