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 أ
 

 تمهيد 

، حيث أصبح ينظر إليها نظرة 1996 عام  األزمة اآلسيوية       زاد االىتمام حبوكمة الشركات جراء انفجار
جديدة، مث إن األحداث األخَتة اليت عاشتها بعض الشركات العمالقة بدءا بشركة إنرون األمريكية كربى شركات 

الطاقة يف العامل أكدت ذلك، ويعود السبب يف فشل ىذه الشركات إىل عدم التقيد بالقوانُت والتنظيمات 
وأساليب الضبط لعملياهتا خاصة نظام الرقابة الداخلية نتيجة لضعف أجهزة الرقابة الداخلية واخلارجية، وقد كان 

ذلذا االهنيار تأثَتا كبَتا على مهنة احملاسبة والتدقيق، حيث ارتبط بفقدان الكثَت من األخالقيات من كبار 
، وعلى إثر ىذه "آرثر آندرسون"ادلسؤولُت يف ىذه الشركات وأعضاء رللس إدارهتا ومكتب التدقيق ادلشهور 

، الذي وصف بأنو أكرب التشريعات 2002سنة " Sarbanes-Oxley Act"أ قانون .م.الفضيحة صدر يف الو
 .أمهية وتأثَتا يف حوكمة الشركات وشلارسة مهنة التدقيق

     حتتاج حوكمة الشركات إىل آليات ووسائل لضمان التطبيق اجليد ذلا سواء داخل ادلؤسسة مثل رللس اإلدارة 
وجلنة التدقيق والتدقيق الداخلي أو من خارج ادلؤسسة كالتدقيق اخلارجي، باإلضافة إىل القوانُت واألنظمة اليت 

تنظم عمل ادلؤسسات، ويف ىذا اجملال فقد أعطى ىذا القانون أمهية كبَتة لوظيفة التدقيق الداخلي كأحد 
ادلتطلبات الرئيسية لتطبيق نظام حوكمة فعال بالشركات دلا لو من تأثَت على تصميم وحتسُت نظام الرقابة الداخلية 
إضافة إىل ادلسامهة يف تقييم إدارة ادلخاطر، كما ديكن لوظيفة التدقيق الداخلي أن تسهم يف حتسُت احلوكمة من 

 .خالل قدرهتا على دعم التدقيق اخلارجي

      لوظيفة التدقيق الداخلي دور ىام يف ادلنشآت منذ أوائل األربعينات، وقد تطور ىذا الدور فأصبح يتضمن 
نشاطو تقدير ادلخاطر وكذا التحقق من اإلجراءات الرقابية، وىذا كلو يقع يف إطار احلوكمة، وقد يعتمد ادلدقق 

اخلارجي على اختبارات الرقابة الداخلية اليت جيريها ادلدقق الداخلي وذلك عند تطبيق ما يعرف بالتدقيق ادلتكامل 
والذي يتطلبو ادلعيار الثاين من القانون السالف ذكره فيما يتعلق باحلوكمة، وجيب أن تدعم وظيفة التدقيق الداخلي 

باعتبارىا ركيزة أساسية للحوكمة داخل الشركة التدقيق اخلارجي كطرف آخر للحوكمة عند ختطيطو لعملية 
التدقيق، فوظيفة التدقيق الداخلي تكون أداة قوية لدعم التدقيق اخلارجي بتميزىا مبستوى مالئم من اجلودة األمر 

الذي جيعلها تؤدي دورىا احملوري بكفاءة وفعالية، ومن مث حتسُت عالقتها بالتدقيق اخلارجي حيث يتمكن ىذا 
األخَت من االعتماد على األعمال ادلنجزة سابقا، األمر الذي خيلق نوع من التنسيق والتعاون بُت التدقيق الداخلي 
والتدقيق اخلارجي، شلا ينعكس بالتبعية على حتسُت جودة احلوكمة داخل الشركة ىذا من جهة، ومن جهة أخرى 
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تقع على التدقيق اخلارجي باعتباره طرفا من أطراف احلوكمة مسؤولية تقييم وظيفة التدقيق الداخلي من منظوره، 
فعندما خيطط ادلدقق اخلارجي لالعتماد على أي عمل تؤديو وظيفة التدقيق الداخلي فعليو أن يقيم جودة تلك 
الوظيفة، وقد أكدت جلنة اإلشراف احملاسيب على الشركات العمومية على أن اعتماد ادلدقق اخلارجي على عمل 

وظيفة التدقيق الداخلي قد شجع الشركات على االىتمام بتحسُت جودة تلك الوظيفة، ومن مث فإنو ديكن القول 
أن زيادة أىلية وموضوعية وظيفة التدقيق الداخلي وزيادة مشولية اختباراهتا يؤدي إىل زيادة إمكانية اعتماد ادلدقق 

اخلارجي عليها، فرغبة ادلدقق اخلارجي استخدام وظيفة التدقيق الداخلي يستوجب إدراكو خلصائص أو عوامل 
جودة وظيفة التدقيق الداخلي، إذ أن فهم ادلدقق اخلارجي ألمهية العوامل اليت حتدد أداء وظيفة التدقيق الداخلي 

والتفاعل بُت تلك العوامل يساعده يف فهم ىيكل الرقابة الداخلية ويف التقدير الدقيق للمخاطر شلا يؤدي إىل 
 .حتسُت كفاءة عملية التدقيق وبذلك يساىم إىل حد ما يف دعم احلوكمة

      يف اآلونة األخَتة زادت متطلبات حوكمة الشركات ما استلزم زيادة أمهية العالقة بُت وظيفة التدقيق الداخلي 
والتدقيق اخلارجي باعتبار أن العالقة بينهما تقليد قدمي، ويف بيئة العمل احلديثة قد أصبح دورمها أكثر تكامال شلا 
استدعى ضرورة تعميق العالقة بينهما، ىذا ما دفع معهد ادلراجعُت القانونيُت األمريكي إىل إصدار قائمة معايَت 

 واليت تشجع ادلدققُت اخلارجيُت على االستعانة بأنشطة التدقيق الداخلي عند ختطيط وتنفيذ 65التدقيق رقم 
 واليت تلزم ادلدقق اخلارجي بضرورة فهم الرقابة الداخلية ، 55عملية التدقيق، كما أصدر قائمة معايَت التدقيق رقم 

وىنا التدقيق الداخلي يعترب جزء من الرقابة الداخلية لذا ينبغي على ادلدقق اخلارجي فهمها ودراستها كجزء من 
 من ذلك ،610 يف ادلعيار رقم ISAتقييمو لنظام الرقابة الداخلية، ويف نفس السياق تشَت ادلعايَت الدولية للتدقيق 

خنلص إىل أن عمل وظيفة التدقيق الداخلي يؤثر على طبيعة، توقيت ومدى عمل التدقيق اخلارجي، حيث يؤثر 
على اإلجراءات اليت ينفذىا ىذا األخَت لفهم نظام الرقابة الداخلية، إجراءات تقدير ادلخاطر، إجراءات مجع أدلة 

اإلثبات الالزمة لالختيارات التفصيلية، وعند أداء مهام التدقيق اخلارجي قد يعتمد ادلدقق اخلارجي على أعمال 
 .التدقيق الداخلي ادلنجزة مسبقا أو على أعمال تطلب من ادلدقق الداخلي مباشرة

      ىناك الكثَت من رلاالت عمل التدقيق الداخلي تدخل يف دائرة اىتمام ورلال عمل ادلدقق اخلارجي، لذلك 
فتعاون كل من ادلدقق الداخلي وادلدقق اخلارجي يكون أحسن لتجنب التكرار يف العمل وختفيض تكلفة ومدة 

التدقيق، ويستوجب ذلك بالضرورة قيام ادلدقق اخلارجي بتقييم عمل ادلدقق الداخلي لتحديد مدى االعتماد عند 
 .التخطيط لعملية التدقيق اخلارجي
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 أىمية الدراسة: أوال

      منيز يف دراستنا ىذه بُت األمهية العلمية واألمهية العملية، فاألمهية العلمية تتمثل يف موضوع احلوكمة كونو يعد 
روح الدراسة وذلك ألنو يسهم يف حتسُت األداء ادلايل واإلداري للمؤسسة، وىذا ما دفع إىل االىتمام بو من قبل 
اذليئات وادلنظمات ادلهنية وكذا سلتلف الباحثُت واألكاددييُت، ويف ادلقابل وباعتبار التدقيق الداخلي آلية مهمة يف 

تفعيل احلوكمة تظهر بذلك أمهية استفادة ادلدقق اخلارجي من أعمالو ادلنجزة يف ظل معيار التدقيق الدويل رقم 
،  وتربز أيضا ضرورة التزام ادلدقق اخلارجي مبعايَت التدقيق الدولية، ىذا ما دتخض عنو تعدد كتابات الباحثُت 610

واألكاددييُت يف رلال التدقيق واحلوكمة، وكذا قيام العديد من ادلنظمات واذليئات ادلهنية بعقد اجتماعات ومؤدترات 
 .يف ىذا الصدد

     أما فيما يتعلق باألمهية العملية فإن نشاط ادلؤسسة االقتصادية يتم يف بيئة داخلية وخارجية ال ديكن للمؤسسة 
التحكم فيها مبا خيدم مصلحتها، حيث أن ىناك أطراف تتأثر بنشاط ادلؤسسة وتؤثر فيو حبكم البيئة اليت تتميز 
باالنفتاح والتداخل واالختالف يف ادلصاحل، وحىت يتسٌت للمؤسسة بناء عالقات عمل متوازنة ومستمرة ختدمها 
وختدم سلتلف األطراف وأصحاب ادلصاحل، فإنو يتوجب على ادلؤسسة ذاهتا تبٍت نظام حوكمة متكامل بالًتكيز 

على اآلليات اليت حتققو مبا فيها االىتمام بالتدقيق الداخلي كوظيفة أساسية داخل ادلؤسسة دلتابعة وضمان سالمة 
نظام الرقابة الداخلية ادلعتمد، األمر الذي يتيح الفرصة للمدقق اخلارجي االستفادة من أعمالو ادلنجزة وتنسيق 

، وىذا ما حيقق التكامل بُت وظيفيت التدقيق الداخلي 610العمل واالتصال يف ظل معيار التدقيق الدويل رقم 
والتدقيق اخلارجي، حيث يعتمد ادلدقق اخلارجي على أعمال ادلدقق الداخلي بعد التأكد من جودهتا ما يؤدي إىل 

كسب ثقة مجهور ادلتعاملُت مع ادلؤسسة وطمأنة سلتلف األطراف وأصحاب ادلصاحل فيما خيص إحكام أنظمة 
 :الرقابة وفعاليتها، وىذا ما تندد بو احلوكمة، كما أن

التعاون والتنسيق بُت التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي غاية أساسية لتحقيق الكفاءة اإلدارية من خالل  -
تزويد اإلدارة بادلعلومات ذات ادلصداقية واليت تساىم بدرجة كبَتة يف اختاذىا للقرارات يف الوقت وادلكان 

 .ادلناسبُت، كما تدعم مستخدمي ادلعلومات ادلصادق عليها يف ترشيد قراراهتم
 وىذا ما يؤدي إىل أعمال التنسيق بُت ادلدقق الداخلي وادلدقق اخلارجي دتنع ازدواجية وتكرار العمل بينهما -

توفَت الوقت للمدقق اخلارجي لكي يركز يف التدقيق على بنود أخرى، شلا ينتج عنو كفاءة العملية 
 .التدقيقية،كما تؤدي إىل تقليل النفقات
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 أىداف الدراسة: ثانيا

      هتدف الدراسة إىل التعرف على درجة اعتماد ادلدقق اخلارجي على أعمال التدقيق الداخلي باعتبار ىذه 
 :األخَتة ركيزة أساسية للحوكمة، وذلك من خالل حتقيق األىداف التالية

 (.ISA)توضيح جوانب التدقيق اخلارجي يف ظل ادلعايَت الدولية للتدقيق  -
 .عرض أىم اإلجراءات اليت يقوم هبا ادلدقق اخلارجي لتنفيذ مهمتو -
 .توضيح ادلفاىيم األساسية دلوضوع احلوكمة -
التعرف على التوجهات احلديثة للتدقيق الداخلي وأدواره اليت تسمح بتحديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة  -

الداخلية، إدارة ادلخاطر، والتعرف على عالقتو التعاونية مع التدقيق اخلارجي كطرف آخر ذو أمهية من 
خالل حتديد العوامل ادلؤثرة يف يف قرار اعتماد ادلدقق اخلارجي على أعمال التدقيق لداخلي والتعرف على 

 .إجراءات االعتماد والتعاون وأثرىا على احلوكمة
 .توضيح واقع مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر -
اخلروج بنتائج حول درجة اعتماد ادلدقق اخلارجي على أعمال التدقيق الداخلي باعتبار ىذه األخَتة ركيزة  -

 .أساسية للحوكمة

 إشكالية الدراسة: ثالثا

 :     اعتمادا على ما سبق نطرح اإلشكالية التالية

    باعتبار التدقيق الداخلي آلية مهمة في تفعيل الحوكمة، فما درجة اعتماد المدقق الخارجي على أعمالو 
  من وجهة نظره؟610المنجزة في ظل معيار التدقيق الدولي رقم 

 :    وتتفرع ىذه اإلشكالية إىل أسئلة مرتبطة باجلانب النظري

 ما طبيعة البيئة اليت شجعت على االىتمام بالتدقيق اخلارجي؟ -
 ما ىي اإلجراءات اليت يقوم هبا ادلدقق اخلارجي لتنفيذ عملية التدقيق؟ -
 ما طبيعة البيئة اليت شجعت على االىتمام مبوضوع احلوكمة؟ -
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كيف ديكن للتدقيق الداخلي دعم احلوكمة مع األخذ بعُت االعتبار عالقتو بالتدقيق اخلارجي يف ىذا  -
 اجملال؟

 ما ىو واقع مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر؟ -

 :           وأسئلة مرتبطة باجلانب ادليداين

 يف درجة اعتماد ادلدقق اخلارجي على أعمال ≤0,05αىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
  تعزى دلتغَت سنوات اخلربة؟610التدقيق الداخلي يف ظل معيار التدقيق الدويل رقم 

 يف درجة اعتماد ادلدقق اخلارجي على أعمال ≤0,05αىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
  تعزى دلتغَت التخصص العلمي؟610التدقيق الداخلي يف ظل معيار التدقيق الدويل رقم 

 يف تكامل التدقيق الداخلي مع التدقيق ≤0,05αىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
 اخلارجي لتفعيل احلوكمة تعزى دلتغَت سنوات اخلربة؟

 يف تكامل التدقيق الداخلي مع التدقيق ≤0,05αىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
 اخلارجي لتفعيل احلوكمة تعزى دلتغَت التخصص العلمي؟

 فرضيات الدراسة: رابعا

 :           بالنسبة للفرضيات ادلرتبطة باجلانب النظري تأيت وفقا دلا يلي

حاجة إدارات ادلنشآت إىل التحقق من صحة ادلعلومات ادلالية واحملاسبية زاد من أمهية رأي ادلدقق اخلارجي  -
 .يف التعبَت عن ادلركز ادلايل احلقيقي للمؤسسة، ما أدى إىل إصدار إرشادات ومعايَت تدقيق دولية

قبل تنفيذ عملية التدقيق يقوم ادلدقق اخلارجي بإجراءات دتهيدية لتقييم نظام الرقابة الداخلية وإعداد التقرير  -
 .النهائي

إن األزمات ادلالية واالهنيارات اليت أصابت كربيات الشركات يف العامل أدت إىل االىتمام حبوكمة الشركات  -
 .للحد من الفساد ادلايل واإلداري

إنشاء قسم تدقيق داخلي مستقل يسهم يف تقييم نظام الرقابة الداخلية وحتسُت إدارة ادلخاطر وحتقيق  -
 .التكامل مع التدقيق اخلارجي من شأنو تفعيل احلوكمة
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مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر تستند إىل إطار قانوين وتنظيمي حيدد اذليئات واألجهزة اليت تشرف على  -
 .تنظيم ىذه ادلهنة

 :           أما فرضيات اجلانب ادليداين، فتم صياغتها وفقا لألسلوب اإلحصائي كما يلي

 يف درجة اعتماد ادلدقق اخلارجي على أعمال ≤0,05αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
 . تعزى دلتغَت سنوات اخلربة610التدقيق الداخلي يف ظل معيار التدقيق الدويل رقم 

 يف درجة اعتماد ادلدقق اخلارجي على أعمال ≤0,05αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
 . تعزى دلتغَت التخصص العلمي610التدقيق الداخلي يف ظل معيار التدقيق الدويل رقم 

 يف تكامل التدقيق الداخلي مع التدقيق ≤0,05αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
 .اخلارجي لتفعيل احلوكمة تعزى دلتغَت سنوات اخلربة

 يف تكامل التدقيق الداخلي مع التدقيق ≤0,05αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
 .اخلارجي لتفعيل احلوكمة تعزى دلتغَت التخصص العلمي

 صعوبات الدراسة: خامسا

   أكرب حتدي واجهنا يف ىذه الدراسة ىو صعوبة الوصول إىل مفردات العينة، وعلى الرغم من ذلك مت مجع عدد 
 .مقبول إحصائيا من أجل إجراء التحليل ادلناسب للفرضيات ادلطروحة، ومن مث الوصول إىل النتائج

 الدراسات السابقة: سادسا

 يف آليات حوكمة الشركات ودورىا يف تضييق فجوة التوقعات يف ادلراجعة "بعنوان (فهيم سلطان) دراسة -
حيث توصلت الدراسة إىل أن استقالل وقوة نظام الرقابة الداخلية داخل ، "الشركات ادلسامهة العامة السودانية

الشركة، تأىيل وتدريب العاملُت فيها والتزام إدارة الشركة بتطبيق معايَت احملاسبة وادلراجعة واستقالل مراقب 
 .احلسابات يف الشركة ساعد يف تضييق فجوة التوقعات يف ادلراجعة

 جودة العوامل احملددة جلودة وظيفة ادلراجعة الداخلية يف حتسُت"بعنوان  (سمير كامل محمد عيسى) دراسة -
 :توصل الباحث إىل حيث، "حوكمة الشركات
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  زيادة أىلية ادلراجعُت الداخليُت من خالل زيادة ادلستوى التعليمي، زيادة مستوى اخلربة ادلهنية، زيادة
 .مستوى التدريب والتأىيل يؤدي إىل زيادة جودة وظيفة ادلراجعة الداخلية

  زيادة موضوعية ادلراجعُت الداخليُت من خالل زيادة درجة االستقالل تؤدي إىل زيادة جودة وظيفة
 .ادلراجعة الداخلية

  حتسُت جودة أداء عمل وظيفة التدقيق الداخلي من خالل وجود خطة مالئمة للتدقيق الداخلي، بذل
ادلدققُت الداخليُت للعناية الالزمة، دعم اإلدارة العليا لوظيفة التدقيق الداخلي بادلوارد الالزمة وفحص 

 .اجلودة يؤدي إىل حتسُت جودة التدقيق الداخلي
  التفاعل اجليد لوظيفة التدقيق الداخلي مع باقي أطراف احلوكمة، والذي يتحقق من خالل تبادل

ادلعلومات الكافية وادلالئمة فيما بينهم ينعكس يف النهاية وبصورة إجيابية على جودة وظيفة التدقيق 
 .الداخلي

  حتسُت جودة وظيفة التدقيق الداخلي يؤدي إىل إحكام الرقابة على ادلنشأة وتدنية ادلخاطر اليت تتعرض
ذلا، كما يؤدي إىل حتقيق التفاعل اجليد مع باقي أطراف احلوكمة شلا ينعكس يف النهاية بصورة إجيابية 

 .على جودة حوكمة الشركات
التدقيق الداخلي كأحد أىم اآلليات يف نظام احلوكمة ودوره يف الرفع من جودة "بعنوان  (عمر شريقي) دراسة -

 :توصلت الدراسة إىل حيث، "األداء يف ادلؤسسة
  حوكمة الشركات هتدف إىل وضع ىيكل يسمح بقدر كبَت من احلرية يف ظل سلطة القانون وتبٍت ادلعايَت

الدولية للشفافية والوضوح والدقة يف البيانات ادلالية، فهناك اتفاق بُت الباحثُت ادلمارسُت حول زلددات 
 .ومعايَت تقييم أسلوب حوكمة الشركات

  إن نظام الرقابة الداخلية وجلان التدقيق داخل الشركات يلعبان دور كبَت يف تفعيل أسلوب حوكمة
الشركات من خالل دراسة ادلخاطر والقيام بعملية الربط بُت رللس اإلدارة وادلدقق اخلارجي واإلشراف 

على العالقة بُت ادلدقق الداخلي واخلارجي وحتقيق االستقاللية ذلما للوصول إىل الشفافية واإلفصاح 
 .الكامل بالقوائم ادلالية من خالل جودة األداء ادلهٍت

  التدقيق الداخلي يعترب اليوم وظيفة الدعم الرئيسية لإلدارة وجلنة التدقيق والتدقيق اخلارجي، إذ يلعب دور
 .ادلفتاح يف إرساء نظام حوكمة فعال
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  يعترب التدقيق الداخلي أحد وظائف القيادة دلا يقدمو من خدمات لإلدارة عن طريق تقييمو الدائم
 .وادلوضوعي واحملايد دلختلف األنشطة داخل ادلؤسسة

  اذلدف من تطبيق مبادئ احلوكمة يف الشركات ىو حتسُت أداءىا، وأن ىناك عالقة طردية بُت درجة
احلوكمة واألداء االقتصادي للشركة، حيث تضمن احلوكمة تطوير األداء وتساىم يف اختاذ القرارات 
 .السليمة وجتنب التعثر واإلفالس، وذلا دور كبَت يف منو الشركة واستمرارىا وارتفاع قيمتها يف السوق

حيث توصلت ، "العالقة بُت ادلدققُت الداخليُت وادلدققُت اخلارجيُت"بعنوان  (صبري ماىر مشتهى) دراسة -
الدراسة إىل أن توافر معايَت االستقاللية والكفاءة وأداء العمل ورلال العمل للمدقق الداخلي تسهم إجيابا يف 

زيادة درجة اعتمادية ادلدقق اخلارجي على أعمال ادلدقق الداخلي مع اختالف األمهية النسبية لتأثَت ىذه 
ادلعايَت على درجة االعتمادية، كما توصلت الدراسة إىل أن مستوى العالقة التعاونية واالتصال والتواصل بُت 

 .ادلدقق الداخلي وادلدقق اخلارجي جيد
تقومي مدقق احلسابات اخلارجي لوظيفة التدقيق "بعنوان  (علي عبد القادر ذنيبات، باسل خالد شناق) دراسة -

توصلت الدراسة إىل وجود فروقات ذات  حيث، "610الداخلي يف ظل تطبيق معيار التدقيق الدويل رقم 
داللة إحصائية بُت آراء كل من ادلدققُت اخلارجيُت وادلدققُت الداخليُت حول مدى تطبيق معيار التدقيق الدويل 

، حيث كانت آراء ادلدققُت اخلارجُت تشَت إىل وجود تطبيق للمعيار بدرجة أعلى من ادلتوسط بينما 610رقم 
كانت آراء ادلدققُت الداخليُت تشَت إىل وجود تطبيق للمعيار أقل من ادلتوسط، وبينت الدراسة كذلك عدم 
وجود اختالف بُت ادلدققُت الداخليُت وادلدققُت اخلارجي يف مدى تطبيق ادلدققُت اخلارجيُت للمعيار بسبب 

االختالف يف العوامل الشخصية للمدققُت اخلارجيُت من حيث ادلؤىل العلمي والتخصص وعدد سنوات اخلربة 
يف التدقيق، وكذلك عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بُت آراء كل من ادلدققُت اخلارجيُت وادلدققُت 

الداخليُت حول األمهية النسبية لألسس اليت حددىا ادلعيار لتقييم وظيفة التدقيق الداخلي، وبينت النتائج أن 
 .معيار الوضع التنظيمي ىو األىم بُت األسس اليت حددىا ادلعيار لتقييم وظيفة التدقيق الداخلي

 نطاق الدراسة: سابعا

 اقتصرت الدراسة على عينة من ادلختصُت يف شلارسة مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر وىم فئة زلافظي     
 .2018احلسابات، وقد مت إجراء الدراسة وتوزيع االستبيانات يف النصف الثاين من سنة 
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 منهج الدراسة: ثامنا

  لإلجابة على اإلشكالية والوصول إىل األىداف ادلرجوة تتم معاجة موضوع البحث من الناحية النظرية     
باالعتماد ادلنهج الوصفي وادلنهج التحليلي، أما من الناحية التطبيقية تتم معاجلة ادلوضوع من خالل إعداد استبيان 

 .  يوجو إىل زلافظي احلسابات يف اجلزائر، ومن مث حتليل البيانات اليت مت مجعها إحصائيا والوصول إىل النتائج

 ىيكل الدراسة: تاسعا

      عاجلنا ىذا ادلوضوع من جانب نظري وجانب تطبيقي، فتضمن اجلانب النظري ثالثة فصول، فتناول الفصل 
األول التدقيق اخلارجي يف ظل ادلعايَت الدولية والذي تضمن مبحث تعلق عموميات حول التدقيق اخلارجي وآخر 
تضمن عموميات حول شخص ادلدقق اخلارجي، ومبحث ثالث احتوى على ادلرجعية الدولية للتدقيق اخلارجي، 

، فتعلق 610أما الفصل الثاين مت ختصيصو لتنفيذ عملية التدقيق اخلارجي يف ظل معيار التدقيق الدويل رقم 
ادلبحث األول بإجراءات تنفيذ عملية التدقيق أما ادلبحث الثاين احتوى على دور ادلدقق اخلارجي يف تقييم نظام 

الرقابة الداخلية وإعداد التقرير، أما ادلبحث الثالث تضمن ما يقوم بو ادلدقق اخلارجي من تقييمات ألعمال 
 .610التدقيق الداخلي مبوجب معيار التدقيق الدويل رقم 

     بينما يف الفصل الثالث تطرقنا إىل التدقيق الداخلي يف ظل احلوكمة وعالقتو بالتدقيق اخلارجي، فتعلق ادلبحث 
األول مبدخل إىل حوكمة الشركات، فيما احتوى ادلبحث الثاين على إطار عام حول التدقيق الداخلي، أما ادلبحث 

 .الثالث فتناول دور التدقيق الداخلي يف تفعيل احلوكمة وعالقتو بالتدقيق اخلارجي يف نفس السياق

    وتناول الفصل التطبيقي مدى اعتماد ادلدقق اخلارجي يف اجلزائر على أعمال التدقيق الداخلي باعتباره ركيزة 
أساسية للحوكمة، فأشار ادلبحث األول إىل واقع شلارسة مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر، وتضمن ادلبحث الثاين 
على خطوات وإجراءات الدراسة، يف حُت احتوى ادلبحث الثالث على أداة الدراسة ادليدانية، أما ادلبحث الرابع 

 .فتناول نتائج الدراسة ادليدانية
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 تمهيد   

     يلعب التدقيق دورا ىاما يف احلياة االقتصادية فهو من ادلواضيع اليت تعَتىا اجلمعيات وادلنظمات ادلهنية أعلية 
 .خاصة يف مجيع أضلاء العادل، كما أن دراستها تعد من ادلوضوعات ادلتقدمة أكادؽليا

    يبدأ عمل ادلدقق عندما ينتهي عمل احملاسب، فلما ينتهي احملاسب من ذبميع وتبويب وتسجيل ادلعلومات 
اخلاصة بالعمليات اليت قامت هبا ادلؤسسة يقوم ادلدقق بعد ذلك بفحص تلك ادلعلومات وينتهي بإبداء رأيو الفٍت 

 .احملايد حول مدى سالمتها وصحتها

    انطالقا شلا سبق كان ال بد من توفر إطار نظري ػلكم مهنة تدقيق احلسابات، فأصدرت سلتلف اذليئات 
 .  احلكومية وادلهنية واألكادؽلية إرشادات ومعايَت يتم التقيد هبا لضمان فعالية عملية التدقيق

 :ويف ىذا الفصل النظري سنتناول

 .عموميات حول التدقيق اخلارجي: ادلبحث األول
 .عموميات حول ادلدقق اخلارجي: ادلبحث الثاين

 . ادلرجعية الدولية للتدقيق اخلارجي: ادلبحث الثالث
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 عموميات حول التدقيق الخارجي: المبحث األول

     لقد تطورت مهنة التدقيق نظرا لتطور احلياة االجتماعية واالقتصادية، وإن ادلتتبع ذلذه التطورات يالحظ حتما 
حجم االىتمام ادلتزايد الذي حظيت بو وىذا يدل على الدور الكبَت الذي تلعبو يف ربقيق النمو االقتصادي 

والرفاىية للمجتمع، لذا سعت سلتلف ادلنظمات واذليئات الوصية إذل ربديد إطار نظري يصون ىذه ادلهنة، كما 
 .اىتمت بذات الشأن البحوث والدراسات األكادؽلية

 نشأة التدقيق الخارجي، مفهومو وخصائصو: المطلب األول

        التطور التاريخي للتدقيق الخارجي: أوال

نشأت مهنة التدقيق نظرا حلاجة اإلنسان إذل التحقق من صحة البيانات احملاسبية ادلتعلقة بنشاطاتو ليستطيع      
ازباذ القرارات، وقد تعلق ىذا يف بادئ األمر باحلكومات مثل ما ثبت عن مصر واليونان فيما ؼلص احلسابات 

وتعلل احلاجة إذل التدقيق أيضا بوجود تعارض يف ادلصاحل بُت ادلسؤولُت عن إعداد  ،1العامة ادلتعلقة حبكوماهتا
وتقدًن ادلعلومات احملاسبية ومستخدمي القوائم ادلالية، فخدمات التأكيد اليت يقدمها ادلدقق هتدف إذل زيادة جودة 

ن تكون مرتكزة على معلومات موثوقة وذات أحىت يتم ازباذ قرارات سليمة غلب ، ف2ادلعلومات ادلقدمة لإلدارة
 على االعتمادمصداقية، ىنا التدقيق يلعب دورا ىاما ومؤثرا عن طريق توفَت تقارير موضوعية وحيادية سبكن من 

 .4، ويعد وسيلة هتدف إذل ربسُت نشر ادلعلومات ادلالية وكذا تأمُت أداء األسواق ادلالية3ىذه التقارير

 احملاسبة الضريبية، وتبع دأصل التدقيق يعود إذل السلطات ادلصرية القدؽلة اليت عينت فاحص مستقل عن      
 احلسابات والتقرير راجعةمث الرومان مث اإلقطاع من النبالء اإلصلليز الذين عينوا مدققُت دل (اليونان) ذلك اإلغريق

 خبدمات ادلدققُت للتأكد من االستعانةحلكوميت مصر واليونان يف كان  تارؼليا السبق ، لذا5عنها بواسطة اخلدم

                                                             
. 17، ص2007األردن، - عمان ،، دار وائل، الطبعة الرابعة-الناحية النظرية والعملية-علم تدقيق الحسابات  خالد أمُت عبد اهلل،  1
أعلية التدقيق اخلارجي على عمليات التجارة االلكًتونية للشركات ادلساعلة العامة األردنية يف ظل معيار التدقيق الدورل رقم " الشوبكي يونس عليان،  2

. 78، ص2012 أبريل ،، الفكر احملاسيب، العدد األول، مصر"1013
. 6، ص2006، الدار اجلامعية، القاىرة، المراجعة بين النظرية والتطبيق أمُت السيد أمحد لطفي،  3

4  Sylvie Harbour, "Qualité de l'audit:enjeux de l'audit interne et externe pour la gouvernance des organisations", 
Revue d'analyse comparé en administration publique, n° 3, 2012, p181. 

. 30، ص2009 ،األردن- عمان ،، دار صفاء، الطبعة األوذلالمدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث أمحد حلمي مجعة،  5
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، وكان ادلدقق يستمع إذل القيود ادلثبتة بالدفاتر والسجالت للتحقق من صحتها، لذا 1صحة احلسابات العامة
، وفيما يلي ادلراحل التارؼلية اليت مر هبا 2 ومعناىا يستمعaudireفأصل كلمة تدقيق مشتقة من الكلمة الالتينية 

 :التدقيق اخلارجي

 يف بداية ىذه الفًتة اقتصرت احملاسبة على سلطات الدولة وادلشروعات العائلية : للميالدية1500قبل عام  -
اليت كانت هتتم خاصة جبرد ادلخزون السلعي، حيث تكون ىذه العملية متكررة عدة مرات يف الفًتة الواحدة، 

، ففي ىذه الفًتة كان يستمع ادلدقق 3واذلدف منها ىو الوصول إذل الدقة ومنع أي تالعب أو غش بالدفاتر
 دبعٌت يستمع، وقد audire اشتق من الكلمة الالتينية  auditorإذل احلاالت اليت تعرض عليو، حىت أن امسو 

انصب االىتمام الرئيسي للتدقيق يف تلك الفًتة على منع التزوير من قبل ادلسؤولُت عن حيازة األشياء ادلادية 
 .4والتأكد من أمانتهم

، وانصب "لوكاباتشيلو" ىذه الفًتة ظهر فيها نظام القيد ادلزدوج دبعرفة اإليطارل :1850 إلى 1500من  -
ىدف التدقيق على محاية ادلمتلكات وأعلها النقدية والبضاعة مع توجيو بعض االىتمام دلنع واكتشاف 

 .األخطاء والغش
يف ىذه الفًتة ظهرت الشركات ادلساعلة الكبَتة احلجم اليت سبخضت عن الثورة : 1905 إلى 1850من  -

الصناعية، حيث ظهرت احلاجة إذل وجود ارباد دلهنة التدقيق وىنا كان اذلدف األساسي للتدقيق ىو اكتشاف 
األخطاء والغش والعمل على منعهما، كما مت توجيو بعض االىتمام لفحص نظام الرقابة الداخلية من خالل 
الطرائق احملاسبية ادلستخدمة، وكذا استخدام أسلوب الفحص بالعينة على نطاق زلدود بعد ما كان األسلوب 

    .5السائد يف التدقيق ىو الفحص التفصيلي لكل العمليات
يف ىذه ادلرحلة ىدف التدقيق اقتصر على التأكد من صحة وعدالة ادلركز ادلارل، : 1933 إلى 1905من  -

حيث بدأ االعًتاف بنظام الرقابة الداخلية وإعداد برنامج لعملية التدقيق مع تغَت أسلوب التدقيق بشكل كبَت 

                                                             
. 17، ص2010األردن، - عمان مكتبة اجملتمع العريب، الطبعة األوذل، ،(1)تدقيق الحسابات  سامي زلمد الوقاد، لؤي زلمد وديان،  1
. 17،18 خالد أمُت عبد اهلل، مرجع سابق، ص 2
، اجمللة العربية لإلدارة، "دراسة ميدانية على قطاع غزة: إمكانية تطبيق معايَت التدقيق الدولية يف فلسطُت" درغام ماىر موسى، مطَت رأفت حسُت،  3

. 2ص ،2008 يونيو األردن،، 1العدد 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه (دراسة حالة الجزائر) نحو تحسين أداء المراجعة المالية في ظل معايير المراجعة الدولية ديلمي عمر،  4

. 2، ص2017-2016 الشلف، -يف علوم التسيَت، جامعة حسيبة بن بوعلي
. 56 درغام ماىر موسى، مطَت رأفت حسُت، مرجع نفسو، ص 5
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زاد االعًتاف بأعلية التدقيق اخلارجي، حيث أنو أول  ، أي1من التدقيق التفصيلي إذل استخدام أسلوب العينة
من اعًتف هبذه األعلية األستاذ دكسي الذي بُت أن نظام الرقابة الداخلية الفعالة يعوض عن التدقيق 

 : التفصيلي، كما بُت أىداف التدقيق الرئيسية ىي كما يلي
 .اكتشاف الغش واخلطأ -
 .اكتشاف ومنع األخطاء الفنية وأخطاء ادلبادئ احملاسبية -
 .ربديد ادلركز ادلارل ورحبية ادلؤسسة -
 .توقف على جودة نظام الرقابة الداخليةي ا يعتمدهليتالعينات االتفاصيل اليت يقوم هبا ادلدقق اخلارجي و -
. 2من أىم األعمال اليت يقوم هبا ادلدقق مبدئيا ىي فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية -

يف ىذه الفًتة تطورت أىداف وأساليب التدقيق، حيث بدأ االىتمام بنظام الرقابة : 1940إلى 1933من  -
الداخلية كنظام مستقل عن النظام احملاسيب ادلطبق بادلؤسسة وأصبح أسلوب الفحص بالعينة ىو القاعدة وليس 

 .االستثناء، كما ظهرت أعلية الربط بُت حجم العينة وكيفية اختيارىا ومدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية
أصبح اذلدف الرئيسي لعملية التدقيق ىو إبداء الرأي الفٍت احملايد حول عدالة القوائم : 1940ما بعد عام  -

ادلالية، كما ازداد االىتمام واالعتماد على نظام الرقابة الداخلية إضافة إذل ظهور ما يعرف بالتدقيق االجتماعي 
 .3والبيئي

 :      من خالل استعراض مراحل تطور مهنة التدقيق صلد أن التطور فيها أخذ اذباىُت وعلا

دون توسيع جملاذلا وذلك من خالل االستعانة  (ادلالية)اذباه رأسي، وذلك يرفع كفاءة التدقيق التقليدية  -
 .العينة اإلحصائية، التحليالت ادلالية وحبوث العمليات- باألساليب ادلتطورة مثل احلاسب

اذباه أفقي، من خالل توسيع رلال التدقيق وعدم االقتصار على شكلها التقليدي القائم على التدقيق احلسايب  -
وادلستندي والفٍت للدفاتر والسجالت وإبداء الرأي الفٍت احملايد إذل أداة لتوفَت ادلعلومات خلدمة أطراف متعددة 

                                                             
. 3، صسابقمرجع ،  ديلمي عمر 1
. 18 ص،2006 ،األردن-  عمان،، دار وائل، الطبعة الثالثةمدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعملية ىادي التميمي،  2
. وموضوع نفسهما ديلمي عمر، مرجع  3
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منها إدارة ادلشروع،كما ظهر ما يعرف بالتدقيق االجتماعي الذي يهتم بتقييم األداء االجتماعي 
 .1للمشروعات

مفهوم التدقيق الخارجي : ثانيا

    يعد التدقيق علم من العلوم اإلنسانية ومهنة مستقلة بذاهتا ألهنا تتطلب من شلارسها التكوين والتعليم، 
التخصص والتدريب لكسب ثقة اجلمهور، تتميز خدماهتا بادلصداقية والشفافية، ىذه ادلقومات اليت سبق وأن 

ن تزداد فتزداد معها ثقة اجلمهور بصفة عامة ومستخدمي القوائم ادلالية أتوافرت يف مهنة التدقيق من ادلتوقع 
 احلسابات بصفة خاصة، وىذا ألن ادلهنة تطور نفسها هبدف مواكبة التطورات السريعة يف بيئة دققوتقارير م
  .2األعمال

يعد أداة من أدوات الرقابة سواء الرقابة ، و3     التدقيق يعٍت التشخيص وىو يعد مفهوم من مفاىيم الرقابة
، فقبل كل شيء ىو 4اخلارجية على اإلدارة أو رقابة اإلدارة نفسها على عمليات ووظائف وأقسام وموارد ادلشروع

حسب ، و5شلارسة لو دور استشاري ورقايب للجوانب ادلالية وفقا للقواعد ادلوضحة يف التشريعات وادلعرفة داخليا
أما كل من ، 6 ىو يف الواقع رقابة الرقابات، وىو يقيس ويقيم فعالية كل الرقابات داخل ادلؤسسة p. canduتعبَت

 Bécour وBouqui يرون التدقيق بأنو النشاط الذي يطبق بكل استقاللية إجراءات متسقة ومعايَت معينة 
 .لتقييم مدى كفاية وفعالية، أمان وأداء كل أو بعض األعمال ادلضطلع هبا يف ادلنظمة بناءا على ادلعايَت ادلوجودة

 التدقيق بأنو عملية مجع وإجراء تقييم موضوعي وشامل لألدلة ادلتعلقة الرابطة األمريكية للمحاسبة   كما تعترب 
بإثباتات مرتبطة باألحداث والوقائع االقتصادية من أجل ضمان االتساق بُت ىذه التأكيدات وادلعايَت ادلقبولة، 

 . 7وتقدًن نتائج ىذه التحقيقات إذل ادلستخدمُت

                                                             
. 56 درغام ماىر موسى، مطَت رأفت حسُت، مرجع سابق، ص 1
 .3ص، 2000، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، أصول المراجعةعبد الفتاح زلمد الصحن، رجب السيد راشد، زلمود ناجي درويش،  2

3 YYon Mough, les nouvelles pratiques de l'audit de management, Afnor, 2008, p25. 
.  عبد الفتاح زلمد الصحن ، رجب السيد راشد، زلمود ناجي درويش، مرجع وموضوع نفسهما 4

5 Christophe villalonga, l'audit qualité interne, Dunod, 2ème édition, paris, 2000, p3.  
6 Michel weill, l'audit stratégique (qualité et efficacité des organisations), Afnor, 2ème tirage, 1999, p39. 
7 Ziani Abdelhak, Le rôle de l'audit interne dans l'amélioration de la gouvernance d'entreprises: cas 
Entreprises Algériennes, thèse de doctorat en science Economiques, 2013-2014, p16,17. 
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يف  IFAC التابع جمللس االرباد الدورل للمحاسبُت IAASBرللس معايَت التدقيق والتأكيد الدورل     أما 
تأكيد معقولة لذلك يعرف اجمللس مهمة  (عملية)إذل أن التدقيق يعد مهمة يشَت اإلطار الدورل لعمليات التأكيد 

عملية يبدي فيها ادلمارس استنتاجا مصمما لرفع درجة ثقة ادلستخدمُت ادلقصودين باستثناء اجلهة "التأكيد بأهنا 
ادلسؤولة على تقييم أو قياس موضوع مقابل ادلقاييس، ونتيجة تقييم أو قياس ادلوضوع ىي ادلعلومات اليت تنجم 

 . 1"عن تطبيق ادلقاييس

عبارة عن عملية منظمة ومنهجية جلمع و تقييم األدلة " التدقيق جمعية المحاسبة األمريكية     وحسب 
والقرائن بشكل موضوعي، واليت تتعلق بنتائج األنشطة واألحداث االقتصادية لتحديد مدى التوافق والتطابق بُت 

ىذه النتائج وادلعايَت ادلقررة وتبليغ األطراف بنتائج التدقيق، فهدفو األساسي ىو إعطاء رأي فٍت زلايد حول مدى 
 .     2"التعبَت عن مصداقية ادلركز ادلارل ونتائج أعمال الفًتة ادلالية للشركة

عبارة عن عملية منظمة جلمع "ا  علميأن التدقيق (1972) لجنة المفاىيم األساسية للتدقيقنشرت     وقد 
وتقييم أدلة وقرائن إثبات عن افًتاضات بوقائع وأحداث اقتصادية بطريقة موضوعية دلعرفة مدى صحة ىذه 

. 3" النتائج دلستخدمي ادلعلوماتوإيصال ومدى سبشيها مع ادلعايَت احملددة االفًتاضات

التدقيق ىو عملية منتظمة ومستقلة " أن ISO 19011-2002و ISO 9000-2005   وتشَت ادلعايَت 
التسجيالت، تصرػلات احلقائق، ادلعلومات ذات الصلة دبعايَت التدقيق )وموثقة للحصول على أدلة التدقيق 

رلموعة السياسات، )، وتقييمها بشكل موضوعي لتحديد مدى استيفاء وتطبيق معايَت التدقيق (والتحقق منها
 .  4(اإلجراءات، ادلتطلبات ادلستخدمة كمرجع

 

 

 
                                                             

. 23 أمحد حلمي مجعة، مرجع سابق، ص 1
. 78 الشوبكي يونس عليان، مرجع سابق، ص 2
 االقتصادية، رللة الغري للعلوم "دور ادلدقق اخلارجي يف ظل التحديات ادلعاصرة يف احلد من ظاىرة غسيل األموال" الفتلي قيصر علي عبيد،  3

. 347، ص2014، 30واإلدارية، العدد
4 Vincent lacolare, pratiquer l'audit à valeur ajoutée, Afnor, France, 2010, p10. 
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 :    التدقيق أيضاوقد عرف       

 وتقييمها بطريقة االقتصاديةعملية منتظمة للحصول على القرائن ادلرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث أنو    "
موضوعية لغرض التأكد من درجة مسايرة ىذه العناصر للمعايَت ادلوضوعية، مث توصيل نتائج ذلك إذل األطراف 

 ".ادلعنية

أن يقوم شخص مهٍت بفحص الدفاتر والسجالت وادلستندات، مث احلصول على أدلة اإلثبات الكافية إلعطاء    "
 صلد أن التدقيق يتضمن وظيفتُت أساسيتُت وعلا فمن ىذارأي فٍت زلايد حول عدالة وسالمة القوائم ادلالية، 

 عليو يف ترشيد لالعتمادفحص الدفاتر والسجالت، إبداء رأي فٍت زلايد يف شكل تقرير هنائي يصدره ىذا األخَت 
 .1"القرارات

عملية منظمة يقوم هبا مدقق مستقل ليبدي رأيو احملايد حول عدالة القوائم ادلالية ادلتعلقة بوحدة اقتصادية  "  
   .2"معينة هبدف إفادة األطراف ذات ادلصلحة

مجع وتقييم موضوعي لألدلة بغرض احلصول على رأي زلايد حول مدى عدالة وصدق القوائم ادلالية للمساعدة   "
 .  3"على ازباذ القرارات

عملية فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات وادلستندات واحلسابات والدفاتر اخلاصة بادلشروع زلل التدقيق   "
فحصا انتقاديا منظما قصد الوصول إذل رأي فٍت زلايد حول مدى عدالة القوائم ادلالية عن الوضع ادلارل لنفس 

 . 4"ادلشروع يف هناية فًتة زمنية معينة، ومدى تصويرىا لنتائج أعمالو من ربح أو خسارة خالل نفس الفًتة

                                                             
 .13،14،15 ص،2006 ، األردن،، دار ادلسَتة، طبعة أوذلتدقيق الحسابات المعاصر غسان فالح ادلطارنة،  1
. 7 ص، عبد الفتاح زلمد الصحن، رجب السيد راشد، زلمود ناجي درويش، مرجع سابق 2
حول  حالة تقرير المراجع-المالية للمراجع وآثارىا على اتخاذ القرارات في ظل األزمات المالية العالمية التقاريرشدري معمر سعاد،   3

. 6، ص2015-2014زلمد بوقرة، بومرداس، أ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، زبصص مالية وزلاسبة، جامعة سونلغاز
دراسة ميدانية على : مدى التزام مدققي احلسابات بتحديد وتقييم عوامل الغش يف القوائم ادلالية"سليم أمحد زلمد، بالقاسم أزلارب سعد سليمان،   4

الفرص والتحديات والتطلعات، جامعة البلقاء التطبيقية، -منظمات األعمال-، ادلؤسبر العلمي الدورل األول"مكاتب تدقيق احلسابات بالعاصمة عمان
.  6ص، 2015األردن، 
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حسب  ادلالية القوائم صحة ومصداقية للتأكد من االستقصاء على تقوم ادلعلومات من جملموعة فحص عملية"   
 ىذا إيصالمع  القوائم تلك مستخدمي احتياجات تلبية وبالتارل عليها، ادلتعارف  التدقيقمعايَت ما جاءت بو

. 1"مدى االعتماد عليها يف ربديد دلساعدهتم ادلعنية لألطراف الرأي
نشاط يطبق بشكل مستقل إجراءات ومعايَت متناسقة للتدقيق لتقييم مدى الكفاية، ادلالئمة وسالمة وأداء    "

 .2"مجيع أو جزء من اإلجراءات اليت يتم تنفيذىا يف منظمة من خالل الرجوع إذل ادلعايَت
فحص انتقادي للتحقق من أن نشاط ادلؤسسة ينعكس بدقة يف احلسابات السنوية وفقا للوائح ادلعمول هبا،    "

  .3"وىو احلكم على إدارة ادلسَتين وىو إجراء رقابة تنفيذ أىداف ادلؤسسة
 :تعريف شامل للتدقيق يغطي ادلفهوم واألىداف احلديثة للتدقيق      وفيما يلي 

عملية فحص وتقييم مدى سالمة ومصداقية البيانات يف ضوء أدلة وقرائن إثبات كافية، وإعداد يعد التدقيق  "  
 :ا يليتقرير فٍت زلايد يرفع جلهات متعددة، وترتكز ىذه العملية أساسا على القيام مب

 عملية تضمن سالمة وصحة العمليات ادلالية ادلسجلة يف الدفاتر والسجالت احملاسبية وكذا التأكد :الفحص -
 .من مصداقية ادلستندات الداخلية واخلارجية اليت مت التسجيل احملاسيب على أساسها

 التحقق من وجود وملكية األصول وكذا التحقق من القيم ادلسجلة يف القوائم ادلالية، بالتارل :التحقق -
 . على عدالة القوائم اخلتامية ومن مث إبداء الرأي الفٍت احملايداالطمئنان

 . يعٍت تقييم أصول وخصوم قائمة ادلركز ادلارل يف ظل األسس والسياسات:التقييم -
 يعٍت اإلفصاح عن نتائج الفحص والتحقيق والتقييم يف شكل رأي فٍت زلايد لفًتة زمنية معينة معربا :التقرير -

 .4االقتصاديةعن ادلركز ادلارل احلقيقي للمؤسسة 

 

 
                                                             

، ادللتقى الوطٍت حول واقع وآفاق النظام احملاسيب "اجلزائرية احملاسبية البيئة يف ادلارل احملاسيب النظام تطبيق و تكييف آفاق "،إمساعيل  رزقي،زلمد  سفَت 1
 . 3، ص2013 ماي 6-5ادلارل يف ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف اجلزائر، 

2 Henri Bouquin, Jean-Charles Bécour, Audit opérationnel (efficacité, efficience, ou sécurité), Economica, 
2ème édition, p12. 
3 Khelassi Reda, l'audit interne - audit opérationnel, Houma, 2ème édition, Alger, 2007, p24. 

. 18،19 ص،2009 عمان، ،، دار كنوز ادلعرفة، الطبعة األوذلدراسة متعمقة في تدقيق الحسابات زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب،  4



التدقيق الخارجي في ظل المعايير الدولية                          الفصل األول                                 

 

9 
 

 فروض ومبادئ التدقيق: المطلب الثاني

 فروض التدقيق: أوال

، حيث يعتمد عليها يف 1    تعرف الفروض بأهنا متطلبات أو معتقدات ترتكز عليها ادلقًتحات، القواعد واألفكار
، وؽلكن تلخيص 3، وتعد ىذه الفروض ذبريبية أي أنو ؽلكن تغيَتىا والتطوير فيها2حل ادلشاكل وترشيد السلوكيات

 :أىم الفروض اليت تستند عليها عملية التدقيق فيما يلي

إلزالة حالة عدم التأكد يلجأ إذل توافر رلموعة من األدلة الكافية لإلثبات، ويرجع عدم : فرض عدم التأكد -1
 :التأكد يف اجملال احملاسيب إذل األسباب التالية

 .االستخدام غَت ادلتكامل للبيانات احملاسبية -
 .عدم القدرة على تقرير كافة الظروف ادلستقبلية عند ازباذ القرارات -
 .4عدم وجود نظام جيد لالتصال يف التنظيم -

دبوجب ىذا الفرض يتمتع ادلدقق حبرية االطالع على الدفاتر والسجالت : فرض استقالل المدقق -2
وادلستندات، وكذا مساءلة إدارة ادلنشأة عن كل البيانات، ومن مث التقرير عن ذلك وإبداء رأيو، ذلك أن 

جوىر عملية التدقيق ىو استقالل ادلدقق وحياده، فإذا دل يكن مدقق احلسابات مستقال فال يكون للتدقيق 
أي قيمة أو معٌت، وليس من ادلعقول أن يتم االعتماد على مدقق احلسابات إذا كان رأيو متأثرا باجلهة اليت 

 :،  واستقالل ادلدقق يكون5يقوم بتدقيقها
 أي أن يتجرد ادلدقق من أي دوافع أو ضغوط أو مصاحل خاصة عند إبداء رأيو الفٍت :(حقيقي)استقالل ذىني 

احملايد، حيث أن ذلك ينسجم مع النظرية الذاتية الشخصية اليت ترى أن االستقالل حالة ذىنية ال ؽلكن وضع 

                                                             
. 20 غسان فالح ادلطارنة، مرجع سابق، ص 1
. 50 أمحد حلمي مجعة، مرجع سابق، ص 2
.  غسان فالح ادلطارنة، مرجع وموضوع نفسهما 3
. 21، ص2005األردن، - عمان، ، دار صفاء، الطبعة الثانيةالمدخل إلى التدقيق الحديث أمحد حلمي مجعة،  4
المدرجة  نموذج مقترح للتنبؤ بالعوامل المؤثرة على احتمال تغيير مدقق الحسابات الخارجي في الشركات نادر يوسف زلمد صالح الدين،  5

، 2015-08-23 عمان، ،، أطروحة مقدمة استكماال دلتطلبات درجة الدكتوراه زبصص زلاسبة، جامعة العلوم اإلسالمية العادليةفي بورصة فلسطين
. 17ص
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معايَت أو مقاييس ذلا، ذلك أن ىذه ادلعايَت قد تتغَت لكن االستقالل الذىٍت ال يتغَت مفهومو، حيث أنو غلب 
 .1على ادلدقق أن يكون أمينا ونزيها يلتزم الصدق يف شهادتو ويكشف عن احلقيقة يف تقريره

 أي أن تكون ىناك أعراف وقواعد مهنية لضمان عدم سيطرة إدارة الشركة على مدقق :استقالل ظاىري 
احلسابات، وضمان عدم وجود أي ارتباط دلصاحلو بإدارة الشركة، وىذا ما تنظر إليو النظرية ادلوضوعية على أنو 

  .2مسألة موضوعية بعيدة عن شخصية ادلدقق وتفكَته

 :  ىذا الفرض غلعل ادلدقق مستقال يف 

 وىذا يشمل ما يلي:إعداد برنامج التدقيق  : 
 .عدم تدخل إدارة ادلشروع يف استبعاد أو ربديد أو تعديل أي جزء من برنامج التدقيق -
 .تعاون إدارة ادلشروع وعدم التداخل يف تنفيذ أي جزء من إجراءات الفحص -
عدم وجود أية زلاوالت من اخلارج للتأثَت على سَت خطوات التدقيق خبالف ما تتطلبو عملية التدقيق  -

 . 3نفسها
 يعٍت ذلك أن يكون ادلدقق بعيد كل البعد عن أي ضغوطات أو تدخل يف عملية اختيار : في مجال الفحص

 :، وىذا يشمل4اجملاالت واألنشطة والسياسات وادلفردات اليت سوف زبضع لعملية الفحص
 .حق ادلدقق يف اإلطالع على مجيع السجالت وادلستندات اليت يراىا ضرورية لعملية الفحص -
 .عدم تدخل اإلدارة يف ربديد رلاالت وأنشطة معينة -
  .5االبتعاد عن العالقات الشخصية -

 

                                                             
. 86، صسابق غسان فالح ادلطارنة، مرجع  1
، اجلزائر، 17، رللة األكادؽلية للدراسات االجتماعية اإلنسانية، العدد"العوامل ادلؤثرة على استقالل مراجع احلسابات"زلمد براق، عمر ديلمي،   2

 . 20، ص2017جانفي 

 ، رللة البحوث ادلالية والتجارية"دراسة ميدانية: دور آليات حوكمة الشركات يف دعم استقالل مراجع احلسابات اخلارجي" الشواريب زلمد عبد ادلنعم،  3
.  88، ص2013 ، مصر، يونيو1العدد، (جامعة بورسعيد–كلية التجارة )

. زلمد براق، عمر ديلمي، مرجع وموضوع نفسهما  4
، رللة العلوم اإلدارية للبحوث "دراسة ميدانية:  وأثرىا على درجة استقاللية ادلراجع اخلارجي وحيادهاالستشاريةاخلدمات " شقوره إيدام زلمد علي،  5

. 176 ص،2013، السودان، 1 العدد،كلية العلوم اإلدارية جبامعة أم درمان اإلسالمية- العلمية
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 أي عدم وجود تدخل أو ضغوط للتأثَت على طبيعة الرأي النهائي عن القوائم ادلالية اخلتامية : في مجال التقرير
 :، ويتضمن اجلوانب التالية1زلل التدقيق

 .عدم وجود أي تدخل من الغَت لتعديل أي حقائق يف التقرير- 
عدم استبعاد بعض العناصر ذات األعلية من التقرير الرمسي للمدقق على الرغم من وجودىا يف تقارير أخرى      - 

 .قد تكون غَت رمسية
 .ذبنب استخدام العبارات الغامضة واليت ربمل أكثر من معٌت- 
عدم التدخل من أي طرف لكي ػلدد للمدقق زلتويات التقرير سواء عند إبداء الرأي الفٍت عن القوائم زلل  - 

 .2التدقيق أو عند عرض احلقائق
دبا أن نظرية اإلثبات يف التدقيق غَت متوفرة فإن ادلدقق غلب أن يكون : فرض توافر تأىيل خاص للمدقق -3

، وىذا ادلفهوم ؽلثل أول معايَت التكوين 3ذو مستوى علمي وعملي كاف، ويعتمد على رأيو الشخصي
الشخصي دلدقق احلسابات، حيث إن قوة أية مهنة واحًتام اجملتمع ذلا تستمد من قوة األفراد الذين يزاولوهنا 

، لذلك على 4وسبسكهم بقواعد السلوك ادلهٍت، وقوة األفراد تعتمد أصال على توفر الكفاءة العلمية والعملية
ادلدقق أن يكون متمكنا من علم احملاسبة وتدقيق احلسابات، وأن يكون على معرفة بكثَت من العلوم 

االجتماعية اإلنسانية الوثيقة الصلة باحملاسبة والتدقيق مثل زلاسبة التكاليف، التحليل ادلارل وأدواتو، وكذلك 
ما تصدره الدولة من قوانُت ضريبية، أو القانون التجاري أو قانون الشركات، وأن يكون ملما باألصول 

 .5العلمية للتنظيم واإلدارة، ودببادئ االقتصاد ليتمكن من تدقيق كافة عمليات ادلشروع
 ىيكل الرقابة الداخلية يشمل بيئة الرقابة، تقدير ادلخاطر، أنشطة :فرض توافر نظام كاف للرقابة الداخلية -4

الرقابة، ادلعلومات واالتصاالت، وحىت يشرع ادلدقق يف أداء عملو وجب عليو اإلطالع على نظام الرقابة 
، فوجود نظام سليم وقوي للرقابة الداخلية داخل ادلؤسسة ؽلكن من التقليل من 6الداخلية وفهمو جيدا

                                                             
، 1,2، آفاق جديدة للدراسات التجارية، العدد"دراسة ميدانية: العوامل ادلؤثرة على استقاللية ادلدقق اخلارجي يف األردن" حسُت علي، خشارمة  1

.  20، ص2002مصر، 
 .176سابق، صشقوره إيدام زلمد علي، مرجع  2 
. 51مرجع سابق، ص، المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث أمحد حلمي مجعة،  3
، دار الثقافة، الطبعة األوذل، (اإلطار النظري واإلجراءات العملية)مراجعة الحسابات المتقدمة  حسُت أمحد دحدوح، حسُت يوسف القاضي،  4

. 171، ص2009األردن، - عمان
. 36، ص2012األردن، - ، دار وائل، الطبعة األوذل، عماناإلطار النظري-تدقيق الحساباتيهاب نظمي، ىاين العزب، إ  5
 .51،52ص، نفسو مرجع ، أمحد حلمي مجعة 6
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حدوث األخطاء والتالعبات إن دل نقل حذفها هنائيا، كما أنو غلعل عملية التدقيق اقتصادية وعملية بتبٍت 
 .1عملية التدقيق االختيارية بدال عن التفصيلية

 ويفسر ىذا الفرض أن تقرير ادلدقق يعترب األساس عند توزيع األرباح :فرض الصدق في محتويات التقرير -5
أو قبول اإلقرار الضرييب، كما أن عبء اإلثبات يقع على ادلدقق وال يستطيع نقلو إذل اإلدارة، وينشأ فرض 

، 2الصدق من حقيقة وضع ادلدقق باعتباره زلل ثقة مجيع األطراف أصحاب ادلصاحل يف ادلنشأة أو خارجها
، أو غَت متحفظ مع إبداء ملحوظة معينة، أو متحفظ، أو (نظيف)فرأي ادلدقق قد يكون غَت متحفظ 

 .  3سليب، حيث كل نوع من أنواع الرأي لو ظروف خاصة غلب توافرىا عند إصداره
 يقوم مدقق احلسابات :فرض خلو القوائم المالية المقدمة للفحص من األخطاء غير العادية أو التالعب -6

بعملية التدقيق بافًتاض أن القوائم وادلعلومات ادلالية  ادلقدمة لو خالية من األخطاء غَت العادية أو التالعب 
ويف حالة عدم ثبات ىذا الفرض فإن عمل ادلدقق يصبح تفصيلي لكافة البيانات وليس اختباري كما ىو 

مفًتض، فوجود األخطاء والتالعبات يتطلب من ادلدقق الفحص التفصيلي لكافة الدفاتر والسجالت ليتأكد 
 .4من وجود أخطاء

يعترب : فرض العناصر والمفردات التي كانت صحيحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل -7
ىذا الفرض أن العمليات اليت قامت هبا ادلؤسسة يف ادلاضي سبت وفق إجراءات سليمة وضمن نظام سليم 

للرقابة الداخلية ستكون كذلك يف ادلستقبل والعكس صحيح، لذا أصبح من الضروري على ادلدقق يف احلالة 
العكسية بذل ادلزيد من العناية ادلهنية لكشف مواطن الضعف يف اإلجراءات ونظام الرقابة الداخلية 

 .5ادلفروض

 مبادئ التدقيق: ثانيا

    اتفق الباحثُت على وجود رلموعتُت من ادلبادئ العلمية للتدقيق، وترتبط ىذه ادلبادئ بكل ركن من أركانو 
  :، وتقسم ىاتُت اجملموعتُت إذل(التأكيد، التقرير)

                                                             
. 14، ص2005 اجلزائر، ،، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانيةالمراجعة وتدقيق الحسابات زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي،  1
.  52سابق، ص مرجع المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث، أمحد حلمي مجعة،  2
، 2007، اإلسكندرية، ادلكتب اجلامعي احلديث، أسس المراجعة الخارجية عبد الفتاح زلمد الصحن، حسن أمحد عبيد، شريفة على حسن،  3
. 43ص
. 22 غسان فالح ادلطارنة، مرجع سابق، ص 4
. 15صمرجع نفسو،  زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي،  5



التدقيق الخارجي في ظل المعايير الدولية                          الفصل األول                                 

 

13 
 

 (الفحص)المبادئ المرتبطة بركن التحقق : المجموعة األولى

ويعٍت ىذا ادلبدأ ادلعرفة التامة بطبيعة أحداث ادلنشأة وآثارىا الفعلية واحملتملة : مبدأ تكامل اإلدراك الرقابي -1
، واذلدف من وراء ذلك ىو تسهيل ادلدقق 1على كيان ادلنشأة وعالقاهتا مع األطراف األخرى من جهة

، ومن جهة 2مهمتو بإلقاء الضوء على كثَت من ادلشاكل اليت قد تصادفو أثناء القيام بعملية تدقيق احلسابات
، وىنا تربز أعلية 3أخرى الوقوف على احتياجات األطراف ادلختلف للمعلومات احملاسبية عن ىذه اآلثار

تقرير ادلدقق كوسيلة ذات فاعلية لتقدًن ادلعلومات عن اآلثار الفعلية واحملتملة وربقيق إشباع حاجة 
 .  4مستخدمي التقرير بقدر اإلمكان

 لفحص مدى الكفاية اإلنسانية يف ادلنشأة جبانب فحص الكفاية :مبدأ فحص مدى الكفاية اإلنسانية -2
اإلنتاجية أعلية يف تكوين الرأي الصحيح لدى ادلدقق عن أحداث ادلنشأة، وىذه الكفاية ىي مؤشر للمناخ 

السلوكي للمنشأة وىذا ادلناخ تعبَت عن ما ربتويو ادلنشأة من نظام للقيادة والسلطة واحلوافز واالتصال 
 .وادلشاركة

 أي أن يشمل مدى الفحص كل أىداف ادلنشأة الرئيسية منها :مبدأ الشمول في مدى الفحص االختباري -3
والفرعية وكذلك كل التقارير ادلالية ادلعدة بواسطة ادلنشأة، مع األخذ بعُت االعتبار األعلية النسبية ذلذه 

، بدليل أن األعلية النسبية تعد من أىم رلاالت إصدار األحكام ادلهنية يف التدقيق، 5األىداف والتقارير
فكفاءة ادلدقق يف إصدار حكمو ادلهٍت عليها ستؤثر يف عملية التدقيق ككل وخاصة عملييت زبطيط أعمال 

 .  6التدقيق وتقوًن النتائج
 ويشَت ىذا ادلبدأ إذل ضرورة اإلقالل إذل أقصى حد شلكن من عنصر التقدير :مبدأ الموضوعية في الفحص -4

، ويف إطار مسعى ادلدقق إذل إبداء رأي فٍت زلايد حول مدى صحة 7الشخصي أو التمييز أثناء الفحص
ادلعلومات احملاسبية يقوم ىذا األخَت بالبحث عن األدلة الكافية ادلدعمة ذلذا الرأي على التأكد من أن كل 

                                                             
 .52سابق، ص مرجع المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث، أمحد حلمي مجعة،  1
. 128 زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع سابق، ص 2
 . مرجع وموضوع نفسهما أمحد حلمي مجعة، 3
. 83 نظمي، ىاين العزب، مرجع سابق، صإيهاب  4
. 23، صمرجع سابق ،المدخل إلى التدقيق الحديث أمحد حلمي مجعة،  5
. 249 حسُت أمحد دحدوح، حسُت يوسف القاضي، مرجع سابق، ص 6
 .وموضوع نفسهما أمحد حلمي مجعة، مرجع  7
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، كما أنو غلب على ادلدقق أن يكون عادال وموضوعيا، حبيث 1البيانات ادلسجلة ذلا مستندات تثبت صحتها
 . 2ال يسمح ألي تأثَت خارجي أن يغَت من طبيعة ما يقوم بو ومن مث يؤثر على موضوعية عملو

 المبادئ المرتبطة بركن التقرير: المجموعة الثانية

 أي أن تقرير مدقق احلسابات يعد أداة لنقل أثر العمليات االقتصادية للمنشأة دلختلف :مبدأ كفاية االتصال -1
  .األطراف ذات ادلصلحة يف وضعها احلقيقي، بالتارل كسب ادلدقق ثقة ادلستخدمُت

 أي أن ػلتوي تقرير ادلدقق توضيحا لكل التصرفات غَت العادية اليت يصطدم هبا ادلدقق، وأن :مبدأ السببية -2
 .تكون ربفظاتو ومقًتحاتو مبنية على أسباب موضوعية

 أي أن يفصح ادلدقق عن كل ما ػلتاج إذل توضيح دلعرفة مدى تنفيذ أىداف ادلنشأة ومدى :مبدأ اإلفصاح -3
، فهذا 3التطبيق السليم للمبادئ واإلجراءات احملاسبية، وكذا توضيح نقاط الضعف يف أنظمة الرقابة الداخلية

ادلبدأ يقضي بعدم إخفاء أية معلومة ذبعل القوائم ادلالية مضللة دلن سيستخدمها يف عملية ازباذ القرارات، 
ال يتمتعون بادلعرفة  (البيانات وادلعلومات احملاسبية)وذلك لوجود عدد كبَت من مستخدمي ىذه القوائم 

احملاسبية الكافية فضال عن أن اإلفصاح يعٍت الوضوح وعدم الغموض وبالتارل فإن ىذه ادلعلومات والبيانات 
 .4غلب أن تعرب بعدالة ووضوح عن الوضع ادلارل احلقيقي للمنشأة

دائرة ضريبة الدخل، ) 5 أي تكون زلتويات تقرير ادلدقق منصفة لكل من ذلم عالقة بادلنشأة:مبدأ اإلنصاف -4
، والذين يولون ىذا التقرير (دائرة اإلحصاءات، طائفة ادلستثمرين، ادلقرضُت ورجال االقتصاد وإدارة ادلشروع

 .  6عناية فائقة يف ازباذ قراراهتم ورسم سياساهتم احلالية منها وادلستقبلية

 

                                                             
. 52 زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، مرجع سابق، ص 1
. 109، صسابق خالد راغب اخلطيب، مرجع ، زلمد فضل مسعد 2
. 53، مرجع سابق، صكيد الحديثأالمدخل إلى التدقيق والت أمحد حلمي مجعة،  3
. 39 ص،2012 األردن، ،، دار زىران، الطبعة األوذلتدقيق الحسابات سعود كايد،  4
 .وموضوع نفسهمامرجع  ، أمحد حلمي مجعة 5
. 89 خالد أمُت عبد اهلل، مرجع سابق، ص 6
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 مبادئ  ربكم ادلسؤوليات 200   وقد صدر عن االرباد الدورل للمحاسبُت يف ادلعيار الدورل للتدقيق رقم 
االلتزام باالستقاللية، الكرامة، ادلوضوعية، الكفاءة ادلهنية والعناية ادلطلوبة، : ادلهنية دلدقق احلسابات وىي

 . 1السرية، السلوك ادلهٍت، وادلستوى العلمي والتكنولوجي

 أىمية وأىداف التدقيق الخارجي: المطلب الثالث

 أىداف التدقيق الخارجي: أوال

     تطورت النظرة إذل أىداف تدقيق احلسابات من أهنا وسيلة الكتشاف الغش واخلطأ أو زلاوالت التالعب 
والتزوير يف الدفاتر والسجالت احملاسبية إذل أن الناتج الرئيسي لعملية تدقيق احلسابات ىو إبداء ادلدقق لرأيو 

، أي التحقق من أن احلسابات تعرب عن الوضعية ادلالية احلقيقية للمؤسسة، 2الفٍت احملايد يف القوائم ادلالية
ونتائج العمليات تعطى يف صورة واضحة والتحقق شلا إذا كان ذلك موافقا للمعايَت احملاسبية ادلطبقة، ىذا ما 
يسمح دلستخدمي القوائم ادلالية، ادلستثمرين، ادلساعلُت، العمالء، الدائنون، وباقي شركاء ادلؤسسة باحلصول 

 .3على ادلعلومات الصادقة اليت ىي يف حوزة مسَتي ادلؤسسة

 :  وؽلكن تلخيص أىداف التدقيق فيما يلي

 .التحقق من مصداقية البيانات احملاسبية -
 .اللجوء إذل أدلة وبراىُت تثبت عن عدالة القوائم ادلالية -
 .التحقق من كينونة وجودة الرقابة الداخلية -
 .اكتشاف األخطاء وأماكن الغش يف الدفاتر والسجالت احملاسبية -
 .4مساعدة إدارة ادلنشأة على وضع اإلجراءات والسياسات ادلناسبة وبالتارل ازباذ القرارات السليمة -
 .مساعدة الدوائر ادلالية للمؤسسات يف ربديد األوعية الضريبية -

 
                                                             

. 34 ىادي التميمي، مرجع سابق، ص 1
. 20 زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع سابق، ص 2

3 Robert Obertm, Marie-Pierre Mairsse, Comptabilité et audit (Manuel et Application), Dunod, Paris, 2009, 
p403. 

األردن، -، مؤسسة الوراق، الطبعة األوذل، عمانأساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية والدولية حسُت القاضي، حسُت دحدوح،  4
. 15ص ، 1999
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 . 1ادلشاركة يف زبطيط االقتصاد الوطٍت دبساعدة اجلهات احلكومية -
 .محاية وحفظ أصول ادلؤسسة -
 .تطبيق إجراءات وتعليمات ادلؤسسة -
 .ربديد وسبكُت إزالة ادلهام ادلتكررة وأيضا األخطاء التشغيلية اليت تؤدي إذل نفقات غَت ضرورية -
 .مطبقة من قبل أقسام اخلدمات (النزاىة، الوضوح، الشفافية)التأكد أن مبادئ االنتظام يف احملاسبة وادلالية  -
ربديد النفقات اليت ال عالقة ذلا بالنتيجة ادلرجوة وادليزانيات عدؽلة الفائدة، حبيث ال ؽلكن تكرارىا  -
 .(ذبديدىا)
 .التحقق من وضع ادلوظفُت وتوزيع القوى العاملة بُت اخلدمات -
 .  2ربديد اخلدمات والوظائف اليت ؽلكن ربقيقها بأقل تكلفة يف ادلؤسسة -
 .  تقييم أداء الوحدات االقتصادية -
 .مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذىا وربديد اضلرافاهتا وكذا أسباب ىذه االضلرافات -
 .ربقيق أقصى كفاية اقتصادية -
 .3ربقيق أقصى رفاىية للمجتمع -

 أىمية التدقيق الخارجي: ثانيا

 :تكمن أعلية التدقيق اخلارجي فيما يلي     

توصيل نتائج التدقيق ألصحاب ادلصاحل من خالل التقرير الذي يعده عند إسبام عملية التدقيق، ىذا األخَت  -
 .الذي يقيم القوائم ادلالية اليت أعدهتا اإلدارة على ضوء ادلعايَت ادلوضوعة

 .    4العمل على زيادة الثقة من خالل التحقق من سالمة ومصداقية ادلعلومات وكفايتها -
إدارة ادلشروع تعتمد اعتمادا كليا على البيانات احملاسبية يف وضع اخلطط ومراقبة األداء، وتعترب اإلدارة تقرير  -

ادلدقق دبثابة شهادة معتمدة بكفاءة وفعالية أدائها وإشرافها للمهام ادلوكولة إليها ودليل دلستخدمي القوائم 

                                                             
. 5 سفَت زلمد، رزقي إمساعيل، مرجع سابق، ص 1

2 Khelassi reda, op.cit, p24. 
. 15، ص سابقمرجع ،  حسُت القاضي، حسُت دحدوح 3
.  4، صنفسو سفَت زلمد، رزقي إمساعيل، مرجع  4
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ادلالية بأن اإلدارة مارست مسؤولياهتا بطريقة سليمة ودقيقة بإعداد القوائم ادلالية وفقا دلبادئ احملاسبة ادلتعارف 
 .1عليها

طائفة ادلستثمرين تعتمد على القوائم ادلالية ادلدققة عند ازباذ أي قرار يف توجيو ادلدخرات واالستثمارات حىت  -
 . 2ربقق ذلم أكرب عائد شلكن

يعد التدقيق ذو أعلية بالغة بالنسبة للدائنُت وادلوردين دلعرفة ادلركز ادلارل والقدرة على الوفاء بااللتزام قبل الشروع  -
 .يف منح االئتمان التجاري والتوسع فيو، وتفاوت نسب اخلصومات اليت سبنحها وفقا لقوة ادلركز ادلارل

القوائم ادلالية ادلدققة تعد أساس تفاوض نقابات العمال مع اإلدارة لرسم السياسات العامة لألجور وربقيق  -
 .مزايا العمال

يف تنمية اجملتمعات من خالل محاية االستثمارات وتوضيح حاالت اإلسراف والتالعب وتوجيو  يساىم التدقيق -
 .3استثمار ادلدخرات وادلوارد ادلتاحة

 تقسيمات التدقيق الخارجي: المطلب الرابع

 من حيث حجم المراجعة: أوال

ويشمل تدقيق كل العمليات اليت جرت خالل الفًتة احملاسبية، ويضم كل العمليات ادلالية، : التدقيق الشامل -1
القيود الدفًتية ادلسجلة يف دفاتر اليومية، حسابات دفاتر األستاذ، التسويات احملاسبية اليت سبت خالل الفًتة، 

 .4ادلستندات واألوراق، وىذا يكون يف حالة أن نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية غَت مطمئنة
 وىو يقوم على انتقاء عينة من العمليات وفحصها وتعميم نتائج الفحص ذلا :(االختباري) التدقيق الجزئي -2

على رلتمع الدراسة، وحجم ىذه العينة يتوقف على متانة وقوة الرقابة الداخلية ادلوجودة يف الشركة، فإذا وجد 
 .5ادلدقق أخطاء يف الدفاتر والسجالت وجب عليو توسيع حجم العينة

 

                                                             
. 25، صلؤي زلمد وديان، مرجع سابق سامي زلمد الوقاد،  1
. 15ىاين العزب، مرجع سابق، ص يهاب نظمي،إ 2 
 .26،27ص ، نفسو سامي زلمد الوقاد، لؤي زلمد وديان، مرجع  3
، ادلكتب اجلامعي (مشاكل التطبيق العملي- المعايير والقواعد- اإلطار النظري)أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل  زلمد السيد سرايا،  4

. 40، ص2007 ،اإلسكندريةاحلديث، 
. 50مرجع سابق، ص  حسُت أمحد دحدوح، حسُت يوسف القاضي، 5
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 من حيث مدى االلتزام في التدقيق : ثانيا

وىو التدقيق الذي يلزم القانون بو وتتعرض الشركات وادلنشآت للمخالفة والعقوبة إذا دل تقم : تدقيق إلزامي -1
، سباما مثل ما تنص عليو 2، و يتمثل يف أعمال ادلراقبة السنوية اإلجبارية اليت يقوم هبا ادلدقق اخلارجي1بو

القوانُت من ضرورة تعيُت مدقق حسابات لشركات ادلساعلة يف سلتلف الدول، وىنا جرى العرف أن يقوم 
رللس اإلدارة يف الشركة بًتشيح مراقب حسابات وتصدر اجلمعية العامة للمساعلُت قرار تعيينو وربديد أتعابو، 

أما بالنسبة للهيئات وادلؤسسات العامة ووحدات اجلهاز اإلداري يف الدولة فعادة ما تتوذل تدقيق حساباهتا 
   .3أجهزة رقابية متخصصة يف كل دولة

ويتم بطلب من أصحاب ادلشروع دون إلزام قانوين، ويتم عن طريق عقد بُت العميل : تدقيق اختياري -2
، 4وادلدقق األمر الذي ػلفظ ألصحاب ادلشروع حقوقهم من أرباح تنشأ يف ادلشروع خالل فًتة زمنية معينة

ويتم االطمئنان على سالمة ادلركز ادلارل للشركة وكذا على مسعتها التجارية، وكذا كسب ثقة األطراف 
 .5اخلارجية اليت تتعامل معها الشركة مثل البنوك، ادلوردين، ادلستثمرين، أجهزة الدولة الضريبية

  من حيث توقيت التدقيق: ثالثا

وىو التدقيق الذي يقوم فيو مدقق احلسابات بالًتدد على ادلنشأة من وقت آلخر أو على : تدقيق مستمر -1
 :، والغرض منو6فًتات دورية أو غَت دورية للقيام بفحص العمليات احملاسبية اليت سبت

 .فحص نظام الرقابة الداخلي، والذي ؽلكن ادلدقق من ربديد وإتباع األسلوب ادلالئم للعمل -
 .7سبكُت ادلدقق من وضع برنامج التدقيق والقيام بالتدقيق عن طريق العينات اليت زبفض عبء ادلدقق -

 :ومن مزاياه

 .سرعة اكتشاف اخلطأ والغش يف وقت قصَت -
                                                             

. 25 إيهاب نظمي، ىاين العزب، مرجع سابق، ص 1
. 27، ص2003، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، من النظرية إلى التطبيق–المراجعة ومراقبة الحسابات  زلمد بوتُت،  2
 .41،42ص، سابق زلمد السيد السرايا، مرجع  3
. 22 ص،2014، دار الكندي، الطبعة األوذل، األردن، تدقيق ومراجعة الحسابات توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اذلادي اسحق ادلصري،  4
. 43، صنفسو زلمد السيد سرايا، مرجع  5
. 46مرجع سابق، ص ،المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث أمحد حلمي مجعة،  6
. 13 سعود كايد، مرجع سابق، ص 7
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 .انتظام العمل دبكتب ادلدقق -
 .تقليل فرص التالعب بالدفاتر والسجالت -
 .1جعل ادلوظف يعمل جبد وبدون إعلال -

يكلف ادلدقق بالقيام دبثل ىذا النوع من التدقيق بعد انتهاء الفًتة ادلالية ادلطلوب تدقيقها، : تدقيق نهائي -2
، وؽلتاز ىذا النوع من التدقيق بضمان 2وبعد إجراء التسويات وربضَت احلسابات اخلتامية وقائمة ادلركز ادلارل

عدم حدوث أي تعديل يف البيانات ادلثبتة بالدفاتر أو تغيَت يف أرصدة احلسابات بعد تدقيقها، حيث تبدأ 
 :، ومن مزايا ىذا النوع3عملية التدقيق بعد ترصد احلسابات وإقفال الدفاتر

 .انصراف ادلدقق إذل عملو دون أن يطالب بالدفاتر والوثائق اليت يفحصها -
 .    4عدم استطاعة ادلوظفُت إضافة أو حذف أي شيء من الدفاتر -

 من حيث الجهة التي تقوم بالتدقيق  :رابعا

ؽلارس من قبل موظف يف الشركة ادلدققة وىو وظيفة تقييم مستقلة سبارس من قبل إحدى : تدقيق داخلي -1
، وىدفو ىو مساعدة أعضاء الشركة يف ادلمارسة الفعالة 5إدارات الشركة لتدقيق وتقييم النشاطات

دلسؤولياهتم، وذلذا الغرض التدقيق الداخلي يوفر ذلم ربليالت، تقديرات، توصيات، آراء ومعلومات متعلقة 
 .  6باألنشطة اليت مت فحصها، ويشمل ىذا تعزيز الرقابة الفعالة بتكلفة معقولة

وىو الفحص االنتقادي احملايد لدفاتر وسجالت ادلنشأة ومستنداهتا بواسطة شخص خارجي : تدقيق خارجي -2
دبوجب عقد يتقاضى عنو أتعاب تبعا لنوعية الفحص ادلطلوب منو، بغية إبداء الرأي الفٍت احملايد عن صدق 

 .7وعدالة التقارير ادلالية للمنشأة خالل فًتة معينة

 :  وفيما يلي توضيح التفرقة بُت التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي

                                                             
. 20،21ص، سابق توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اذلادي اسحق ادلصري، مرجع  1
. 28 خالد أمُت عبد اهلل، مرجع سابق، ص 2
. 35 سامي زلمد الوقاد، لؤي زلمد وديان، مرجع سابق، ص 3
. 52 حسُت أمحد دحدوح، حسُت يوسف القاضي، مرجع سابق، ص 4

5 Khelassi Reda, op.cit, p30. 
6 Bernard Grand, Bernard Verdalle, Audit comptable et financier, Economica, paris,1999, p30. 

. 16، مرجع سابق، صالمدخل إلى التدقيق الحديث أمحد حلمي مجعة،  7
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 مقارنة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي: 01                 الجدول رقم 

 تدقيق خارجي تدقيق داخلي العنصر
دلديري  (العليا)من اإلدارة العامة  الرسالة

 الشركة (مسؤورل)
 (رمسيا من اجلمعية العامة)رللس اإلدارة 

ألطراف ثالثة الذين ػلتاجون حسابات 
 (معتمدة)مصادق عليها 

 :تتعلق بانشغاالت ادلديرية العامة المهمة
ازباذ القرار، كل أنواع التدقيق وكل 

 ادلواضيع

 :تتعلق بادلصادقة على احلسابات
، تدقيق االنتظام فقط يف (التنفيذ السنوي)

 اجملال احملاسيب
نتائج متعمقة دبجرد وجود احتمال  النتيجة

حدوث خلل لتحديد األسباب 
اليت  (األفعال)وربديد اإلجراءات 

 ينبغي القيام هبا

 :نتائج موجزة
الدوائر الرئيسية وادلبالغ  (مراجعة)اختبار 

الكبَتة على مستوى األعلية، لرسم نقاط 
 الضعف واإلبالغ

                  Pierrre SCick, Mémento d'audit interne, Dunod, paris, 2007, p52. :           المصدر  

 عموميات حول المدقق الخارجي: المبحث الثاني

ادلدقق اخلارجي ىو الشخص ادلؤىل قانونا للقيام بعملية التدقيق، يبدي رأي فٍت زلايد حول مدى عدالة   
القوائم ادلالية للمؤسسة زلل التدقيق يف شكل تقرير هنائي، وغلب أن يتميز ىذا األخَت بصفات تتعلق بشخصو 

وأخرى علمية، يلتزم بأداء واجباتو احملددة ويتمتع يف ادلقابل حبقوق تضمن لو تأدية مهامو باستقالل وحيادية تامة، 
حيث يتم تعيينو وعزلو بطرق زلددة وواضحة، يتحمل ادلسؤولية جراء تأدية مهامو أمام عميلو وكذا أمام األطراف 

األخرى ذات ادلصلحة، كما ؽلكنو تقدًن خدمات استشارية خارج إطار مهمتو التدقيقية، وكل ىذا ما سنتناولو يف 
 .ىذا ادلبحث
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 المدقق الخارجي، مفهومو وصفاتو: المطلب األول

 مفهوم المدقق الخارجي: أوال

الشخص الذي ػلمل شهادة سارية ادلفعول دلمارسة مهنتو أو عضوية يف "        يعرف ادلدقق اخلارجي بأنو
مكتب أو شركة مؤىلة للقيام بدور احملاسبُت القانونيُت، ويطلق على الشخص الذي يتحمل ادلسؤولية الشاملة 
عن إصلاز مهمة التدقيق ومن مث يوقع على التقرير، وبإمكانو تفويض بعض األشخاص للقيام دبهام معينة من 

 .1"عملية التدقيق

شخص مؤىل ومدرب ومستقل وزلايد ومسؤول عن الرأي الفٍت الذي يبديو حول مدى تعبَت القوائم   "
 ".ادلالية اخلتامية للمؤسسة على حقيقة ادلركز ادلارل ذلا

     وقد تعددت األلقاب اليت تطلق على ادلدققُت اخلارجيُت واختلفت من دولة ألخرى، ففي اجلزائر مثال 
أو " مندوب احلسابات"أو " مراقب احلسابات"، ويف دول أخرى يطلق عليو"زلافظ احلسابات"يطلق عليو 

، لكن ورغم تعدد األلقاب فإن الدور الرئيسي دلدقق احلسابات دل يتغَت، وىو شخص "احملاسب القانوين"
يعتمد يف ربقيق ىدفو على التحديد الدقيق حلقوقو وواجباتو ذباه ادلؤسسة زلل التدقيق، لذا جاءت النصوص 
القانونية الدولية منظمة ومؤطرة دلهنة ادلدقق اخلارجي، لذا فقد اختلفت عملية التدقيق من دولة ألخرى حبكم 
وجود دول ذات زبطيط شلركز ودول أخرى ذات اقتصاديات حرة، ووجود بورصة وحركة اقتصادية مبنية على 

 . 2الثورة ادلعلوماتية

 

 

 

 

                                                             
.  32ص،  إيهاب نظمي، ىاين العزب، مرجع سابق 1
، 2، اجمللة العربية لإلدارة، العدد -"حالة اجلزائر –أثر تكامل ادلراجعة الداخلية واخلارجية على األداء الرقايب " صديقي مسعود، ابن بلغيث مداين،  2

. 39،40، ص2005األردن، ديسمرب 



التدقيق الخارجي في ظل المعايير الدولية                          الفصل األول                                 

 

22 
 

 (تدقيق القوائم المالية)مهمة المدقق الخارجي : 01 الشكل رقم 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

  :المصدر

Mohamed Hamzaoui, Audit (gestion des risque d'entreprise et contrôle interne-norme 
ISA 200-315-330 et 500, village  mondiale, France, 2005, p14. 

 صفات المدقق الخارجي: ثانيا

تضافرت جهود ادلشرعُت وادلنظمات ادلهنية وادلعاىد واجلامعات على إرساء وجوب وضرورة :  الصفات العلمية -1
الكفاية يف التأىيل العلمي والتدريب العملي يف من ؽلارسون مهنة احملاسبة والتدقيق، حىت فرضت معظم الدول 

 :، ويكون ادلدقق مؤىال علميا أي1عقد امتحان مستوى دقيق دلن يرغب يف شلارسة ادلهنة
أن يكون منتسبا إلحدى معاىد احملاسبُت القانونيُت أو اجلمعيات ادلختصة باحملاسبُت القانونيُت ادلعًتف  -

 .هبا

                                                             
. 33مرجع سابق، ص  إيهاب نظمي، ىاين العزب،1

 تقرير الرأي حول ادلعلومات ادلالية

 برنامج
 الشركاء 
 ادلساعلُت 
 ادلستخدمُت 

 ادلستثمرين 
 الدائنون 
 اإلداريون 

 (مطابقة للمعايَت احملاسبية ادلطبقة)ادلعلومات ادلالية ادلنشورة 

 برنامج

 ادلؤسسة

 مدقق قانوين
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أن يكون حاصال على شهادة جامعية يف التجارة أو االقتصاد أو ادلالية، ولديو اخلربة الكافية على األقل  -
 .1سنة واحدة يف التدقيق

 :كما غلب على ادلدقق أن يكون

ملما بادلبادئ والطرق والنظريات احملاسبية وتطبيقاهتا، االقتصاد وإدارة األعمال والعلوم السلوكية، القانون  -
 .التجاري وادلدين وقوانُت اجلمارك وضريبة الدخل وضريبة ادلبيعات

 .ملما سباما دبحاسبة التكاليف واحملاسبة اإلدارية -
 .2ملما باإلحصاء الرياضي واحلاسوب وتطبيقاتو احملاسبية وكذلك حبوث العمليات -
ملما بادلعلومات الفنية اخلاصة بادلنشأة زلل الفحص عن طريق القيام بالزيارة دلواقع اإلنتاج واخلدمات  -

 .اإلنتاجية واحلصول على ادلعلومات الفنية عن طريق ادلختصُت
متابع للحاالت التطبيقية وما تنشره اذليئات واجلمعيات وادلنظمات العلمية الدولية يف تقارير عن تطبيقات  -

 . 3ادلمارسة الفعلية
 .ذا اطالع واسع ومتتبعا للتطورات يف حقل زبصصو واحلقول ذات الصلة كاإلحصاء واالقتصاد واإلدارة -
 .4متمكنا من لغتو وقادرا على التعبَت هبا ربدثا وكتابة بكل وضوح واقتدار -
 .أن ال ؼلرج عن دائرة اختصاصاتو -
أن يكون يف مستوى اجتماعي وثقايف معادل دلستوى أعضاء رللس اإلدارة على األقل حىت يستطيع  -

 .5مناقشتهم
غلب على ادلدقق أن يتصف بصفات شخصية وأخالقية تؤىلو للقيام بواجبو على :  الصفات الشخصية -2

 :أفضل وجو، وأىم ىذه الصفات
أن يكون أمينا ونزيها يعطي العمل حقو الوايف ويبذل أقصى طاقة فنية، كما غلب عليو أن يوصل النتائج  -

 . 6بدقة وأمانة دون ربريف، كما غلب عليو أن ال غلامل أحدا فيما يبديو من آراء وأن يكون ناصحا
                                                             

.  63 سعود كايد، مرجع سابق، ص 1
. 60 زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع سابق، ص 2
. 81 غسان فالح ادلطارنة، مرجع سابق، ص 3
. 111 خالد أمُت عبد اهلل، مرجع سابق، ص 4
. 80 توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اذلادي إسحق ادلصري، مرجع سابق، ص 5
. 62، صنفسو سعود كايد، مرجع  6
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أن يكون زلافظا على أسرار العميل الذي يدقق أعمالو وأن ال يقوم باإلفصاح عن أية معلومات يطلع  -
، لذا نصت ادلادة العاشرة من قانون مزاولة مهنة تدقيق احلسابات يف األردن على أن ال 1عليها خالل عملو

 العظيم أن أقوم باهللأقسم )يباشر ادلدقق عملو قبل أن ػللف القسم التارل أمام رئيس ديوان احملاسبة 
 .   2(بواجبات مهنيت بأمانة وإخالص وفقا للقوانُت واألنظمة وأن أحفظ سر ادلهنة

 .أن يكون متشبعا بالروح العملية -
 .3أن يكون سيد نفسو ال سلطان عليو -
أن يكون صبورا جلدا ألن أكرب جانب من عملو ذو طبيعة روتينية كثَتا ما تدعوا للملل، وعليو أن ؽلنح  -

 .عملو من روحو ووجدانو ما يكسب ذلك العمل احليوية اليت تقلل من ادللل والسأم
 .4أن ال يوافق على أية عملية إال إذا كان قد تفهم طبيعتها واقتنع بصحتها -
 .أن يكون حرا غَت تابعا ألي جهة إال لضمَته وأن يهتم دبصلحة عملو على مصاحلو الشخصية -
 .أن يقدم النصيحة عندما تطلب منو إذا كانت مرتبطة بعملو -
 .5أن يكون لبقا يف التعامل وأن يكون قادرا على التعبَت بكل وضوح -

 حقوق وواجبات المدقق الخارجي: المطلب الثاني

 حقوق المدقق الخارجي : أوال

دلا كان ادلدقق الرقيب على أعمال اإلدارة واحلارس على حقوق ادلساعلُت وغَتىم من ذوي العالقة بالشركة،   
نراه يصدر يف تقريره حكمو على تصرفات اإلدارة ويكشف للمساعلُت نتائج رقابتو وما استخلصو أثناء قيامو 

، ومن ىذه 6بعملية التدقيق، ومن أجل القيام دبهمتو ىذه غلب أن يتمتع ببعض احلقوق اليت سبكنو من ذلك
 : احلقوق ما يلي

                                                             
. 61 زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع سابق،  1
. 35 نظمي، ىاين العزب، مرجع سابق، صإيهاب  2
. 79، صسابق توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اذلادي إسحق ادلصري، مرجع  3
. 110، صسابق خالد أمُت عبد اهلل، مرجع  4
. 81 غسان فالح ادلطارنة، مرجع سابق، ص 5
. 114، صنفسو خالد أمُت عبد اهلل، ، مرجع  6
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حق اإلطالع على دفاتر ادلنشأة وسجالهتا ومستنداهتا يف أي وقت، ويشمل ذلك مجيع الدفاتر  -
 .1والسجالت احملاسبية وغَت احملاسبية وزلاضر جلسات رللس اإلدارة واذليئة العامة

حق طلب البيانات واإليضاحات اليت يرى ضرورة احلصول عليها، فقد ػلتاج ادلدقق إذل إيضاحات للعديد  -
من ادلواضيع مثل طلب مصادقات العمالء أو ادلوردين أو االستفسار عن أنظمة الرقابة الداخلية اليت يرى 

 .2ادلدقق ضرورة توفرىا للقيام بعملو، لذا غلب على اإلدارة تأمُت كل ما يراه مناسبا وضروريا للقيام بعملو
 بادلائة من ادلساعلُت إذا وجد ذلك ضروريا، ويعترب اجتماع ىذه 15حق دعوة اذليئة العامة بناءا على طلب  -

اذليئة اجتماعا غَت عاديا، كما ػلق لو أن يطلب إذل رللس اإلدارة دعوة اذليئة العامة لالجتماع يف ادلواعيد 
ادلقررة يف نظام الشركة إذا أعلل رئيس رللس اإلدارة توجيو تلك الدعوة، كما ػلق للمدقق أو ادلدققُت 

 .3منفردين أو رلتمعُت أن يطلبوا إذل رئيس رللس اإلدارة دعوة اذليئة العامة يف أي وقت إذا رأوا ذلك مفيدا
ػلق دلدقق احلسابات قانونا أن ػلتجز األوراق وادلستندات للمطالبة بأتعابو واحلصول عليها كاملة وال يقوم  -

 .4بردىا إذل ادلنشأة حىت ػلصل على أتعابو وتكاليف استخراج تلك ادلستندات
حق احلصول على صورة من االستفسارات والبيانات اليت يوجهها رللس اإلدارة للمساعلُت حلضور  -

 .االجتماع
 .حق ادلدقق يف مناقشة عزلو وحبس ادلستندات واألوراق حىت يتم حصولو على أتعابو -
 .5حق امتناعو عن إبداء رأيو يف القوائم ادلالية -
ػلق دلدقق احلسابات ربديد وقت اجلرد دلمتلكات ادلنشأة والتزاماهتا حىت يتحقق من عدالة تصوير القوائم  -

ادلالية لواقع ادلنشأة، وأن يتم ىذا اجلرد ربت إشرافو أو حبضور من ينوب عنو وإال من حقو أن ال يعتمد 
 .على كشوف اجلرد اليت سبت دون أن تكون ربت إشرافو

 واجبات المدقق الخارجي: ثانيا

 :ؽلكن ذكر أىم واجبات مدقق احلسابات اخلارجي على النحو التارل

                                                             
. 73، صسابق زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع  1
. 77 سعود كايد، مرجع سابق، ص 2
 .40،41 صإيهاب نظمي، ىاين العزب، مرجع سابق،  3
. 75، صنفسو زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع  4
. 82 توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اذلادي اسحق ادلصري، مرجع سابق، ص 5
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 يعترب إعداد التقرير الواجب األول من واجبات مدقق احلسابات وغلب أن يقدم ىذا التقرير إذل :إعداد التقرير .1
 :، ويتضمن التقرير على عنصرين أساسيُت علا1ادلساعلُت وغَتىم من األطراف ذوي العالقة

  اإلفصاح عن مطابقة ادليزانية وحساب األرباح واخلسائر ادلعروضُت على اذليئة العامة للقوانُت ولدفاتر
 .الشركة ولوضعها ادلارل

  موقف ادلديرين وأعضاء رللس اإلدارة من حيث تقدؽلهم مجيع البيانات اليت طلبوىا يف سبيل القيام
 .2دبهمتهم وتسهيل إجراء التحقيق ادلادي عن كل الشؤون اليت أرادوا دراستها

غلب على ادلدقق أن ػلضر ىو أو أحد مساعديو اجتماع اجلمعية : حضور اجتماع الهيئة العامة للمساىمين .2
العامة للمساعلُت يف الشركة، وأن يقدم تقريره إذل األعضاء ويقرأه عليهم حبيث يكون تقريرا شامال على مجيع 

 .3البيانات اذلامة والالزمة

 :وعند حضور ادلدقق أو من ينوب عنو غلب عليو أن يتأكد من عدد من األمور منها

 صحة إجراءات الدعوة لالجتماع. 
 التأكد من تدوين زلاضر اجتماعات اجلمعية يف سجل خاص. 
 التوقيع على احملاضر السالفة الذكر مع رئيس اجلمعية وسكرتَتىا. 
 4التحقق من صحة االجتماع قانونا. 

فحص األنظمة ادلالية واإلدارية للشركة وأنظمة ادلراقبة ادلالية الداخلية ذلا والتأكد من مالئمتها حلسن سَت  .3
 .5أعمال الشركة واحملافظة على أمواذلا

غلب على ادلدقق أن يقوم بالفحص والتدقيق الفعلي حلسابات الشركة ودفاترىا دبا ربتويو من قيود يومية  .4
وحسابات أستاذ بغرض التحقق من صحتها وسالمتها وكشف أي أخطاء والعمل على تصحيحها بالتعاون 

                                                             
. 92 غسان فالح ادلطارنة، مرجع سابق، ص 1
. 79 سعود كايد، مرجع سابق، ص 2
 .64،65ص زلمد السيد سرايا، مرجع سابق،  3
. 78 زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع سابق، ص 4
. 42 إيهاب نظمي، ىاين العزب، مرجع سابق، ص 5
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مع زلاسيب الشركة، كما يتوجب على ادلدقق أيضا التحقق من القيم ادلسجلة لعناصر األصول وااللتزامات 
 .1ادلختلفة بأي طريقة من طرق التحقق اليت يراىا مناسبة بالنسبة لكل عنصر من ىذه العناصر

 .الرقابة على صحة تأسيس الشركة ويقوم هبذه ادلهمة حادلا يعُت .5
 .الرقابة على سَت أعمال الشركة وتدقيق حساباهتا دون التدخل يف اإلدارة .6
 العظيم أن أقوم بواجبات مهنيت بأمانة وإخالص وفقا للقوانُت باهللاقسم "القسم )مراعاة أصول ادلهنة  .7

 .2("واألنظمة احملاسبية وأن أحافظ على سر ادلهنة
 :غلب على مدقق احلسابات أن يقدم التوصيات واالقًتاحات ادلالئمة دلا يلي .8

 معاجلة وتصحيح األخطاء اليت مت اكتشافها. 
 عدم الوقوع يف األخطاء مستقبال ما أمكن ذلك. 
 3حسن سَت العمل وإدارة الشركة. 

 مسؤولية المدقق الخارجي: المطلب الثالث

    يعمل مدقق احلسابات على إبداء رأيو حول ما إذا كانت القوائم ادلالية ادلعدة تتفق مع معايَت احملاسبة 
، وىذا الرأي الفٍت احملايد حول عدالة القوائم ادلالية يكون من خالل كتابة التقرير الذي يعد دبثابة رسالة 4ادلطبقة

موجهة إذل مستخدمي القوائم ادلالية، ويرافق تقرير ادلدقق القوائم ادلالية ادلدققة ما يدعم ثقة أصحاب ادلصاحل يف ما 
احتواه تقرير ادلدقق، وتنشأ مسؤولية مدقق احلسابات من خالل التصرفات اليت تصدر عنو وكذا من مدى التزامو 

 .5بآداب وسلوك ادلهنة، وكذا عمليات الفحص اليت يقوم هبا ومدى تطبيقو دلعايَت التدقيق ادلتعارف عليها

فإن مسؤولية ادلدقق تعٍت احلصول على تأكيد معقول بأن القوائم  (240)     وطبقا دلعيار التدقيق الدورل رقم 
ادلالية يف رلملها زبلو من أي ربريف جوىري سواء كان ناتج عن خطأ أو غش، ويف سبيل ذلك فعلى ادلدقق أن 

يقوم بالتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق بشكل صحيح، وتشمل عملية التدقيق شلارسة احلكم ادلهٍت عن تصميم 

                                                             
 .106،107 سامي زلمد الوقاد، لؤي زلمد وديان، مرجع سابق، ص 1
.  82 توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اذلادي اسحق ادلصري، مرجع سابق، ص 2
 .107، صنفسو سامي زلمد الوقاد، لؤي زلمد وديان، مرجع  3

4  Améliorer la coopération entre l'audit interne et l'audit externe, Institut francais de l'audit et du contrôle internes, 
compagne nationale des commissaires aux comptes, 2014, p8. 

. 80 زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع سابق، ص 5
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أسلوب التدقيق من خالل الًتكيز على ما ؽلكن أن ػلدث من ربريفات يف القوائم ادلالية وتنفيذ إجراءات التدقيق 
 . 1استجابة للمخاطر ادلقيمة هبدف احلصول على أدلة كافية ومناسبة

     تتحدد مسؤولية مدقق احلسابات على أساس العقد ادلربم بينو وبُت ادلنشأة، فعند توقيع ادلدقق ذلذا العقد 
تًتتب عليو مهمة إصلاز عملو بعناية ومهارة حبسب األصول ادلهنية، حيث تتم مساءلتو وقت وقوع أي إعلال 

، فعلى الرغم من أن مراقب احلسابات ال يعد ضامنا لعدالة القوائم ادلالية إال أنو تقع 2بصفتو مسؤوال عن ذلك
عليو مسؤولية أساسية يف إبالغ مستخدميها فيما إذا كانت ىذه القوائم ادلالية قد أعدت على ضلو مناسب، وإذا 
اقتنع ادلدقق بأن تلك القوائم غَت عادلة أو إذا دل يستطع الوصول إذل رأي بسبب نقص أدلة اإلثبات ادلطلوبة أو 

 .3وجود ظروف معينة فإنو تقع عليو مسؤولية إعالم ادلستخدمُت بذلك يف تقريره

 تعٍت ادلسؤولية ادلهنية دلدقق احلسابات مدى التزامو بالقوانُت واألنظمة اليت :(التأديبية)المسؤولية المهنية .1
أصدرهتا اذليئات ادلنظمة دلهنة تدقيق احلسابات، حيث يتعرض مدقق احلسابات للعقوبات التأديبية يف حال 

 73 من قانون تنظيم مهنة احملاسبة القانونية رقم 34سلالفتة ذلذه القوانُت واألنظمة، ففي األردن أشارت ادلادة 
اذليئة العليا للتدقيق ) على قيام رللس إدارة مجعية احملاسبُت القانونيُت بتشكيل جلنة تأديبية يف اجلمعية 2003لسنة 

وتعمل ىذه اللجنة على النظر يف ادلخالفات اليت يرتكبها مدققي احلسابات  (واليت حلت زلل رللس مهنة التدقيق
، وتكون قرارات اللجنة التأديبية 4القانونيُت وادلدربُت طبقا ألحكام قانون تنظيم ادلهنة وقواعد السلوك ادلهٍت

خاضعة دلصادقة رللس اإلدارة، ويكون قرار اجمللس خاضعا دلصادقة اذليئة العليا إذا تعلق بإلغاء إجازة مزاولة 
وشطب اسم ادلدقق هنائيا من سجل ادلزاولُت، ومن بُت ادلخالفات اليت تًتتب عنها مسؤولية تأديبية للمدقق ما 

 :يلي

 .إفشاء أسرار الشركة -
 .ادلضاربة بأسهم الشركة اليت يدقق حساباهتا -

                                                             
. 3 أزلارب، مرجع سابق، صبالقاسم سليم أمحد زلمد،  1
. 80 زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع سابق، ص 2
 االقتصادية، رللة جامعة االنبار للعلوم "موقف مراقب احلسابات من تدقيق األدوات ادلالية ادلشتقة" البكوع فيحاء عبد اخلالق، غزال سعاد سعيد،  3

. 581، ص2014، العراق، 12واإلدارية، العدد 
في  أثر ممارسة مدقق الحسابات الخارجي للشك المهني والعناية المهنية على كشف الغش في القوائم المالية" عيسى أمحد عيسى العزام،  4

. 14، ص2015-5-2 عمان، ،، أطروحة دكتوراه الفلسفة زبصص زلاسبة، جامعة العلوم اإلسالمية العادلية"األردن
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ادلصادقة على صحة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات ال تعكس الوضع ادلارل الصحيح للشركة زلل  -
 .الفحص

 .1إبداء رأي ؼلالف ما تضمنتو الدفاتر والسجالت والقوائم ادلالية أو التوقيع على تقارير دل يقم بتوقيعها -

 :ويعد مدقق احلسابات سلال بقواعد وآداب ادلهنة إذا

 .منح عمولة أو مسسرة ألي شخص لقاء حصولو على عمل التدقيق -
 .2دقق حسابات منشأة لو مصلحة شخصية فيها دون أن يشَت إذل ىذه ادلصلحة -

 : من قانون تنظيم مهنة احملاسبة القانونية باألردن على أنو إذا كان ادلخالف زلاسبا قانونيا36كما نصت ادلادة 

 . التنبيو -1
 .اإلنذار اخلطي -2
 .تعليق التسجيل وإيقاف العمل بإجازة ادلزاولة دلدة ال تزيد على سنتُت -3
 . 3إلغاء إجازة ادلزاولة وشطب اسم احملاسب القانوين هنائيا من سجل ادلزاولُت -4

 :أما إذا كان ادلخالف متدربا

 .التنبيو -1
 .اإلنذار اخلطي -2
 .4وقف التدريب دلدة ال تزيد عن سنتُت -3

 يتعرض مدقق احلسابات لعقوبات نتيجة :(بموجب القانون العام)المسؤولية القانونية لمدقق الحسابات .2
قيامو بإعلال يف العمل الذي كلف بو أو نتيجة إخفاءه ألمور مادية يف تقريره كان من ادلستلزم اإلفصاح عنها 

بشكل كامل، وعادة ما تقع ادلسؤولية على عاتق مدقق احلسابات بسبب فشلو يف اكتشاف االحتيال أو اإلبالغ 
عن النشاطات ادلشبوىة للعمالء، وتقع أيضا ادلسؤولية على عاتق مدقق احلسابات نتيجة العتماد البعض على 

                                                             
 .82،83 ص زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع سابق، 1
. 68 سعود كايد، مرجع سابق، ص 2
. 95 غسان فالح ادلطارنة، مرجع سابق، ص 3
. 81، صنفسو زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع  4
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رأي ادلدقق حول القوائم ادلالية بالرغم من عدم وجود عقد بينهم وبُت ادلدقق، الرأي الذي يقر مدى االعتماد على 
ىاتو القوائم ادلالية ومدى صدقها يف التعبَت عن ادلركز ادلارل للمشروع، فإذا حلق هباتو األطراف ذات ادلصاحل أي 

 :  1خسارة ناذبة عن االعتماد على القوائم ادلالية وجب مساءلة ادلدقق، لذا يلزم تقسيم ادلسؤولية القانونية إذل

  تنشأ ىذه ادلسؤولية نتيجة تعاقد مدقق احلسابات مع العميل، : (بموجب العقد)المسؤولية أمام العميل
حيث يشمل العقد كل حقوق وواجبات الطرفُت، وىنا قد يتسبب مدقق احلسابات يف اإلضرار بالعميل نتيجة 

، وتقع على ادلدقق ىذه ادلسؤولية عند عدم اإليفاء بااللتزامات التعاقدية كفشلو يف 2إعلالو عند أداء عملو
إكمال مهمة التدقيق أو الفشل يف اكتشاف االختالسات أو اإلفشاء باألسرار اليت حصل عليها أثناء التدقيق 

 .3أو اخلليط من ىذه األمور، أو عدم إتباعو دلعايَت التدقيق ادلتعارف عليها

 :    وتتمثل ادلسؤولية القانونية للمدقق اخلارجي ذباه عميلو يف ما يلي

ضرورة التزام مدقق احلسابات بالتنفيذ الكامل لبنود العقد ادلربم بينو وبُت العميل، وإن زبلفو يف االلتزام  -
 .بنصوص العقد ادلربم يعرضو للمساءلة من طرف العميل

بذل العناية ادلهنية طبقا دلا تنص عليو معايَت التدقيق ادلتعارف عليها، وما ذبدر اإلشارة إليو أنو إذا بذل مدقق  -
احلسابات العناية ادلهنية عند قيامو باالختبارات الالزمة وإعداد التقرير ىذا ال يؤكد عدم وجود معلومات كاذبة 

 :يف القوائم والتقارير ادلالية، لذا فادلدقق لكي يكون مسؤوال عن اإلعلال العادي ال بد أن تتوافر الشروط التالية
  (األداء)أن يكون ىناك عمل مرتبط دبعيار السلوك. 
 فشل ادلدقق يف األداء وفقا ذلذا العمل. 
 وجود عالقة سببية بُت اإلعلال والضرر احملقق. 
 الطرف اآلخر يتعرض خلسائر أو ضرر فعلي. 
 4اكتشاف التالعب وعدم اإلدالء بادلعلومات وآراء بدون االعتماد على أسس مقبولة. 

                                                             
، رللة "دراسة حالة لدولة اإلمارات العربية ادلتحدة: مسؤولية ادلدقق اخلارجي يف ظل معايَت مجعية احملاسبُت القانونيُت األمريكية" حسن كفاح جبار،  1

. 161، ص2009، العراق، 16جامعة البصرة، العدد - مركز دراسات اخلليج العريب- اخلليجياالقتصادي
. 15 عيسى أمحد عيسى العزام، مرجع سابق، ص 2
. 73 ىادي التميمي، مرجع سابق، ص 3
، مؤسبر "ادلسؤولية القانونية دلراجع احلسابات وبذل العناية ادلهنية يف ضوء ادلعايَت ادلصرية واألمريكية والدولية" السعدين مصطفى حسن بسيوين،  4

 .53،54ص، 2007مايو  مصر، ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية،- حوكمة الشركات وأسواق ادلال العربية
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 وتنشأ ىذه ادلسؤولية ذباه طرف ثالث ال تربطو أي عالقة تعاقدية : (الطرف الثالث)المسؤولية تجاه الغير
مباشرة مع مدقق احلسابات، لكن مسؤولية ادلدقق ذباه ىذا الطرف تنشأ نتيجة اعتماد ىذا األخَت على 

البيانات ادلالية ادلقدمة هبدف ازباذ القرارات، ويف حال التعرض للخسارة تلجأ ىاتو األطراف إذل البحث عن 
 . 1األسباب وراء ذلك واليت يعد من بينها عدم قيام مدقق احلسابات ببذل العناية ادلهنية الواجبة

 تنتج ادلسؤولية ادلدنية دلدقق احلسابات عن أضرار حلقت إما بالعميل أو طرف ثالث أو :المسؤولية المدنية.3
امتناع ادلدقق عن تنفيذ العقد إلحلاق الضرر أو عدم الوفاء بالتزام نشأ عن سياسات اجتماعية أو سياسية 

 .2واجتماعية وشروط العقد معا، كما يعد ادلدقق مسؤوال أمام الطرف الثالث عن الغش واإلعلال

 : على1997 لسنة 22 من قانون الشركات يف ادلملكة األردنية رقم 168    وقد نصت ادلادة 

على رللس اإلدارة يف الشركة ادلساعلة العامة أو مدققي حساباهتا أو كليهما تبليغ مراقب الشركات إذا تبُت أن  "
الشركة تعاين من أوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تتعرض خلسائر جسيمة تؤثر على حقوق ادلساعلُت فيها أو على 

 . 3"دائنيها، وذلك ربت طائلة ادلسؤولية التقصَتية بو يف حالة عدم التبليغ عن ذلك

   بالتارل فمدقق احلسابات يكون مسؤوال ذباه كل من الشركة اليت يقوم بتدقيق حساباهتا ومساعليها مستخدمي 
بياناهتا ادلالية عن تعويض الضرر ادلتحقق والربح الفائت بسبب األخطاء اليت ارتكبها يف تنفيذ عملو أو نتيجة 

، أو بسبب إصدار بيانات مالية غَت مطابقة للواقع بشكل جوىري أو عن 4إلخفاقو يف القيام بواجباتو احملددة
 .5مصادقتو على ىذه البيانات

 وىي اليت سبثل يف ارتكاب مدقق احلسابات لبعض التصرفات الضارة دبصلحة الشركة عن :المسؤولية الجنائية.4
 :عمد، ومن ىذه التصرفات أو األفعال ما يلي

أمام اجلمعية العامة للمساعلُت عند مناقشة جوانب  (عند طالبها)الكذب يف كتابة تقريره أو يف شهادتو  -
 .ىامة وخطَتة بالنسبة لنشاط الشركة ومصاحل ادلساعلُت

                                                             
. 15 عيسى أمحد عيسى العزام، مرجع سابق، ص 1
. 85 زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع سابق، ص 2
. 76 ىادي التميمي، مرجع سابق، ص 3
. وموضوع نفسهما زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع  4
. 99 غسان فالح ادلطارنة، مرجع سابق، ص 5
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إفشاء بعض أسرار الشركة يف رلاالت سلتلفة إذل الشركة ادلنافسة لغرض أو آلخر ؼلص مدقق احلسابات  -
 .1شخصيا

إغفال ادلدقق وتغاضيو عن بعض االضلرافات اليت ارتكبت من طرف مسؤورل الشركة، وعدم تضمُت ذلك  -
 .يف تقريره نظرا خلوفو على مصاحلو الشخصية

تآمر ادلدقق مع رللس إدارة الشركة عند ازباذ القرارات وإظهارىا أهنا يف مصلحة الشركة وىي يف الواقع  -
 .عكس ذلك

تآمر ادلدقق مع اإلدارة يف الشركة على توزيع أرباح صورية على ادلساعلُت إلخفاء جوانب القصور واإلعلال  -
 .  2يف إدارة الشركة

: وتتلخص يف: المسؤولية الفنية .5   

مسؤولية التحقق من أن الشركة قد طبقت وبشكل سليم القواعد وادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها من قبل  -
 .احملاسبُت وادلقبولة قبوال عاما

مسؤولية التحقق من أن نصوص القوانُت واللوائح واألنظمة والعقود وغَتىا من الوثائق اليت تنظم أعمال  -
 .وأنشطة الشركة قد روعيت وطبقت تطبيقا سليما

قائق حلإخفاء مدقق احلسابات كوىي اليت تتعلق باإلخالل بأمانة وأخالقيات ادلهنة  :المسؤولية األخالقية.6
 :   ، ومن أمثلة ذلك3 بيانات مضللة وغَت حقيقيةهتقدًن أو مادية معينة عرفها عند العمل يف تدقيق احلسابات

 .تقدًن بيانات مضللة وغَت حقيقية -
 .إبداء رأيا معينا غَت احلقيقة دلنافقة أحد ادلسؤولُت -
 .اإلعلال أو التقاعس يف أداء عملو -
 .إخفاء أي تالعب أو ربريف يف ادلستندات أو السجالت أو الدفاتر -
 .إخفاء حقائق مادية عرفها عند قيامو بعملية التدقيق -

 
                                                             

. 111 سامي زلمد الوقاد، لؤي زلمد وديان، مرجع سابق، ص 1
. 67 زلمد السيد السرايا، مرجع سابق، ص 2
. 110، صنفسو سامي زلمد الوقاد، لؤي زلمد وديان، مرجع  3
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 .1إذا دل يضمن تقريره كل االضلرافات اليت كشف عنها -

 تعيين وعزل المدقق الخارجي:  المطلب الرابع

 تعيين المدقق الخارجي: أوال

    لتعيُت مدقق احلسابات عناية خاصة وذلك لضمان مبدأ احلياد واالستقالل يف عمل ادلدقق، وتعيينو يف 
ادلشروعات اليت ال تتخذ شكل الشركات ادلساعلة ىو أمر مًتوك لصاحب ادلشروع الفرد، أو الشريك ادلدير أو 

 : 2رللس الشركاء يف شركات األشخاص، أما الشركات ادلساعلة فهناك طرق لتعيُت ادلدقق

ادلؤسسون ىم رلموعة األشخاص الذين قاموا بالتفكَت يف إنشاء شركة : التعيين بواسطة الهيئة التأسيسية -1
مساعلة سبارس أحد األنشطة االقتصادية وقاموا جبميع الدراسات والتصرفات بعد ذلك حىت تسجيل الشركة 

، وبعد انتهاء عملية االكتتاب 3وادلوافقة عليها من قبل مراقب الشركات، مث يتم طرح أسهمها لالكتتاب العام
يتم اجتماع اذليئة التأسيسية خالل شهرين من طرح االكتتاب حىت يتم انتخاب رللس اإلدارة وكذلك مدقق 

 . 4احلسابات
 اذليئة العامة ىي رلموعة ادلكتتبُت يف أسهم الشركة دبا فيهم ادلؤسسُت يف :التعيين بواسطة الهيئة العامة -2

، ويتم التعيُت من قبل اذليئة العامة 5جلسة سنوية سواء عادية أو غَت عادية ويتم اختيار مدقق احلسابات
 1997 لسنة 22من قانون الشركات األردين رقم  (أ) فقرة 192خالل حياة ادلنشأة، فقد نصت ادلادة 

تنتخب اذليئة العامة لكل من الشركة ادلساعلة العامة وشركة التوصية باالسم والشركة احملدودة "على أنو 
ادلسؤولية والشركة ادلساعلة اخلاصة مدققا أو أكثر من بُت مدققي احلسابات ادلرخص ذلم دبزاولة ادلهنة لسنة 
واحدة قابلة للتجديد وتقرر أتعاهبم، أو تفوض رللس اإلدارة بتحديد األتعاب ويتوجب على الشركة تبليغ 

 . 6"ادلدقق ادلنتخب خطيا بذلك خالل أربعة عشر يوما من تارؼلو

                                                             
.  66 زلمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص 1
. 111 خالد أمُت عبد اهلل، مرجع سابق، ص 2
. 36 نظمي، ىاين العزب، مرجع سابق، صإيهاب  3
. 65 سعود كايد، مرجع سابق، ص 4
. 37، صنفسو نظمي، ىاين العزب، مرجع إيهاب  5
. 82 غسان فالح ادلطارنة، مرجع سابق، ص 6
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 يتم التعيُت من قبل مراقب الشركات بناءا على تنسيب ثالثة أمساء من :التعيين من قبل مراقب الشركات -3
قبل رللس إدارة ادلنشأة دلراقب الشركات، ويقوم باختيار واحد أو أكثر للقيام بعملية التدقيق، ويكون ىذا يف 

 .1حالة إعلال اذليئة العامة للمساعلُت من انتخاب مدقق أو أن ادلدقق ادلعُت قد اعتذر
يكون التعيُت من قبل وزير التجارة والصناعة بناءا على طلب : التعيين من قبل وزير التجارة والصناعة -4

، ويكون ذلك 2(حسب قانون الشركات األردين) من ادلساعلُت % 20ادلساعلُت الذين ال يقل عددىم عن 
إذا توافرت أسباب معقولة يقتنع هبا الوزير وبعد تنسيب من مراقب الشركات، ويف حالة تعيُت أكثر من 

 .3مدقق تكون مسؤوليتهم تضامنية ويتم توزيع العمل بينهم منعا لالزدواجية وعليهم كتابة تقرير واحد

      يتضح شلا سبق أنو ؽلكن تعيُت مدقق أو أكثر للقيام بأعمال التدقيق، وقد أعطى ادلشرع احلق يف التعيُت 
للهيئة العامة للمساعلُت خالل حياة ادلنشأة وليس بيد اإلدارة حفاظا على استقاللية ادلدقق يف عملو وأثناء إبدائو 

 .5، فقيام إدارة ادلنشأة بتعيُت ادلدقق ؽلكنها من شلارسة بعض الضغوط عليو ألهنا ىي اليت اقًتحت تعيينو4لرأيو

 عزل المدقق الخارجي : ثانيا

      األصل يف عزل ادلدقق من حق اذليئة العامة للمساعلُت سواء كانت ىي اليت قامت بتعيينو أم جهة أخرى، 
وذلك أمر بديهي ألن ادلدقق وكيل بأجر عن تلك اذليئة، فلها إذن حق تغيَته يف أي حال من األحوال، إذ يعترب 

، وىذا بالرغم من 6وكيال عن ادلساعلُت يف حدود ادلهمة ادلوكلة إليو فلها إذن حق عزلو وتغيَته يف هناية السنة ادلالية
قيامو بكل واجباتو ادلهنية على أكمل وجو، ومع توافر كل الشروط اليت تؤىلو دلمارسة ادلهنة وكذا التزامو بشروط 
، 7التعاقد، كما أن تغيَت ادلدقق قد ينشأ وبغَت إرادتو يف تغيَته عن خالف يقع بينو وبُت الشركة كنتيجة ألي عامل
ويتم العزل بعقد اجتماع غَت عادي من أجل اختيار شخص آخر يقوم بالتدقيق وإذا أعللت اذليئة العامة اختيار 

                                                             
. 62 زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع سابق، ص 1
. 80 توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اذلادي اسحق ادلصري، مرجع سابق، ص 2
. 66 سعود كايد، مرجع سابق، ص 3
.  زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع وموضوع نفسهما 4
، االجتماعية، رللة الدراسات "دعم استقالل وحياد مراجع احلسابات اخلارجي دبعايَت السلوك ادلهٍت احمللية والدولية"جربوع يوسف زلمود زلمد،   5

. 20، ص1999 ديسمرب/ يوليو اليمن، ،8العدد
. 112 خالد أمُت عبد اهلل، مرجع سابق، ص 6
، "دراسة ميدانية: عوامل تغيَت مدقق احلسابات اخلارجي اليمٍت يف الشركات ادلساعلة العامة اليمنية من وجهة نظر مدققي احلسابات" البواب عاطف، 7

. 101، ص2013، اليمن، يونيو 37، العدد االجتماعيةرللة الدراسات 
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البديل ػلق دلراقب الشركات اختياره، ويتم عزلو أيضا قبل انتهاء مدة التعاقد معو عن طريق أكثرية ادلساعلُت الذين 
 من األسهم ويتم العزل عن طريق اجتماع غَت عادي بناءا على طلب خطي من %15ػلملون حوارل 

 .1ادلساعلُت

     إال أن قانون الشركات األردين منع عزل ادلدقق خالل السنة ادلالية حىت ال يكون ىناك عزل تعسفي إال أن 
ذلك ال يعٍت عدم قيام الشركات بتغيَت مدقق احلسابات وغلب على الشركة توضيح أسباب العزل وإعطاء احلق 

، إذ يشعر ادلدقق أن تغيَته يستند على أسباب معقولة 2للمدقق للدفاع عن نفسو أمام اجلمعية العمومية للمساعلُت
ومربرات سائغة ومقبولة وتتاح لو فرص الدفاع عن نفسو، فال يسعى إذل إرضاء رللس اإلدارة لكي ال يقوم بتغيَته 
شلا يفقد ادلدقق استقاللو، فإذا كان رللس اإلدارة مسيطرا على اذليئة العامة فإنو يستطيع تغيَت ادلدقق بكل بساطة 

 :، وتغيَت ادلدقق ؽلكن أن يرجع إذل أحد األسباب التالية3إذا دل يساير رغباتو ويسَت على الطريق الذي يرتضيو

 : أسباب مرتبطة بالشركة -1
 .تغيَت اإلدارة -
 .احلاجة إذل خدمات إضافية -
 .تركيز أعمال التدقيق للشركات التابعة دبكتب واحد -
 .حجم الشركة -
 .العالقة بُت إدارة الشركة وادلدقق -
 .4التعثر ادلارل -

 : أسباب مرتبطة بتطبيق معايير التدقيق وقواعد السلوك المهني -2
 .اخلالف حول تقييم األصول الثابتة -
 .اخلالف حول العرض واإلفصاح -
 .إصدار ادلدقق تقرير متحفظ -
 .عدم رضا اإلدارة عن مقدرة ادلدقق يف تقدًن معلومات سريعة ودقيقة عن ادلشكالت اجلارية -

                                                             
. 80،81 توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اذلادي اسحق ادلصري، مرجع سابق، ص 1
. 63 زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع سابق، ص 2
.  113صمرجع سابق،  خالد أمُت عبد اهلل،  3
. 83غسان فالح ادلطارنة، مرجع سابق، ص  4
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 .ربفظ ادلدقق يف تفسَت وتطبيق ادلعايَت احملاسبية -
 .اخلالف حول نطاق وإجراءات عملية التدقيق -
 .اخلالف حول تقدير الدخل -
 .زبفيض األتعاب -

 : أسباب مرتبطة بمكتب التدقيق -3
 . الرغبة يف استخدام مكاتب تدقيق ذات مسعة وشهرة -
 .استخدام مكتب كبَت لكسب ثقة ادلمولُت -
 .زبصص ادلدقق يف قطاع معُت من الشركات -
 . 1عدم رضا اإلدارة عن جودة أداء ادلدقق -

    كما ؼللو مكان ادلدقق ويتم تغيَته لعدة أسباب كاالستقالة أو الوفاة أو فقدان األىلية الشرعية، األمر الذي 
 .2يؤدي إذل قيام رللس اإلدارة باستدعاء اذليئة العامة لالنعقاد واالنتخاب الفوري لبديل لو

    وذبدر اإلشارة إذل ما يعرف بدوران ادلدقق اخلارجي، حيث يعرف التدوير حسب ىيئة سوق األوراق ادلالية 
بأنو ربقيق التوازن بُت احلاجة لوجود نظرة فاحصة للمكلف بالتدقيق واحلفاظ على استمرارية ( SEC)األمريكية 

 بأن دوران ادلدقق اخلارجي ىو الفًتة احملددة Sarbanes Oxleyاالستقاللية واجلودة يف التدقيق، كما يشَت قانون 
-cooling)فًتة هتدئة - من السنوات اليت تقضيها شركة التدقيق يف العمل لدى العميل ما قبل تركها دلدة معينة

off) ،فمثال يف الواليات ادلتحدة األمريكية، ألزم قانون ، ومن مث الرجوع للتدقيق يف ىذه الشركةSarbanes 

Oxley شركات التدقيق بضرورة تغيَت كل شريك مسؤول عن تدقيق القوائم ادلالية لعميل 2002 الصادر سنة 
 بدراسة مسحية فيما يتعلق بذلك GAOمعُت كل مخس سنوات وبصفة دورية، حيث قام مكتب احملاسبة العام 

وقد توصل إذل أن تغيَت الشركاء بصفة دورية سوف ػلقق الفوائد ادلرجوة منو دون احلاجة إذل إصدار قانون يلزم 
 .3شركات التدقيق بالتعاقب على تدقيق حسابات العمالء كل فًتة زمنية معينة

 
                                                             

  .64ن63ص زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع سابق،  1
 .101البواب عاطف، مرجع سابق، ص  2
، رللة "ربليل العالقة بُت معدل دوران ادلدقق وجودة التدقيق اخلارجي وانعكاس ذلك على رأي مدقق احلسابات اخلارجي"صربي ماىر مشتهى،   3

.  233،234، ص2014، يونيو 2، العدد واإلدارية االقتصاديةاجلامعة اإلسالمية للدراسات 
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 المدقق الخارجي والخدمات االستشارية: المطلب الخامس

 : تعرف اخلدمات االستشارية بأهنا:مفهوم الخدمات االستشارية -1

خدمات مهنية غَت تأكيدية يقوم هبا شخص أو رلموعة من األشخاص مؤىلُت لذلك علميا وعمليا وذوي "
 .   1"خربة كافية لتقدًن النصح والتوجيو الصحيح لإلدارة دون ادلشاركة يف ازباذ القرارات

خدمات مهنية تقوم على توظيف ادلهارات الفنية للمحاسب ادلمارس العام، وكذلك تعليمو ومالحظاتو      "
 .2"ومعارفو ضلو عملية االستشارة

 .3"اخلدمات ادلهنية ادلستقلة اليت ربسن جودة ادلعلومات أو سياقها دلستخدمي ادلعلومات    "

عبارة عن تلك اخلدمات اليت يؤديها شخص مؤىل أو رلموعة أشخاص بغرض مساعدة اإلدارة على حل     "
ادلشاكل اليت تواجهها لتحسُت قدراهتا على القيام بوظائفها لتحقيق أىداف ادلشروع، وذلك طبقا دلستويات أداء 

 .   4"وخطوات زلددة دون أن يشارك يف عملية ازباذ القرارات

    وقد عرف رلمع احملاسبُت القانونيُت األمريكيُت اخلدمات االستشارية على أهنا االستشارات ادلهنية اليت هتدف 
 .5أساسا إذل ربسُت كفاءة وفعالية استخدام العميل للطاقات وادلوارد ادلتاحة لو شلا ػلقق أىداف التنظيم

 :خصائص الخدمات االستشارية -2
يتم تقدؽلها وفقا حلاجات ورغبات اإلدارة يف إحداث التغيَت ادلنشود على صعيد الشركة اليت تقدم ذلا  -

 . اخلدمات االستشارية

 

                                                             
 على مسؤولية مراجع احلسابات بالتطبيق االستشاريةأثر أداء اخلدمات "يناس مفتاح زلمد، حامد حسناء عطية، إ يبراىيم زلمود عبد الفتاح، العريفإ  1

. 458، ص2015، 4يف منشآت ادلراجعة يف ليبيا، اجمللة ادلصرية للدراسات التجارية، العدد
، " على استقاللية ادلراجع اخلارجي ببيئة األعمال السودانيةاالستشاريةظلوذج مقًتح لدور ادلراجع اخلارجي خبصوص تقدًن اخلدمات " زين علي أمحد،  2

.   16، ص1994 يناير، مصر ،1اجمللة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، العدد
. 181 شقورة ايدام زلمد علي، مرجع سابق، ص 3
، "يبيةلأسس نظرية وحقائق عملية يف البيئة ال:  واستقاللية ادلراجع اخلارجياالستشاريةاخلدمات "  أبو فائد عبد الرزاق ادلربوك، تنتوش عادل رجب، 4

. 286، ص2014ليبيا، ، 5جامعة الزيتونة، العدد -سوق األحد– والعلوم السياسية االقتصادكلية - والتجارةاالقتصادرللة 
. 23 زلمد براق، عمر ديلمي، مرجع سابق، ص 5
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 .1غلب أن سبارس من قبل رلموعة من األشخاص األكفاء مهنيا ادلؤىلُت علميا -
 .إهنا تقوم على السرية أي أهنا خدمات غلب أن تظل يف طي الكتمان نظرا ألعليتها -
غلب أن زبلو من أي عنصر من عناصر صنع القرار وعناصر السلطة إذ غلب أن تظل ىذه العناصر من  -

 .2مكونات اإلدارة فقط
غلب االبتعاد عن ادلؤثرات الداخلية واخلارجية وعن نطاق العالقات اخلاصة الشخصية عند تقدؽلها لصاحل - 

 . العمالء قصد ضمان استقالذلم وحيادىم وموضوعيتهم

 :أسباب ظهور الخدمات االستشارية- 3

 .التوسع يف حجم ادلشروعات- 
 . العائد ادلادي- 
 . ادلنافسة بُت ادلشروعات- 
 . احملافظة على أصول ادلنشأة- 
 .3تنوع ادلخاطر- 

 :أنواع الخدمات االستشارية -5
 وىي اليت زبتص دبختلف النواحي اإلدارية داخل ادلنشأة كطرق وأساليب :خدمة االستشارات اإلدارية -

العمل وتبسيط اإلجراءات واالستفسارات اخلاصة بالتنظيم الداخلي وكذلك ربديد نواحي القصور 
 .4واالحتياجات التأىيلية والتدريبية وأسس اختيار العاملُت

 وىي تلك اخلدمات ادلتعلقة بقيام منشآت التدقيق بتسجيل العمليات اخلاصة بإحدى :خدمات محاسبية -
الشركات يف الدفاتر واحلسابات باستخدام ادلستندات األصلية، أو بإعداد القوائم ادلالية ألغراض 

 .5االستخدام الداخلي أو ألغراض الوفاء بطلبات الدائنُت أو ماضلي االئتمان

                                                             
 االقتصاد، رللة كلية " على استقاللية ادلراجع الداخلي ببيئة األعمال السودانيةاالستشاريةتقوًن انعكاسات اخلدمات " آدم صاحل حامد زلمد علي،  1

. 274ص ،2015 يناير،، السودان4 اإلدارية والسياسية، العدداالقتصادكلية -العلمية
. 274، صسابق أبو فائد عبد الرزاق ادلربوك، تنتوش عادل رجب، مرجع  2
. 458يناس مفتاح زلمد، حامد حسناء عطية، مرجع سابق، صإبراىيم زلمود عبد الفتاح، العريفي إ  3
.  26 ىادي التميمي، مرجع سابق، ص 4
.  16 عبد الفتاح زلمد الصحن، رجب السيد راشد، زلمود ناجي درويش، مرجع سابق، ص 5
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يقوم بعض احملاسبُت القانونيُت بتقدًن البيانات الضريبية لبعض مكلفي ضريبة دخل : الخدمات الضريبية -
األرباح يف العديد من دول العادل، وال سبثل ىذه اخلدمة خدمة تأكيد بل ىي إعداد للبيان الضرييب حسب 

البيانات وادلستندات اليت يقدمها ادلكلف، إذ أن الربح احملاسيب ؼلتلف عن الربح الضرييب مع أن الربح 
احملاسيب ىو األساس يف إعداد البيان الضرييب والتوصل إذل الربح الضرييب الذي ربسب الضريبة على 

 .1أساسو
 حيث يتطلب من مدقق احلسابات أن يكون لديو خربة كافية :تصميم وتنفيذ نظم المعلومات المالية -

باستخدام الكمبيوتر، وقد أصبح ىذا النوع من اخلدمات أكثر وأىم اخلدمات اليت تطلب من مدقق 
 .2احلسابات

المرجعية الدولية للتدقيق الخارجي : المبحث الثالث

      نظرا لألعلية البالغة اليت يكتسيها التدقيق اخلارجي يف التعبَت عن ادلركز ادلارل احلقيقي للمؤسسة وإضفاء الثقة 
وادلصداقية على القوائم ادلالية ادلدققة لطمأنة أصحاب ادلصاحل، فقد ظهرت زلاوالت جادة لتوفَت قواعد وأصول 

ربت مسمى معايَت التدقيق الدولية، واليت  IFACدلمارسة ىذه ادلهنة، وىذا ما أقره االرباد الدورل للمحاسبُت 
 . سنتناوذلا من خالل ىذا ادلبحث

 معايير التدقيق الدولية، المفهوم والخصائص: المطلب األول

     يعتمد التدقيق كمهنة على رلموعة من ادلعايَت ادلتعارف عليها واليت ربظى بالقبول العام، وقد نتجت ىاتو 
 1977 الذي تأسس عام IFAC، حيث أقر االرباد الدورل للمحاسبُت 3ادلعايَت عن جهود ىيئات مهنية سلتصة

، وكان ىدفو ISAباعتباره اذليئة العليا للتدقيق احملاسيب مجلة من اإلرشادات ربت مسمى معايَت التدقيق الدولية 
 . 4من ورائها ىو إعطاء صيغة دولية للتدقيق والعمل على رفع مستوى األداء

 

                                                             
.  37 حسُت أمحد دحدوح، حسُت يوسف القاضي، مرجع سابق، ص 1
. 459يناس مفتاح زلمد، حامد حسناء عطية، مرجع سابق، صإبراىيم زلمود عبد الفتاح، العريفي إ  2
. 57 درغام ماىر موسى، مطَت رأفت حسُت، مرجع سابق، ص 3
، أطروحة مقدمة لنيل درجة ادلاجستَت يف العلوم "التدقيق احملاسيب من منظور ادلعايَت الدولية ومدى إمكانية تطبيقها يف اجلزائر" زلمد أمُت مازون،  4

. 68، ص2011-2010، 3التجارية فرع زلاسبة وتدقيق، جامعة اجلزائر
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 مفهوم معايير التدقيق الدولية: أوال

      ادلعيار بصفة عامة ىو كل ما يستخدم يف القياس ويعرف بأنو ظلوذج أو مثال موضوع بواسطة السلطات 
 .ادلختصة أو نتيجة للعرف أو االتفاق العام كأساس دلا غلب إتباعو

   وتعرف معايَت تدقيق احلسابات بأهنا مقاييس لألداء يتم وضعها بواسطة السلطات ادلهنية وعن طريق االتفاق 
 . 1العام بُت أعضاء ادلهنة لتكون مرشدا عاما يوضح طريقة العمل وسبثل مقياسا موحدا لألداء

أن معايَت التدقيق تعد دبثابة مقاييس نوعية ألداء أعمال  (Haward Stettler)    وقد قدم ىاورد ستيتلر
 .التدقيق واألىداف اليت غلب احلصول عليها من تنفيذ اإلجراءات

ادلعايَت بأهنا عبارة عن إرشادات عامة دلساعدة ادلدققُت على الوفاء ( Arens Alvin)   كما عرف ألفُت أرينز 
دبسؤولياهتم ادلهنية، دبا فيها اعتبار ادلؤىالت ادلهنية كالكفاءة واالستقالل ومتطلبات إعداد التقرير وقرائن 

 .2اإلثبات

     شلا سبق يتضح أن دلعايَت مهنة تدقيق احلسابات وظيفتُت أساسيتُت، فهي تعد أداة اتصال وتوضيح لطبيعة 
متطلبات لتدقيق احلسابات دلختلف اجلهات، وكذا تعد وسيلة لتقييم األداء ادلهٍت للمدقق بعد القيام بعملية 

 .3التدقيق

   ذبدر اإلشارة إذل أنو لكي تصبح ادلعايَت ظلاذج مرشدة للعمل ومقاييس سليمة لألداء ادلهٍت فإنو غلب أن توضح 
األىداف ادلطلوب أن تتحقق وأساليب ربققها، إذ أن اذلدف من كل عملية ىو نصف طريق الوصول إذل ادلقياس 

السليم ألدائها، بل إن اذلدف يف حد ذاتو يعد دبثابة أحد ادلقاييس األساسية اليت نستطيع أن نقيس هبا مدى 
سالمة األداء، وبناءا على ذلك طللص إذل أن معايَت األداء يف مهنة تدقيق احلسابات ىي دبثابة مقاييس لألداء 

 .  4ربدد األىداف وتوضع أساليب ربقيقها، وتعترب قواعد عامة متفقا عليها سبثل مقاييس ال غلوز سلالفتها

                                                             
 .264،265 ص ، خالد راغب اخلطيب، مرجع سابق، مسعد زلمد فضل 1
، رسالة مقدمة لنيل درجة -"دراسة تحليلية مقارنة-معايير المراجعة الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في الواقع المهني بالجزائر" لقليطي خلضر،  2

. 15، ص2015-2014الشلف،  –الدكتوراه يف علوم التسيَت، جامعة حسيبة بن بوعلي 
. 57، صسابق درغام ماىر موسى، مطَت رأفت حسُت، مرجع  3
. 266، صنفسو، خالد راغب اخلطيب، مرجع  مسعد زلمد فضل 4
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 خصائص ومميزات معايير التدقيق الدولية: ثانيا

 :  إن أىم خصائص معايَت التدقيق ما يلي

الًتكيز على تفصيالت إجراءات العمل ادليداين، شلا يؤدي إذل تشكيل بعض القيود على إمكانية ربريك  -
ادلدققُت، وإن كان ذلك ميزة تتمثل يف تقليل التفاوت واالختالف والقرب من ادلوضوعية قدر اإلمكان عند 

 . 1إسبام عملية التدقيق
مت استخدام لفظ إرشادات التدقيق بدال من معايَت التدقيق وذلك حىت تستطيع دول العادل تكييف ىذه  -

 .ادلعايَت مع الظروف احمللية لكل دولة
تتسم معايَت التدقيق الدولية دبواكبة التطورات ادلستحدثة يف رلال التدقيق من خالل إصدار معايَت جديدة  -

 . 2باستمرار
تعد ىذه ادلعايَت أكثر عمومية ومشوال عن غَتىا ألهنا صادرة عن ذبمع دورل كبَت يضم معظم دول العادل،  -

 .3وبالتارل ىي اإلطار العام الذي ينظم مهنة التدقيق ويلقى قبوال عاما على النطاق الدورل

     وقد أضاف مشروع تصنيف معايَت التدقيق الدولية بعض اخلصائص اذلامة اليت حددهتا جلنة شلارسة التدقيق 
 :الدولية، ومن بينها

ينتبو ادلدققُت إذل اإلجراءات واإلرشادات الفنية ويأخذوهنا بعُت االعتبار بناءا على معايَت التدقيق الدولية  -
عرب سبييز ادلبادئ الرئيسية واإلجراءات األساسية باألحرف ادلنضدة السوداء، واليت تسمح للقارئ الًتكيز 

 .على العناصر األساسية
إن تصميم معايَت التدقيق الدولية يشمل اإلرشادات العامة واخلاصة يف آن واحد، حبيث يتبع عملية التدقيق  -

انطالقا من التخطيط مرورا بالعمل ادليداين إذل غاية الوصول إذل القرار النهائي وإعداد التقارير، كما أنو 
 .غلمع كل معايَت تقييم اخلطر ادلهمة يف مكاهنا الصحيح خالل عملية التدقيق

                                                             
على القطاعين  دراسة تطبيقية) أثر تطبيق معايير التدقيق الدولية على استقطاب االستثمارات األجنبية في األردن" فارس ارشيد عودة اخلرابشة،  1

، 2015-1-5 عمان، ،طروحة مقدمة استكماال دلتطلبات درجة الدكتوراه زبصص احملاسبة، جامعة العلوم اإلسالمية العادليةأ، "(الصناعي والخدمي
. 44ص
. 62 درغام ماىر موسى، مطَت رأفت حسُت، مرجع سابق، ص 2
.  فارس ارشيد عودة اخلرابشة، مرجع وموضوع نفسهما 3
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اللغة اإلصلليزية الواضحة )إن ادلصطلحات ادلستخدمة يف معايَت التدقيق الدولية تعد فنية ومتماسكة  -
 .(والبسيطة

مشلت عملية التصنيف تعديل معيار تقرير التدقيق الذي ىو ادلنتج ادلادي األساسي ذلا، حبيث ينطوي على  -
ربسُت ىام على الشكل ادلوجود سابقا، ويصف التقرير اجلديد بإسهاب أكرب مسؤوليات ادلدقق 

ومسؤوليات اإلدارة حول ما يتعلق بالبيانات ادلالية وعملية التدقيق حبد ذاهتا، كما أن ادلعيار اجلديد يقدم 
 . 1ادلزيد من اإلرشاد للمدقق عندما يطرأ تعديل على التقرير ادلعياري

 :  وكذا من شليزات ادلعايَت الدولية للتدقيق

 .يعد ادلعيار ىدف مرغوب فيو ومطلوب ربقيقو -
 .يعد كقاعدة أساسية للعمل حىت يتم االسًتشاد هبا من طرف أشخاص ألداء مهامهم -
يعد ادلعيار ظلط يتأسس بالعرف، أو عن طريق القبول العام، أو عن طريق إصدارات اذليئات ادلهنية أو  -

 .العلمية، أو القرارات احلكومية أو القوانُت التشريعية
سبثل ادلعايَت احلد األدىن لألداء ادلهٍت، وتعد خط دفاع أول ضد مسؤوليات اإلعلال والتقصَت عند أداء  -

 .  2ادلهام ادلتعلقة بالتدقيق

 أىمية وأىداف معايير التدقيق الدولية: المطلب الثاني

  الدولية أىمية معايير التدقيق: أوال

لعمل ادلدقق ادلستقل واحملايد ألن ىذا  (معياري)إن وجود ىذه ادلعايَت ألجل احلفاظ على قياس موحد  -
ادلقياس يوفر دلهنة التدقيق الثقة والكرامة من قبل اجلمهور، وبالتارل الثقة يف البيانات ادلالية، وىذه ادلعايَت 

 .3تعترب مستويات احلد األدىن للقيام هبا من قبل احملاسبُت القانونيُت ألجل اإليفاء بالتزاماهتم

 

                                                             
. 25 لقليطي خلضر، مرجع سابق، ص 1
 أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف ،-"دراسة حالة الجزائر-أىمية تبني معايير المراجعة الدولية في ظل اإلصالح المحاسبي" فايز، ج ساي 2

. 89،90، ص2015-2014، 2 علوم التسيَت، جامعة البليدة
. 30 ىادي التميمي، مرجع سابق، ص 3
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يلتزم ادلدقق يف أدائو لوظيفة التدقيق هبذه ادلعايَت لتكون األساس الذي يستند إليو لتأكيد بذلو العناية ادلهنية  -
 . 1الواجبة وذلك حىت ال يتحمل ادلسؤولية يف حال ظهور أي غش أو تالعب بعد ذلك

 :توفر معايَت التدقيق إرشادات فنية يف كل ما يتعلق دبجال عمل ادلدقق، سلوكو وتصرفاتو فهي -
 تعد دبثابة إرشادات تستخدم يف تقييم العمل واحلكم على القائمُت عليو. 
 تعد دبثابة مرجعا للتقييم الذايت دلدقق احلسابات أمام مسؤوليتو ادلهنية. 
 زبتص بادلواصفات ادلهنية للمدقق ومدى قدرتو على احلكم على األمور عند مباشرتو دلهامو. 
 زبتص بادلواصفات الشخصية اليت غلب أن تتوفر يف شخص ادلدقق ويف مستوى أدائو. 
 2تعد دبثابة مقاييس لقياس مدى التزام ادلدقق دببادئ التدقيق واألىداف العامة للتدقيق. 

      وىنا ذبدر اإلشارة إذل أن عملية تدقيق احلسابات تعتمد يف القيام هبا أساسا على اجملهود الذىٍت، ىذا ما 
يًتتب عليو خضوع عملية تدقيق احلسابات إذل قدر كبَت من التقدير الشخصي يلجأ إليو مدقق احلسابات 

ويصدر حكمو بناءا عليو وإن كان ىذا يف حد ذاتو لو شليزاتو من حيث ادلرونة وإتاحة الفرصة إلبراز الكفايات 
وربمل مسؤولية العمل كاملة، إال أن التوسع يف التقدير الشخصي يؤدي إذل عدد كبَت من الصعوبات، واليت من 

 : أعلها

صعوبة مقارنة األداء، لوجود أكثر من بديل زلتمل للتصرف يف احلاالت ادلتماثلة، تبعا الختالف التقدير  -
 .الشخصي

 .صعوبة احلكم على مدى كفاية األداء قضائيا ومهنيا -
 .احتمال ربميل مدقق احلسابات دبسؤوليات إضافية -
صعوبة تدريب األعضاء اجلدد للمهنة، خلضوعها لقدر كبَت من التقدير الشخصي واختالف وجهات  -

النظر، وادلتفق عليو أن وجود معايَت دلهنة تدقيق احلسابات اذلدف من شأنو هتذيب التقدير الشخصي 
 .3دلدقق احلسابات القانوين دون إلغائو

 

                                                             
 . 62مرجع سابق، ص  درغام ماىر موسى، مطَت رأفت حسُت،  1
. 17 لقليطي خلضر، مرجع سابق، ص 2
. 137مرجع سابق، ص  سامي الوقاد، لؤي زلمد وديان، 3
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 أىداف معايير التدقيق الدولية: ثانيا

    لقد وضعت معايَت التدقيق لكي يستطيع األشخاص كمدققي حسابات تأدية واجباهتم بدرجة عالية من 
األىلية وادلهارة، وتوفر ىذه ادلعايَت لتقرير ادلدقق إمكانية ادلوثوقية، وغلب أن تعطي معايَت التدقيق كل جوانب 

 :عملية التدقيق حىت يتحقق دلن يعتمد على تقرير ادلدقق االعتقاد بأن

 .ادلدقق أمُت ونزيو وموضوعي ومستقل -
 .أن ادلدقق قد حصل على أدلة اإلثبات الكافية -
 .1فهم الرأي الذي عرب عنو ادلدقق -

 :  وادلتفق عليو أن من األىداف الرئيسية دلعايَت أداء مهنة تدقيق احلسابات ما يلي

 .تعد مرشدا أو معينا، توضح أسلوب العمل وأىدافو -
 .إمداد ادلمتهنُت دبعايَت التقييم الذايت لألداء، فيتمكن ادلمتهن من مراجعة نفسو بنفسو -
 .تكون مرشدا للقضاء، ويكون ذلك يف احلاالت اليت ينسب فيها التقصَت أو اإلعلال ألحد ادلدققُت -
 .تعمل على رفع مستوى العمل ادلهٍت وتطويره -
 .تعد وسيلة لتقييم األداء ادلهٍت للمدقق اخلارجي بعد قيامو بعملية تدقيق احلسابات -
 . تعد وسيلة اتصال وتوضيح لطبيعة متطلبات تدقيق احلسابات دلختلف اجلهات -
 .2تعد دبثابة مرشد للقائمُت بالتدريس والراغبُت يف دراسة مهنة تدقيق احلسابات -

 عالقة معايير التدقيق الدولية بإجراءات التدقيق ومعايير المحاسبة الدولية: المطلب الثالث

 معايير التدقيق الدولية وإجراءات التدقيق: أوال

     إن معايَت أداء مهنة تدقيق احلسابات ىي ظلوذج أو مثال يوضح القواعد العامة ألداء عملية تدقيق 
احلسابات، موضوع من طرف ادلنظمات ادلهنية، أو جاء كنتيجة للعرف ادلهٍت أو التشريع أو االتفاق العام بُت 

أعضاء ادلهنة كأساس دلا غلب إتباعو وكمقياس مرشد دلدى كفاية األداء، حبيث ػلدد األىداف ويوضح أساليب 

                                                             
. 57 درغام ماىر موسى، مطَت رأفت حسُت، مرجع سابق، ص 1
. 267 زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع سابق، ص 2
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ربقيقها، وىي سبثل ما غلب على مدقق احلسابات إتباعو، أما إجراءات تدقيق احلسابات فهي سبثل رلموعة 
خطوات التنفيذ اليت يتم إتباعها يف تدقيق احلسابات واليت يقوم بتصميمها مدقق حسابات، حىت تشمل كل ما 

يفًتض فيو أدائو فنيا أثناء التدقيق، أي أهنا دبثابة إجراءات تفصيلية لعملية التدقيق، واليت زبتلف حبسب اختالف 
ادلوضوع الذي يتعرض ادلدقق لفحصو، واإلجراءات ىي ذلك اجلزء الذي ؼلضع للتقدير الشخصي للمدقق 

 .   1وؼلتلف باختالف ما يقوم بو ادلدقق يف كل حالة

 عالقة المعايير الدولية للتدقيق بمعايير المحاسبة: ثانيا

التقارير والقوائم "   إن للمدقق عالقة وطيدة باحملاسب فكالعلا يعمل على مساعدة مستخدمي ادلعلومات ادلالية 
على ازباذ القرارات ادلناسبة، فاحملاسبة تتميز بطبيعة إنشائية ناذبها النهائي يتمثل يف القوائم ادلالية لتوضيح " ادلالية

نتائج نشاط ادلؤسسة وإبراز مركزىا ادلارل، أما عملية التدقيق فتتميز بطبيعتها االنتقادية والتحليلية، واليت تتمثل يف 
فحص وقياس ما أعدتو احملاسبة إلضفاء الثقة وادلصداقية على القوائم ادلالية ادلعدة وعدالتها ومدى تعبَتىا عن ادلركز 

 .ادلارل احلقيقي للمؤسسة زلل التدقيق

    إن عالقة معايَت احملاسبة ومعايَت التدقيق الدولية ذبسدت يف ظهور الشركات ادلتعددة اجلنسيات، وتضاعف 
دورىا يف العالقات الدولية، ما أدى إذل نشوء مشكلة مزدوجة أمام مهنة احملاسبة والتدقيق، كما تزايدت ادلشاكل 

احملاسبية ادلرتبطة بإعداد القوائم ادلالية، األمر الذي دفع ادلنظمات ادلهنية احملاسبية إذل إصدار معايَت احملاسبة الدولية 
مث إصدار معايَت التدقيق الدولية، وىي رلموعة ادلعايَت الصادرة عن االرباد الدورل للمحاسبُت الذي يضم يف 

 . 2عضويتو معظم ادلنظمات ادلهنية احملاسبية يف العادل

 : ويتبلور الًتابط بُت معايَت احملاسبة الدولية ومعايَت التدقيق الدولية فيما يلي

اخلاص ( 1) ادلتعلق باالستمرارية دبعيار احملاسبة الدورل رقم (570 )ارتباط معيار التدقيق الدورل رقم -
باإلفصاح عن السياسات احملاسبية، حيث ينص على أن االستمرارية ىي أحد الفروض األساسية اليت تبٌت 

ينظر للمؤسسة عادة على أهنا مستمرة يف نشاطها "عليها القوائم ادلالية، وتعرف االستمرارية يف ىذا ادلعيار 
، ويرتبط ىذا بالفقرة "مستقبال، ومن مث يفًتض عدم توفر نية التصفية أو زبفيض حجم عملياهتا بصورة أساسية

                                                             
. 136 سامي زلمد الوقاد، لؤي زلمد وديان، مرجع سابق، ص 1
. 26 لقليطي خلضر، مرجع سابق، ص 2
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يف الوقت " ىدف ونطاق تدقيق القوائم ادلالية، واليت تنص على أنو (200 )الثالثة من معيار التدقيق الدورل رقم
الذي يضفي فيو رأي ادلدقق الثقة على القوائم ادلالية، يتعُت على مستخدمي ىذه القوائم أال يفًتضوا أن ىذا 

 .1"الرأي ىو تأكيد الستمرارية ادلؤسسة
 ادلتعلق باألحداث احملتملة واألحداث الالحقة بتاريخ ادليزانية (560)ارتباط معيار التدقيق الدورل رقم  -

، وينص ىذا ادلعيار على ضرورة اإلفصاح عن األحداث الالحقة لتاريخ ادليزانية اليت 10دبعيار احملاسبة رقم 
تتعلق بأوضاع نشأت بعد ذلك التاريخ، إذا كان إغفاذلا يؤثر على إعداد التقوًن أو ازباذ قرار سليم من قبل 

مستخدمي القوائم ادلالية مثل القيام بعملية شراء مؤسسة كبَتة دلؤسسة أخرى، ويوضع معيار التدقيق 
 .   2مسؤوليات ادلدقق ذباه األحداث اليت تقع بعد تاريخ ادليزانية واإلجراءات الواجب عليو القيام هبا

 والذي يقضي بأن يعرب ادلدقق صراحة عن رأيو يف فقرة مستقلة (700 )يرتبط معيار التدقيق الدورل رقم -
يبُت فيها ما إذا كانت القوائم ادلالية كلها تظهر بصورة عادلة للمركز ادلارل للمؤسسة، وكذلك نتائج أعماذلا 

ومصادر واستخدامات األموال خالل فًتة معينة، ويرتبط ىذا ادلعيار بادلعيار الثالث عشر من معايَت احملاسبة 
الدولية، ويتعلق بطريقة عرض ادلوجودات وادلطلوبات ادلتداولة، وكذا يرتبط بادلعيار اخلامس من معايَت احملاسبة 

الدولية ويرتبط بادلعلومات الواجب اإلفصاح عنها يف القوائم ادلالية وبيان احلد األدىن الالزم واليت تتضمنها 
ادليزانية، وبيان الدخل وادلالحظات والبيانات األخرى وادلعلومات التفسَتية اليت تعترب جزءا مكمال للقوائم 

 .3ادلالية

 إصدار المعايير الدولية للتدقيق : المطلب الرابع

   يتم إصدار معايَت التدقيق الدولية عن طريق جلنة تطبيقات التدقيق الدولية وىي جلنة تابعة لالرباد الدورل 
، وقد أعطيت ىذه اللجنة صالحيات إلصدار مسودات معايَت التدقيق 19774للمحاسبُت الذي أسس عام

                                                             
. 79 زلمد أمُت مازون، مرجع سابق، ص 1
. 48 فارس ارشيد عودة اخلرابشة، مرجع سابق، ص 2
. 26 لقليطي خلضر، مرجع سابق، ص 3
 ،، اجمللة العربية للعلوم اإلدارية"نتقادية دلعايَت ادلراجعة الدولية لبيان مدى إمكانية تطبيقها على ادلستوى احملليادراسة ربليلية " الشامي مصطفى أمحد،  4

.  77، ص2002 ينايرالكويت، ، 1العدد
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، على أنو تسعى للتحقيق الطوعي لتلك ادلعايَت أو البيانات IFACواخلدمات التابعة بالنيابة عن رللس 
 .1وتعزيزىا

 عضوا، حبيث ؼلتار اجمللس 14    وتتشكل جلنة تطبيقات التدقيق الدولية دبعرفة رللس ارباد احملاسبُت الدورل من 
الدول ادلمثلة يف اللجنة بناء على مدى أعلية إسهام كل دولة يف أعمال اللجنة، مث تقوم ادلنظمات ادلهنية ادلشاركة 

يف االرباد من كل دولة باختيار شلثل دولتها يف اللجنة، إضافة إذل مستشارين فنيُت ػلق ذلم حضور اجتماعات 
 .2اللجنة

   وقد تضم اللجان الفرعية اليت تشكلها جلنة شلارسة التدقيق الدولية شلثلُت من غَت ادلمثلة يف اللجنة، وذلك 
للحصول على أكرب عدد شلكن من وجهات النظر ادلختلفة، حيث يتمتع كل بلد شلثل يف ىذه اللجنة بصوت 

 .3واحد فقط

 :  ويكمن ىدف ىذه اللجنة يف ربسُت جودة ووحدة شلارسة مهنة التدقيق يف العادل، ويتلخص دورىا يف

 .إصدار معايَت دولية للتدقيق -
 .إصدار إرشادات على تطبيق ادلعايَت الدولية للتدقيق -
تنمية األخذ ببيانات اللجنة كسلطة أوذل لوضع ادلعايَت واإلرشادات الوطنية واستعماذلا على مستوى عادلي  -

 .كعروض تتخطى احلدود
 .تنمية دعم ادلعايَت الدولية للتدقيق يف التشريع وأسواق األوراق ادلالية -
تنمية احلوار بُت ادلمارسُت وادلستعملُت وادلنظمات التنظيمية يف العادل الكتشاف احتياجات ادلستعملُت  -

 .4دلعايَت وإرشادات جديدة

                                                             
، ادللتقى العلمي الدورل حول النظام احملاسيب ادلارل يف مواجهة ادلعايَت الدولية للمحاسبة "معايَت ادلراجعة الدولية"عمارة منصور، حورل زلمد، أ بن  1

. 9، ص2011 ديسمرب 14و13وادلعايَت الدولية للمراجعة، يومي 
 77 الشامي مصطفى أمحد، مرجع سابق، ص 2
 . وموضوع نفسهماعمارة منصور، حورل زلمد، مرجع أ بن  3
 .142،143، مرجع سابق،  ديلمي عمر 4
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     كما ذبدر اإلشارة إذل أن اللجنة الدولية دلهنة التدقيق اعتمدت يف إصدارىا للمعايَت الدولية للتدقيق 
والبيانات ادلرفقة على اذلدف األساس دلهنة التدقيق والذي اشتمل عليو ادلعيار األول من معايَت التدقيق والذي 

 :حدد كاآليت

إن اذلدف من تدقيق البيانات ادلالية ىو سبكُت ادلدقق من إبداء رأيو فيما إذا كانت البيانات ادلالية قد أعدت     "
من مجيع النواحي األساسية، وفقا إلطار تقارير مالية زلددة، والعبارات ادلستعملة لبيان رأي ادلدقق ىي تعرب بصورة 

 .1"ذلا نفس ادلعٌت- حقيقية وعادلة وسبثل بعدالة من مجيع النواحي اجلوىرية

 :   وعند إصدار معيار دورل للتدقيق عادة ما يتم إتباع اخلطوات التالية

 .يتم تكوين جلنة نوعية الختيار ادلوضوعات اليت ربتاج لعمل دراسات منفصلة ومعمقة -
 .تقوم اللجنة الفرعية بإجراء الدراسة ادلعمقة على ادلوضوع ادلختار -
 .تقوم اللجنة الفرعية بتوثيق الدراسة ادلرفقة بادلعيار ادلقًتح -
إذا أقرت جلنة شلارسة التدقيق الدولية مسودة ادلعيار ادلقًتح يتم توزيعو على جلان االرباد الدورل للمحاسبُت  -

 .وكذا ادلنظمات الدولية ذات الصلة إلبداء الرأي والتعليق على ادلسودة
تتسلم جلنة شلارسة التدقيق الدولية تعليقات وآراء ىذه األطراف مث تقوم بتنقيح صياغة ادلعيار، ويتم إصدار  -

 . 2ادلعيار يف صورتو النهائية

 :   وقد راعت اللجنة عند إصدارىا للمعايَت ما يلي

أن ادلعايَت الدولية لتدقيق احلسابات الصادرة عن اللجنة ال تعطي األولوية يف التطبيق عند تعارضها مع  -
 .ادلعايَت احمللية

يتم االلتزام بادلعايَت الدولية لتدقيق احلسابات عند تدقيق أو فحص مستقل بغرض إبداء الرأي بادلعلومات  -
ادلالية ألي وحدة بغض النظر عن حجمها وىدفها وشكلها القانوين، كما أنو قد يتطلب األمر االلتزام هبذه 

 .األدلة كلما أمكن ذلك يف مجيع األنشطة اليت يقوم هبا مدققوا احلسابات

                                                             
. 62 درغام ماىر موسى، مطَت رأفت حسُت، مرجع سابق، ص 1
. 92 فايز، مرجع سابق، صج ساي 2
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تسعى جلنة معايَت التدقيق الدولية إذل احلصول على القبول الدورل دلعايَتىا فتأخذ البيانات والتباين بينها  -
بعُت االعتبار عند إصدار ادلعايَت الدولية للتدقيق، وىذا نظرا الختالف شكل وزلتوى معايَت تدقيق 

 . احلسابات الصادرة يف سلتلف دول العادل
 .يتم ربديد مدى االلتزام بادلعايَت الدولية لتدقيق احلسابات يف مقدمة أو إرشاد كل معيار على حدى -
ليس للجنة معايَت التدقيق الدولية السلطة كي تلزم بتنفيذ ادلعايَت الدولية للتدقيق، بل تًتك ادلسؤولية جلهود  -

 .األعضاء يف إقناع دوذلم على االلتزام هبا
تتحكم األنظمة احمللية اخلاصة بالقوانُت واللوائح واألنظمة احلكومية وادلهنية يف كل بلد بادلمارسة ادلهنية  -

 . 1ادلنتهجة يف عملية تدقيق احلسابات، ويكون ذلك بدرجات متفاوتة

 معايير التدقيق الدولية وفق آخر إصدار: 02الجدول رقم 

 عنوان المعيار رمز المعيار عنوان المعيار رمز المعيار
ISA 200  أىداف تدقيق احلسابات ومبادئو

 العامة
ISA 520 اإلجراءات التحليلية 

ISA 210 شروط االرتباطات دبهمة التدقيق ISA 530 عينة التدقيق والوسائل االختبارية 
ISA 220 الرقابة على جودة أعمال التدقيق ISA 540 تدقيق التقديرات احملاسبية 
ISA 230  (إعداد أوراق عمل التدقيق)التوثيق ISA 550 األطراف ذات العالقة 
ISA 240 الغش واخلطأ ISA 560 األحداث الالحقة 
ISA 250  دراسة القوانُت واللوائح عند أداء

 عملية التدقيق للقوائم ادلالية
ISA 570 االستمرارية 

ISA 260  توصيل أمور التدقيق لألشخاص
 ادلسؤولُت عن احلوكمة

ISA 580 إقرارات اإلدارة 

ISA 300 التخطيط ISA 600 االعتماد على مدقق آخر 
ISA 315  الفهم الكايف للمؤسسة وزليطهاISA 610 االعتماد على أعمال ادلدقق الداخلي 

                                                             
. 62 درغام ماىر موسى، مطَت رأفت حسُت، مرجع سابق، ص 1
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 وأخطارىا
ISA 320 األعلية النسبية ISA 620  االعتماد على أعمال اخلرباء

 ادلتخصصُت
ISA 330  إجراءات ادلدقق استجابة لألخطار

 ادلقيمة
ISA 700 تقرير ادلدقق عن القوائم ادلالية 

ISA 402  التدقيق يف حالة استخدام العميل
 دلنظمة اخلدمات

ISA 710 ادلقارنات 

ISA 500 أدلة اإلثبات يف التدقيق ISA 720 ادلعلومات األخرى ادلرافقة للقوائم ادلالية 
ISA 510  األرصدة االفتتاحية يف العمليات

 اجلديدة
ISA 800  تقرير ادلدقق عن مهام التدقيق ذات

 األغراض اخلاصة
 واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر بُت اإلصالحات احملاسبية ادلالية ومعايَت" زوىري جليلة، صاحل إلياس، :المصدر

 .85، ص2، رللة االبتكار والتسويق، العدد "التدقيق الدولية

 عرض معايير التدقيق الدولية: المطلب الخامس 

 المبادئ العامة والمسؤوليات: أوال

األىداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية التدقيق وفق المعايير الدولية ) 200المعيار رقم  -
لقد بُت االرباد الدورل للمحاسبُت يف ىذا ادلعيار على أن اذلدف من تدقيق البيانات ادلالية ىو : (للتدقيق

سبكُت ادلدقق من إبداء رأيو فيما إذا كانت البيانات ادلالية قد أعدت من كافة النواحي األساسية وفقا إلطار 
، حيث يتناول ىذا ادلعيار ادلسؤوليات الكلية للمدقق ادلستقل عند إجراء عملية تدقيق 1تقارير مالية زلددة

للقوائم ادلالية وفقا للمعايَت الدولية للتدقيق، ويبُت على وجو اخلصوص األىداف الكلية للمدقق ادلستقل، 
ويوضح طبيعة ونطاق عملية تدقيق مصممة لتمكُت ادلدقق ادلستقل من ربقيق ىذه األىداف، كما يوضح ىذا 

ادلعيار نطاق وسلطة وىيكل ادلعايَت الدولية للتدقيق ويتضمن متطلبات ربدد ادلسؤوليات العامة للمدقق 

                                                             
. 19 غسان فالح ادلطارنة، مرجع سابق، ص 1
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ادلستقل ادلعمول هبا يف كافة عمليات التدقيق، دبا يف ذلك االلتزام الذي يقتضي االمتثال دلعايَت التدقيق 
 .  1الدولية

ؽلثل شروط اتفاقية أو قبول التدقيق واخلاص : (االتفاق على شروط التكليف بالتدقيق) 210المعيار رقم  -
واليت يرسلها ادلدقق وعلى أوراقو اخلاصة، وربتوي على األمور الرئيسية ومنها مسؤولية  (القبول)برسالة االرتباط 

اإلدارة عن ربضَت وتقدًن البيانات ادلالية وأن ادلدقق سيقوم بالتدقيق وحسب ادلعايَت الدولية اليت تتطلب 
 .2التخطيط للتدقيق ألجل احلصول على أدلة كافية ومقنعة

     ومن الواجب اتفاق أطراف عملية التدقيق على شروط التكليف هبذه العملية يف كتاب التكليف أو يف أي  
صورة مناسبة سبثل شكال من أشكال العقود، قصد مساعدة ادلدقق يف إعداد كتاب التكليف ادلتعلق بتدقيق 

البيانات ادلالية وؽلكن تطبيق شروط التكليف بالتدقيق على اخلدمات ذات العالقة، أما اخلدمات األخرى 
فمن ادلناسب إعداد كتب منفصلة هبا، وتكمن أعلية كتاب التكليف  (االستشارات الضريبية واحملاسبية واإلدارية)

يف أنو يوثق ويؤكد موافقة ادلدقق على تعيينو وعلى ىدف ونطاق التدقيق ومدى مسؤوليات ادلدقق ذباه العميل 
 .   3وعلى شكل أية تقارير

تضمن ىذا ادلعيار أنو غلب على مؤسسة التدقيق : (الرقابة على جودة عملية التدقيق) 220المعيار رقم  -
تنفيذ سياسات وإجراءات رقابة اجلودة اليت صممت للتأكد بأن كافة التدقيقات قد سبت وفقا دلعايَت التدقيق 

 :الدولية أو ادلعايَت أو ادلمارسات الوطنية ادلناسبة، حبيث يتم وضعها على مستويُت علا
 .مستوى مكتب التدقيق -
 .4مستوى كل عملية تدقيق على حدا -

 يتناول ىذا ادلعيار وثائق التدقيق لعملية تدقيق بيانات مالية، ويتم تبٍت :(وثائق التدقيق) 230المعيار رقم  -
ىذه الوثائق حسب الضرورة اليت تقتضيها الظروف عند تطبيقها على عمليات تدقيق ادلعلومات ادلالية، وقد 

                                                             
. 93 سايج فايز، مرجع سابق، ص 1
. 35 ىادي التميمي، مرجع سابق، ص 2
. 183 نظمي، ىاين العزب، مرجع سابق، صإيهاب  3
. 86 زلمد أمُت مازون، مرجع سابق، ص 4
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 من ادلعيار أن ىدف ادلدقق ىو إعداد وثائق توفر سجل كاف ومناسب ألساس تقرير ادلدقق، 5جاء يف الفقرة 
 .1وأدلة على زبطيط وأداء عملية التدقيق وفقا دلعايَت التدقيق الدولية وادلتطلبات القانونية والتنظيمية ادلعمول هبا

ىذا ادلعيار يلقي : (مسؤوليات المدقق المتعلقة باالحتيال عند تدقيق القوائم المالية) 240المعيار رقم  -
الضوء على ضرورة االنتباه والتأكد من سلاطر احتواء البيانات ادلالية على معلومات جوىرية غَت صحيحة ناذبة 

 على أنو يقع على عاتق ادلدقق الذي يقوم بعملية تدقيق 5، وينص ىذا ادلعيار يف الفقرة 2عن غش أو خطأ
معينة وفقا دلعايَت التدقيق الدولية مسؤولية احلصول على تأكيد معقول بأن البيانات ادلالية دبجملها زبلو من 

 . 3األخطاء اجلوىرية، سواء كانت بسبب االحتيال أو اخلطأ
االعتبارات القانونية والتنظيمية : (مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق القوائم المالية) 250المعيار رقم  -

لتدقيق البيانات ادلالية والذي يتعلق دبسؤولية تطبيق القوانُت واألنظمة وأن اإلدارة مسؤولة عن ىذا التطبيق وأن 
مسؤولية ادلدقق وعند اكتشاف عدم التطبيق أو ادلطابقة وبعد التأكد من ذلك رفع تقارير حول عدم ادلطابقة 

 . 4لإلدارة العليا والسلطات ادلشرفة
يتضمن ىذا ادلعيار مسؤولية ادلدقق ادلتمثلة يف : (االتصال مع المكلفين بالحوكمة) 260المعيار رقم  -

 .5االتصال مع ادلكلفُت باحلوكمة فيما ؼلص عملية تدقيق القوائم ادلالية

 التخطيط، فهم المؤسسة واألىمية النسبية: ثانيا

 أنو على ادلدقق زبطيط عملية 300 من ادلعيار رقم 3 و2جاء يف الفقرة : (التخطيط) 300المعيار رقم  -
التدقيق لكي يتم إصلاز التدقيق بطريقة فعالة، ويعٍت التخطيط وضع إسًتاتيجية عامة ومنهج تفصيلي لطبيعة 
 .6إجراءات التدقيق ادلتوقعة وتوقيتها ومداىا، وؼلطط ادلدقق لتأدية عملية التدقيق بكفاءة ويف التوقيت ادلناسب

غلب على ادلدقق أن يوثق فهمو : (فهم نشاط المؤسسة ومحيطها وتقييم المخاطر) 315المعيار رقم  -
 .7للشركة ولبيئتها وتقييمو دلخاطر االضلرافات ادلادية ادلطلوبة

                                                             
. 150،151، ص2009 االرباد الدورل للمحاسبُت،  1
. 177، صسابقيهاب نظمي، ىاين العزب، مرجع إ  2
. 166صمرجع نفسو،  االرباد الدورل للمحاسبُت،  3
. 35 ىادي التميمي، مرجع سابق، ص 4
. 98 سايج فايز، مرجع سابق،  5
. 242مرجع سابق، ص،  حسُت أمحد دحدوح، حسُت يوسف القاضي 6
. 39، مرجع سابق، صالمدخل إلى التدقيق الحديث أمحد حلمي مجعة،  7
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يقصد هبا تلك البيانات أو ادلعلومات اليت إن مت حذفها : (األىمية النسبية في التدقيق) 320المعيار رقم  -
أو عرضها بصورة خاطئة يف التقارير ادلالية يؤثر على صحة وسالمة القرارات االقتصادية ادلتخذة من قبل 

الشخص العقالين، حيث غلب على ادلدقق وضع مستوى مقبول ؽلثل احلد ادلسموح بو من ىذه األخطاء، 
 .1واليت إن تراكمت أدى ذلك إذل أثر سليب أو قانوين على ادلنشأة

غلب أن يراعي ادلدقق ادلستويات ادلقدرة : (إجراءات المدقق استجابة لألخطار المقيمة) 330المعيار رقم  -
عند ربديد طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات  (سلاطر األخطاء اجلوىرية)للمخاطر الذاتية وسلاطر الرقابة 

اجلوىرية ادلطلوبة، لتخفيض سلاطر عدم اكتشاف ادلعلومات اخلاطئة اجلوىرية يف القوائم ادلالية إذل مستوى 
 .2مقبول

 ؽلكن للعميل :(اعتبارات التدقيق المتعلقة بالمنشآت التي تستعمل مؤسسات خدمية) 402المعيار رقم  -
واالحتفاظ باحلسابات  (مثل أعمال احلاسوب)استعمال مؤسسة خدمية تقوم بإصلاز بعض ادلعامالت لصاحلو 

اخلاصة هبا أو تسجيل ادلعامالت ومعاجلة ادلعلومات ذات العالقة، لذلك فإن بعض السياسات واإلجراءات 
 .3والسجالت ادلملوكة من قبل ادلؤسسة اخلدمية قد تكون ذات صلة بعملية تدقيق البيانات ادلالية للعميل

 أدلة اإلثبات: ثالثا

 غلب على ادلدقق احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حىت يتمكن :(أدلة اإلثبات) 500المعيار رقم  -
من الوصول إذل نتائج معقولة اليت على أساسها يقدم رأي التدقيق، وىذه األدلة ؽلكنو احلصول عليها من 

 :خالل
 اختيارات الرقابة لألنظمة احملاسبية والرقابة الداخلية. 
  اإلجراءات اجلوىرية الكتشاف األخطاء ادلادية يف البيانات ادلالية وىي نوعان، األول اختبارات لتفاصيل

 .4العمليات واألرصدة والنوع الثاين اإلجراءات التحليلية

 

                                                             
. 194يهاب نظمي، ىاين العزب، مرجع سابق، صإ  1
. 98 زلمد أمُت مازون، مرجع سابق، ص 2
. 198يهاب نظمي، ىاين العزب، مرجع نفسو، صإ  3
.  185، مرجع سابق، صالمدخل إلى التدقيق الحديث أمحد حلمي مجعة،  4
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يتناول ىذا ادلعيار االعتبارات اخلاصة : (اعتبارات محددة لبنود مختارة- أدلة اإلثبات) 501المعيار رقم  -
 .1اليت غلب على ادلدقق مراعاهتا عند احلصول على أدلة كافية ومناسبة

يتناول ىذا ادلعيار استخدام إلجراءات ادلصادقة اخلارجية : (المصادقات الخارجية) 505المعيار رقم  -
 .2للحصول على أدلة تدقيق

يتناول ادلعيار مسؤولية ادلدقق حول األرصدة االفتتاحية : (تكليف السنة األولى للتدقيق) 510المعيار رقم  -
اليت تعٍت أرصدة احلسابات ادلوجودة يف بداية الفًتة واليت تعتمد على أساس األرصدة اخلتامية للفًتة السابقة، 

والتأكد من أن ادلبادئ احملاسبية ادلستخدمة ثابتة يف التطبيق، وكذلك مسؤولية ادلدقق يف حالة عدم التأكد 
 .3واإلجراءات اخلاصة بالتأكد من بعض الفقرات والبنود

حسب الفقرة األوذل من ادلعيار فإنو يتطرق إذل انتفاع ادلدقق من : (اإلجراءات التحليلية) 520المعيار رقم  -
اإلجراءات التحليلية باعتبارىا إجراءات جوىرية، كما يتناول مسؤولية ادلدقق يف قيامو باإلجراءات التحليلية 

 .4قرب هناية عملية التدقيق اليت تساعد يف تكوين استنتاج كلي حول القوائم ادلالية
سبثل عينات التدقيق تطبيق إجراءات : (عينات التدقيق وطرق الفحوصات األخرى) 530المعيار رقم  -

 من النشاط ألي فقرة من فقرات البيانات %100على أقل من  (اجلوىرية)االلتزام واإلجراءات التفصيلية 
ادلالية ألجل احلصول على األدلة التدقيقية وتقييمها، وألجل أن يتمكن ادلدقق من تكوين الرأي حول اجملتمع 

 .5الذي أخذ منو العينة اليت يتم اختيارىا إما بواسطة الطريقة العشوائية أو الطريقة ادلنظمة أو التقسيم الطبقي

 ادلقصود بالتقديرات احملاسبية التقديرات التقريبية لقيمة أحد :(تدقيق التقديرات المحاسبية) 540المعيار رقم 
البنود يف حال عدم وجود طرق قياس دقيقة مثل الضريبة ادلؤجلة، إيرادات مستحقة، ادلخصصات وخسارة 

 .الدعاوى القضائية

    وتقع ادلسؤولية على التقديرات احملاسبية اليت ربتويها البيانات ادلالية على اإلدارة، وتكون حول حاالت ػليط 
هبا نوع من عدم التأكد ألحداث وقعت أو من احملتمل وقوعها، لذا فاحتمالية وجود أخطاء جوىرية تكون أكرب 

                                                             
. 410 االرباد الدورل للمحاسبُت، مرجع سابق، ص 1
. 421 مرجع نفسو، ص 2
. 160 ديلمي عمر، مرجع سابق، ص 3
. 110 سايج فايز، مرجع سابق، ص 4
. 37 ىادي التميمي، مرجع سابق، ص 5
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يف حالة وجود التقديرات احملاسبية، كما أنو على ادلدقق أن ػلصل على أدلة إثبات كافية ومالئمة فيما إذا كان 
 .1التقدير احملاسيب معقوال وأن اإلفصاح عنو قد مت بشكل مناسب

 يتناول ىذا ادلعيار مسؤوليات ادلدقق ادلتعلقة بعالقات :(األطراف ذات العالقة) 550المعيار رقم  -
ومعامالت األطراف ذات العالقة يف عملية تدقيق البيانات ادلالية، وعلى وجو اخلصوص يتسع ىذا ادلعيار 

، ومعيار التدقيق الدورل 330، ومعيار التدقيق الدورل رقم 315ليشمل كيفية تطبيق معيار التدقيق الدورل رقم 
 .2 فيما يتعلق دبخاطر األخطاء اجلوىرية ادلرتبطة بعالقات ومعامالت األطراف ذات العالقة240رقم 

الغرض من ىذا ادلعيار ىو وضع ادلعايَت وتوفَت اإلرشادات حول : (األحداث الالحقة) 560المعيار رقم  -
مسؤولية ادلدقق ادلتعلقة باألحداث الالحقة، ويتعلق األمر باألحداث اليت تظهر بُت هناية الفًتة ادلالية وتاريخ 

تقرير ادلدقق، واحلقائق ادلكتشفة بعد تاريخ تقرير ادلدقق، وعلى ىذا األخَت مراعاة تأثَت األحداث الالحقة على 
 .3ادلعلومات ادلالية وتقرير ادلدقق

على ادلدقق مراعاة مالئمة فرض االستمرارية للمؤسسة مستقبال، وعليو : (االستمرارية) 570المعيار رقم  -
كمؤشرات مالية، )األخذ باالعتبار مجلة من ادلؤشرات للتأكد من إمكانية تواصل ادلنشأة كمؤسسة مستمرة 

 .4(اخل..تشغيلية
غلب على ادلدقق أن ػلصل على إقرار من اإلدارة دبسؤولياهتا عن : (اإلقرارات الخطية) 580المعيار رقم  -

العرض السليم للقوائم ادلالية، وذلك باحلصول على زلاضر اجتماعات رللس اإلدارة أو إحدى صور القوائم 
ادلالية ادلعتمدة من اإلدارة، فإذا ما استطاع ادلدقق اخلارجي احلصول على ذلك اإلقرار فإنو يسهم يف تعزيز 

 .5الشفافية بادلؤسسة زلل التدقيق

 

 

                                                             
. 215يهاب نظمي، ىاين العزب، مرجع سابق، صإ  1
. 518 االرباد الدورل للمحاسبُت، مرجع سابق، ص 2
. 164 ديلمي عمر، مرجع سابق، ص 3
. 111 زلمد أمُت مازون، مرجع سابق، ص 4
. 116 سايج فايز، مرجع سابق، ص 5



التدقيق الخارجي في ظل المعايير الدولية                          الفصل األول                                 

 

56 
 

 استعمال عمل اآلخرين:  رابعا

الغرض من ىذا ادلعيار ىو وضع معايَت وتوفَت إرشادات يف : (استعمال عمل مدقق آخر )600المعيار رقم  -
حالة قيام ادلدقق ادلسؤول بتقدًن تقرير حول القوائم ادلالية للمؤسسة، لالستفادة من عمل مدقق آخر حول 

 .1ادلعلومات ادلالية لألجزاء ادلدرجة ضمن القوائم ادلالية للمؤسسة
 يتناول ىذا ادلعيار يف فقرتو األوذل مسؤوليات :(االستفادة من عمل المدقق الداخلي) 610المعيار رقم  -

ادلدقق اخلارجي ادلتعلقة بعمل ادلدققُت الداخليُت عندما ػلدد ادلدقق اخلارجي أن قسم التدقيق الداخلي على 
 من ادلعيار ادلدقق ػلدد إمكانية االستفادة من عمل ادلدققُت 6األرجح لو عالقة بالتدقيق، وحسب الفقرة 

 .2الداخليُت، وإذا استفاد ػلدد ما إذا كان العمل كايف ألغراض التدقيق
 أن ادلدقق ػلدد ما 5يتناول ىذا ادلعيار يف فقرتو : (استخدام عمل الخبير المحاسب) 620المعيار رقم  -

إذا سيستخدم عمل مدقق خبَت أم ال، ويف حال االستخدام ػلدد ما إذا كان ذلك العمل مناسبا ألغراض 
 .3التدقيق

 نتائج التدقيق والتقارير: خامسا

غلب على مدقق احلسابات إعداد تقرير حول : (تقرير المدقق حول البيانات المالية) 700المعيار رقم  -
البيانات ادلالية، والغرض من ىذا ادلعيار ىو وضع معايَت وتوفَت إرشادات حول شكل ومضمون تقرير ادلدقق 

 .4الصادر نتيجة التدقيق ادلنجز من قبل ادلدقق لبيانات منشأة ما
بُت ىذا ادلعيار أنو عندما يتم عرض ادلقارنات كقوائم مالية مقارنة، : (األرقام المقارنة) 710المعيار رقم  -

غلب أن يصدر ادلدقق تقريرا تتحدد فيو ادلقارنات على وجو اخلصوص نظرا ألنو يتم التعبَت عن رأي ادلدقق 
 .5إفراديا بشأن القوائم ادلالية ادلعروضة لكل فًتة على حدا

 يشَت ىذا ادلعيار إذل :(المعلومات األخرى في وثائق تحتوي على بيانات مالية مدققة) 720المعيار رقم  -
مسؤولية ادلدقق ادلتعلقة بادلعلومات األخرى يف ادلستندات اليت ربتوي على بيانات مالية مدققة وتقرير ادلدقق 

                                                             
. 168 ديلمي عمر، مرجع سابق، ص 1
. 643 االرباد الدورل للمحاسبُت، مرجع سابق، ص 2
. 651 مرجع نفسو، ص 3
. 113 غسان فالح ادلطارنة، مرجع سابق، ص 4
. 138 حسُت أمحد دحدوح، حسُت يوسف القاضي، مرجع سابق، ص 5
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ادلتعلق بذلك، ويف غياب أي متطلب منفصل يف الظروف اخلاصة بالعملية، فإن رأي ادلدقق ال يغطي 
ادلعلومات األخرى وال يتحمل ادلدقق مسؤولية خاصة لتحديد ما إذا مت التعبَت عن ادلعلومات األخرى بالشكل 
ادلناسب أم ال، ومع ذلك يقرأ ادلدقق ادلعلومات األخرى ألنو قد يتم إضعاف مصداقية البيانات ادلالية ادلدققة 

 .1بسبب التعارضات اجلوىرية بُت البيانات ادلالية ادلدققة وادلعلومات األخرى
يتطلب ىذا ادلعيار أن يشتمل : (تقرير المدقق عن مهمات تدقيقية ألغراض خاصة) 800المعيار رقم  -

تقرير ادلدقق حول القوائم ادلالية ادلعدة وفقا لألساس احملاسيب الشامل على فقرة تبُت األساس ادلستخدم أو أن 
يشَت إذل إيضاح يف القوائم ادلالية يبُت ىذا األساس، كما غلب أن يبُت رأي ادلدقق ما إذا مت إعداد القوائم 

 .2ادلالية من النواحي اجلوىرية كافة وفقا ذلذا األساس احملاسيب الشامل

 2699-2000المعايير الدولية حول خدمات اإلطالع : سادسا

   معايَت حول تكليف اإلطالع والذي عرف بأنو أقل درجة من التدقيق، وتشمل إجراءاتو االستفسارات 
 .والتحليالت وال يتطلب من ادلدقق فهم ودراسة الرقابة الداخلية ولكن غلب أن يكون مستقال

 . تتعلق بادلؤسسات ادلالية والبنوك1100-1000األرقام  -
 . تتعلق باخلدمات األخرى غَت التدقيق واإلطالع3399-3000األرقام  -
 . يتعلق بفحص ادلعلومات ادلالية ادلستقبلية3400الرقم  -
 .  3 تتعلق باخلدمات ذات العالقة4699-4000األرقام  -

 

 

 

 

                                                             
. 720رباد الدورل للمحاسبُت، مرجع سابق، صاال  1
. 148، صسابق حسُت أمحد دحدوح، حسُت يوسف القاضي، مرجع  2
. 41 ىادي التميمي، مرجع سابق، ص 3
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 خالصة

    إن أىم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل دراسة موضوع التدقيق اخلارجي يف ظل ادلعايَت الدولية تتلخص 
 :فيما يلي

ظهور الشركات ادلساعلة كبَتة احلجم بعد الثورة الصناعية أدى إذل نشوء احلاجة إذل وجود ارباد دلهنة  -
 .التدقيق

يعد التدقيق عملية فحص منظمة يقوم هبا مدقق مستقل يشًتط فيو توفر صفات شخصية وأخرى علمية  -
ليؤدي واجبو ادلهٍت، وىو يف مقابل ذلك يتمتع حبقوق سبكنو من احلفاظ على استقاللو وبالتارل إضفاء الثقة 

 .وادلصداقية على تقريره النهائي خدمة دلختلف أصحاب ادلصلحة
نظرا ألعلية موضوع التدقيق، ولضمان فعالية وكفاءة عملية التدقيق سعى االرباد الدورل للمحاسبُت كهيئة  -

لتأكيد نزاىة وموضوعية ادلدقق، " معايَت التدقيق الدولية"عليا للمحاسبة إذل إصدار إرشادات ربت مسمى 
 .وبالتارل شعور أصحاب ادلصلحة باالطمئنان

 

 



 

 

 
 الفصل الثاني

تنفيذ عملية التدقيق اخلارجي يف ظل معيار التدقيق الدويل رقم 
610 
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   تمهيد            

              ألجل بلوغ أىداف عملية التدقيق والوصول إذل نتائج دقيقة، على مدقق احلسابات ازباذ عدة خطوات 
سبهيدية عند البدء يف عملية التدقيق، وجيب عليو حىت تكون عملية التدقيق منتظمة احلصول على القرائن ادلرتبطة 

بالعناصر الدالة على األحداث االقتصادية بطريقة موضوعية لغرض التأكد من مسايرة ىذه العناصر للمعايَت 
ادلوضوعة وتوصيل نتائج ذلك إذل األطراف ادلعنية، كما ديكن للمدقق االستفادة من أعمال التدقيق الداخلي 

، ىذا ما جيعلو ويف سبيل ازباذ قرار االستفادة أم ال الفهم والتقوًن األورل 610دبوجب معيار التدقيق الدورل رقم 
 : لوظيفة التدقيق الداخلي، كل ذلك سوف نتناولو يف ىذا الفصل كما يلي

 .إجراءات تنفيذ ادلدقق اخلارجي لعملو: ادلبحث األول

 .تقييم نظام الرقابة الداخلية وإعداد التقرير:                    ادلبحث الثاين

 .610عمل ادلدقق اخلارجي يف ظل معيار التدقيق الدورل رقم :                    ادلبحث الثالث
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 .إجراءات تنفيذ المدقق الخارجي لعمله: المبحث األول

              يتناول ىذا ادلبحث اإلجراءات ادلختلفة لتنفيذ عملية التدقيق، حيث يبدأ ادلدقق بإجراءات سبهيدية والتنظيم 
 .  الداخلي دلكتب التدقيق، مع األخذ بعُت االعتبار أوراق العمل وكذا مجع األدلة الكافية لعملية التدقيق

 اإلجراءات التمهيدية لعملية التدقيق:            المطلب األول

 :تشتمل اإلجراءات التمهيدية على ما يلي            

وىو أمر ضروري ال بد منو يف حالة أن الشركة زلل التدقيق كان لديها : االتصال بمدقق الحسابات السابق-1
مدقق حسابات سابق، وذلك من أجل التعرف على األسباب اليت دفعتو إذل التخلي عن القيام بعملية التدقيق أو 

، فكثَتا ما يرشد ادلدقق القدًن زميلو ادلدقق اجلديد إذل الصعوبات اليت واجهتو يف ادلاضي خبصوص 1استقالتو
 .2عالقتو بادلديرين أو أصحاب ادلشروع

جيب على ادلدقق أن يتأكد من أن إجراءات التعيُت مطابقة : التأكد من صحة تعيينه مدققا للحسابات-2
للقانون وأهنا من اجلهة ادلخولة بالتعيُت أم ال، ولو احلق يف اإلطالع على قرار تعيينو لكتابة العقد الذي حيدد 

، وىنا ذبدر اإلشارة إذل أن شروط التعيُت 3نطاق عملو ومسؤولياتو وأتعابو وأي شروط أخرى يراىا ضرورية
وإجراءاتو زبتلف باختالف الشكل القانوين للمشروع وموضوع التدقيق، ومن ىنا زبتلف طرق التأكد والتحقق من 

، ففي منشآت األفراد يتم التعيُت دبوجب عقد اتفاق أو تكليف مكتوب من أصحاب 4صحة التعيُت تبعا لذلك
الشأن، أما يف ادلنشآت ادلسامهة فإذا كانت ادلنشأة جديدة فعلى ادلدقق اإلطالع على عقد التأسيس الذي يصدر 
بناءا على القرار بتأسيس ادلنشأة، حيث يرد فيو اسم ادلدقق ذلا، أي أن ادلدقق يعُت من قبل رللس اإلدارة، أما إذا 

كانت ادلنشأة مستمرة فيمكن للمدقق التأكد من تعيينو بالرجوع إذل اجلمعية العامة الذي يثبت انتخابو، أي أن 
، أما يف 5)22/1997 فقرة أ من قانون الشركات األردين رقم 192ادلادة )ادلدقق يعُت من قبل اذليئة العامة 

                                                             
. 119 سعود كايد، مرجع سابق، ص 1
. 96 توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اذلادي اسحق ادلصري، مرجع سابق، ص 2
.  سعود كايد، مرجع وموضوع نفسهما 3
.  150 خالد أمُت عبد اهلل، مرجع سابق، ص 4
 .128،129 ص، مرجع سابق،المدخل إلى التدقيق الحديث أمحد حلمي مجعة،  5
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احلاالت االستثنائية فعليو اإلطالع على قرار تعيينو الصادر من مراقب الشركات أو من وزير التجارة والصناعة 
 .1نفسو

 فيجب ربديد نطاق عملية التدقيق فقد تكون شاملة أو جزئية لكن ال :التحقق من نطاق عملية التدقيق-3
بد من ربديد نقاطها يف العقد ادلربم بُت ادلدقق وعميلو ىذا يف شركات األشخاص وادلشاريع الفردية، أما يف 

 .2الشركات ادلسامهة ففيها عملية التدقيق إلزامية وليس فيها ربديد لنطاق التدقيق

إن اذلدف األساسي من التعرف على ادلنشأة ىو السماح للمدقق باحلصول على : التعرف على المنشأة-4
 :نظرة عامة وفهم شامل وكاف من أجل توجيو مهمتو حسب خصوصيات ادلؤسسة من أجل

 . ربديد ادلخاطر العامة ادلرتبطة خبصوصيات ادلؤسسة -
 .ربديد اجملاالت واألنظمة ادلعربة يف ادلهمة -
 .3تكوين ادللف الدائم للمهمة وإعداد برنارلها -

 :               ويتعُت على مدقق احلسابات أن يطلع يف منشآت ادلسامهة على

ادلركز الرئيسي، ومدة ادلنشأة، غرضها األساسي، رأس ادلال، أعضاء - العقد االبتدائي والنظام الداخلي للمنشأة -
 .رللس اإلدارة، األحكام اخلاصة بالسنة ادلالية وإعداد احلسابات اخلتامية وتوزيع األرباح

التعرف على ادلسؤول الذي جيب أن يقابلو ويتصل بو عند بدء عملو، كذلك عما إذا كانت للمنشأة فروع  -
 .وكيفية تعاملها مع ادلركز الرئيسي، وعما إذا كانت سبسك حساباهتا بنفسها أو دبعرفة ادلركز الرئيسي

طلب كشف بأمساء ادلوظفُت ادلسؤولُت بادلنشأة، ومدى اختصاص ومسؤولية كل منهم وصورة من توقيعاهتم  -
 .خاصة أولئك ادلصرح ذلم بالتوقيع على الشيكات وادلستندات الالزمة

 . 4التعرف على التنظيم الداخلي للمنشأة وأقسامها وإداراهتا وعالقة كل إدارة باألخرى -

                                                             
.  150ص مرجع سابق،  خالد أمُت عبد اهلل،  1
. 97 توفيق مصطفى أبورقبة، عبد اذلادي إسحق ادلصري، مرجع سابق، ص 2
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم -دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية-التنظيم المهني للمراجعة شريقي عمر،  3

. 87، ص2012-2011، جامعة سطيف، االقتصادية
. 130، مرجع سابق، صمدخل إلى التدقيق الحديث أمحد حلمي مجعة،  4
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              أما يف شركات األشخاص فعلى ادلدقق اإلطالع على عقد الشراكة دلعرفة رأس ادلال اإلمجارل وحصة كل 
شريك، واجلهة اليت تقوم باإلدارة، والرواتب وادلكافآت اخلاصة دبن يقوم باإلدارة، وكيفية اقتسام األرباح واخلسائر 
وادلبالغ اليت يسمح لكل شريك بالسحب يف حدودىا، واألحكام اخلاصة باحتساب الفوائد على حصص رأس 

 :، وكذا1ادلال أو ادلسحوبات

احلصول على قائمة ادلستندات والدفاتر والكشوف ادلستخدمة يف ادلشروع ومعرفة الدورة ادلستندية دلعرفة صحة  -
 .وسالمة ادلستندات

معرفة قوائم نتائج العمال للمشروع وتقارير رللس اإلدارة ألن ذلك يساعد يف معرفة مصادر واستخدامات  -
 .  2أصولو

وتعد من أىم اخلطوات اليت دبقتضاىا يتحدد نوع التدقيق، : فحص نظام الرقابة الداخلية وتحديد المخاطر-5
لذا فعلى ادلدقق عند وجود ىذا النظام أن يتوذل فحصو فحصا دقيقا للتعرف على مدى كفايتو وسالمتو ومدى 

، وينص 3(اجلوىرية، الرقابية، وسلاطر االكتشاف)إمكانية االعتماد عليو يف خطة عملو وربديد سلاطر التدقيق 
ادلعيار الثاين من معايَت التدقيق ادلتعارف عليها بأنو جيب أن يتم فهم الرقابة الداخلية وبشكل كاف حىت يتم 
التوصل خلطة التدقيق وربديد طبيعة ومدى وتوقيت االختبارات اليت سيتم تنفيذىا، حيث يعد كل من دراسة 

 . 4الرقابة الداخلية وتقدير خطر الرقابة أحد ادلكونات األساسية يف منوذج سلاطر التدقيق

فعلى ادلدقق دراسة النظام احملاسيب ادلتبع دفًتيا كان أم آليا واإلطالع : فحص النظام المحاسبي للمشروع-6
على سجالت ادلشروع ودفاتره اإللزامية منها واالختيارية، واإلدلام بكل خطوات التسجيل والًتحيل وما إذل ذلك 

 .  5ألنو ملزم يف هناية األمر بإصدار رأي زلايد يتضمن احلكم حول مدى انتظام الدفاتر والسجالت

                                                             
. 151 خالد أمُت عبد اهلل، مرجع سابق، ص 1
 .121ص سعود كايد، مرجع سابق،  2
. 131، مرجع سابق، صمدخل إلى التدقيق الحديث أمحد حلمي مجعة،  3
دراسة ميدانية دبؤسسة -دور ادلدقق اخلارجي يف تقييم ادلخاطر وربسُت نظام الرقابة الداخلية لعمليات ادلخزون داخل ادلؤسسة" بوبكر عمَتوش،  4

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة ادلاجستَت يف العلوم التجارية، زبصص دراسات مالية وزلاسبية معمقة، " مطاحن اذلضاب العليا
. 28، ص2011-2010سطيف، - جامعة فرحات عباس

. وموضوع نفسهما خالد أمُت عبد اهلل، مرجع  5
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فيجب على ادلدقق القيام بزيارة ادلنشأة والتعرف على منتجاهتا : التعرف على العمليات الفنية للمنشأة-7
وتسلسل العمليات الفنية هبا، فمن خالل زيارتو للمصانع وادلخازن وتوجيهو أسئلة إذل ادلختصُت الفنيُت يستطيع 
تفهم القيود احملاسبية، وكذا إعداد برنامج التدقيق دبا يتمشى مع طبيعة أعمال ادلنشأة كما ديكنو اكتشاف ما قد 

      .  1يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش

وذلك حىت يتسٌت لو التعرف على ادلركز : اإلطالع على الحسابات الختامية والقوائم المالية لفترات سابقة-8
ادلارل للمشروع ونوعية التقارير السابقة، فهذا من شأنو أن يساعده يف رسم خطة عملو وتفاصيلها، كما جيب عليو 

، وكذا فحص مركز ادلشروع من الناحية 2فحص أي ربفظات وردت يف تقرير ادلدقق السابق أو رللس اإلدارة
 . 3الضريبية حىت يتأكد أن البيانات الواردة بالقوائم ادلالية صحيحة

 التنظيم الداخلي لمكتب التدقيق: المطلب الثاني

             إن صلاح أي مدقق ال يتوقف على التأىيل العلمي والعملي فقط وإمنا على تنظيم مكتبو وتوفَت ادلوظفُت 
، 4وادلساعدين ادلؤىلُت مع ضرورة متابعة وتنسيق جهودىم بُت فًتات عدة الستيفاء النتائج يف األوقات احملددة
وخيتلف التنظيم الداخلي دلكتب ادلدقق تبعا حلجم العمل وطبيعتو، كما خيتلف باختالف الشكل القانوين 

للمكتب نفسو، فإذا كان ادلدقق ديارس عملو يف مكتبو لوحده قد ال صلد يف مكتبو أي أقسام بل تتجمع يف 
شخصو كل الوظائف وادلهمات صغَتىا وكبَتىا، أما إذا كان ادلكتب ملكا لشركة بُت مدققُت أو أكثر فهنا غالبا 

 :ما صلد نشاطو مقسما إذل القسمُت الرئيسيُت التاليُت

 . ويشمل أعمال التدقيق والضرائب واحملاسبة بأنواعها:القسم الفني
 .5 ويشمل ادلستخدمُت وإدارة ادلكتب الداخلية:القسم اإلداري

 :                كما جيب األخذ بعُت االعتبار ما يلي

                                                             
. 131، صسابق، مرجع المدخل إلى التدقيق الحديث أمحد حلمي مجعة،  1
. 151 خالد أمُت عبد اهلل، مرجع سابق، ص 2
. 97 توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اذلادي إسحق ادلصري، مرجع سابق، ص 3
. 115 سعود كايد، مرجع سابق، ص 4
. 147ص، نفسو خالد أمُت عبد اهلل، مرجع  5
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ربديد ادلسؤوليات والواجبات لكل قسم، حيث ربدد مسؤوليات وواجبات كل فرد يف ىذه األقسام من أجل  -
 .ربديد نطاق عملو والتصرفات اليت تقع يف حدود مهام ىذا الفرد

 .تفويض السلطات، أي ربديد األشخاص الذين حيق ذلم القيام بأعمال التدقيق وكذلك الرئيسيُت وادلساعدين -
تدعيم الوحدات الفنية واإلدارية، ويتم ذلك دبجموعة كافية من ادلوظفُت ادلؤىلُت واألكفاء واألدوات ادلالئمة  -

 .اليت سبكنهم من القيام هبذه بأعماذلم على أكمل وجو
رسم السياسات العامة للمكتب، فعند القيام هبذه ادلهمة يتحتم األخذ بعُت االعتبار أن تكون ىذه  -

السياسات مالئمة لألقسام واألعمال اليت تقوم هبا ىذه األقسام داخل ادلكتب، كما يستلزم على أصحاب 
ادلكتب تنفيذ ىذه السياسات مع االلتزام بأحكام التشريعات السارية وادلعمول هبا، وكذا احملافظة على آداب 

 . 1ادلهنة وتقاليدىا

 (الهيكل التنظيمي)التنظيم اإلداري لمكاتب تدقيق الحسابات : 02            الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .147خالد أمُت عبد اهلل، مرجع سابق، ص: المصدر

                                                             
. 117 سعود كايد، مرجع سابق، ص 1

 الشركاء

 مجلس الشركاء

 الشريك المدير

كتبة 
 حسابات

 مدير قسم فني مدير القسم اإلداري

 
 مساعدون أول

 مدير قسم فني

 مساعدون أول

 

 مساعدون

 

مساعدون تحت 
 التدريب

 مساعدون

مساعدون تحت 
 التدريب

 آالتكتبة 
 سكرتاريون

 كتبة أرشيف
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 :          ومن التنظيم السابق نرى أن ادلكتب يتكون عادة من الشخصيات التالية

 وىم أصحاب ادلكتب وادلسؤولون عن وضع السياسات العامة وىؤالء الشركاء مسؤولون عن إصلاز :الشركاء -
األعمال ادلوكلة للمكتب فهم يقابلون العمالء ويعقدون معهم اتفاقيات العمل ويناقشوهنم يف كافة ادلسائل 
ادلتعلقة بالعمل ادلتفق عليو وقد خيتارون من بينهم مديرا عاما أو توزع عليهم مهمة اإلشراف على األقسام 

 . 1اخل..الفنية للمكتب فيختص أحدىم يف تدقيق البنوك وآخر للتأمُت وآخر للشركات
 ويكون يف حالة أن صاحب ادلكتب شخص واحد أو أن رللس اإلدارة قد انتخب شخص :مدير المكتب -

مسؤول عن تنفيذ السياسات اليت يضعها رللس اإلدارة، وكذلك يكون مسؤول عن التوقيع على كافة 
 .معامالت ادلكتب

 وىي األقسام الفنية واإلدارية وغالبا ما تكون من مدققُت شركاء يف حالة الشركة وزبول إليهم :مديرو األقسام -
 . 2سلطة اإلشراف على القسم

 وىم الذين يقومون بأنفسهم بإجراء عملية التدقيق ربت إشراف مدير القسم أو مدير :المساعدون األوائل -
 .ادلكتب ويتم توزيع العمل بينهم حبيث يكون كل منهم مسؤوال عن عدة عمليات زلددة

 وىم ادلوظفون الذين ال تتوافر لديهم اخلربة العملية الكافية لذلك يعهد إليهم :المساعدون تحت التمرين -
 .3باألعمال واإلجراءات اليت ال ربتاج دلهارة وخربة خاصة ويعملون عادة ربت إشراف ادلساعدون األوائل

 وال يشًتط فيهم دراسة مهنية متخصصة بالنسبة للتدقيق، ويتوذل كتبة احلسابات :موظفو القسم اإلداري -
مسك حسابات العمالء كما يتوذل الضاربون على اآللة الكاتبة والسكرتاريون وكتبة األرشيف اإلشراف على 

مراسالت ادلكتب من إعداد وحفظ ومتابعة وما شابو، وقد يعهد أحيانا إذل أحد الشركاء برئاسة القسم 
 .4اإلداري

 

 

                                                             
. 95 توفيق مصطفي أبو رقبة، عبد اذلادي اسحق ادلصري، مرجع سابق، ص 1
. 118 سعود كايد، مرجع سابق، ص 2
. 96، صنفسو توفيق مصطفي أبو رقبة، عبد اذلادي اسحق ادلصري، مرجع  3
. 149 خالد أمُت عبد اهلل، مرجع سابق، ص 4
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 أوراق العمل:          المطلب الثالث

             تعد أوراق العمل دليال ماديا فعليا عن الوقت ادلستغرق يف عملية التدقيق وحجة تربز فصول أطوارىا باعتبارىا 
 .1ركيزة أساسية لكتابة التقرير

             إن ادلدقق مطالب مهنيا بإعداد أوراق العمل دبا يتناسب مع طبيعة كل ارتباط وظروفو من ارتباطات خدمة 
التدقيق، حيث تعترب ادلصدر الوحيد إلثبات قيامو بأعباء عملية تدقيق القوائم ادلالية طبقا دلا تقضي بو التوصيات 

 . 2ادلهنية

 تعريف أوراق العمل -1

              تعرف أوراق العمل أهنا سجل ادلدقق لإلجراءات اليت مت تطبيقها، الفحوصات اليت سبت وادلعلومات اليت مت 
احلصول عليها واآلراء اليت مت التوصل إليها ولكل إقرار من إقرارات اإلدارة، كما أهنا سجل للربىان على أن ادلدقق 

 . 3(الدولية)قد قام بالتدقيق وحسب معايَت التدقيق ادلتعارف عليها أو

             كما تعرف أوراق العمل على أهنا كل األدلة والقرائن اليت يتم ذبميعها بواسطة ادلدقق إلظهار ما قام بو من 
عمل والطرق واإلجراءات اليت اتبعها والنتائج اليت توصل إليها، وبواسطتها يكون لدى ادلدقق األسس اليت يستند 

إليها يف إعداده للتقرير والقرائن على مدى الفحص الذي قد قام بو، وكذلك الدليل على قيامو بإتباع العناية 
 .  4ادلهنية أثناء عمليات الفحص

 شكل ومضمون أوراق العمل -2

              يرجع شكل وزلتويات أوراق العمل إذل احلكم ادلهٍت للمحاسب القانوين ألنو ليس ضروريا، وليس عمليا 
لتوثيق كل شيء يف أوراق العمل، ولكن من ادلهم أن توفر أوراق العمل للمدقق صاحب التجربة والذي ال يوجد 

 .5لديو عالقة مع عملية التدقيق إذل فهم العمل الذي مت إصلازه وأسس القرار اليت ازبذت

                                                             
. 125 زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، مرجع سابق، ص 1
. 313 مرجع سابق، ص ، حسُت دحدوح، حسُت القاضي 2
. 57مرجع سابق، ص  ىادي التميمي، 3
. 126، صنفسو زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، مرجع  4
 .57،58، ص ىادي التميمي، مرجع نفسو 5
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             وىنا ذبدر اإلشارة إذل أنو دل تنص معايَت التدقيق ادلقبولة عموما وكذلك معايَت التدقيق الدولية على إرشادات 
زلددة إلعداد أوراق التدقيق، وإمنا نصت ىذه ادلعايَت على أن شكل أوراق العمل وزلتواىا جيب أن يتناسب 

 أن شكل أوراق العمل ومضموهنا يتأثران 9واحتياجات وظروف عملية التدقيق، حيث جاء يف ادلعيار الدورل رقم 
 :بأمور معينة مثل

 .طبيعة مهمة التدقيق -
 .شكل تقرير ادلدقق -
 .طبيعة وتعقيد أعمال العميل -
 .طبيعة وحالة نظامي العميل احملاسيب والرقابة الداخلية -
 .الضرورات اليت تقتضيها ظروف معينة للقيام بتوجيو وإشراف وتدقيق األعمال ادلنفذة من قبل ادلساعدين -
 .1ادلنهجية والتقنية احملددة للتدقيق وادلستخدمة خالل سَت عملية التدقيق -

 :أغراض أوراق العمل- 3

توضح فصول أطوار عملية التدقيق وكذا األسس واإلجراءات ادلتبناة للوصول إذل النتائج ومدى االلتزام دبعايَت  -
 .التدقيق

 .توضح الطريقة ادلتبناة لتقييم نظام الرقابة الداخلية والنتائج ادلتوصل إليها -
 .تعطي سجل يوضح العمل الذي مت تأديتو إذل غاية االنتهاء -
تسمح بإعادة النظر يف كيفية إعدادىا من جهة ومن جهة أخرى يف كيفية إجراء االختبارات الضرورية لعملية  -

 .2التدقيق
 .تسهل إعداد التقرير للمدقق -
 .تؤيد وتشرح بالتفصيل اآلراء والتحفظات ادللخصة بالتقرير -
ربوي معلومات حيتاج إليها ادلدقق عند إعداد اإلقرارات الضريبية وادلعلومات اليت تطلبها ادلصاحل احلكومية  -

 .األخرى

 
                                                             

  .314مرجع سابق، ص،  حسُت القاضي، حسُت دحدوح 1
 .127زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، مرجع سابق، ص  2
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 .تعترب سجال تارخييا لكل البيانات اليت فحصت وطرق التدقيق ادلتبعة -
 .1تعد مرشدا للمدقق يف عمليات الفحص ادلستقبلية ألنواع أوراق العمل -

 :               وتسمح ىذه الوثائق للمسؤولُت دبا يلي

 .تنفيذ رقابة من خالل استقصاء األعمال ادلنجزة -
 .صياغة استنتاجات حول الوثائق ادلالية ادلدققة -
 .اقًتاح متابعة الربامج لتحسينها -
 .إعطاء رأي حول نوعية العمل ادلنجز لكل مدقق -
 .وضع تكاليف كل مهمة -
 .رقابة توقعات ادليزانية وربليل الفوارق -
 .2برىان أن العمل قد مت تنفيذه على أحسن وجو -

              على العموم فالغرض العام ألوراق العمل ىو من أجل توفَت تأكيد معقول من أن التدقيق قد مت وحسب 
، كذلك توفر أساسا للتخطيط للتدقيق وسجال لألدلة اليت مت مجعها (أو الدولية)معايَت التدقيق ادلتعارف عليها 

وتقييمها ونتائج ىذا التقييم ونوعية التقييم ونوعية التقرير الذي سيصدر، وكذلك ىي أساس لدراسة العمل ادلنجز 
 . 3من قبل مدير التدقيق والشريك ادلسؤول

 أنواع أوراق العمل-4

             باعتبار أوراق العمل وسيلة لتجميع أدلة اإلثبات والقرائن اليت حيتاج إليها ادلدقق إلبداء رأيو الفٍت حول 
، تصنف من قبل ادلدقق عادة دبلفُت لكل عميل، ادللف األول يسمى ادللف 4سلرجات نظام ادلعلومات احملاسبية

الدائم وحيتوي على بيانات تتميز بالدديومة النسبية ال تتغَت باستمرار، أما ادللف الثاين فيسمى ملف العملية 
 :5وحيتوي على مجيع أوراق العمل اليت تتعلق بالفًتة اخلاضعة للتدقيق

                                                             
 .125،126، ص عبد الفتاح زلمد الصحن، زلمود ناجي درويش، رجب السيد راشد، مرجع سابق 1

2 Mokhtar Belaiboud, pratique de l'audit, Berti, Alger, 2005, p140. 
. 57 ىادي التميمي، مرجع سابق، ص 3
. 128 زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، مرجع سابق، ص 4
. 315 حسُت القاضي، حسُت دحدوح، مرجع سابق، ص 5
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 الملف الدائم: أوال

، وحيتوي على 1وىو ذلك ادللف الذي جيسد ادلعرفة العامة اليت جيب على ادلرء أن ديتلكها يف ادلنظمة     
معلومات زبص وتفيد أكثر من سنة مالية علما أن أكثر ىذه ادلعلومات مت احلصول عليها عند البدء يف عملية 

، مث إن ىدف االحتفاظ هبذا ادللف يتالءم 2التدقيق وألول مرة، أي عند القيام بالزيارة األوذل للمنشأة وعند التعيُت
مع طبيعة البيانات وادلستندات اليت حيتوي عليها، حيث أنو يستخدم للتعرف على طبيعة نشاط العميل والتنظيم 
اإلداري وادلارل واحملاسيب اخلاص بو، كما يستخدم لالحتفاظ بادلستندات اليت ذلا صفة الدديومة النسبية حىت ديكن 

 : ، وحيتوي ادللف الدائم على العناصر التالية3الرجوع إليها عند احلاجة

كل ما يتعلق بعقود التأسيس وعدد األسهم وتوزيعها بُت ادلسامهُت مع بيان حصة كل مساىم والنظام  -
الداخلي للمؤسسة، وكل ما يصف عملياهتا وأنشطتها ومراحل التصنيع األساسية داخلها واخلريطة التنظيمية 

مع ذكر أمساء ومراكز األشخاص ادلسؤولُت داخلها والوسائل التقنية الكفيلة بتحقيق اخلطة اإلنتاجية ادلرسومة 
 .من قبلها

كل التقارير ادلتعلقة بنظام الرقابة الداخلية للسنوات ادلاضية مع تقدًن وصف ادلدقق دلقوماهتا ومدى االلتزام  -
 .بإجراءاهتا على مستوى ادلديريات والوظائف وكذا كل احلسابات السنوية والتقارير

التحاليل الدائمة للحسابات، فعادة ما تستخدم رباليل احلسابات ادلتعلقة بادلصاريف اإلعدادية، األسهم،  -
القروض، الديون طويلة األجل، الزبائن، ادلؤونات، ادلوردين، ادلخزونات، وإذل غَت ذلك من احلسابات اليت يرى 

 .ادلدقق أمهيتها انطالقا من طبيعة نشاط ادلؤسسة
كل ما يتعلق باجلانب اجلبائي واالجتماعي وتشمل كل الوثائق الواردة من إدارة الضرائب واليت تدل عن نظام  -

التصاريح الواجب إتباعو وعن ادلعدالت الواجب اخلضوع ذلا، وكل ما يتعلق بالرقابة اجلبائية وشبو اجلبائية 
واالشًتاكات يف الضمان االجتماعي، وكذا كل الوثائق ادلتعلقة بالعالقات مع ادلنظمات العمالية داخل 

 .ادلؤسسة والنظام االجتماعي داخلها
 .كل ما يتعلق باجلانب القانوين للمؤسسة كمحاضر االجتماع جمللس اإلدارة وكذا العقود ادلربمة مع ادلؤسسة -

                                                             
1 Bernard Grand, Bernard Verdalle, op.cit, p48. 

. 59، صسابق ىادي التميمي، مرجع  2
. 316، صسابق حسُت دحدوح، حسُت القاضي، مرجع  3
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 .   1كل الوثائق ادلتعلقة برباءة االخًتاع والتقارير القانونية -

 الملف الدائم: 03                                     الشكل رقم 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        .Khelassi Reda, op.cit, p60 :المصدر    

                                                             
 .130هتامي طواىر، مسعود صديقي، مرجع سابق، صال زلمد  1

 ملف دائم

 تقدًن ادلؤسسة

معلومات 
 مالية وزلاسبية

 وثائق زلوسبة

 وثائق خاصة

 الوثائق العامة

 اذليئة العامة، األنظمة الداخلية

 تنظيم األقسام

 إجراءات وطرق تقييم احلسابات

 أنظمة زلاسبية

 وضعية مالية

 تنظيم القسم

 الربامج ادلستعملة

 ادلعلومات ادلختلفة

 وثائق متعلقة بادللف اجلبائي

 قائمة الشركاء

معلومات خاصة حملافظي احلسابات 
 السابقُت
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 الملف الجاري: ثانيا

والذي يسمى عادة ادللف السنوي، وىو ادللف الذي يتم فيو تسجيل أدلة التدقيق للسنة ادلالية احلالية، ويف     
 Lead، منها الورقة الرئيسية1ىذا ادللف يبدأ ادلدقق العمل، حيث صلد أوراق العمل مصنفة وفقا ذليكل ثابت

sheet حقال، وتلحق هبا أوراق فرعية وكل ورقة ربتوي على معلومات مثل اسم العميل، السنة 14 وتتكون من 
ربت التدقيق، من الذي قام بالتأكد من األرصدة االفتتاحية، مطابقة األرصدة النهائية مع السجالت، من الذي 

، 2اليت مت تدقيقها والرأي بشأن تلك الفًتة، ومن مث رقمها (أو الفًتة)تأكد من ادلوافقات األصولية، حجم العينة 
وخيتلف ادللف اجلاري عن الدائم كونو خيص مجع كافة األدلة والقرائن ادلربرة اليت مت تسجيلها والطرق ادلتبناة خالل 

 .3الدورة موضوع التدقيق

 :             مث إن أغراض ىذا ادللف تتلخص يف ما يلي

 .مساعدة ادلدقق على القيام باخلطوات الالزمة لتدقيق القوائم ادلالية -
ديثل ادلصدر الرئيسي للمعلومات اليت سبكن ادلدقق من إبداء رأيو يف مدى سالمة بيانات القوائم ادلالية  -

 .وعدالتها
يستخدم كدليل على إتباع ادلدقق دلعايَت التدقيق ادلقبولة عموما وبذل العناية الالزمة اليت نصت عليها ىذه  -

 .  4ادلعايَت

 : وحيتوي ىذا ادللف على ما يلي             

 .برنامج تفصيلي لعملية التدقيق -
 .احلسابات السنوية للمؤسسة وكذا التحليالت ادلدعمة ألرصدهتا -
 .التقارير العامة واخلاصة ادلتعلقة بالدورة موضوع التدقيق -
 .اخلطوات ادلتبعة لتقييم نظام الرقابة الداخلية والتقرير ادلدعم لذلك والوثائق ادلستعملة يف التقييم -
 . ادلالحظات الناذبة عن احلسابات ادلفحوصة -

                                                             
1 Bernard Grand, Bernard Verdalle, op.cit, p49. 

. 58 ىادي التميمي، مرجع سابق، ص 2
. 130 زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، مرجع سابق، ص 3
. 317 حسُت القاضي، حسُت دحدوح، مرجع سابق، ص 4
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 .كل ادلراسالت اليت سبت مع أطراف من خارج ادلؤسسة كالبنوك والعمالء وادلوردون -
 .1ادلشاكل اليت قد واجهها ادلدقق أثناء تأديتو دلهامو -

 أدلة اإلثبات:           المطلب الرابع

 تعريف أدلة اإلثبات: أوال

              ىي كل ما حيصل عليو ادلدقق من أجل أن يكون على بينة قاطعة تستخدم يف التأكيد ادلطلق للعملية ادلالية، 
، وىي كل ما حيصل عليو 2إذن فكل دليل قاطع يثبت صحة البيانات الواردة يف السجالت يسمى دليل إثبات

، وىي األساس لعملية 3ادلدقق من أدلة وقرائن زلاسبية وغَتىا ليدعم رأيو الفٍت احملايد حول صحة القوائم ادلالية
التدقيق فيما يتعلق بقواعد البحث ادليداين، حيث يستخدمها ادلدقق كأساس الزباذ قرارات معينة باعتبارىا توفر لو 

 . 4األساس ادلنطقي والرشيد ألحكام وتقديرات حول عدالة وصدق عرض ادلعلومات ادلالية

             وتعرف أدلة اإلثبات أهنا تلك األسس أو األساليب اليت تساعد يف ربويل اإلدعاءات أو االعتقادات ادلزعومة 
إذل افًتاضات مثبتة، وتعد عملية لتجميع األدلة والوصول منها إذل استنتاجات سليمة وواقعية بناءا على فكر 

 . 5وخربة ودراية ادلدقق ذاتو إلقامة الدليل على صدق وعدالة القوائم ادلالية أو العكس

 إذل أن أدلة التدقيق تعٍت مجع 500               ويشَت رللس معايَت التدقيق والتأكيد الدورل يف معيار التدقيق الدورل 
 .6ادلعلومات اليت يستخدمها ادلدقق للوصول إذل االستنتاجات اليت يبٍت عليها ادلدقق رأي التدقيق

 خصائص أدلة اإلثبات: ثانيا

              يتجلى القرار الرئيس الذي ينبغي على ادلدقق ازباذه يف كل عملية تدقيق يف ربديد احلجم والنوع ادلالئمُت من 
األدلة اليت جيب مجعها للتحقق من مدى عدالة القوائم ادلالية كوحدة واحدة، ويعد ىذا أمرا ضروريا يف ضوء 

                                                             
. 131 زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، مرجع سابق، ص 1
. 131  سعود كايد، مرجع سابق، ص 2
. 87 توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اذلادي اسحق ادلصري، مرجع سابق، ص 3
. 271 زلمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص 4
. 161، مرجع سابق، صالمدخل إلى التدقيق الحديث أمحد حلمي مجعة،  5
. 306، مرجع سابق، صالمدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث أمحد حلمي مجعة،  6
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ينص  (أدلة اإلثبات) 500، ونالحظ أن ادلعيار الدورل للتدقيق 1اعتبارات تكلفة اختبار األدلة ادلتاحة وتقوديها
على أنو جيب على مدقق احلسابات أن حيصل على أدلة إثبات كافية ومالئمة لكي يستطيع أن خيرج باستنتاجات 

، فمجلس معايَت التدقيق والتأكيد الدورل يشَت يف معيار 2معقولة لتكن األساس الذي يبٌت عليها رأيو ادلهٍت
ىي مقياس نوعية أدلة التدقيق، أي   إذل أن الكفاية ىي مقياس كمية أدلة التدقيق، وادلناسبة500التدقيق الدورل 

ادلالئمة وادلوثوقية يف توفَت الدعم أو اكتشاف األخطاء اجلوىرية يف فئات ادلعامالت وأرصدة احلسابات 
، ومن ىذا تعترب كفاية األدلة ومالئمتها من أىم اخلصائص اليت ينبغي 3واإلفصاحات والتأكيدات ادلتعلقة بذلك
 .أن تتوافر يف األدلة لكي يقتنع هبا ادلدقق

  اإلثبات كفاية أدلة :ثالثا

             ويقصد هبا حجم أو كمية األدلة اليت جيمعها ادلدقق لتدعيم رأيو، ويتم قياسها حبجم العينة اليت خيتارىا مدقق 
 .4احلسابات

             ودبا أن مدقق احلسابات يلجأ إذل استخدام االختبارات اإلحصائية يف عملية التدقيق واستخدام العينات فإنو 
ىو حجم العينة ادلالئم لدعم رأيو، دبعٌت الكفاية تعترب قياس لكمية أدلة اإلثبات وتعتمد على  يتطلب منو معرفة ما

، وتقاس الكفاية بصورة أساسية 5التقدير الشخصي دلدقق احلسابات وفقا لظروف ادلنشأة اليت يقوم بتدقيق أعماذلا
 مفردة يف إجراء 100أساسية دبقدار حجم العينة اليت خيتارىا ادلدقق، فالدليل ادلستخرج من حجم عينة من 

 مفردة، ولتحديد 50تدقيق معُت عادة ما يكون أكثر كفاية من آخر مستخرج من حجم عينة ربتوي فقط على 
مدى توقع التدقيق لألخطاء وادلخالفات ادلمكنة، فاعلية : حجم العينة ادلناسب يف التدقيق ىناك عدة عوامل أمهها

نظام الرقابة الداخلية للعميل، فكلما زاد توقع ادلدقق ضلو وجود أخطاء وسلالفات كلما سعى إذل تكبَت حجم 
العينة، كما أنو كلما كان نظام الرقابة الداخلية للعميل أكثر فاعلية كلما دعا ذلك ادلدقق على تصغَت حجم العينة 
والعكس صحيح، كما أن مفردات العينة اليت ستخضع لالختبار تؤثر أيضا على كفاية الدليل، فالعينة اليت ربتوي 

                                                             
. 325،326 حسُت أمحد دحدوح، حسُت يوسف القاضي، مرجع سابق، ص 1
. 177 غسان فالح ادلطارنة، مرجع سابق، ص 2
. 308، مرجع سابق، صالمدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث أمحد حلمي مجعة،  3
. 326، صنفسو حسُت أمحد دحدوح، حسُت يوسف القاضي، مرجع  4
. 177،178، صنفسو غسان فالح ادلطارنة، مرجع  5



610تنفيذ عملية التدقيق الخارجي في ظل معيار التدقيق الدولي رقم الفصل الثاني                           

 

74 
 

على مفردات ذات قيم مالية مرتفعة ومفردات أكثر عرضة لألخطاء وادلخالفات ومفردات سبثل بصدق اجملتمع 
 .  1الذي سحبت منو كلها تصب يف مصلحة كفاية أدلة اإلثبات

             كما أنو على ادلدقق أن يوازن بُت قوة اإلقناع يف الدليل وبُت تكلفة احلصول عليو، دبعٌت أنو جيب أن يأخذ 
بعُت اعتباره معيار التكلفة وادلنفعة عند مجع أدلة اإلثبات، حبيث ال تزيد تكلفة أدلة اإلثبات حبال من األحوال 

 .عن منافعها ادلتوقعة

 مالئمة أدلة اإلثبات: رابعا

، مث إن مالئمة 2              يقصد دبالئمة أدلة اإلثبات قياس نوعية أدلة اإلثبات ومدى صلتها بتوكيد خاص وموثوقيتها
األدلة ال تتأثر حبجم العينة أو دبفردات اجملتمع الذي سحبت منو العينة، وإمنا تتأثر باختيار مدقق احلسابات 

إلجراءات معينة تساعده على ربقيق خاصية أو أكثر من خصائص الدليل ادلالئم، ولكي يتصف دليل ما بأنو 
 :مالئم جيب أن تتوافر فيو الشروط التالية

 .أن يتناسب الدليل مع ىدف التدقيق ادلختار من قبل ادلدقق حىت ديكن أن يتحقق االقتناع بو -
أن يكون مصدر الدليل مستقال، فالدليل الذي حيصل عليو ادلدقق من األطراف اخلارجية أكثر مالئمة من  -

 .الدليل الذي حيصل عليو من داخل ادلنشأة
أن حيصل مدقق احلسابات على الدليل مباشرة ألن األدلة اليت حيصل عليها ادلدقق مباشرة تكون أكثر  -

 .صالحية من األدلة اليت حيصل عليها بشكل غَت مباشر
أن يكون الدليل موضوعيا، حيث يعترب دليل اجلرد الفعلي للنقدية موضوعيا، بينما ال يعترب االستفسار ادلوجو  -

 .إذل مدير االئتمان عن إمكانية ربصيل الدين دليال موضوعيا
أن يكون توقيت احلصول على الدليل مالئما، سواء فيما يتعلق جبمع الدليل أم الفًتة الزمنية اليت تغطيها  -

أعمال التدقيق، وتكون األدلة أكثر إقناعا حلسابات ادليزانية عندما يتم التوصل إليها يف تاريخ قريب من إعداد 
 .ادليزانية بقدر اإلمكان

                                                             
. 80 عبد الفتاح زلمد الصحن، حسن أمحد عبيد، شريفة على حسن، مرجع سابق، ص 1
. 178 غسان فالح ادلطارنة، مرجع سابق، ص 2
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              وصلد أنو جيب أن ينظر إذل مالئمة الدليل من حيث عالقتو هبدف التدقيق لتكوين الرأي الفٍت احملايد حول 
فإنو  (ىدف الوجود)، فمثال لكي يتحقق ادلدقق من وجود حسابات ادلدينُت 1عدالة القوائم ادلالية وإعداد التقرير

يستخدم ادلصادقات ادلباشرة مع العمالء ألهنا توفر دليال أكثر مالئمة أو أكثر إقناعا، أما إذا كان ادلدقق يسعى 
فإنو سيجد أن مجع احلسابات  (ىدف التقييم)للتحقق من القيمة ادلناسبة اليت تظهر هبا حسابات ادلدينُت 

الشخصية للمدينُت فضال عن دراسة وربليل إمكانية ربصيل كل حساب، ودراسة شروط االئتمان خبصوص كل 
 . 2حساب

 حجية أدلة اإلثبات: خامسا

             ليست كل قرائن التدقيق ذات حجية واحدة أو قوة متماثلة يف اإلثبات، شلا يتطلب من ادلدقق االستعانة خبربتو 
وعلمو ورأيو وحكمو الشخصي ليختار أقواىا حجة لتدعيم وتعزيز رأيو، ونظرا لتفاوت األدلة من حيث حجيتها 

ودرجة االعتماد عليها، األمر الذي يتطلب وضع معايَت وقواعد إجيابية وزلددة يعتمد ويستند عليها ادلدقق يف 
تقوديو واختياره ألدلة اإلثبات وادلفاضلة بينها، وتتوقف معايَت وقواعد حجية القرائن واألدلة على االعتبارات 

 : 3التالية

 عندما يكون مصدر أدلة اإلثبات جهات أو أطراف خارجية عن ادلؤسسة اليت يتم مراجعتها :مصدر الدليل -1
 .4تكون أكثر موضوعية وقوة من تلك اليت يكون مصدرىا داخل ىذه ادلؤسسة

 األدلة اليت حيصل عليها ادلدقق بنفسو أقوى يف حجيتها من األدلة اليت حيصل :كيفية الحصول على الدليل -2
عليها من الغَت كأن يقوم بعملية اجلرد بنفسو أو ربت إشرافو، حيث يعترب ذلك دليل أقوى من القيام بعملية 

 .5اجلرد من قبل اإلدارة
 ىناك نوعان من القرائن إجيابية وذاتية، فالقرائن اإلجيابية أقوى يف حجيتها ألهنا ال :من حيث طبيعة األدلة -3

ربتمل التأويل وال تعتمد على التفسَت الشخصي واالستنباط، ومن األمثلة عليها الوجود الفعلي واإلقرارات 
من الغَت وادلستندات القانونية الصحيحة، أما القرائن الذاتية فهي تلك اليت ترتكز على االجتهاد والتفسَت 

                                                             
. 178، صسابق غسان فالح ادلطارنة، مرجع  1
. 77 عبد الفتاح زلمد الصحن، حسن أمحد عبيد، شريفة على حسن، مرجع سابق، ص 2
. 311 حسُت دحدوح، حسُت القاضي، مرجع سابق، ص 3
. 274 زلمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص 4
. 193، صنفسو غسان فالح ادلطارنة، مرجع  5
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الشخصي من قبل ادلدقق كتلك اليت حيصل عليها نتيجة االستفسارات اليت يقوم هبا عند فحصو ألنظمة 
 . 1الرقابة الداخلية يف الوحدة ربت التدقيق

إن توقيت احلصول على القرينة ذو أمهية بالغة فقد تكون القرينة قوية يف : وقت الحصول على الدليل -4
حجيتها ودرجة االعتماد عليها ومناسبة لطبيعة ادلفردة زلل الفحص، إال أن الوقت الذي حصل عليها ادلدقق 

 . 2فيو ال يتناسب مع تاريخ الفحص أو عملية التدقيق شلا يفقدىا داللتها وإمكانية االعتماد عليها
 يؤثر ارتباط الدليل بالعنصر زلل الفحص بقوة حجيتو، حيث أن :ارتباط الدليل بالعنصر محل الفحص -5

الدليل ادلرتبط مباشرة بالعنصر زلل الفحص يعترب أقوى من الدليل الذي يرتبط بطريقة غَت مباشرة، حيث أنو 
من اخلطر أن يقبل ادلدقق دليل ليس لو ارتباط بالعنصر زلل الفحص، فمثال القيام بعملية اجلرد الفعلي تعترب 

 .3دليل على الوجود ولكن ليس دليل على ملكية ادلنشأة لذلك العنصر
 فعندما يتمكن ادلدقق من احلصول على أدلة إثبات ومعلومات بنفسو أو بطريقة :سلوك المدقق نفسه -6

مباشرة عن طريق الفحص واجلرد الفعلي أو ادلالحظة يكون لذلك أثر كبَت يف اقتناع ادلدقق بقوة ىذه األدلة، 
ومن ذلك مصادقات العمالء اليت يطلبها ادلدقق بنفسو من العمالء أو كشوف حساب البنك أو حضوره 

 .4عملية اجلرد بنفسو أو عن طريق أحد مساعديو وإطالعو مباشرة على قوائم اجلرد
 فكلما توافرت ثقة ادلدقق :مدى توافر الثقة والمعرفة في المصادر الخارجية التي تستقى منها القرائن -7

بادلصادر اخلارجية اليت حصل منها على اإلقرارات كلما زادت حجية تلك اإلقرارات، وكذلك فإن إدلام ىذه 
ادلصادر بادلعلومات ادلطلوبة منها يزيد من حجية القرائن اليت تدرل هبا، كما تتوقف قوة األدلة والقرائن على 

 .5مدى استقالل ادلصادر اخلارجية وعدم ربيزىا لرغبات اإلدارة
 إن اقتناع ادلدقق بدرجة تامة ومن غَت شك بالدليل ليس باألمر السهل، لذلك فهذا ما :درجة إقناع الدليل -8

يؤدي إذل عدم وجود إقناع تام لدى ادلدقق بدقة القوائم ادلالية، لذا فينبغي على ادلدقق البحث عن األدلة اليت 
 .6توفر لو درجة إقناع أكرب فيما خيص العنصر زلل الفحص

                                                             
. 223ص، 1998  ، دار وائل، الطبعة األوذل، عمان،التدقيق والرقابة في البنوك خالد أمُت عبد اهلل،  1
. 311،312، صسابق حسُت دحدوح، حسُت القاضي، مرجع  2
. 194 غسان فالح ادلطارنة، مرجع سابق، ص 3
. 275 زلمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص 4
. 224، صنفسو خالد أمُت عبد اهلل، مرجع  5
. وموضوع نفسهما غسان فالح ادلطارنة، مرجع  6
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 أنواع أدلة اإلثبات: سادسا

 يعترب الوجود الفعلي للمواد ولعناصر األصول الثابتة دليل إثبات قوي على الوجود، بيد أن :الوجود الفعلي -1
الوجود ال يعكس بشكل آرل ملكية ادلؤسسة للموجودات ادلتوفرة وال صحة وسالمة تقييمها، لذا فينبغي على 

 .1مدقق احلسابات إثبات ملكية ادلؤسسة للموجودات بكل أنواعها وصحة تقييمها وفقا للطرق ادلعمول هبا
 وىي ادلستندات احملاسبية واليت تعد أساس القيد احملاسيب، فمن الناحية الشكلية جيب أن تكون :المستندات -2

، يستخدمها مدقق احلسابات للتحقق من ادلعلومات 2ادلستندات مطبوعة ومرسومة وربمل أرقاما متسلسلة
ادلسجلة يف الدفاتر، فهي ترتبط باألحداث ادلالية اليت سبت داخل ادلنشأة خالل الفًتة ادلالية والقيود احملاسبية 

 .3اخلاصة بتلك األحداث

 :            وعند بداية الفحص ادلستندي ينبغي على ادلدقق مراعاة االعتبارات التالية

 .أن يكون ادلستند مستوفيا لكافة الشروط القانونية -
 .أن يكون ادلستند خاصا بادلؤسسة ومعزز لعملية تدخل يف نطاق نشاطها -
 .أن يكون ادلستند مستوفيا جلميع التوقيعات طبقا دلا تقتضيو إجراءات نظام الرقابة الداخلية -
 . 4أن يكون ادلستند أصال وليس نسخة أو صورة -

تعد الشهادات اليت يتلقاىا ادلدقق من أشخاص خارجيُت : شهادات شفهية أو مكتوبة من طرف ثالث -3
لديهم مصلحة مع ادلنشأة دليال قويا لتحققو، فمثال ديكن التحقق من أرصدة حسابات ادلدينُت باحلصول 

على مصادقات من كل عميل بأنو يدين ادلنشأة وأن قيمة الدين توافق الرصيد الدفًتي يف دفاتره، وبادلثل فيما 
يتعلق بأرصدة الدائنُت وأرصدة حسابات اإليداع لدى البنك، وديكن استعمال ىذه الشهادات يف أكثر من 

 .5التحقق من األرصدة الشخصية، فمثال شهادة من التوثيق العقاري عن ملكية ادلنشأة لعقار معُت

                                                             
. 132 ص مرجع سابق، زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، 1
. 133 سعود كايد، مرجع سابق،  2
. 181، صسابق غسان فالح ادلطارنة، مرجع  3
. 133،134، صنفسو زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، مرجع  4
. 144 زلمود ناجي درويش، عبد الفتاح زلمد الصحن، رجب السيد راشد، مرجع سابق، ص 5
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 وىي عبارة عن بعض األمور اليت ال يستطيع ادلدقق احلكم عليها، :اإلقرارات المكتوبة من إدارة المشروع -4
لذا يلجأ إذل اإلدارة الستشارهتا حول األمور الغامضة ادلتعلقة بادلشروع لكي يصل إذل معلومات سهلة 

 .1وواضحة واخلروج فيها إذل رأيو احملايد
 إن قوة القرينة أو الدليل تتناسب طرديا مع قوة النظام الداخلي للرقابة، :وجود نظام سليم للرقابة الداخلية -5

 .2حيث أن متانة ىذا األخَت تدل على انتظام بيانات الدفاتر والسجالت ، وبالتارل تقل نسبة االختبارات
إن عمل ادلدقق يبدأ بعد إعداد ادلركز ادلارل ونتائج : نتائج تتبع العمليات التالية لتاريخ إقفال الحسابات -6

أعمال ادلنشأة، وىذا يستغرق على األقل فًتة من شهرين إذل ثالثة أشهر، وخالل ىذه ادلدة الالحقة قد 
ربدث بعض العمليات اليت قد تكون دليل إثبات على صحة أو خطأ بعض العناصر اخلاصة بادلركز ادلارل 

ونتيجة األعمال اليت يفحصها ادلدقق،كأن تقوم ادلنشأة بزيادة رقم ادلبيعات لتضخيم األرباح مث يف بداية العام 
 . 3اجلديد تقوم بإثبات رد ىذه ادلبيعات

 ىناك احتماالت كثَتة للوقوع يف اخلطأ احلسايب عند :دقة العمليات الحسابية في الدفاتر والسجالت -7
القيام بالعمليات احلسابية، وخباصة الدورة احملاسبية الطويلة ادلتعددة ادلراحل اليت سبر هبا البيانات، لذا يقوم 

ادلدقق بالتأكد من ىذه العمليات بنفسو ويتحقق من نتيجتها لتكون قرينة قوية، ومن ىنا صلد أن استعمال 
اآلالت احملاسبية يعترب دليال حبد ذاتو على انتظام الدفاتر والسجالت من ىذه الناحية سباما كاعتبار وجود 

 .4نظام سليم للرقابة الداخلية دليال من أدلة اإلثبات
 حيصل ادلدقق على معلومات مكتوبة أو شفهية من العميل عن طريق توجيو رلموعة من :االستفسارات -8

 .5األسئلة، وعادة ما توجو ىذه األسئلة إذل العاملُت لدى العميل
يعد االرتباط بُت عناصر معينة مثل ادلبيعات، ادلشًتيات ادلخازن من : االرتباط والمقارنات والنسب المالية -9

حيث الزيادة والنقص دليل إثبات على صحة العمليات ادلثبتة يف الدفاتر، وكذلك تعد ادلقارنات بُت أرصدة 
بعض احلسابات عن نفس العام أو سنوات سابقة دليل آخر لإلثبات، كما أن استخدام النسب ادلالية لبعض 

                                                             
. 87 توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اذلادي اسحق ادلصري، مرجع سابق، ص 1
. 129، مرجع سابق، صعلم تدقيق الحسابات خالد أمُت عبد اهلل،  2
. 172، مرجع سابق، صالمدخل إلى التدقيق الحديث أمحد حلمي مجعة،  3
. وموضوع نفسهما خالد أمُت عبد اهلل، مرجع  4
. 15 عبد الفتاح زلمد الصحن، حسن أمحد عبيد، شريفة على حسن، مرجع سابق، ص 5
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ادلفردات تفيد ادلدقق كدليل عام إلثبات درجة السيولة والرحبية وتقييم األداء يف نفس العام أو مقارنة بسنوات 
 . 1سابقة

 الرقابة الداخلية وإعداد التقرير: المبحث الثاني

     تغطي الرقابة الداخلية كافة جوانب التنظيم ونشاطاتو الداخلية، من نظام زلاسيب وكذا النظام اإلداري 
لذا فعلى ادلدقق فحصها وتقييمها واحلكم على درجة متانتها ومن مث تقرير نطاق عملية ، والوظائف ادلرتبطة بو

التدقيق بأسرىا، وينهي ادلدقق عملية التدقيق بإبداء رأيو الفٍت احملايد حول مدى سالمة القوائم ادلالية يف شكل 
   . تقرير

 عوامل االهتمام بنظام الرقابة الداخلية، المفهوم واألهداف: المطلب األول

 العوامل التي أدت إلى االهتمام بنظام الرقابة الداخلية: أوال

             تسعى األطراف الطالبة للمعلومات الناذبة عن نظام ادلعلومات احملاسبية داخل ادلؤسسة إذل احلصول على 
معلومات ذات مصداقية وتعرب عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة، لذلك أصبح من الضروري ربط مصداقية ىذه 
ادلعلومات بقوة ومتانة نظام الرقابة الداخلية ادلفروض على النموذج احملاسيب والذي ىو زلل تقييم دائم من قبل 

التدقيق، مث إن حساسية وأمهية نظام الرقابة الداخلية فرض االىتمام بو يف ظل العديد من العوامل ادلساعدة على 
 :2تطوره، وىي

كرب حجم ادلنشآت يف احلياة االقتصادية احلديثة إذل احلد الذي أصبح معو من ادلتعذر على إدارة ادلنشأة  -
التعرف على أوجو نشاطها ادلختلفة ونتائج أعماذلا عن طريق االتصال الشخصي، لذا برزت أمهية تواجد الرقابة 

أو )الداخلية كأداة تستخدمها اإلدارة للتأكد من صحة ما ربتويو الكشوف واإلحصائيات والتقارير من بيانات 
 . 3، وكذا من خلوىا من األخطاء والتالعبات(أرقام

                                                             
. 172، صسابق، مرجع المدخل إلى التدقيق الحديث أمحد حلمي مجعة،  1
. 92،93صمرجع سابق،  زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي،  2
. 191 زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع سابق، ص 3
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رغبة اإلدارة يف تقدًن البيانات الصحيحة إذل اجلهات ادلهتمة بتلك البيانات الزباذ قراراهتا، وإذا أضحت  -
البيانات خاطئة أو مضللة أو تتأخر اإلدارة يف تقدديها، فإنو يقع على عاتق اإلدارة عقوبات تنص عليها قوانُت 

 .1سلتلفة
 . 2اضطرار اإلدارة إذل تفويض السلطات وادلسؤوليات إذل بعض اإلدارات الفرعية بادلشروع -
التحول الذي طرأ على عملية تدقيق احلسابات إذ بعد أن كانت تتم بشكل شامل تفصيلي أصبحت تقوم  -

وتعتمد على أسلوب االختبارات والعينات، وىذا يتحدد على ضوء ما نتج عن قيام مدقق احلسابات بفحص 
 .  3وتقييم نظام الرقابة الداخلية يف الوحدة االقتصادية زلل التدقيق

مسؤولية اإلدارة عن محاية موارد ادلنشأة من الضياع واالختالس وسوء االستخدام، فيجب على اإلدارة توفَت  -
نظام رقابة داخلي سليم حىت زبلي نفسها من ادلسؤولية ادلًتتبة عليها يف منع األخطاء والغش وسوء 

 .4االستخدام
، ومن ىنا ال بد من توفر نظم رقابية سليمة ومتينة تطمئن (تقارير دورية)حاجة اإلدارة إذل بيانات دورية دقيقة  -

 . 5اإلدارة إذل صحة تلك التقارير ادلقدمة ويتم االعتماد عليها يف ازباذ القرارات
زيادة االىتمام بالرقابة الداخلية دلواكبة التطورات التقنية واستخدام احلاسبات اإللكًتونية وزيادة مهمة  -

 .ومسؤوليات الرقابة الداخلية

 مفهوم الرقابة الداخلية: ثانيا

رلموعة ادلقاييس والطرق اليت تتبناىا ادلنشأة " تعريفا للرقابة بأهنا مجمع المحاسبين األمريكي             لقد أصدر 
 .6"بقصد محاية أصوذلا من نقدية وغَتىا، وضمان الدقة احلسابية دلا ىو مقيد بالدفاتر والسجالت

 بتعريف الرقابة الداخلية لجنة طرائق التدقيق المنبثقة عن المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين            وقد قامت 
تشمل اخلطة التنظيمية ووسائل التنسيق وادلقاييس ادلتبعة يف ادلشروع هبدف محاية أصولو وضبط ومراجعة "على أهنا 

                                                             
.  272 حسُت أمحد دحدوح، حسُت يوسف القاضي، مرجع سابق، ص 1
. 106 توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اذلادي اسحق ادلصري، مرجع سابق، ص 2
. 169 سامي زلمد الوقاد، لؤي زلمد وديان، مرجع سابق، ص 3
. 132 إيهاب نظمي، ىاين العزب، مرجع سابق، ص 4
. 167، مرجع سابق، صعلم تدقيق الحسابات خالد أمُت عبد اهلل،  5
. 192، صسابق زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع  6
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البيانات احملاسبية والتأكد من دقتها ومدى االعتماد عليها وزيادة الكفاية اإلنتاجية وتشجيع العاملُت على 
، ويتضح من ىذا التعريف أن نظام الرقابة الداخلية أصبح ديتد حبيث 1"التمسك بالسياسات اإلدارية ادلوضوعة

 .  2يشتمل على وظائف اإلدارات احملاسبية وادلالية ورلاالت أخرى

الرقابة الداخلية ىي عملية تنفذ من قبل رللس اإلدارة، ادلسَتين،  "COSO(1992)                وحسب 
 .3"ومستخدمي ادلؤسسة، موجهة ضلو ضمان معقول فيما خيص ربقيق األىداف

رلموعة من التدابَت احملاسبية " الرقابة الداخلية أهنا 1987 الشركة الوطنية لمحافظي الحسابات               كما تعرف
 .4"اليت تقًتحها اإلدارة وتضمنها وتراقبها ربت مسؤوليتها من أجل ضمان محاية األصول وموثوقية التسجيالت

إن ىدف الرقابة الداخلية من جهة ىو ضمان محاية وحفظ  "1977 صنف الخبراء المحاسبين              ويشَت 
 .5"األصول وجودة ادلعلومات، ومن جهة أخرى تطبيق تعليمات اإلدارة وتعزيز ربسُت األداء

 :              وتعرف الرقابة الداخلية أيضا أهنا

نظام الفحص والتدقيق الداخلي ادلطبق من قبل ادلنشأة ولتمكن إدارة ادلنشأة من السيطرة على النشاطات              "
 . 6"التشغيلية وادلالية واليت تكون من مسؤوليتها

 :تشكل العمليات واألجهزة اليت تضمن أن             "

يتم تنفيذ سياسات اإلدارة يف الوقت ادلناسب، ويتم احلصول على ادلوارد الالزمة ذلذا الغرض واحلفاظ عليها  -
 .واستخدامها بشكل مناسب

 .7"اإلجراءات والعمليات ادلنفذة يف ادلؤسسة تتسق مع بعضها البعض ومع السياسة العامة -

                                                             
. 134 نظمي، ىاين العزب، مرجع سابق، صإيهاب  1
. 171 سامي زلمد الوقاد، لؤي زلمد وديان، مرجع سابق، ص 2

3 Jacques Renard, théorie et pratique de l'audit interne, , édition d'organisation, 5ème édition, 2ème tirage, primé 
par l'ifaci, 2004, p133. 
4 Bernard Grand, Bernard Verdalle, op.cit, p63. 
5 élodie portellim Didier Migaud, Audit interne des collectivités territoriales, Ellipses, paris, 2013, p21. 

. 207 غسان فالح ادلطارنة، مرجع سابق، ص 6
7 Henri Bouquin, Jean-Charles Bécour, op.cit, p55.  
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 :جهاز يف ادلؤسسة، والذي يهدف إذل إعطاء ضمان معقول على   "

 .تطبيق القوانُت واللوائح -
 .تنفيذ التعليمات والتوجيهات اليت وضعتها اإلدارة -
 .األداء احلسن للعمليات الداخلية للمؤسسة، سيما تلك اليت تسهم يف احلفاظ على أصوذلا -
 .موثوقية ادلعلومات ادلالية -

 .1              وبصفة عامة تسهم يف التحكم يف نشاطاهتا، فعالية عملياهتا واالستخدام األمثل دلواردىا

 أهداف الرقابة الداخلية: ثالثا

 :تتلخص أىداف الرقابة الداخلية فيما يلي      

االستثمارات، ) من خالل فرض محاية مادية ومحاية زلاسبية جلميع عناصر األصول :حماية األصول -1
، بالتارل سبكن ادلؤسسة من اإلبقاء واحملافظة على أصوذلا من كل األخطار ادلمكنة وكذا (ادلخزونات، احلقوق

 . 2دفع عجلتها اإلنتاجية لتحقيق األىداف ادلرسومة ضمن السياسة العامة للمؤسسة
 أي أن تكون ادلعلومات موضوعية تعطي صورة عادلة عن :دقة البيانات المحاسبية وتكاملها ومالئمتها -2

وضع ادلؤسسة ضمن بيئة نشاطها، حاضرة وجاىزة،كاملة ومالئمة، ويف الوقت ادلناسب خدمة لألطراف 
ادلستفيدة، وترتبط ىذه ادلعلومات بالعمليات الناذبة عن مزاولة األنشطة ادلختلفة بادلؤسسة، تلك العمليات 
اليت تعترب رلاال لتطبيق الرقابة الداخلية وتتولد عنها معلومات زلاسبية، حيث يتم التصريح هبذه العمليات، 

، وللحفاظ على 3تنفيذىا، تسجيلها يف الدفاتر مث احملاسبة عن نتائجها وإجراء عملية التدقيق دلا مت تسجيلو
تسجيل عمليات ومهية )جودة ادلعلومات رباول الرقابة الداخلية ربديد أنواع من األخطاء احملتملة يف احملاسبة 

 .  4(اخل...أو غياب التسجيالت احلقيقية، أخطاء يف ادلبالغ أو يف تواريخ التسجيالت
 تتم ترمجة أىداف ادلؤسسة إذل عدد من السياسات واخلطط واإلجراءات :االلتزام بالسياسات اإلدارية -3

ادلتكاملة اليت تغطي كافة جوانب ادلؤسسة، وبذلك تصدر اإلدارة قرارات وتعليمات توجهها إذل منفذي 
                                                             

1 Micheline Friederich, Georges Langlois, comptabilité et audit, Sup'Foucher, paris, 2008, p132. 
 .90،91 زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، مرجع سابق، ص 2
. 279 حسُت أمحد دحدوح، حسُت يوسف القاضي، مرجع سابق، ص 3

4 Bernard Grand, Bernard Verdalle, op.cit, p67. 
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سلتلف العمليات عرب ادلستويات اإلدارية، حيث ينبغي أن تنقح وتعدل ىذه القرارات لتصبح التعليمات 
اإلدارية واضحة مالئمة ال ربتمل التأويل حىت ديكن التقيد هبا وتنفيذىا كما رمست، فدرجة استيعاب 

السياسات واخلطط واإلجراءات اإلدارية ادلتضمنة يف القرارات والتعليمات تنعكس على مدى ربقيق أىداف 
 . 1ادلؤسسة

إن إحكام نظام الرقابة الداخلية بكل وسائلو داخل ادلؤسسة ديكن من ضمان : تشجيع العمل بكفاءة -4
االستعمال األمثل والكفء دلوارد ادلؤسسة، وكذا ربقيق فعالية يف نشاطها من خالل التحكم يف التكاليف 
بتخفيضها عند حدودىا الدنيا، غَت أن نظام الرقابة الداخلية ال يعطي لإلدارة بعض الضمانات فقط بل 

 .2يعطي ربسنا يف مردودية ادلؤسسة

 نظام الرقابة الداخلية: 04الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 :المصدر

Mimouni yassine, "le développement des PME et la bonne gouvernance (cas filiale trans-
canal/ouest SPA- unité II Relizane", thèse de magister en gouvernance d'entreprise, université 
Abou- bakr belkaid- Tlemcen, 2011-2012, p132.  

 

                                                             
. 248 حسُت دحدوح، حسُت القاضي، مرجع سابق، ص 1
 .91،92 ص زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، مرجع سابق، 2

 القوانُت واألنظمة -
 اإلجراءات والسياسات -
 التعليمات -

 

 

 رللس اإلدارة -
 اإلدارة العامة -
 تدقيق داخلي -

 ضمان مصداقية ادلعلومات ادلالية -
 محاية األصول -
 االستعمال األمثل للموارد -
 تفعيل حوكمة ادلؤسسة -



610تنفيذ عملية التدقيق الخارجي في ظل معيار التدقيق الدولي رقم الفصل الثاني                           

 

84 
 

 أنواع ومقومات نظام الرقابة الداخلية: المطلب الثاني

 أنواع نظام الرقابة الداخلية: أوال

وتشمل اخلطة التنظيمية ومجيع وسائل التنسيق واإلجراءات اذلادفة إذل اختبار دقة : الرقابة المحاسبية -1
البيانات احملاسبية ادلنبثقة بالدفاتر واحلسابات ودرجة االعتماد عليها، ويضم ىذا النوع وسائل متعددة منها 

إتباع نظام القيد ادلزدوج وإتباع نظام ادلصادقات، اعتماد قيود التسوية من موظف مسؤول، وجود نظام : مثال
مستندي سليم وإتباع نظام التدقيق الداخلي وفصل الواجبات اخلاصة دبوظف احلسابات عن الواجبات 

، وتتضمن أساليب الرقابة احملاسبية نظما لتفويض السلطات ومنح الصالحيات 1ادلتعلقة باإلنتاج والتخزين
وكذلك الفصل بُت ادلسؤوليات الوظيفية اليت تتعلق بإمساك السجالت والتقارير احملاسبية وتلك اليت تتعلق 

 : بالعمليات أو االحتفاظ باألصول، وتتمثل وظائف ذلك النظام يف
 .تسجيل وذبميع ادلعلومات واألرقام من أجل ازباذ القرارات االقتصادية وادلالية -
 .فرض الرقابة والسيطرة ومنع الغش والتالعبات -
 . 2إعداد اجلداول والتقارير ادلالية ألغراض التحليل ادلارل -

وتشمل على خطة التنظيم والوسائل واإلجراءات ادلختصة بصفة أساسية لتحقيق أكرب : الرقابة اإلدارية -2
، وىي تعتمد يف سبيل ربقيق أىدافها وسائل 3كفاءة إنتاجية شلكنة وضمان ربقيق السياسات اإلدارية

متعددة مثل الكشوفات اإلحصائية ودراسات الوقت واحلركة وتقارير األداء والرقابة على اجلودة، ادلوازنات 
 .  4التقديرية والتكاليف ادلعيارية واستخدام اخلرائط والرسوم البيانية وبرامج التدريب ادلتنوعة للمستخدمُت

ديثل الضبط الداخلي اخلطة التنظيمية ووسائل التنسيق واإلجراءات اليت هتدف إذل محاية : الضبط الداخلي -3
أصول ادلؤسسة من االختالس وسوء االستخدام باالعتماد على تقسيم العمل و ربديد االختصاصات 

 .  5والسلطات وادلسؤوليات

                                                             
. 168مرجع سابق، ص، علم تدقيق الحسابات خالد أمُت عبد اهلل،  1
مذكرة  ،-"دراسة عينة من ادلراجعُت الداخليُت –االقتصاديةادلراجع الداخلي يف ربسُت نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسات  تقييم دور"برابح بالل،   2

 .8، ص2015-2014بومرداس، -، جامعة أزلمد بوقرة زبصص زلاسبة،ادلاجستَت مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة
. 89 زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، مرجع سابق، ص 3
. 135 إيهاب نظمي، ىاين العزب، مرجع سابق، ص 4
. 96 ديلمي عمر، مرجع سابق، ص 5



610تنفيذ عملية التدقيق الخارجي في ظل معيار التدقيق الدولي رقم الفصل الثاني                           

 

85 
 

                  وللضبط الداخلي قواعد وأسس زلاسبية ربكمو، وتتمثل ىذه القواعد يف رلموعة اإلجراءات اليت توضع 
لزيادة فعالية النظام احملاسيب يف رلال الرقابة على أنشطة ادلشروع، ومحاية األصول ومن أىم ىذه القواعد ما 

 :يلي

التسجيل الدفًتي للعمليات من خالل ادلستندات السليمة ادلؤدية حلدوث ىذه العمليات يف الدفاتر  -
 .والسجالت ادلختصة بذلك ويشًتط قبل التسجيل التحقق من صحة ادلستند والتوقيعات

استخدام حساب ادلراقبة اإلمجالية ومطابقة ادلفردات )الضبط احلسايب للدفاتر باستخدام أساليب معينة  -
 . (مع اإلمجاليات، ادلراجع الدورية ألعمال موظفي كل قسم، التفتيش ادلفاجئ على أعمال ادلوظفُت

مطابقة األصول عن طريق ادلقارنة باألرصدة الدفًتية ذلذه األصول يف السجالت اخلاصة، وديكن أن تتم  -
ىذه ادلطابقة عن طريق اجلرد الفعلي أو شهادات من أطراف أخرى، ويلزم ربري أسباب اختالف الرصيد 

 .    1الدفًتي والفعلي والتحقق منها وربديد ادلسؤولية عن ىاتو االختالفات

 مقومات نظام الرقابة الداخلية: ثانيا

 : المقومات اإلدارية -1
 ينبغي أن يوجد يف ادلؤسسة ىيكل تنظيمي جيسد الوظائف وادلديريات وحيدد سلطات كل :الهيكل التنظيمي -

منها بوضوح ودقة تامة مع إبراز العالقات فيما بينهم، وعليو تظهر حساسية ودور اذليكل التنظيمي يف بسط 
 :نظام الرقابة الداخلية داخل ادلؤسسة كون أن تصميم ىذا اذليكل يراعى فيو العناصر التالية

 حجم ادلؤسسة، طبيعة النشاط، تسلسل االختصاصات. 
 ربديد ادلديريات، ربديد ادلسؤوليات وتقييم العمل، البساطة وادلرونة. 
  اليت تقوم بالعمل ليست ىي اليت ربتفظ باألصول وليست ىي )مراعاة االستقاللية بُت ادلديريات

 .(اليت تقوم دبحاسبة األصول
اختيار ادلوظفُت األكفاء ووضعهم يف مراكز مناسبة وما يتضمنو ذلك من توصيف دقيق لوظائف ادلشروع  -

ادلختلفة دبا يضمن حسن اختيارىم ووضع كل موظف أو عامل يف مكانو ادلناسب حىت ديكن االستفادة من 

                                                             
 دراسة حالة ادلؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل الكهربائية –االقتصاديةدور ادلراجعة يف تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة " عزوز ميلود،  1

. 64، ص2007-2006 سكيكدة، 1955 أوت 20، مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاجستَت زبصص اقتصاد وتسيَت ادلؤسسات، جامعة -"بسكرة
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، كما ينبغي وصف كامل وشامل للمؤىالت العملية لكل منها، ذلك يضمن حصول 1الكفاءات ادلختلفة
 . 2ادلشروع على ادلوظفُت ادلنابُت للقيام بالعمل، وىذا يساعد على رفع الكفاءة اإلنتاجية للمشروع ككل

 من خالل وجود تعليمات واضحة تبُت كيفية تنفيذ كل عملية مالية حىت تستخدم لتقييم األداء :تقييم األداء -
الفعلي، وىذه التعليمات مهما بلغت من الدقة فإهنا ال تضمن وجود األداء اجليد لذلك جيب على اإلدارة 

التحقق من قيام ادلوظفُت بإتباع تلك التعليمات، وإذا دل تكن متبعة جيب ربديد األسباب اليت أدت إذل ذلك 
 : من خالل3وازباذ اإلجراءات التصحيحية ادلناسبة

 التدخل ادلباشر من ادلسؤول على العمل الذي ينفذه األعوان. 
  ميزانيات تقديرية، تكاليف )التدخل بطريقة غَت ادلباشرة من خالل استعمال األدوات ادلختلفة للرقابة

 .4(معيارية
 :المقومات المحاسبية -2

يعترب وجود نظام زلاسيب سليم يضمن لإلدارة ربقيق الضبط احملاسيب من أبرز مقومات نظام الرقابة     
 :5الداخلية احملاسبية، ويعتمد ىذا النظام على رلموعة من السياسات ىي

، وجيب مراعاة 6ربديد اجملموعة الدفًتية اخلاصة بالنظام احملاسيب دبا يتناسب مع طبيعة وحجم عمليات ادلنشأة -
 :عند إعداد اجملموعة الدفًتية ما يلي

 ترقيم الصفحات قبل استعمال اجملموعة الدفًتية لغرض الرقابة. 
 إثبات العمليات وقت حدوثها كلما أمكن ذلك. 
  تبسيط اجملموعة الدفًتية عند تصميمها بقصد سهولة االستخدام واإلطالع والفهم وقدرهتا على

 .7توفَت البيانات ادلطلوبة
تصميم الدليل احملاسيب مع مراعاة تيسَت إعداد القوائم ادلالية بأقل جهد وتكلفة شلكنة، وأن يتضمن احلسابات  -

الالزمة والكفاية لتمكُت اإلدارة من أداء مهمتها الرقابية، واشتمال الدليل على حسابات مراقبة والفصل 
                                                             

. 170مرجع سابق، ص، علم تدقيق الحسابات خالد أمُت عبد اهلل،  1
. 107 توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اذلادي اسحق ادلصري، مرجع سابق، ص 2
. 139 إيهاب نظمي، ىاين العزب، مرجع سابق، ص 3
. 102 زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، مرجع سابق، ص 4
. 20 برابح بالل، مرجع سابق، ص 5
. 202 زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع سابق، ص 6
. 68 عزوز ميلود، مرجع سابق، ص 7
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الواضح بُت العناصر االيرادية والرأمسالية من نفقات وإيرادات، وتضمن الدليل نظاما دقيقا لًتقيم احلسابات دبا 
 .1يكفل السرعة واالختصار ويساعد على تسهيل استخدام أنظمة احملاسبة اآللية

وجود دورة مستندية على درجة عالية من الكفاءة، وطادلا سبثل ادلصدر األساسي للقيد وأدلة اإلثبات، وبالتارل  -
 .2عند تصميم ادلستندات جيب مراعاة النواحي القانونية والشكلية

استخدام ادلوازنات التقديرية كأداة للرقابة على أداء سلتلف األقسام وفروع الشركة وقياس مدى ربقيق األىداف  -
 .  3ادلوضوعية لكل قسم وفرع

مقارنة اجلرد الفعلي لألصول جبردىا احملاسيب، حيث أن عملية اجلرد وادلقارنة ىذه تسمح بتوفَت كل احلماية  -
ذلذه األصول وتضمن مطابقتها دلا ىو مسجل زلاسبيا، كما أن عملية اجلرد الدورية سبكن من اكتشاف الفوارق 

 .4بُت ما ىو مسجل وما ىو موجود خالل الدورة ادلالية لكي تتم عملية معاجلة ذلك يف الوقت ادلناسب
استخدام الوسائل اآللية واإللكًتونية، حيث أن استعمال اآللة احلاسبة وتأليو العمل احملاسيب بإدخال اإلعالم  -

 . 5اآلرل لدعم نظام الرقابة الداخلية
وىي )نظام التكاليف ادلعيارية الذي يهدف إذل مساعدة اإلدارة يف أغراض التخطيط والرقابة وازباذ القرارات  -

، وكذا الكشف عن عناصر عدم (تكاليف ربدد ما جيب أن تكون عليو تكلفة وحدة ادلنتج خالل الفًتة ادلقبلة
 .الكفاءة ادلوجودة يف التكاليف الفعلية ومن مث ربليلها

 نظام التكاليف على أساس األنشطة الذي ديكن ادلؤسسة من ربديد التكلفة الفعلية ادلرتبطة باخلدمات، وىو  -
 .  6أداة تستخدمها اإلدارة لًتشيد القرارات ادلتعلقة بالتخطيط والرقابة

 

 

 

                                                             
. 137 إيهاب نظمي، ىاين العزب، مرجع سابق، ص 1
. 20 برابح بالل، مرجع سابق، ص 2
. 112 زلمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص 3
. 21، صنفسو برابح بالل، مرجع  4
. 102 زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، مرجع سابق، ص 5
. وموضوع نفسهما برابح بالل، مرجع  6
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 مكونات عناصر نظام الرقابة الداخلية وطرق فحصه: المطلب الثالث

 مكونات عناصر نظام الرقابة الداخلية: أوال

، وحسب معهد 1 تشَت بيئة الرقابة إذل رلموعة من السلوكيات ودرجات الوعي وعمل اإلدارة:بيئة الرقابة -1
 ىي اذباىات وأفعال رللس إدارة الشركة بغض النظر عن أمهية وداللة الرقابة داخل  IIAادلدققُت الداخليُت

، فالرقابة الداخلية جيب أن سبارس يف بيئة أين يتم استيفاء ادلتطلبات متعلقة بالكفاءة، رللس اإلدارة، 2الشركة
 . 3فلسفة وأسلوب إدارة ادلسَتين، ىيكل ادلؤسسة، تفويض السلطة ورلاالت ادلسؤولية، سياسة ادلوارد البشرية

                  وبيئة الرقابة تتأثر بتاريخ وثقافة ادلنشأة فهي تؤثر على وعي وشعور أفراد الرقابة، حيث أن الشركات اليت 
 .4يتم رقابتها بفعالية ربدد اذباىا إجيابيا وتضع سياسات وإجراءات مالئمة

إن كل مكونات الرقابة الداخلية بداية من بيئة الرقابة إذل غاية ادلتابعة ينبغي أن زبضع إذل : تقييم المخاطر -2
، وىي العملية اليت تقوم هبا ادلنشأة لتحديد واالستجابة دلخاطر العمل ونتائج 5تقييم ادلخاطر اليت تتضمنها

، وخيتلف تقدير اإلدارة للمخاطر عن تقدير ادلدقق ذلا بالرغم من االرتباط الوثيق بينهما، فتقدير 6ذلك
اإلدارة للمخاطر يكون كجزء من عملية تطبيق رقابة داخلية وتطبيقها للتقليل من األخطاء والتالعب، أما 

مدقق احلسابات فيقوم بتقدير ادلخاطر لكي يقرر حجم األدلة الضروري يف عملية التدقيق، فإذا قدرت 
اإلدارة ادلخاطر بشكل فعال سيقوم ادلدقق إذن بتجميع أدلة أقل بادلقارنة مع حالة فشل اإلدارة يف ربديد 

ادلخاطر الكبَتة ومواجهتها، وحيصل ادلدقق على ادلعلومات ادلتعلقة بكيفية تقوًن اإلدارة للمخاطر من خالل 
اطالعو على تعريف اإلدارة للمخاطر ادلتعلقة بإعداد التقارير ادلالية وتقوًن أمهيتها واحتماالت وقوعها واختيار 

                                                             
1 Hugues Angot, Christian Fischer, Baudouin Theunissen, Audit comptable-Audit informatique, Deboeck, 
3ème édition, paris, septembre 2004, p122. 

دراسة ميدانية على احملاسبُت القانونيُت :  يف ربسُت أداء ادلدقق اخلارجي COSOدور عناصر الرقابة الداخلية وفق مقررات جلنة " البواب عاطف،  2
. 375ص، 2015، ، األردن2، رللة دراسات العلوم اإلدارية، العدد"األردنيُت

3 Khelassi Reda, op.cit, p83. 
. 259، ص2007، اإلسكندرية ،، الدار اجلامعيةالتطورات الحديثة في المراجعة أمُت السيد أمحد لطفي،  4
. 269 مرجع نفسو، ص 5
. 200، مرجع سابق، صالمدخل الى التدقيق والتأكيد الحديث أمحد حلمي مجعة،  6
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واحلوار مع  (االستبانة)اإلجراءات الالزمة دلواجهتها، وعادة يكون ذلك من خالل إتباع طريقة االستقصاء 
 .1اإلدارة

 تعرف أنشطة الرقابة بأهنا السياسات واإلجراءات اليت تساعد يف ضمان تنفيذ إجراءات :أنشطة الرقابة -3
، ويتم 2اإلدارة فعلى سبيل ادلثال ازباذ اإلجراءات الالزمة لتناول ادلخاطر اليت هتدد ربقيق أىداف ادلنشأة

إجراءىا على مجيع ادلستويات اذلرمية والوظيفية للهيكل، وتتضمن إجراءات مثل ادلوافقة والتصريح، التحقق 
 .3وتقييم األداء التشغيلي، سالمة األصول والفصل بُت الوظائف

وذلك من خالل ادلتابعة ادلستمرة والتقييم الدوري دلختلف مكونات النظام وربديد مدى االلتزام : المتابعة -4
، 4بتنفيذ الرقابة يف ظل التصميم ادلوضوع ذلا، وربديد إمكانية تعديلها دبا يتناسب مع تغَت الظروف احمليطة

ويف كثَت من ادلنشآت يقوم ادلدقق الداخلي للمنشأة أو أفراد يقومون بنفس الوظيفة بادلسامهة يف مراقبة األداء 
داخل ادلنشأة، وقد تشمل مراقبة األنشطة الرقابية استخدام معلومات من مصادر خارجية مثل شكاوى 

 . 5العمالء
فيجب أن يكون ىناك نظام يوفر ادلعلومات ادلالئمة والكافية ويف الوقت ادلناسب : المعلومات والتوصيل -5

دلن يقوم بعملية الرقابة الداخلية يف الشركة، كما يعد وجود نظام فعال لتوصيل ادلعلومات من أىم العوامل 
، حيث يسمح للعاملُت جبمع وتبادل ادلعلومات الضرورية إلدارة ورقابة 6اليت تؤثر على جودة الرقابة الداخلية

 .7العمليات

 طرق فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية: ثانيا

وىو دبثابة بيان تفصيلي باإلجراءات والوسائل اليت يتميز هبا نظام سليم للرقابة : الملخص التذكيري -1
الداخلية كوسيلة اسًتشادية دلساعدي ادلدقق عند تقييمهم للرقابة الداخلية يف ادلشروع، وىو دبثابة إطار عام 

                                                             
. 286 حسُت أمحد دحدوح، حسُت يوسف القاضي، مرجع سابق، ص 1
. 203، صسابق، مرجع يثدالمدخل إلى التدقيق والتأكيد الح أمحد حلمي مجعة،  2

3 Khelassi Reda, op.cit, p84. 
. 67 عزوز ميلود، مرجع سابق، ص 4
 .135،136ص، 2006 األردن،- ، عمان الوراق، الطبعة األوذلالتدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق، خلف عبد اهلل الوردات،  5
، رللة مركز صاحل عبد اهلل "دراسة ميدانية: مقومات الرقابة الداخلية وأثرىا على تقييم األداء ادلارل للبنوك التجارية" الشطرات حسٍت خليل مجيل،  6

. 528، ص2015 ، مصر،55كامل لالقتصاد اإلسالمي، العدد 
7 Khelassi Reda, Ibid. 



610تنفيذ عملية التدقيق الخارجي في ظل معيار التدقيق الدولي رقم الفصل الثاني                           

 

90 
 

جيري يف نطاقو الفحص بدون ربديد ربريات أو أسئلة معينة جيري يف نطاقها ويقتصر عليها، وبذلك ال يغفل 
 .1عن أي نقطة رئيسية يف الرقابة الداخلية

دبوجب ىذا األسلوب حيصل ادلدقق على وصف تفصيلي مكتوب باإلجراءات : أسلوب التقرير الوصفي -2
الرقابية اليت تتخذ بالنسبة لكل نوع رئيس من العمليات، وعادة تتم متابعة تدفق كل نوع من العمليات مع 

سبييز ادلوظفُت الذين يقومون بأداء األعمال ادلختلفة، وادلستندات اليت يتم إعدادىا والسجالت اليت يتم 
االحتفاظ هبا وتقسيم الواجبات، وبعد إعداد ىذا الوصف ادلكتوب يقوم  ادلدقق عادة بتلخيص كل جزء 

 .2(ضعيف)أو (كاف)، (قوي)رئيسي من أجزاء النظام مثل 
إن استخدام خرائط التدفق يسمح بفهم تسلسل العالقات بُت أوجو النشاط ادلختلفة وما : خرائط التدفق -3

يتعلق هبا من مستندات أخرى يف نظام الرقابة الداخلية، وتأخذ خرائط التدفق شكال بيانيا جلزء من نظام 
الرقابة الداخلية، كما أهنا سبكن مدقق احلسابات من احلصول على معلومات ذات داللة حول نظام الرقابة 
الداخلية وإظهار مواطن القوة والضعف فيو استنادا إذل األخطاء اجلوىرية اليت من ادلمكن حدوثها، وتعد 

 :خرائط التدفق بإتباع اخلطوات التالية
 .دراسة الواجبات وادلستندات وأسلوب تدفقها خالل مراحل استخدامها -
 .وضع وصف مبدئي لنظام الرقابة الداخلية -
العاملُت  (اختصاصات)إعداد خريطة تدفق النظام استنادا إذل ادلعلومات الواردة يف ملخص واجبات أو  -

 . 3وإجاباهتم على استفسارات ادلدقق
وتقوم ىذه الطريقة على إعداد قائمة أسئلة تغطي إجراءات الرقابة الداخلية لكل : طريقة قائمة االستقصاء -4

دورة عمليات، وينبغي أن تصاغ ىذه األسئلة بطريقة هتدف إذل االستفسار عن تفصيالت العمل وخطواتو 
ادلتبعة يف كل مركز نشاط، حيث يأخذ بعُت االعتبار عند تصميم القائمة ربديد العالقة بُت األسئلة ادلختلفة 

 :بطريقة سبكن ادلدقق من مراعاتو لالعتبارات التالية
 .  إظهار مصادر ادلعلومات ادلستخدمة يف اإلجابة عن كل سؤال والتحقيقات اليت سبت للتأكد منها -
 .التفرقة بُت نواحي الضعف البسيطة ونواحي الضعف اجلسيمة يف إجراءات الرقابة الداخلية -

                                                             
.  94 عبد الفتاح زلمد الصحن، رجب السيد راشد، زلمود ناجي درويش، مرجع سابق، ص 1
.  299 حسُت أمحد دحدوح، حسُت يوسف القاضي، مرجع سابق، ص 2
. 220 غسان فالح ادلطارنة، مرجع سابق، ص 3
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 .1احتواءىا على وصف تفصيلي لنواحي الضعف يف إجراءات الرقابة الداخلية -

 مثال على استقصاء درجة متانة الرقابة الداخلية:  03الجدول رقم 

 100×القيم القياسية ÷ اإلجابة نتيجة االستبيان = درجة فعالية اجملال

 .180، مرجع سابق، صعلم تدقيق الحسابات خالد أمُت عبد اهلل، :المصدر

 

 
                                                             

. 275 حسُت دحدوح، حسُت القاضي، مرجع سابق، ص 1

 
 األنظمة الداخلية: المجال

 
 القيمة القياسية

 نتيجة االستبيان

 ال نعم

ىل لدى ادلشروع خريطة تنظيمية تظهر اإلدارات واألقسام وادلهام ادلوكلة  -1
 إليها؟

5 5  

ىل لدى ادلشروع نظام زلدد ومكتوب يظهر صالحيات ومسؤوليات  -2
سلتلف العاملُت حبيث يظهر استقالل الوظائف وعدم تداخل 

 االختصاصات؟

4 4  

ىل يطبق ادلشروع خطة لتوصيف الوظائف وتصنيفها، وىل يتم التعيُت  -3
والًتقية والزيادات السنوية وغَتىا وربديد ادلسار الوظيفي للعاملُت وفق 

 ىذه اخلطة؟

5 
 
 

 ال -

  5 5 ىل لدى ادلشروع نظام زلاسيب زلدد ومكتوب؟
ىل ىنالك دليل للحسابات مكتوب يظهر مجيع أنواع احلسابات  -4

 وأرقامها؟
 ال - 4

 ال - 3 ىل النظام احملاسيب يصف طبيعة احلسابات وما جيب أن يدون فيها؟ -5
ىل النظام احملاسيب حيدد السجالت الواجب حفظها وما جيب أن يدون  -6

 فيها؟
4 4  

  18 30 مجموع القياسية للمجال
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 مسؤولية مدقق الحسابات فيما يخص نظام الرقابة الداخلية: المطلب الرابع

      ينبغي على مدقق احلسابات القيام بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية كمرحلة أوذل لبدء عملية التدقيق، 
 أنو على مدقق احلسابات احلصول على فهم كاف للنظام احملاسيب 400حيث نص معيار التدقيق الدورل رقم 

وكذا لنظام الرقابة الداخلية بغرض التخطيط لعملية التدقيق وتطوير طريقة فعالة لتنفيذىا، كما على ادلدقق 
استخدام اجتهاده ادلهٍت لتقدير سلاطر التدقيق وتصميم إجراءات التدقيق للتأكد من أهنا قد خفضت إذل ادلستوى 

األدىن ادلقبول، ومن ىذا صلد أن نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية تؤثر على طبيعة إجراءات التدقيق ادلطلوب 
 . استخدامها ونطاق الفحص الذي جيب أن يقوم بو مدقق احلسابات

رقابة زلاسبية ورقابة إدارية )     إن مسؤولية مدقق احلسابات حول األنظمة اليت يتكون منها نظام الرقابة الداخلية 
 :  1تتضح من خالل ما يلي (وضبط داخلي

إن مدقق احلسابات اخلارجي ال يعد مسؤوال عن فحص وتقييم وسائل ومقاييس : بالنسبة للرقابة اإلدارية -1
ىذا الفرع من فروع الرقابة اإلدارية ألنو يهدف أساسا إذل ربقيق أكرب كفاية إنتاجية شلكنة وضمان تنفيذ 

، فمثال إنتاج ادلنتجات ادلعقولة بأقل تكلفة وبيع ادلنتجات بأسعار 2السياسات اإلدارية طبقا للخطة ادلرسومة
مناسبة وتوسيع األسواق والتغَت يف طلب العمالء يف خطوط اإلنتاج وتدريب العاملُت وغَت ذلك، إمنا تقع 

، ويستخدم ادلشروع لتحقيق ىذا الفرع من فروع الرقابة 3مسؤوليتها على اإلدارة وليس على ادلدقق تقوديها
عدة وسائل منها ادلوازنات التخطيطية والتكاليف ادلعيارية وقياس الوقت واحلركة وفحص اجلودة وغَتىا، وىي 
وسائل يتمكن ادلدقق من استيعاهبا مجيعا، كما أهنا ال تتعلق أساسا بضمان دقة وصحة البيانات احملاسبية أو 

ادلالية للمشروع بل تتعلق أساسا دبدى اختالف البيانات ادلتعلقة بالتنفيذ الفعلي عند البيانات احملددة كهدف 
 . 4يسعى ادلشروع لتحقيقو

وإن إلزام ادلدقق بفحص نظام الرقابة الداخلية سيوسع من مسؤولياتو ويلقي عليو عبئا كبَتا خاصة وأن     
، أما 5وجود أو عدم وجود نظام رقابة إدارية ال يؤثر على برنامج التدقيق الذي يقوم بوضعو مدقق احلسابات

                                                             
. 213 غسان فالح ادلطارنة، مرجع سابق، ص 1
. 109 توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اذلادي إسحق ادلصري، مرجع سابق، ص 2
. 259 حسُت القاضي، حسُت دحدوح، مرجع سابق، ص 3
. وموضوع نفسهما توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اذلادي اسحق ادلصري، مرجع  4
. 214، صنفسو غسان فالح ادلطارنة، مرجع  5
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إذا وجد ادلدقق أن بعض مقاييس أو وسائل ىذا الفرع ذلا عالقة أو تأثَت على مدى داللة احلسابات اخلتامية 
أو القوائم ادلالية موضوع الفحص والتدقيق عن نتيجة أعمال ادلشروع ومركزه ادلارل فإنو على ادلدقق إدخال 

 . 1ىذه ادلسألة ضمن نطاق عملية التدقيق
 يهتم ادلدقق اخلارجي بالرقابة احملاسبية ذلك ألهنا تتصل مباشرة بالسجالت :بالنسبة للرقابة المحاسبية -2

، حيث أن ضبط الدقة والثقة يف البيانات احملاسبية وذبهيزىا 2ادلالية واليت تتطلب تقييما من قبل ادلدقق
ومحايتها وتصحيح األخطاء احملاسبية ىي من مسؤولية القسم احملاسيب أو ادلارل، وعلى مثل ىذه األمور يقع 

، حيث تقع ادلسؤولية 3االىتمام األول للمدقق الذي يقرر عن سالمة القوائم ادلالية اليت ربدثها ىذه الرقابة
الكاملة على ادلدقق عن فحص وتقييم وسائل وأنظمة ىذا الفرع من فروع الرقابة الداخلية دلا ذلذه األنظمة أو 

الوسائل من تأثَت مباشر وارتباط وثيق بطبيعة عمل ادلدقق اخلارجي واألىداف الواجب ربقيقها من عملية 
، وذبدر اإلشارة إذل أن عدم وجود وسائل ىذه الرقابة احملاسبية أو قصور ادلستخدم منها 4التدقيق اخلارجي

عن ربقيق األىداف ادلرسومة سيؤدي بالتبعية إذل أن يزيد ادلدقق من كمية االختبارات وأن يتوسع يف نطاق 
 .  5تدقيقو للدفاتر والسجالت

 يعد ادلدقق مسؤوال عن فحص وتقييم أنظمة الضبط الداخلي ومقاييسو ادلستعملة :بالنسبة للضبط الداخلي -3
يف ادلشروع زلل التدقيق، ويعود السبب يف ذلك إذل أن ىذا الفرع من فروع الرقابة الداخلية يهدف إذل محاية 

أصول ادلشروع وموجوداتو ضد أي اختالس أو تالعب أو سوء استعمال، حيث يعد ادلدقق مسؤوال عن 
ربقيق ىذا اذلدف ويطلب إليو ربقيق التزامات وموجودات ادلشروع، لذا فيلزم ادلدقق بالتقليل من احتماالت 

، كما أن قيام ادلدقق اخلارجي بفحص وتقييم أنظمة الضبط الداخلي ادلطبقة يف 6الغش واالختالس فيها
ادلشروع من شأنو السماح للمدقق بالتأكد من مدى ضعف أو قوة نظام الضبط الداخلي، ولكي يرسم 

                                                             
. 109سابق، ص مرجع ، توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اذلادي اسحق ادلصري 1
. 87 عبد الفتاح زلمد الصحن، رجب السيد، زلمود ناجي درويش، مرجع سابق، ص 2
. 259 حسُت القاضي، حسُت دحدوح، مرجع سابق، ص 3
. 174، مرجع سابق، صتدقيق الحسابات علم خالد أمُت عبد اهلل،  4
. 110، صنفسورقبة، عبد اذلادي اسحق ادلصري، مرجع   توفيق مصطفى أبو 5
. مرجع وموضوع نفسهما خالد أمُت عبد اهلل،  6



610تنفيذ عملية التدقيق الخارجي في ظل معيار التدقيق الدولي رقم الفصل الثاني                           

 

94 
 

ادلدقق خطة التدقيق وحيدد اجملاالت اليت سيقوم بتدقيقها أو توسيع كمية اختباراتو إذا وجد ىناك ثغرات 
 .  1ديكن استغالذلا يف ارتكاب الغش والتزوير

 إعداد التقرير: المطلب الخامس

  تعريف التقرير -1
    التقرير ىو وثيقة مكتوبة صادرة عن شخص مهٍت هبدف إبداء رأي فٍت زلايد عن ما إذا كانت البيانات 
ادلالية اليت أعدهتا ادلنشأة تعطي صورة صحيحة وعادلة عن ادلركز ادلارل للمنشأة ونتائج أعماذلا يف السنة ادلالية 

، كما يعرف بأنو عبارة عن وثيقة مكتوبة تصدر من شخص توافرت فيو مقومات علمية وعملية 2زلل التدقيق
وشخصية معينة، وتوفرت لو ضمانات ذبعلو أىال إلبداء رأي فٍت زلايد يعتمد عليو، ويتضمن تقريره بإجياز 

ما قام بو من عمل ورأيو يف انتظام الدفاتر والسجالت ومدى دقة ما ربتويو من بيانات زلاسبية ومدى تعبَت 
 .3القوائم اخلتامية عن نتيجة النشاط وادلركز ادلارل

 :أهمية التقرير -2
تقرير ادلدقق يعد دبثابة كشف يقدمو دلن يهمو األمر، وبصفة خاصة ادلالك عن التصرفات ادلالية اليت قامت هبا  -

 .إدارة ادلنشأة خالل الفًتة ادلالية زلل التدقيق
يعد وثيقة مكتوبة يتم اللجوء إليها لتحديد مسؤولية ادلدقق ادلهنية واجلنائية للوقوف على إمهالو أو تقصَته يف  -

 . 4الرقابة، ىذا يف حالة ما إذا ازبذت اإلجراءات القانونية دلساءلتو جنائيا أو مدنيا
يعد الوسيلة ذات الفاعلية لتقدًن ادلعلومات عن اآلثار الفعلية واحملتملة وربقيق إشباع حاجة مستخدمي  -

 .معلومات التقرير بقدر اإلمكان
ديثل االنعكاسات للمدى الذي وصلت إليو مهنة احملاسبة والتدقيق من الناحية العلمية والناحية العملية ومدى  -

 . 5وفائها حباجات اجملتمع ادلتغَتة وادلتطورة من ادلهنة

                                                             
. 110، صسابق توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اذلادي اسحق ادلصري، مرجع  1
. 450، مرجع سابق، صالمدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث أمحد حلمي مجعة،  2
. 253 زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع سابق، ص 3
. 114 غسان فالح ادلطارنة، مرجع سابق، ص 4
. 14 إيهاب نظمي، ىاين العزب، مرجع سابق، ص 5
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جيب أن تتوافر فيو شروط - شأنو شأن أي تقرير آخر-تقرير مدقق احلسابات: النواحي الشكلية للتقرير -3
 : 1معينة حىت حيقق الغرض منو، وبعض ىذه الشروط يتعلق بالنواحي الشكلية، وديكن إجيازىا فيما يلي

 .أن يكون التقرير مكتوبا -
 .2أن يكون التقرير موجها إذل اذليئة العامة للمسامهُت كوهنا ىي اجلهة اليت قامت بتعيينو -
وىو تاريخ )وكذلك تاريخ التقرير نفسو  (وىو تاريخ القوائم ادلالية)جيب أن يذكر التقرير انتهاء الفًتة ادلالية  -

 .(االنتهاء من عملية التدقيق
 . 3أن يصاغ التقرير ويكتب بأسلوب سهل وبسيط -
أن يوضح ادلدقق رأيو يف التحفظات ادلتضمنة يف تقريره بشكل واضح ومباشر، لعدم اللبس أو تغَت ادلقصود - 

 .منها
 .4جيب أن يوقع مدقق احلسابات على تقريره بشخصو- 
أن يكون التقرير مؤرخا، حيث أن التاريخ يفيد يف ربديد مسؤولية ادلدقق حىت ال يسأل عن أحداث أو وقائع - 

 .5تقع بعد تاريخ إعداد التقرير وتؤثر على ادلركز ادلارل للمنشأة

 :الخصائص الرئيسية لجودة التقرير- 4

فيجب أن ال يكون التقرير مطوال أكثر من الالزم وأن ال يكون التقرير متضمنا التفاصيل الكثَتة اليت : اإليجاز -
 .تفقده الًتكيز

 . فيجب أن ال يكون ىناك أي غموض يف زلتويات التقرير حىت يتم توصيل البيانات بشكل واضح:الوضوح -
 فيجب أن تكون ادلعلومات الواردة يف التقرير ذات أمهية للطرف ادلستفيد وأن يتم االبتعاد عن اجلمل :األهمية -

 .اليت من ادلمكن أن ال تكون ذات أمهية
 جيب أن تكون ادلعلومات الواردة يف التقرير دقيقة حىت يتسٌت لألطراف ادلعنية االستفادة من :الصحة والدقة -

 .تلك ادلعلومات

                                                             
. 243 سامي زلمد الوقاد، لؤي زلمد وديان، مرجع سابق، ص 1
. 89، صسابق إيهاب نظمي، ىاين العزب، مرجع  2
. 47 سعود كايد، مرجع سابق، ص 3
. 254 زلمد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب، مرجع سابق، ص 4
. 118 غسان فالح ادلطارنة، مرجع سابق، ص 5
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 فيجب أن تكون اجلمل يف التقرير مًتابطة وأن تشجع الشخص القارئ للتقرير على إكمال التقرير :الترابط -
 .دون تشتت يف األفكار الواردة فيو

 أي أن يكون ادلدقق متحيزا يف تقريره ألي طرف من األطراف، وأن يوضح النتائج يف التقرير :الصدق واألمانة -
 .    1بكل صدق وأمانة

 .تناسب صياغة التقرير مع مستوى إدراك مستخدميو -
  (عدم تأخر نتائج التدقيق)الوقت ادلناسب  -
توضيح اإلجراءات واخلطوات اليت قام هبا عند تدقيقو للبنود ذات األمهية اجلوىرية والنتائج اليت توصل إليها مع  -

بيان ادلعايَت اليت مت استخدامها للوصول إذل الرأي حىت ديكن للغَت ربديد درجة اعتمادىم على ما ىو معروض 
 .   2أمامهم

               وقد أوضح أحد الباحثُت أن اخلصائص الرئيسية جلودة التقارير ينبغي أن تتضمن ادلالئمة وادلصداقية 
 . 3والتجانس واالبتكارية

 ادلعدل العناصر األساسية لتقرير ادلدقق على النحو 700لقد أوضح ادلعيار الدورل رقم : عناصر التقرير -4
 :التارل

 (تقرير مدقق مستقل) جيب أن حيتوي التقرير على العنوان ادلناسب ويفضل استخدام اصطالح :عنوان التقرير -
 .يف العنوان، وذلك لتمييز تقرير ادلدقق عن التقارير اليت قد تصدر عن اآلخرين

 يوجو تقرير ادلدقق حسب متطلبات ظروف االرتباط بالتدقيق، وعادة يوجو :الجهة التي يوجه إليها التقرير -
 .إذل ادلسامهُت أو إذل رللس إدارة الشركة زلل التدقيق

 ينبغي أن حيدد تقرير ادلدقق البيانات ادلالية اليت يتم تدقيقها وتارخيها والفًتة :(االفتتاحية)الفقرة التمهيدية  -
الزمنية اليت تغطيها ىذه البيانات، كما جيب عليو أن يبُت يف تقريره أن القوائم ادلالية وإعدادىا من مسؤولية 
الشركة، وأن دوره يقتصر على إبداء رأيو يف مدى عدالة ىذه القوائم، كما جيب عليو اإلشارة إذل ملخص 

 .   4السياسات احملاسبية اذلامة واإليضاحات التفسَتية األخرى
                                                             

. 123، صسابق غسان فالح ادلطارنة، مرجع  1
. 320، مرجع سابق، صالمدخل إلى التدقيق الحديث أمحد حلمي مجعة،  2
. 91 إيهاب نظمي، ىاين العزب، مرجع سابق، ص 3
. 113 حسُت أمحد دحدوح، حسُت يوسف القاضي، مرجع سابق، ص 4
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 كلمة النطاق تشَت إذل أن باستطاعة ادلدقق القيام بإجراءات التدقيق اليت يعتقد بأهنا ضرورية يف :فقرة النطاق -
تلك الظروف، وحيتاج القارئ إذل ذلك كتأكيد بأن عملية التدقيق قد أصلزت متماشية مع ادلعايَت أو 

 .اخل...ادلمارسات الراسخة

       وجيب أن يتضمن التقرير بيانا بأن عملية التدقيق مت التخطيط ذلا وتنفيذىا للحصول على ثقة معقولة حول 
 .مدى خلو القوائم ادلالية من معلومات جوىرية خاطئة

 :                كما جيب أن يصف تقرير ادلدقق عملية التدقيق بأهنا قد تضمنت

 .فحص على أساس االختيار ألدلة تؤيد مبالغ وإفصاحات البيانات ادلالية -
 .تقييم ادلبادئ احملاسبية ادلستخدمة يف إعداد البيانات ادلالية -
 .تقييم التقديرات ادلهمة اليت قامت هبا اإلدارة عند إعداد البيانات ادلالية -
 .تقييم طريقة عرض البيانات ادلالية ككل -

               كما جيب أن يتضمن التقرير بيانا يصدر عن ادلدقق بأن عملية التدقيق قد وفرت أساسا معقوال للرأي الذي 
 . 1مت إبداءه

ينبغي أن يبُت تقرير ادلدقق بوضوح رأيو بعدالة القوائم ادلالية وفقا إلطار إعداد القوائم ادلالية وأن : فقرة الرأي -
القوائم ادلالية تتفق مع ادلتطلبات القانونية، إضافة إذل إبداء الرأي من قبل ادلدقق حول الصورة الصادقة 

 . 2والعادلة، فقد حيتاج ادلدقق إذل إبداء الرأي فيما إذا كانت القوائم ادلالية تتفق مع التشريعات ادلناسبة
 يؤرخ التقرير بتاريخ اكتمال العمل ادليداين ويبُت ىذا التاريخ أن مدقق احلسابات قد أخذ يف :تاريخ التقرير -

 .احلسبان تأثَت األحداث الواقعة من ذلك التاريخ يف القوائم ادلالية وتقرير ادلدقق
 جيب أن يتضمن التقرير اسم موقع زلدد وىو عادة ادلدينة اليت يدير فيها ادلدقق مكتبو :عنوان المدقق -

 . 3ادلسؤول عن عملية التدقيق تلك

                                                             
. 121 غسان فالح ادلطارنة، مرجع سابق، ص 1
. 330 حسُت دحدوح، حسُت القاضي، مرجع سابق، ص 2
. وموضوع نفسهما غسان فالح ادلطارنة، مرجع  3



610تنفيذ عملية التدقيق الخارجي في ظل معيار التدقيق الدولي رقم الفصل الثاني                           

 

98 
 

 ينبغي أن يوقع التقرير باسم شركة التدقيق أو االسم الشخصي للمدقق أو كليهما حسب ما :توقيع المدقق -
 . 1ىو مناسب، وغالبا ما يوقع تقرير ادلدقق باسم الشركة نظرا ألن الشركة تتحمل مسؤولية عملية التدقيق

 أنواع الرأي  -5
ديكن القول أن رأي ادلدقق ىو عبارة عن تطبيق معايَت متعارف عليها وحكم شخصي يف عدالة ىذا     

التطبيق، ذلذا أكدت العديد من اذليئات العلمية وادلهنية والتشريعات احمللية يف سلتلف دول العادل على ضرورة 
، حيث أن رأي 2إبداء ادلدقق لرأيو يف مدى عدالة القوائم ادلالية، وكذلك ضرورة وضوح رأيو هبذا الشأن

ادلدقق خيتلف تبعا الختالف نتائج عملييت الفحص والتحقق وما تتطلبو من ضرورة احلصول على األدلة 
، وىذا يعٍت وجود أنواع متعددة من 3والرباىُت الالزمة للحكم على عدالة اإلفصاح الذي تقدمو ىذه النتائج

تقارير إبداء الرأي يتفق كل منها مع األحكام الشخصية اليت يتوصل إليها خبصوص مدى عدالة سبثيل ىذه 
 .4القوائم لنشاط ادلشروع ومركزه ادلارل

إن تعدد أنواع تقارير إبداء الرأي يتفق سباما مع ادلفاىيم اليت ربكم معايَت التدقيق الدولية، واليت تشَت     
بطريقة مباشرة إذل ىذا التعدد، حيث أهنا تنص على وجوب إبداء الرأي يف القوائم ادلالية كوحدة واحدة، ويف 

األحوال اليت ال ديكن إبداء الرأي يف القوائم ادلالية كوحدة واحدة جيب اإلشارة إذل األسباب اليت أدت إذل 
ذلك، وجيب أن يوضح التقرير يف مجيع األحوال خصائص اخلدمة اليت يقوم هبا ادلدقق وطبيعتها مع اإلشارة 

، وقد جرى العرف على إصدار أربعة أنواع 5إذل مدى ادلسؤولية اليت تقع على عاتقو نتيجة أداء ىذه اخلدمة
 :من اآلراء يف تقرير مدقق احلسابات

يطلق على التقرير النظيف اسم التقرير ادلطلق أو التقرير غَت ادلقيد بتحفظات أو التقرير : التقرير النظيف -1
بدون ربفظات، ويبُت ىذا التقرير أن القوائم ادلالية تعرض بعدالة ادلركز ادلارل ونتائج العمليات والتغَتات يف 
ادلركز ادلارل باالنسجام مع ادلبادئ احملاسبية ادلقبولة عموما، ويشَت أيضا ىذا الرأي النظيف ضمنيا أنو قد مت 

، 6ربديد تأثَت التغيَتات يف ادلبادئ احملاسبية وطرق تطبيقها واإلفصاح عنها بشكل مناسب يف القوائم ادلالية

                                                             
. 331، صسابق حسُت دحدوح، حسُت القاضي، مرجع  1
. 330، مرجع سابق، صالمدخل إلى التدقيق الحديث أمحد حلمي مجعة،  2
. 115 حسُت أمحد دحدوح، حسُت يوسف القاضي، مرجع سابق، ص 3
. 333، صنفسو حسُت دحدوح، حسُت القاضي، مرجع  4
. 116، صنفسو حسُت أمحد دحدوح، حسُت يوسف القاضي، مرجع  5
. 334، صنفسو حسُت دحدوح، حسُت القاضي، مرجع  6
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ويعد ىذا التقرير من أكثر تقارير إبداء الرأي قبوال من وجهة نظر ادلشروعات اليت زبضع قوائمها ادلالية 
 . 1للتدقيق، ومن أكثر التقارير إصدارا بوساطة ادلدققُت عند أدائهم خلدمات التدقيق

وىو أن يصدر ادلدقق تقرير متحفظ بسبب وجود بعض االعًتاضات، وجيب على : تقرير غير نظيف جزئيا -2
، ويعترب الرأي بتحفظات ىو أصعب ادلهام 2ادلدقق أن يذكر ىذه التحفظات وأثرىا على القوائم ادلالية ادلدققة

اليت تقع على عاتق ادلدقق واليت يلجأ فيها إذل استخدام أسلوب واضح لتربير أسباب التحفظ بشكل زلدد 
ودقيق ال يدعو إذل اللبس أمام ادلسامهُت أو الغَت عند قراءة تقريره، وقد ترجع ىذه التحفظات إذل واحد أو 

 :أكثر العوامل التالية
 .عملية الفحص للدفاتر والسجالت دل تتم طبقا دلعايَت التدقيق -
قيام إدارة ادلنشأة بعرقلة إجراءات التدقيق من خالل عدم مساعدة ادلدقق يف احلصول على ادلصادقات أو  -

 .الشهادات من الغَت، وكذا عدم السماح لو حبضور اجلرد أو زيارة الفروع
 .عدم كفاية نظام الرقابة الداخلية -
 .القوائم ادلالية غَت معدة وفق مبادئ احملاسبة ادلتعارف عليها -
 (حالة عدم التأكد)إذا اتضح للمدقق احتماالت بشأن استمرارية ادلنشأة يف أداء نشاطها يف ادلستقبل القريب  -

 .   3من خالل مقابلة األصول لاللتزامات اليت على ادلنشأة من قبل الغَت
التحفظات اليت تشَت إذل سلالفة ادلنشأة لقانون الشركات أو للنظام الداخلي ذلا، شلا يؤثر على مركزىا ادلارل  -

ونتيجة أعماذلا كأن يعقد رئيس أو أحد أعضاء رللس اإلدارة صفقة مع جهة لو مصاحل مشًتكة معهم مع أن 
 .قيمة ىذه الصفقة تقل عن القيمة العادلة  ودل يقم بعرض األمر على اجلمعية العمومية للمسامهُت

أن يقوم ادلدقق ببناء رأيو جزئيا على رأي مدقق آخر مثل وجود فروع داخلية أو خارجية للوحدة ذات استقالل  -
 .مارل ومت تدقيق أعماذلا من قبل مدقق آخر

               يف حالة وجود ربفظات يف تقرير ادلدقق فإن التقرير يقسم إذل ثالث فقرات ىي فقرة النطاق وفقرة التحفظ 
 . 4وفقرة الرأي

                                                             
. 116، صسابقمحد دحدوح، حسُت يوسف القاضي، مرجع أ حسُت  1
. 128 غسان فالح ادلطارنة، مرجع سابق، ص 2
. 333، مرجع سابق، صالمدخل إلى التدقيق الحديث أمحد حلمي مجعة،  3
. وموضوع نفسهما غسان فالح ادلطارنة، مرجع  4
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 يصدر ادلدقق ىذا التقرير عادة يف األحوال اليت ال سبثل فيها القوائم ادلالية نتيجة أعمال :الرأي المعاكس -3
 .1ادلشروع ومركزه ادلارل سبثيال عادال

 باستطاعة ادلدقق أن يعطي رأي حيادي ويصدر ىذا التقرير عندما يكون ادلدقق :االمتناع عن إبداء الرأي -4
 .2غَت قادر على إرضاء أو إقناع نفسو بأن القوائم ادلالية عادلة وتعرض الوضع ادلارل بشكل عادل وصحيح

 610عمل المدقق الخارجي في ظل معيار التدقيق الدولي رقم : المبحث الثالث

     بصفة عامة يعمل التدقيق على فحص وقياس ما أعدتو احملاسبة، وينقسم التدقيق من حيث اجلهة اليت تقوم 
بو إذل تدقيق خارجي يقوم بو مدقق خارجي مستقل ليبدي رأيو الفٍت احملايد حول مدى عدالة القوائم ادلالية 

ادلعدة، وإذل تدقيق داخلي يتم من قبل مدققُت من داخل ادلؤسسة يهدف إذل مساعدة اإلدارة يف تقييم عناصر 
نظام الرقابة الداخلية، ولتنظيم العالقة بُت كل من التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي فقد أصدرت جلنة معايَت 

، والذي 610تدقيق احلسابات الدولية ادلنبثقة عن االرباد الدورل للمحاسبُت القانونيُت معيار التدقيق الدورل رقم 
يتعلق بأخذ ادلدقق اخلارجي وظيفة التدقيق الداخلي بعُت االعتبار واالستفادة منها، وسنتناول ذلك يف ىذا 

 .  ادلبحث بشيء من التفصيل

 عوامل حاجة المدقق الخارجي إلى االستفادة من أعمال التدقيق الداخلي : المطلب األول

              نتيجة دلا يشهده العادل حاليا من تطورات اقتصادية وأزمات مالية سريعة ومتغَتة فقد أدت ىذه التطورات إذل 
تزايد خطر فهم ادلدقق للمنشأة وبيئتها وسلاطر األخطاء اجلوىرية فيها، وتزايد احلاجة إذل أمهية االعتماد على مهنة 

، بالتارل االعًتاف ادلتزايد بأمهية وظيفة التدقيق الداخلي من قبل 3التدقيق الداخلي يف الشركات من جهة أخرى
إدارات الشركات، وكذا زيادة اىتمام ادلدقق الداخلي بفحص أنظمة الرقابة الداخلية والتقارير ادلالية، وكما أن 

وجود تشابو يف بعض األساليب واإلجراءات بُت وظيفيت التدقيق الداخلي واخلارجي أدى إذل زيادة اىتمام مدققي 

                                                             
. 358 حسُت دحدوح، حسُت القاضي، مرجع سابق، ص 1
. 88 إيهاب نظمي، ىاين العزب، مرجع سابق، ص 2
 ادلدقق اخلارجي على عمل التدقيق الداخلي يف الشركات ادلسامهة العامة اعتمادتأثَت التطور يف ادلعايَت الدولية للتدقيق يف قرار " مجعة أمحد حلمي،  3

.  634،635، ص2010أكتوبر ،، مصر4 والتجارة، العددلالقتصاد، اجمللة العلمية "دراسة ربليلية ميدانية: األردنية
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احلسابات اخلارجيُت بوظيفة التدقيق الداخلي، وبإمكانية االستفادة منها واالعتماد عليها يف بعض إجراءات 
 :، فعلى سبيل ادلثال ديكن استخدام األعمال التالية1التدقيق اليت يقومون هبا

مراجعة، تقييم واختبار الرقابات احملاسبية، ادلالية، ادلعلوماتية والتشغيلية، دبا يف ذلك الًتخيص، ادلسؤولية ادلالية  -
 .لألصول ومحاية األصول

حضور )، توازن األرصدة، وادلخزونات (قبض ديون العمالء)اختبارات للتحقق من وجود توافر ادلستحقات  -
 .(ادلخزون ادلادي

 .اختبارات حول البيانات لبعض حسابات ادلصروفات وادلنتوجات -
 .2اختبارات حول احلسابات اذلامة من البيانات ادلالية -

 على  AICPA الصادر عن ادلعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت9             وقد نص معيار التدقيق األمريكي رقم 
ضرورة قيام ادلدقق اخلارجي ادلستقل بفهم وظيفة التدقيق الداخلي اليت ذلا عالقة بدراسة وتقوًن نظام الرقابة 

الداخلية، كما أنو من احملتمل أن يكون عمل ادلدقق الداخلي أحد العوامل اليت يقوم من خالذلا ادلدقق اخلارجي 
 . 3بتحديد طبيعة ووقت ومدى اإلجراءات اليت سيقوم هبا

يوليو - يف سبوزIAASB الصادر عن رللس معايَت التدقيق الدولية 610              وقد أشار معيار التدقيق الدورل رقم 
 :مراعاة عمل التدقيق الداخلي يف الفقرات األوذل:  ادلوسوم1994

على إجراءات التدقيق  (إن وجدت)جيب على ادلدقق اخلارجي مراعاة أنشطة التدقيق الداخلي وتأثَتاهتا  -
 .اخلارجي

                                                             
تقوًن مدقق احلسابات اخلارجي لوظيفة التدقيق الداخلي يف ظل تطبيق معيار التدقيق الدورل ذي الرقم " ذنيبات علي عبد القادر، شناق باسل خالد،  1

، 2006، نيسان 2دراسة ربليلية من وجهة نظر مدققي احلسابات اخلارجيُت والداخليُت يف األردن، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، العدد: 610
. 187ص

2 "Utilisation par le commissaire aux des travaux de l'audit interne", revue Française comptabilité, Mars 2003, p6. 
دراسة ميدانية يف : 610تقوًن مدقق احلسابات اخلارجي لوظيفة ادلدقق الداخلي يف ظل تطبيق معيار التدقيق الدورل رقم " ،  باسل خالد مفلح شناق 3

. 51ص ،2005 ، مذكرة مقدمة استكماال دلتطلبات احلصول على درجة ادلاجستَت يف احملاسبة، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، آيار"األردن
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يتحمل ادلدقق اخلارجي منفردا مسؤولية إبداء الرأي وربديد طبيعة ووقت ونطاق إجراءات التدقيق، وإن  -
 . 1بعض األنشطة من عمل التدقيق الداخلي قد يكون مفيدا للمدقق اخلارجي وذلك كما يتضح من النص

 :2           وقد تناول ادلعيار يف فقراتو مخسة عناوين رئيسية ىي

 . أىداف ونطاق التدقيق الداخلي -
 .العالقة بُت التدقيق الداخلي واخلارجي -
 .الفهم والتقوًن األورل لوظيفة التدقيق الداخلي -
 .توقيت االتصال والتنسيق -
  .تقوًن واختبار عمل زلدد للتدقيق الداخلي -

 610أهداف ونطاق التدقيق الداخلي حسب معيار التدقيق الدولي رقم : المطلب الثاني

              دلا كان التدقيق الداخلي يتم بعد تنفيذ العمليات احملاسبية فقد كان اكتشاف الغش واألخطاء وضبط البيانات 
احملاسبية ىو العمل األساسي للتدقيق الداخلي، أي التحقق من سالمة السجالت والبيانات وكذا احملافظة على 

، ودلا توسع نطاق وظيفة التدقيق الداخلي أصبحت تستخدم كأداة لفحص وتقييم مدى فاعلية 3أصول ادلنشأة
األساليب الرقابية يف متابعة تنفيذ ادلهام، ومد اإلدارة باستمرار احلقائق وادلعلومات اليت تعكس أثر القرارات اإلدارية 

اليت سبق ازباذىا على تنفيذ ادلهام ونتائج النشاط داخل مراكز ادلسؤولية، لذلك يطلق على عملية تدقيق 
احلسابات الداخلية يف الوقت احلاضر تدقيق حسابات إدارية باعتبار أن امتدادىا يشمل تدقيق األعمال احملاسبية 

 . 4والتشغيلية يف ادلنشأة

                                                             
دراسة نقدية، :  ادلدقق اخلارجي على عمل ادلدقق الداخلياعتمادتأثَت معايَت التدقيق يف قرار : العودلة" مجعة أمحد حلمي، الرفاعي غالب عوض،  1

. 224، ص2003 ،، مصر2اجمللة ادلصرية للدراسات التجارية، العدد
 .1995، إصدار 610حسب معيار التدقيق الدورل رقم   2
. 29مرجع سابق، ص،  خلف عبد اهلل الوردات 3
. 207 سامي زلمد الوقاد، لؤي زلمد وديان، مرجع سابق، ص 4
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              لقد تطور التدقيق الداخلي ليشمل نشاط التقييم دلساعدة اإلدارة يف حكمها على التنفيذ لألنشطة ادلختلفة 
داخل ادلنشأة، ونشاط وقائي من خالل تدقيق األحداث والوقائع ادلاضية ونشاط إنشائي ليشمل كل نشاط من 

 . 1أنشطة ادلنشأة من خالل وضع برامج للتدقيق الداخلي

الصادر عن االرباد الدورل للمحاسبُت ادلتعلق دبراعاة عمل التدقيق  610رقم  معيار التدقيق الدولي      عرف 
التدقيق الداخلي ىو نشاط تقييمي ينشأ ضمن ادلنشأة لغرض خدمتها، وتتضمن "الداخلي يف بنده الرابع بأن 

 . 2وظائفو اختبار وتقوًن ومراقبة كفاءة ومالئمة وفاعلية النظام احملاسيب ونظام الرقابة الداخلية

 يف فقرتو اخلامسىة على أنو يتباين نطاق وأىداف التدقيق الداخلي 610             وينص معيار التدقيق الدورل رقم 
بشكل واسع، ويعتمد ذلك على حجم وىيكلية ادلنشأة ومتطلبات إدارهتا، وتتضمن فعاليات التدقيق واحدا أو 

 :أكثر شلا يلي

دبعٌت وضع نظام زلاسيب ونظام ضبط داخلي : مراجعة النظام المحاسبي ونظام الضبط الداخلي -
مالئمُت، واللذان يتطلبان اىتماما متواصال، وىو من مسؤوليات اإلدارة وعادة ما يكلف التدقيق الداخلي 
دبسؤوليات خاصة من قبل اإلدارة لغرض إعادة النظر هبذين النظامُت ومراقبة تطبيقاهتا وتقدًن ادلقًتحات 

 .الالزمة لتطويرمها
وىذا قد يتضمن مراجعة بالوسائل ادلستعملة لتشخيص وقياس : اختبار المعلومات المالية والتشغيلية -

وتصنيف وإعداد التقارير عن تلك ادلعلومات، واالستفسار اخلاص ببنود منفردة، دبا يف ذلك االختبارات 
 .التفصيلية للمعامالت واألرصدة واإلجراءات

 .مراجعة اجلدوى االقتصادية للعمليات وكفاءهتا وفعاليتها، ومن ضمنها الضوابط غَت ادلالية للمنشأة -
مراجعة االلتزام بالقوانُت واألنظمة وادلتطلبات اخلارجية األخرى، وكذلك االلتزام بالسياسات واألوامر  -

 . 3اإلدارية وادلتطلبات الداخلية األخرى

 

                                                             
 .29،30ص، سابق خلف عبد اهلل الوردات، مرجع  1
.  40مرجع سابق، ص باسل خالد مفلح شناق،  2
. 213 ص،1995، إصدار 610التدقيق الدورل رقم عيار م  3
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 العالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي: المطلب الثالث

               تتسم عملية التدقيق من حيث اذليئة اليت تقوم هبا إذل تدقيق داخلي وتدقيق خارجي، فالتدقيق الداخلي يقوم 
بو موظفون تابعون إلدارة ادلشروع، أما التدقيق اخلارجي فيقوم بو مدققوا حسابات يتمتعون باستقالل وحياد تأمُت 

 .1عن إدارة ادلشروع

، كما يعد أحد 2              ويعد التدقيق الداخلي نوع من الرقابة عن طريق قياس وتقييم فاعلية أنواع الرقابات األخرى
األدوات والوسائل األساسية اليت تتحقق أنظمة الرقابة الداخلية من خالذلا، حيث خيتلف عمل التدقيق الداخلي 

داخل منشأة ما عن النشاطات األخرى بأنو عمل رقايب يقوم تلك األعمال ويقيس ويقوم فعالية أساليب الرقابات 
، ويعد نظام التدقيق الداخلي من األمور اذلامة بالنسبة للمدقق اخلارجي الذي يقدم تقريره الفٍت ادلستقل 3األخرى

عن القوائم ادلالية للمنشأة، ذلك أن التدقيق الداخلي يعد من العناصر اذلامة لنظام الرقابة الداخلية، والذي  تعترب 
مهنة التدقيق اخلارجي دراستو أحد معايَتىا اذلامة وادلتعارف عليها، ومن ادلعروف أن مهنة التدقيق اخلارجي قد 
تطورت يف العصر احلديث إذ ربولت من تدقيق تفصيلي كامل إذل تدقيق اختباري يعتمد على العينات، ويعود 
ذلك إذل كرب حجم ادلشروعات وتعدد عملياهتا وتعقدىا سعيا إذل زبفيض التكلفة لعملية التدقيق، مث إن وجود 

ادلدقق الداخلي كأحد عاملي الوحدة االقتصادية على مدار العام كلو يعطيو فرصة القيام بإجراء الفحوص 
التحليلية التفصيلية، بينما ادلدقق اخلارجي عادة ما يقوم بالتدقيق االختباري وليس الشامل واليت ديكن خالذلا 
 .  4اعتماده على نتائج الفحص الشامل الذي أجراه ادلدقق الداخلي على مدار العام شلا جيعلو يقلل من اختباراتو

              من ادلتعارف عليو مهنيا أن ادلدقق اخلارجي يبدأ عملو عند تدقيق القوائم ادلالية باحلصول على فهم كاف 
 للبنود AICPAومناسب ذليكل الرقابة الداخلية، وذلك وفقا للمعيار الثاين من معايَت العمل ادليداين الصادر عن 

ذات العالقة بالقوائم ادلالية، ويًتتب على ذلك ازباذ ادلدقق إما قرار توسيع نطاق االختبارات أو قرار تصنيف 
االختبارات، حيث يعتمد ادلدقق يف ازباذ قراره باالعتماد على وظيفة التدقيق الداخلي باعتبارىا أداة للرقابة فوق 

                                                             
. 181مرجع سابق، ص، علم تدقيق الحسابات خالد أمُت عبد اهلل،  1
 مصر، والتجارة، لالقتصاد، اجمللة العلمية " على ادلراجعة الداخلية ألغراض التخطيط للمراجعة اخلارجيةاالعتمادتقييم مدى "  متورل سامي وىبة،  2

. 765، ص1993
. 250،251 حسُت القاضي، حسُت دحدوح، مرجع سابق، ص 3
، الدار األكادديية، الطبعة األوذل، بحوث مؤتمر الرقابة الداخلية الواقع واآلفاق صاحل ميلود خالط، بشَت زلمد عاشور، مصطفى ساسي فتوحة،  4

 .532،533، ص2007طرابلس، 
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كل ادلراقبات يف الوحدة، ويف مجيع األحوال قد يؤدي قرار ادلدقق إذل التأثَت على كفاية وفعالية مهمة التدقيق 
، وتصنيف نطاق (الكفاية)حيث أن توسيع نطاق االختبارات قد يؤدي إذل خطر قيام ادلدقق بإجراءات إضافية 

 .  1(الفعالية)االختبارات قد يؤدي إذل خطر الرأي اخلاطئ يف عملية التدقيق ككل 

              بالرغم من نواحي االختالف بُت التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي إال أن رلال التعاون بينهما واسع 
إذل وجود أربعة رلاالت مشًتكة للتدقيق اخلارجي والداخلي ديكن أن توفر  (page1980)، حيث أشار 2فسيح

رلاال واسعا للتعاون بينهما رغم االختالفات يف األىداف واألساليب، وقد وصف العالقة بينهما بأهنا عالقة 
تفاعل أو مساعدة متبادلة، ويف ظل ىذه العالقة يقوم ادلدقق الداخلي بتقدًن مساعدة إذل مدقق احلسابات 

اخلارجي من شأهنا أن تعينو على تنفيذ التدقيق بسهولة، وذلك من خالل االختبارات اليت سبق وأن أجراىا ادلدقق 
الداخلي خالل الفًتة ادلالية، كما بُت أن ادلساعدة اليت ديكن أن يقدمها مدقق احلسابات اخلارجي إذل ادلدقق 

الداخلي تشمل قيام مدقق احلسابات اخلارجي بتقوًن موضوعي لنظام الرقابة الداخلية، وبالتارل فإنو يستطيع تقدًن 
 . 3توصيات تساعد ادلدقق الداخلي يف تقييم منجزات ادلاضي ودراسة وربليل االذباىات ادلستقبلية

 طبيعة العالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي: 05            الشكل رقم 

                                                       مساعدة 

 تقييم                                                                     تقييم                               

 

 .46باسل خالد مفلح شناق، مرجع سابق، ص: المصدر

              بالنظر إذل العالقة بُت التدقيق الداخلي واخلارجي من منطلق أهنا عالقة تفاعل أو مساعدة متبادلة، فهنا إذا 
كان ادلدقق اخلارجي معٍت بتقييم أعمال ادلدقق الداخلي كجزء من عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية، والذي 

تقتضيو متطلبات التدقيق اخلارجي، فإن ادلدقق الداخلي أيضا معٍت بتقييم أعمال ادلدقق اخلارجي كجزء من معرفة 
فعالية التكاليف اليت تتحملها ادلنشأة مقابل اخلدمات احملاسبية أو االستشارية اليت يقدمها ادلدقق اخلارجي كخبَت 

                                                             
 .155ص، مرجع سابقمجعة أمحد حلمي، الرفاعي غالب عوض،   1
.  184مرجع سابق، ص، علم تدقيق الحسابات خالد أمُت عبد اهلل،  2
. 189،190 مرجع سابق، ص،باسل خالد شناق ذنيبات، عبد القادرعلي   3

 المدقق الداخلي

 نظام الرقابة الداخلية

 المدقق الخارجي
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أو مدقق، وىذا ما يؤكد العالقة ادلتبادلة بينهما، حيث أنو ويف ظل ىذه العالقة ديكن للمدقق الداخلي أن  يقيم 
 .    1أعمال ادلدقق اخلارجي ويقدم رأيو فيها إذل جلنة التدقيق أو اإلدارة العليا

 الصادر عن االرباد الدورل للمحاسبُت العالقة بُت التدقيق 610              وقد حدد ادلعيار الدورل للتدقيق رقم 
 :الداخلي والتدقيق اخلارجي وىي كما يلي

إن دور التدقيق الداخلي حيدد من قبل اإلدارة، أما ادلدقق اخلارجي فيتم تعيينو لتقدًن تقرير بشكل مستقل  -
حول البيانات ادلالية، وتتباين أىداف وظائف التدقيق الداخلي حسب متطلبات اإلدارة، أما االىتمام الرئيسي 

 .2للمدقق اخلارجي فهو عما إذا كانت البيانات ادلالية خالية من األخطاء اجلوىرية
إن بعض الوسائل لتحقيق األىداف اخلاصة بكل منهما غالبا ما تتشابو، ولذلك فإن كثَتا من أوجو عمل  -

 .التدقيق الداخلي قد تكون مفيدة يف ربديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اخلارجي
يعترب التدقيق الداخلي جزءا من ادلنشأة بغض النظر عن درجة استقالذلا الذايت وموضوعيتو، فإن التدقيق  -

الداخلي ال يستطيع الوصول لنفس درجة االستقاللية ادلطلوبة من ادلدقق اخلارجي عند إبداء رأيو يف البيانات 
ادلالية، كما أن ادلدقق اخلارجي يتحمل منفردا مسؤولية إبداء الرأي بعملية التدقيق، وال تقلل من ىذه ادلسؤولية 

أية استفادة من عمل التدقيق الداخلي، كما وإن كافة اآلراء ادلتعلقة بالبيانات ادلالية ىي تلك الصادرة من 
 . 3ادلدقق اخلارجي

 Schneider)، (Marghim 1986)، (Faster 1986)              وقد أظهرت العديد من الدراسات مثل دراسة 

1985) ،(Broen1983)، أنو يوجد ىناك فهم من قبل ادلدققُت اخلارجيُت ذلذه العالقة وزيادة يف االعتماد 
 .  4على وظيفة التدقيق الداخلي، وأن ىناك ميال عاما إلدراك وفهم تأثَت التدقيق الداخلي يف مجيع رلاالت التدقيق

              شلا سبق صلد أن ىناك رلاال للتعاون بُت ادلدقق الداخلي وادلدقق اخلارجي، حيث أن ادلدقق اخلارجي يعتمد يف 
كثَت من األحيان على ما يقوم بو ادلدقق الداخلي من اختبارات وتنفيذ ألنظمة الرقابة الداخلية، وكذلك يف حالة 

                                                             
. 47 باسل خالد مفلح شناق، مرجع سابق، ص 1
. 213، صمرجع سابق، 610 معيار التدقيق الدورل رقم  2
، مذكرة مقدمة استكماال لنيل "مدى اعتماد ادلدققُت اخلارجيُت على ادلدققُت الداخليُت يف تقييم نظام الرقابة الداخلية" زلمود عبد السالم زلسن،  3

. 32، ص2011غزة، يونيو  –شهادة ادلاجستَت يف احملاسبة والتمويل، اجلامعة اإلسالمية 
. 48 باسل خالد مفلح شناق ، مرجع سابق، ص 4
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إتباع ادلنشأة لنظام جيد وفعال للتدقيق الداخلي يؤدي إذل توفَت يف اجلهد يف كمية االختبارات على ادلدقق 
 .1اخلارجي عند قيامو بالفحص

 المجاالت المشتركة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي: 06الشكل رقم 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 .45باسل خالد مفلح شناق، مرجع سابق، ص: المصدر

 .الفهم والتقويم األولي لوظيفة التدقيق الداخلي: المطلب الرابع

 إذل أنو جيب على ادلدقق اخلارجي أن 12 إذل 9 يف فقراتو من 610              لقد أشار معيار التدقيق الدورل رقم 
حيصل على فهم كاف لفعاليات التدقيق الداخلي لغرض مساعدتو يف زبطيط عملية التدقيق وتطوير منهاج فعال 
إلصلازه، كما أنو يعد وجود تدقيق داخلي فعال يسمح عادة بإجراء تعديل يف طبيعة وتوقيت اإلجراءات ادلنجزة 
من قبل ادلدقق اخلارجي واختصارىا، ولكنها ال تؤدي إذل إلغائها كلية، ومع ذلك فإن ادلدقق اخلارجي يف بعض 
احلاالت وبعد مراعاتو لفعاليات التدقيق الداخلي قد ال يقرر بأنو ال يوجد تأثَت للتدقيق الداخلي على إجراءات 
التدقيق اخلارجية، وخالل عملية التخطيط للتدقيق جيب على ادلدقق اخلارجي القيام بتقييم أورل لوظيفة التدقيق 

الداخلي وذلك يف حالة ظهور دالئل تشَت بأن التدقيق الداخلي مناسب للتدقيق اخلارجي للبيانات ادلالية يف 
رلاالت زلددة، فتقييم ادلدقق اخلارجي األورل لوظيفة التدقيق الداخلي سيؤثر يف قرار ادلدقق اخلارجي حول 

                                                             
. 26 غسان فالح ادلطارنة، مرجع سابق، ص 1

 بالسياسات االلتزام

الرقابة الداخلية 
األسس المحاسبية 

القوائم المالية 

نوعية اإلدارة 

فعالية المستشارين الخارجيين 

المدقق 
الداخلي 

المدقق 
الخارجي 

الجمعية 
 العمومية

إدارة 
 المشروع
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االستفادة اليت ديكن احلصول عليها من التدقيق الداخلي يف تعديل طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق 
 .اخلارجية

 تحقق المدقق الخارجي من موقع التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي: أوال

 ادلوقع يف اذليكل التنظيمي ىو ادلوقع اخلاص للتدقيق الداخلي يف 610               حسب معيار التدقيق الدورل رقم 
ادلنشأة وتأثَت ذلك على قابليتو ليكون موضوعيا، واحلالة ادلثالية ىي ارتباط التدقيق الداخلي بأعلى مستوى إداري، 

وأن يكون متحررا من أية مسؤولية تشغيلية، كما جيب النظر بدقة يف أية تقييدات أو عوائق تضعها اإلدارة أمام 
التدقيق الداخلي، وعلى اخلصوص فإنو من الضروري أن يكون للمدققُت الداخليُت حرية االتصال بشكل كامل 

 .  1مع ادلدقق اخلارجي

              أي أن ادلدقق الداخلي يعد جزءا من ادلنشأة ولذلك فإنو ال يستطيع أن يكون مستقال عنها بالكامل، وعلى 
أية حال فإن وضعو احملدد يف ادلؤسسة ديكن أن يؤثر يف مقدرتو بأن يكون متجردا يف أداء عملو، ويف احلالة ادلثالية 
سيكون ادلدقق الداخلي مسؤوال أمام أعلى مستوى إداري وجيب أن يكون خاليا من أية مسؤولية تشغيلية أخرى، 
وينبغي إجراء تقوًن ألية عوائق أو قيود تضعها اإلدارة على عملو، وبصفة خاصة جيب أن يتمتع ادلدقق الداخلي 

 . 2حبرية تامة يف االتصال بادلدقق اخلارجي

              شلا سبق نالحظ أن الوضع التنظيمي إلدارة التدقيق الداخلي يف اذليكل التنظيمي ديكن أن يؤثر على استقاللية 
 .  3وموضوعية ادلدقق الداخلي يف أثناء قيامو بعملية التدقيق

              إن تبعية وظيفة التدقيق الداخلي إذل أعلى ادلستويات اذلرمية يف اذليكل التنظيمي للمؤسسة االقتصادية ىو 
القاعدة األساسية لضمان استقاللية وحيادية كل من أداء ىذه الوظيفة من جهة وآراءىا واستنتاجاهتا من جهة 

 :أخرى، وتكون تبعية التدقيق الداخلي إذل

                                                             
. 214ص، مرجع سابق، 610الدورل رقم التدقيق  معيار  1
. 253ص حسُت القاضي، حسُت دحدوح، مرجع سابق،  2
. 53، مرجع سابق، صشناق باسل خالد مفلح  3
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وىذا ما يسمح لوظيفة التدقيق الداخلي بأداء مهامها على أحسن وجو ومع تقدًن أفضل : المديرية العامة -
اإلعانات اإلدارية، خاصة فيما يتعلق باخلدمات االستشارية والرفع من إمكانية احلوار ادلباشر مع اإلدارة العليا 

 . وكل ادلستويات اذلرمية يف ادلؤسسة
فيمكن أن تكون إدارة التدقيق الداخلي تابعة للجنة التدقيق، واليت تكون مرتبطة دبجلس : لجنة التدقيق -

، حيث تساىم جلان التدقيق 1اإلدارة الذي توكل إليو مهمة التنسيق والسيطرة على بنية وظيفة التدقيق الداخلي
بشكل واسع يف تطوير عملية التدقيق، فهذه اللجان ديكن أن تدعم موضوعية إعداد التقارير ادلالية 

 .2ومصداقيتها، وتعد دبثابة حلقة وصل بُت رللس اإلدارة وادلدققُت الداخليُت واخلارجيُت
 إن ربط التدقيق الداخلي دبجلس اإلدارة من شأنو أن دينح احلماية واالستقاللية والقوة الالزمة :مجلس اإلدارة -

لنشاط التدقيق الداخلي والقًتاحاتو ويزود رللس اإلدارة بعُت إضافية سبكنهم من الظفر حبقيقة أوضاع العمل 
يف ادلنشأة دون تدخل مدراء اإلدارة التنفيذية، حيث أن مدير التدقيق يتبع من الناحية الفنية إذل جلنة التدقيق، 

، والوضع األمثل للوضع التنظيمي إلدارة التدقيق الداخلي ىو أن تكون تابعة للجنة 3أما إداريا فيتبع ادلدير العام
    :والشكل ادلوارل ديثل ىيكال تنظيميا لدائرة التدقيق الداخلي ،4التدقيق بالشركة أو جمللس اإلدارة مباشرة

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                             
. 55،57،58 برابح بالل، مرجع سابق، ص 1
. 54، صسابق باسل خالد مفلح شناق، مرجع  2
. 66،68ص خلف عبد اهلل الوردات، مرجع سابق،  3
 الواقع) والمراجعة الداخلية الحديثة في بيئة تكنولوجيا المعلومات وعولمة أسواق المال الرقابة شحاتة السيد شحاتة، عبد الوىاب نصر علي،  4

. 502، ص2006-2005، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، (والمستقبل
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 الوضع التنظيمي للتدقيق الداخلي: 07                          الشكل رقم 
 

 

 

 

   

              

 

 

 

 .67 خلف عبد اهلل الوردات، مرجع سابق، ص:المصدر

 :ويف ىذا الصدد ذبدر اإلشارة إذل استقاللية وموضوعية التدقيق الداخلي      

 إن استقالل ادلدقق الداخلي ىو أن يقوم بأداء عملو حبرية وموضوعية، ففي :استقالل التدقيق الداخلي -1
غياب االستقاللية تنعدم الثقة يف إمكانية ربقيق النتائج ادلتوقعة من وظيفة التدقيق الداخلي بأية منظمة، 

فالوضع التنظيمي ادلناسب يضمن عدم تأثَت اجلهات واألشخاص الذين تتم عملية تدقيق أعماذلم يف احلد 
، فاستقاللية ادلدقق تتجسد عند قيامو بالتخطيط 1من نطاق عمل ادلدقق الداخلي ويف إصدار أحكامو

لعملية التدقيق من خالل حرية اختيار أساليب التدقيق الداخلي، إجراءاتو ونطاقو وكذا حرية وضع برنامج 
التدقيق ادلناسب، وأن يتمتع ادلدقق الداخلي باالستقالل التام عند اختيار ادليادين والسياسات اإلدارية اليت 

                                                             
. 414 صاحل ميلود خالط، بشَت زلمد عاشور، مصطفى ساسي فتوحة، مرجع سابق، ص 1

 مجلس اإلدارة

 الرقابة النوعية

 سكريتيريا التدقيق الداخلي

 المدير العام

 لجنة التدقيق

نائب المدير 
 العام للشؤون

 المالية

نائب المدير 
العام واإلنتاج 

 والعمليات

نائب المدير العام 
للشؤون اإلدارية 

 والمشتريات

نائب المدير 
 للمبيعات

التدقيق 
 المالي

تدقيق 
 العمليات

تدقيق 
 األداء



610تنفيذ عملية التدقيق الخارجي في ظل معيار التدقيق الدولي رقم الفصل الثاني                           

 

111 
 

، وفيما 1عليو فحصها، وأن تكون لو القدرة على عرض النتائج اليت وصل إليها دون ضغط من أطراف أخرى
                           :يلي منوذج الستقاللية التدقيق الداخلي

 نموذج الستقاللية التدقيق الداخلي: 08الشكل رقم                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .70خلف عبد اهلل الوردات، مرجع سابق، ص: المصدر

 :    ويطمئن ادلدقق اخلارجي عن استقاللية التدقيق الداخلي من خالل

                                                             
. 54 باسل خالد مفلح شناق، مرجع سابق، ص 1

استقاللية التدقيق 
 الداخلي

  الفرديةاالستقاللية استقاللية التنظيم

االقتصاديةالمؤتمرات  الحالة الذهنية الفردية استقاللية التنظيم  

ادلستوى الذي ترفع إليو  -
 التقارير

 دعم اإلدارة العليا -

مهمة التوصل يف وضع وتقييم  -
 جوانب التدقيق

 طرق تقوًن ادلوظفُت -
 معدل دوران ادلوظفُت -
 استخدام فرق التدقيق -
 دليل أخالقيات التدقيق -
 القيود الزمنية للتدقيق -
اإلشراف وادلراجعة ألعمال  -

 التدقيق

 

 

 الصفات الشخصية للمدقق -
 كفاءة ادلدقق يف أداء ادلهمات -



610تنفيذ عملية التدقيق الخارجي في ظل معيار التدقيق الدولي رقم الفصل الثاني                           

 

112 
 

حصول ادلدققون الداخليون على دعم من اإلدارة العليا ورللس اإلدارة حىت سبكنهم من احلصول على  -
 .تعاون اجلهات اخلاضعة للتدقيق ولكي يتمكنوا من القيام بعملهم حبرية بعيدا عن أي تدخل من الغَت

مسؤولية مدير التدقيق الداخلي أمام شخص من ادلنشأة متمتع بصالحيات كافية تسمح باستقاللية  -
التدقيق الداخلي وضمان التغطية الواسعة لعملية التدقيق وإعطاء تقارير التدقيق االعتبار الكايف، وكذا ازباذ 

 .اإلجراءات ادلناسبة خبصوص توصيات التدقيق
مدير التدقيق الداخلي يكون على اتصال مباشر مع رللس اإلدارة ليساعده على تعزيز االستقاللية وجعل  -

 .اإلدارة على علم واطالع بادلسائل ذات االىتمام ادلشًتك
 .تفعيل مبدأ االستقاللية من خالل ربط قرار تعيُت وتنحية مدير التدقيق الداخلي دبجلس اإلدارة -
ىدف وصالحية ومسؤولية التدقيق جيب أن تكون مبنية يف وثيقة رمسية مكتوبة ومصادق عليها من قبل  -

رللس اإلدارة، كما جيب أن ربدد موقع التدقيق على اذليكل التنظيمي والصالحيات ادلمنوحة للوصول إذل 
 .مجيع ادلستندات وادلوظفُت واألصول ذات العالقة

تقدًن مدير التدقيق الداخلي ملخص عن خطة التدقيق وادلوازنة ادلالية ونطاق أعمال التدقيق وأية تغَتات  -
 .جوىرية للمصادقة عليها سنويا

عدم تورل ادلدققون مسؤوليات تنفيذية ويف حالة التكليف أو الطلب منهم القيام بعمل ال عالقة لو  -
بالتدقيق فإن مسؤولية مدير التدقيق إعالم اإلدارة العليا أهنم ال يقومون هبذا العمل كمدققُت داخليُت وأن 

 .  1تقييم وتطبيق وتشغيل األنظمة ووضع السياسات واإلجراءات ال تعترب من أعمال التدقيق
مراعاة تكليف ادلدققُت الداخليُت يف تدقيق أعمال ال يكون بينهم وبُت ادلسؤولُت عن ىذه األعمال  -

 .مصاحل وخالفات أو ربيز لصاحلهم أو ضدىم
 .حرية اتصال ادلدقق الداخلي بادلدقق اخلارجي -
استقاللية ادلدقق الداخلي يف التخطيط لعملية التدقيق واختيار األساليب وإجراءات التدقيق ووضع برنامج  -

 .   2التدقيق وربديد ادليادين واحلقول اليت سوف يتم تدقيقها
وىي أن يتوافر للمدقق اذباه فكري مستقل يلتزم بو حال أداءه لعمليات : موضوعية التدقيق الداخلي -2

التدقيق حبيث يتضح معو أمانة وحرية ادلدقق من حيث عدم قبولو أي مساومة على عملو، وأنو قد كون رأيو 

                                                             
 .68،69 خلف عبد اهلل الوردات، مرجع سابق، ص 1
. 55،56ص باسل خالد مفلح شناق، مرجع سابق،  2
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، كما تعٍت موضوعية ادلدقق الداخلي استقاللو الذىٍت عند قيامو 1وأحكامو عما قام بتدقيقو حبرية ودون ربيز
بأداء عملو، فأحكامو جيب أال تكون خاضعة لتأثَت وآراء اآلخرين، وحىت يكون ادلدقق الداخلي موضوعيا 

عليو تأدية عملو بصدق وأمانة وأال يضع نفسو يف مواقف ذبعلو غَت قادر على إصدار أحكامو بشكل 
 .موضوعي

              كما أنو لإلدارة العليا دور كبَت يف ضمان ربقيق موضوعية ادلدقق الداخلي من خالل عدم تكليف 
ادلدقق الداخلي بتدقيق أعمال سبق لو القيام هبا وكذا التأكد  من عدم وجود مشاكل شخصية بُت ادلدققُت 

 .وبُت عمال الشركة أو أية عالقات مشبوىة

                   وتعٍت موضوعية ادلدقق الداخلي أيضا أهنا ادلوقف الذىٍت الواجب على ادلدققُت الداخليُت التنبيو إليو عند 
تطبيق إجراءات التدقيق، وجيب على ادلدققُت الداخليُت عدم إخضاع أحكامهم ادلتعلقة بأمور التدقيق آلراء 

 .  2اآلخرين

 :      ويتحقق ادلدقق اخلارجي من موضوعية التدقيق الداخلي من خالل التحقق من

وضع قسم التدقيق الداخلي ضمن ادلنشأة وتأثَت ىذا الوضع على قدرة ادلدققُت الداخليُت على أن يكونوا  -
 .موضوعيُت

ما إذا كان قسم التدقيق الداخلي مسؤوال من ادلكلفُت بالرقابة أو مسؤول يتمتع بالصالحيات ادلالئمة، وما  -
 .إذا كان للمدققُت الداخليُت وسيلة وصول مباشرة إذل ادلكلفُت بالرقابة

 .ما إذا كان ادلدققون الداخليون معفيُت من أية مسؤوليات متضاربة -
 .ما إذا كان ادلكلفون بالرقابة يشرفون على قرارات التوظيف ادلتعلقة بقسم التدقيق الداخلي -
 .ما إذا كانت ىناك أية قيود أو ضوابط سبارس على قسم التدقيق الداخلي من قبل اإلدارة أو ادلكلفُت بالرقابة -
 .3ما إذا كانت اإلدارة تعمل وفق توصيات قسم التدقيق الداخلي وإذل أي مدى وكيفية إثبات ىذا العمل -
 .أن يكون ادلدققُت الداخليُت موضوعيُت عند تنفيذ أعمال وال خيضعوا ألحكامهم بآراء اآلخرين -

                                                             
. 41، ص2006، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، المراجعة الداخلية في ظل التشغيل اإللكتروني نادر شعبان السواح،  1
. 69 خلف عبد اهلل الوردات، مرجع سابق، ص 2
 ادلدقق اخلارجي على عمل التدقيق الداخلي يف الشركات ادلسامهة العامة اعتمادتأثَت التطور يف ادلعايَت الدولية للتدقيق يف قرار " مجعة أمحد حلمي،  3

. 645،646، مرجع سابق، ص"دراسة ربليلية ميدانية: األردنية
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 .تدوير موظفي التدقيق دوريا كلما كان شلكن -
 . 1إبالغ مدير التدقيق الداخلي عن أي وضع فيو تعارض للمصلحة أو ربيز أو شك بالوجود -

 تحقق المدقق الخارجي من نطاق وظيفة التدقيق الداخلي: ثانيا

 نطاق وظيفة عمل التدقيق الداخلي اليت ينبغي على ادلدقق اخلارجي 610لقد حدد معيار التدقيق الدورل رقم             
 :تقييمها، وقد مشلت

فحص وتقوًن مدى كفاية الرقابة الداخلية والنظام احملاسيب، وكفاءة أداء ادلهام احملددة وتصرفات اإلدارة حيال  -
 .  توصيات وتقارير ادلدقق الداخلي

 .  2دراسة مدى اقتصادية وفعالية ادلوارد ادلتاحة سواء كانت مادية أو بشرية -
 .3التحقق من مدى وجود احلماية الكافية ألصول ادلنشأة من كافة أنواع اخلسائر -
 .تقييم سياسات وإجراءات التدقيق الداخلي ونظام التدريب واإلشراف على ادلدققُت الداخليُت -
 :فحص ومراجعة األنشطة والعمليات اليت تدخل ضمن نطاق عمل التدقيق الداخلي وبصفة خاصة ما يلي -

 نطاق وطبيعة اإلجراءات والفحوص اليت يقوم هبا ادلدقق الداخلي. 
 فحص برنامج التدقيق الداخلي. 
 طبيعة وزلتويات الدليل ادلهٍت لعناصر التدقيق الداخلي خاصة أوراق العمل ادلتوفرة. 
 نتائج التدقيق الداخلي سواء إجيابية أو سلبية. 
 نوعية القرارات اليت تتخذىا اإلدارة بناءا على ىذه النتائج. 
 نوعية التقارير اليت يقدمها ادلدقق الداخلي. 
  تقييم درجة استقاللية ادلدقق الداخلي أخذا بعُت االعتبار ادلستوى اإلداري التابع لو وأثر ذلك على

 . 4استخدام وتدريب وترقية ادلدققُت الداخليُت

   

                                                             
. 69 خلف عبد اهلل الوردات، مرجع سابق، ص 1
. 56 باسل خالد مفلح شناق، مرجع سابق، ص 2
. 65 خلف عبد اهلل الوردات، مرجع نفسو، ص 3
. 268 زلمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص 4
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 تحقق المدقق الخارجي من الكفاءة المهنية للمدقق الداخلي: ثالثا

 أنو جيب على ادلدقق اخلارجي عند تقييمو 610              لقد أكد االرباد الدورل للمحاسبُت يف ادلعيار الدورل رقم 
لوظيفة التدقيق الداخلي التأكد شلا إذا كانت قد أصلزت من قبل أشخاص لديهم التدريب الفٍت والتأىيل ادلهٍت 
ادلناسب للعمل كمدققُت داخليُت، فمثال قد يقوم ادلدقق الداخلي بفحص سياسات توظيف وتدريب موظفي 

 . 1التدقيق الداخلي وخرباهتم ومؤىالهتم ادلهنية

              تعد الكفاءة ادلهنية من بُت العوامل ادلهمة يف إصلاح قسم التدقيق الداخلي، وتعترب من مسؤولية القسم بصفتو 
الوظيفية وكذلك مسؤولية كل فرد فيو بصفتو الشخصية، حيث يتم تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي بكفاءة وحذر 

مهٍت معقول، أي أن ادلدققون الذين يشرفون على عملية التدقيق ينبغي أن ديتلكوا الكفاءة الفنية واخلربة وادلعرفة 
 .  2وادلهارات الضرورية للقيام دبهمة التدقيق

             كما تعٍت الكفاءة ادلهنية أنو جيب على ادلدقق اخلارجي أن يتحقق من أن عمل التدقيق الداخلي قد مت تنفيذه 
 . 3من قبل أشخاص لديهم التدريب الفٍت ادلناسب والكفاءة ادلناسبة كوهنم مدققُت

إن وظيفة التدقيق الداخلي تتطلب فئة من ادلدققُت تتوافر فيهم صفات مكتسبة، فعلى ادلدققُت الداخليُت               
امتالك ادلعرفة وادلهارات والكفاءة ادلطلوبة لالضطالع دبسؤولياهتم الفردية، وعلى نشاط التدقيق الداخلي 

 .كمجموعة امتالك احلصول على ادلعرفة، ادلهارات، الكفاءات األخرى ادلطلوبة لالضطالع دبسؤولياهتم

أنو على مدير التدقيق الداخلي احلصول على النصيحة  (A1,1210)             وقد أشار معيار التدقيق الدورل 
أنو على ادلدقق الداخلي امتالك ادلعرفة الكافية  (A2,1210)وادلساعدة فيما يتعلق بالكفاءة، كما أشار ادلعيار 

 . 4لتحديد مؤشرات أو عالمات الغش

                                                             
 .441،442ص صاحل ميلود خالط، بشَت زلمد عاشور، مصطفى ساسي فتوحة، مرجع سابق،  1
. 441 مرجع نفسو، ص 2
. 253 حسُت القاضي، حسُت دحدوح، مرجع سابق، ص 3
. 91،92 خلف عبد اهلل الوردات، مرجع سابق، ص 4
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أن ادلهارات اجلديدة والكفاءات ادلطلوبة من ادلدقق الداخلي تشمل الًتكيز  (2000)              وقد أوضح الغباري 
على أىداف العمل ومعرفة تكنولوجيا ادلعلومات احلديثة، وتبٍت تقنيات جديدة للتدقيق وتنمية مهارات 

 . 1االستشارات خصوصا يف ظل تعريف وظيفة التدقيق الداخلي بأهنا وظيفة استشارية

 :              ربقق ادلدقق اخلارجي من الكفاءة ادلهنية للتدقيق الداخلي يكون من خالل

 .التحقق شلا إذا كان ادلدققون الداخليون أعضاء يف ىيئات مهنية ذات عالقة -
 .التحقق شلا إذا كان ادلدققون الداخليون يتمتعون بالكفاءة والتدريب الفٍت الكايف كمدققُت داخليُت -
 .2التحقق شلا إذا كانت ىناك سياسات قائمة لتوظيف وتدريب ادلدققُت الداخليُت -
 .تقييم ادلستوى التعليمي للمدقق الداخلي ومدى حرصو على التعليم ادلستمر وحضور الندوات واحملاضرات -
تقييم مدى سبتع ادلدقق الداخلي باخلربات يف رلال التدقيق واحملاسبة ومدى سبتعو بادلهارات الالزمة ألداء  -

 .عملية التدقيق الداخلي بفعالية
 . 3تقوًن مدى إدلام ادلدقق الداخلي دبواضيع ىامة تتعلق دبختلف القوانُت، الضرائب، رلال ادلالية -

 تحقق المدقق الخارجي من العناية المهنية للمدقق الداخلي: رابعا

             تعرف العناية ادلهنية بأهنا الطريقة اليت يؤدي هبا ادلدقق مهمة التدقيق بأقل درجة شلكنة من ادلخاطر احملتملة، 
 . 4كما تعرف بأهنا إتباع حسن النية واألمانة يف عملية التدقيق

 العناية ادلهنية اليت جيب على ادلدقق اخلارجي القيام باختبارىا وتقوديها 610            وحسب معيار التدقيق الدورل رقم 
ىي أن يكون التدقيق الداخلي قد خطط لو وأشرف عليو ومت توثيقو بشكل مناسب، حيث يراعى وجود أدلة 

 . 5وبرامج وأوراق عمل مناسبة سبكن ادلدقق اخلارجي من احلكم على مستوى العناية ادلهنية

                                                             
. 442 صاحل ميلود خالط، بشَت زلمد عاشور، مصطفى ساسي فتوحة، مرجع سابق، ص 1
 ادلدقق اخلارجي على عمل التدقيق الداخلي يف الشركات ادلسامهة العامة اعتمادتأثَت التطور يف ادلعايَت الدولية للتدقيق يف قرار " مجعة أمحد حلمي،  2

. 646، مرجع سابق، ص"دراسة ربليلية ميدانية: األردنية
. 58رجع سابق، صم ، باسل خالد مفلح شناق 3
. 39 عيسى أمحد عيسى العزام، مرجع سابق، ص 4
. وموضوع نفسهما مرجع ، باسل خالد مفلح شناق 5
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             جيب أن يبذل ادلدقق الداخلي ويف سبيل أداء عملو داخل ادلنشأة أقصى اجلهود ويبذل العناية ادلهنية الواجبة، 
 .1وىذا يعٍت أال يقصر يف أداء أعمالو وتنفيذ برنامج تدقيقو

 :          وعلى ادلدقق الداخلي أن ديارس بذل العناية ادلهنية مع األخذ بعُت االعتبار

 .مدى العمل ادلطلوب للوصول إذل أىداف ادلهمة -
 .التعقيد، ادلادية، وأمهية األمور اليت يطبق عليها إجراءات التوكيد -
 (التحكم ادلؤسسي)كفاية وفعالية عمليات إدارة اخلطر والرقابة والتوجيو  -
 .(االلتزام)احتمالية األخطاء اجلوىرية، سلالفات األنظمة، وعدم اإلذعان  -
 .2(مبدأ ادلنفعة والتكلفة)تكلفة التوكيد بادلقارنة مع الفوائد احملتملة  -

            جيب أن يتحقق ادلدقق اخلارجي من التخطيط ادلناسب لعمل ادلدقق الداخلي واإلشراف عليو وتدقيقو وتوثيقو 
 :بصورة سليمة، كما جيب عليو التحقق شلا يلي

 .مدى االلتزام دبعايَت التدقيق الداخلي وأخالق ادلهنة -
 .وجود رقابة مستمرة على موظفي التدقيق الداخلي من قبل مديرىم -
 .وجود برنامج عمل للمدقق الداخلي -
 .3توثيق ادلدقق الداخلي لعملو يف أوراق العمل ومجعو أدلة كافية -
 .ما إذا مت التخطيط لنشاطات قسم التدقيق الداخلي واإلشراف عليها ومراجعتها وتوثيقها حسب األصول -
 . 4وجود وكفاية كتيبات التدقيق أو ادلستندات األخرى ادلشاهبة وبرامج العمل ووثائق التدقيق الداخلي -

 توثيق االتصال والتنسيق بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي: المطلب الخامس

 أنو عندما خيطط ادلدقق اخلارجي لالستفادة من عمل التدقيق 610              لقد أشار معيار التدقيق الدورل رقم 
الداخلي، حيتاج ادلدقق اخلارجي لدراسة اخلطة ادلؤقتة للتدقيق الداخلي ومناقشتها يف أبكر مرحلة شلكنة، ويف حالة 

                                                             
. 395 صاحل ميلود خالط، بشَت زلمد عاشور، مصطفى ساسي فتوحة، مرجع سابق، ص 1
. 93 خلف عبد اهلل الوردات، مرجع سابق، ص 2
. 58،59، صسابق باسل خالد مفلح شناق، مرجع  3
 ادلدقق اخلارجي على عمل التدقيق الداخلي يف الشركات ادلسامهة العامة اعتمادتأثَت التطور يف ادلعايَت الدولية للتدقيق يف قرار " مجعة أمحد حلمي،  4

. 646، مرجع سابق، ص"دراسة ربليلية ميدانية: األردنية
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كون عمل التدقيق الداخلي ىو أحد العوامل احملددة لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات ادلدقق اخلارجي، فمن 
ادلفضل أن يتم االتفاق مسبقا على توقيت مثل ىذا العمل ومدى التغطية التدقيقية ومستويات االختبار والطرق 

 . 1ادلقًتحة الختيار العينات وتوثيق العمل ادلنجز وإجراءات التدقيق وإعداد التقرير

 أن اعتماد ادلدقق اخلارجي على ادلدقق الداخلي يتطلب التنسيق 610            كما تضمن معيار التدقيق الدورل رقم 
 :بُت الطرفُت من خالل

 .عقد االجتماعات يف مراحل سلتلفة خالل فًتة التدقيق -
 .إحاطة ادلدقق اخلارجي بتقارير التدقيق الداخلي ذات العالقة ووضعها ربت تصرفو -
 .إبالغ ادلدقق اخلارجي بأي أمر مهم لفت انتباه ادلدقق الداخلي والذي قد يؤثر يف عملو -
 . 2إعالم ادلدقق الداخلي بأية أمور مهمة قد تؤثر على التدقيق الداخلي -

 :  وذبدر اإلشارة إذل أن التعاون بُت ادلدقق الداخلي اخلارجي حيقق ما يلي

 .التنسيق اجليد بُت برنامج التدقيق لكل من ادلدقق اخلارجي وادلدقق الداخلي -
 .التقييم ادلناسب لكل ما يتعلق بالتدقيق الداخلي باعتباره جزءا مكمال لنظام الرقابة الداخلية -
 .تيسَت مهمة ادلدقق اخلارجي من حيث توفَت أوراق العمل الالزمة والسجالت والدفاتر ادلطلوبة -
توجيو ومساعدة ادلدقق الداخلي من حيث ربديد نوعية أو شكل أوراق العمل الالزمة أو نوعية التقارير  -

 .ادلطلوبة
 .  3االستفادة من جهود ادلدقق الداخلي يف إصلاز برنامج التدقيق اخلارجي يف الوقت ادلالئم -

 تقييم واختبار عمل التدقيق الداخلي: المطلب السادس

 :             إذا رغب ادلدقق اخلارجي االستفادة من عمل ادلدقق الداخلي، عليو التحقق شلا يلي

 .أن نطاق العمل وما يرتبط بو من برامج التدقيق كاف ألغراضو -
 .أن العمل قد مت التخطيط لو بطريقة سليمة -

                                                             
. 215، مرجع سابق، ص610 معيار التدقيق الدورل رقم  1
. 165 مجعة أمحد حلمي، الرفاعي غالب عوض، مرجع سابق، ص 2
. 269 زلمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص 3
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 .أن عمل ادلساعدين قد مت اإلشراف عليو وتدقيقو وتوثيقو بطريقة سليمة -
 . 1أنو قد مت ذبميع القرائن الكافية وادلناسبة لتوفَت أساس معقول للنتائج اليت مت الوصول إليها -
 .مناسبة النتائج للظروف احمليطة وأن التقارير ادلعدة كانت متطابقة مع نتائج العمل ادلنجز -
 .2أن االستثناءات اليت مت اكتشافها بواسطة التدقيق الداخلي قد مت معاجلتها بشكل مناسب -

             كما أنو على ادلدقق اخلارجي أيضا فحص عمل ادلدقق الداخلي الذي ينوي االستفادة منو، وتعتمد طبيعة 
وتوقيت ونطاق فحوصاتو على حكم ادلدقق اخلارجي بالنسبة لألمهية جملال العمل ادلتعلق بالقوائم ادلالية ككل 

وبنتائج تقييماتو دلهمة التدقيق الداخلي ولعمل التدقيق الداخلي احملدد، وقد تشمل فحوصاتو على فحص بنود مت 
 . 3فحصها بالفعل من قبل ادلدقق الداخلي وفحص بنود أخرى مشاهبة ومالحظة إلجراءات ادلدقق الداخلي

             وقد أكد رللس معايَت التدقيق والتأكيد الدورل إذل أنو يف حُت يعترب عمل ادلدققُت الداخليُت عامال يف ربديد 
طبيعة وتوقيت مدى إجراءات ادلدقق اخلارجي، فقد يكون من ادلفيد االتفاق مسبقا مع ادلدقق اخلارجي على 

 :األمور التالية

 .توقيت العمل -
 .ادلدى الذي يغطيو التدقيق -
أمهية البيانات ادلالية ككل، وإذا أمكن مستوى أو مستويات أمهية بعض فئات ادلعامالت أو أرصدة  -

 .احلسابات أو االفصاحات وأمهية األداء
 .الطرق ادلقًتحة الختيار البنود -
 .توثيق العمل ادلنجز -
 .4مراجعة اإلجراءات وإعداد التقارير هبا -

                             

                                                             
. 255 حسُت القاضي، حسُت دحدوح، مرجع سابق، ص 1
. 165، صسابق مجعة أمحد حلمي، الرفاعي غالب عوض، مرجع  2
 . حسُت القاضي، حسُت دحدوح، مرجع وموضوع نفسهما 3
 ادلدقق اخلارجي على عمل التدقيق الداخلي يف الشركات ادلسامهة العامة اعتمادتأثَت التطور يف ادلعايَت الدولية للتدقيق يف قرار " مجعة أمحد حلمي،  4

. 647، مرجع سابق، ص"دراسة ربليلية ميدانية: األردنية
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 خالصة 

         من كل ما سبق نستنتج أنو لتنفيذ عملية التدقيق يتبع ادلدقق إجراءات معينة، حيث يبدأ بازباذ عدة 
 :خطوات سبهيدية، ومن أىم ما يقوم بو ادلدقق ما يلي

 .التحقق من صحة تعيينو مدققا للحسابات -
 .األخذ بعُت االعتبار أن يكون ىناك تنظيم داخلي للمكتب -
 .التعرف على ادلنشأة زلل التدقيق وفهمها بكل خصوصياهتا حىت يستطيع بذلك توجيو مهمتو التدقيقية -
ادللخص )فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية بالبحث والتمحيص، ويتم استخدام يف ذلك عدة أساليب  -

، كما جيب عليو مجع األدلة (التذكَتي، أسلوب التقرير الوصفي، خرائط التدفق، طريقة قائمة االستقصاء
الكافية للحكم على نظام الرقابة الداخلية من حيث الكفاية، األمهية، احلجية، ودرجة االعتماد، ألن درجة 

 بإمكانية استفادة 610متانتها يقرر نطاق عملية التدقيق، وىذا ما يشَت إليو معيار التدقيق الدورل رقم 
ادلدقق اخلارجي من أعمال التدقيق الداخلي كونو جزء ال يتجزأ من نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة، 
ولتحديد إمكانية االستفادة من عمل ادلدقق الداخلي أساسا يقوم ادلدقق اخلارجي بتقوًن أورل لوظيفة 

 :التدقيق الداخلي من خالل التحقق من
 .(االستقاللية وادلوضوعية)الوضع التنظيمي للتدقيق الداخلي  -
 .نطاق وظيفة التدقيق الداخلي -
 .الكفاءة ادلهنية للتدقيق الداخلي -
 .العناية ادلهنية للمدقق الداخلي -
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 تمهيد 

     ظهرت احلاجة إذل مفهوم احلوكمة يف العديد من دول العادل، خاصة يف أعقاب االهنيارات االقتصادية 
واألزمات ادلالية اليت حدثت يف العديد من دول شرق آسيا وأمريكا البلتينية وروسيا وايطاليا، إضافة إذل اذباه 

العديد من دول العادل إذل النظم االقتصادية الرأمسالية اليت تعتمد على الشركات اخلاصة لتحقيق معدالت مرتفعة 
 .من النمو االقتصادي

     لقد اتسع دور التدقيق الداخلي يف ظل متطلبات احلوكمة، حيث أنو دل يبق مقتصرا على التدقيق ادلارل فقط 
بل أصبح يشمل التدقيق اإلداري، ودل يعد مقتصرا على فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية فقط بل أصبح يهتم 

بأنظمة إدارة ادلخاطر وتقدًن االستشارات البلزمة، كما لو عبلقات تعاونية مع التدقيق اخلارجي لدعم احلوكمة، 
األمر الذي غلسد التكامل بُت التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي من خبلل اعتماد ادلدقق اخلارجي على أعمال 

 : يف الفصل السابق، بينما يتناول ىذا الفصل610التدقيق الداخلي، وىذا ما أشار إليو معيار التدقيق الدورل رقم 

 .مدخل إذل حوكمة الشركات: ادلبحث األول
 .إطار عام حول التدقيق الداخلي: ادلبحث الثاين

 .    رلاالت دعم التدقيق الداخلي للحوكمة وتعاونو مع التدقيق اخلارجي: ادلبحث الثالث
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 مدخل إلى حوكمة الشركات : المبحث األول 

       تكتسب احلوكمة أعلية خاصة لدى العديد من االقتصاديات ادلتقدمة والنامية كوهنا تلعب دورا فعاال يف 
رلاالت اإلصبلح ادلارل واإلداري للمؤسسات العامة واخلاصة، ىذا ما استدعى أن يقوم األكادؽليُت وسلتلف 

ادلنظمات العادلية بتوجيو جهودىم ضلو دراسة سلتلف جوانب احلوكمة دبا يضمن ربقيق ادلصلحة العامة من أفراد 
  . وشركات واقتصاديات الدول ككل

 دوافع ظهور حوكمة الشركات : المطلب األول

 اليت  (théorie d'agency)       إن األساس النظري والتارؼلي حلوكمة الشركات يرجع أوال إذل نظرية الوكالة
، اللذين الحظا أن ىناك فصل بُت 1932سنة  Berl & Means) )يعود ظهورىا أوال لؤلمريكيُت بَتل ومينز

ملكية رأمسال الشركة وعملية الرقابة واإلشراف داخل الشركات ادلسَتة، حيث أن ىذا الفصل لو آثاره على مستوى 
، وقام ىذان العادلان بدراسة تركيبة رأمسال كربيات الشركات األمريكية اليت الحظا من خبلذلا أنو 1أداء الشركة

توجد صعوبة يف إدارة الشركات من قبل مبلكها األصليُت وخباصة إذا كانت الشركات ربتوي على عدد كبَت من 
ادلساعلُت الذين تتباين مستوياهتم وآراءىم وجهل بعضهم بأساليب اإلدارة فاقًتحا لذلك ضرورة فصل اإلدارة على 

ادللكية، حيث يقوم رلموعة من ادلساعلُت يف الشركة بانتخاب وكبلء عنهم ليقوموا بتسيَت شؤون الشركات، 
ولكنهما تفطنا إذل خطر سلب حقوق صغار ادلساعلُت من قبل ادلسَتين إذا دل تكن ىناك رقابة كافية على 

تصرفاهتم وأفعاذلم، ىنا هتتم احلوكمة باقًتاح رلموعة من أدوات الرقابة والتحفيز للمسَتين واليت تؤدي إذل إعطاء 
 . 2توازن بُت سلتلف أصحاب ادلصلحة يف ادلؤسسة

 .  3 أول مقال فيو طريقة التوفيق بُت ادلبلك وادلسَتين للشركة Ronald  coase نشر1937    ويف عام 

                                                             
، أطروحة -حالة الجزائر- جودة المعلومات المحاسبية في ظل حوكمة الشركات وانعكاساتها على كفاءة السوق المالية عبد القادر عيادي،  1

. 6، ص2014-2013الشلف، - جامعة حسيبة بن بوعليمقدمة للحصول على شهادة دكتوراه زبصص مالية وزلاسبة، 
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات احلصول -"مع اإلشارة إذل حالة اجلزائر -أعلية تطبيق احلوكمة يف البنوك وأثرىا على بيئة األعمال " عثماين مَتة،  2

 19.،18ص،2012-2011على شهادة ادلاجستَت، زبصص علوم اقتصادية فرع مالية وبنوك وتأمُت، جامعة ادلسيلة، 
 أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه زبصص ،-دراسة حالة بعض مؤسسات تلمسان- للشركاتاالجتماعيةالحوكمة والمسؤولية  غبلي نسيمة،  3

. 31، ص2015-2014، -تلمسان-حوكمة الشركات، كلية العلوم اإلقتصادية التجارية وعلوم التسيَت، جامعة أيب بكر بلقايد



التدقيق الداخلي في ظل الحوكمة وعالقتو بالتدقيق الخارجي                            الفصل الثالث        

  

123 
 

باالىتمام دبفهوم حوكمة الشركات وإبراز أعليتو يف احلد   Meckli و Jensen  قام كل من 1976    ويف عام 
 Williamأو التقليل من ادلشاكل اليت تنشأ من الفصل بُت ادللكية واإلدارة واليت مثلتها نظرية الوكالة، وكذا رأى 

أن آليات احلوكمة ادلؤسسية السليمة تأيت لسد مثل ىذه الفجوة بشكل يعظم قيمة ادلشروع وػلدث التوازن بُت 
   . 1كافة أطراف العبلقات يف الشركة

لقد تزايد االىتمام دبوضوع احلوكمة، وذلك بسبب األزمات : الفضائح واألزمات واالنهيارات المالية -
االقتصادية وادلالية اليت تعرضت ذلا العديد من بلدان العادل ادلتقدم بداية بالشركات األمريكية العمبلقة كشركة 

والشركات العمبلقة األخرى، حيث يرجع سبب ىذه االهنيارات  Worldcom ووورلدكوم Enronإنرون 
وظهور األزمات إذل فقدان الثقة بُت اجلهات اليت سبثل األطراف األساسية يف الشركة كمجلس اإلدارة وادلديرين 

 .2(أصحاب ادلصاحل يف الشركة)التنفيذيُت ومحلة األسهم 
 قامت اللجنة الوطنية واخلاصة باالضلرافات يف إعداد 1987يف عام : صدور التشريعات والتقارير والمبادئ -

،  SECل والتابعة  National comissions Fraudulent Financial Reportingالقوائم ادلالية 
 والذي تضمن رلموعة من التوصيات اخلاصة بتطبيق Treadway comissionsبإصدار تقريرىا ادلسمى 

 .  3قواعد حوكمة الشركات وما يرتبط هبا من منع حدوث الغش والتبلعب يف إعداد القوائم ادلالية

 لكي يؤكد على أعلية حوكمة الشركات من 1992 عام Cadbury Report      كما صدر تقرير كادبري 
 . 4أجل زيادة ثقة ادلستثمرين يف عملية إعداد وتدقيق القوائم ادلالية

 

 

                                                             
 أثر فاعلية الحاكمية المؤسسية على األداء المالي للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية، عدنان عبد اجمليد عبد الرمحن قباجة،  1

أطروحة مقدمة استكماال دلتطلبات منح درجة دكتوراه الفلسفة يف التمويل، كلية الدراسات اإلدارية وادلالية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 
. 25، ص2008شباط 

، اجمللة العراقية للعلوم "مفهومها وأىدافها ومقوماهتا ومشاكلها والتطورات الدولية اخلاصة هبا: احلاكمية ادلؤسسية" علي أسامة عبد ادلنعم السيد،  2
. 12، ص2009،  العراق،23، العدد -اجلامعة ادلستنصرية-واالقتصادكلية اإلدارة -، االقتصادية

. 27، صنفسو عدنان عبد اجمليد عبد الرمحن قباجة، مرجع  3
، 2009، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، (دراسة مقارنة)دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري  زلمد مصطفى سليمان،  4
. 17ص
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        وقد توذل أىم منظمتُت ألصحاب األعمال يف فرنسا علا اجمللس الوطٍت ألصحاب األعمال واجلمعية 
 .1 الذي اشتمل على رلموعة توصيات1995عام  (فينو)الفرنسية للمنشآت اخلاصة إعداد تقرير 

 National و"Nyse) )New York" stock Exchange  أصدر كل من1999       ويف عام 
Association of Sécurities Dealers(NASD)   تقريرعلا ادلعروف باسم Blue Ribbon Report 

والذي اىتم بفاعلية الدور الذي ؽلكن أن تقوم بو جلان التدقيق بالشركات بشأن االلتزام دببادئ احلوكمة، ويف 
الذي   Sarbanes-Oxley Actقانون ، صدر2002أعقاب االهنيارات ادلالية لكربى الشركات األمريكية عام 

ركز على دور حوكمة الشركات يف القضاء على الفساد ادلارل واإلداري الذي يواجو العديد من الشركات من خبلل 
، واخلاصية الرئيسية ذلذا القانون تتمثل 2تفعيل الدور الذي يلعبو األعضاء غَت التنفيذيُت يف رلالس إدارة الشركات

يف قوة إلزامو القانونية، حيث أن االضلراف عن القانون سيؤدي إذل عقوبات صرػلة، كما أن اخلاصية الثانية ذلذا 
القانون تتمثل يف نطاقو، حيث إن كافة الشركات األمريكية ادلسجلة يتعُت عليها االلتزام هبذا القانون رغم 

 .3اختبلف اتفاقات وقوانُت الشركات األجنبية

 مفهوم حوكمة الشركات وخصائصها، أىدافها وأىميتها: المطلب الثاني

 مفهوم حوكمة الشركات  : أوال

 :يتضمن العديد من اجلوانب واليت تتمثل يف    مفهوم احلوكمة لغويا

 .ما تقتضيو من التوجيو واإلرشاد: احلكمة -
 .ما يقتضيو من السيطرة على األمور بوضع الضوابط والقيود اليت تتحكم يف السلوك: احلكم -
ما يقتضيو من الرجوع إذل مرجعيات أخبلقية وثقافية وخربات مت احلصول عليها من خبلل : االحتكام -

 .ذبارب سابقة
 .طلبا للعدالة خاصة عند اضلراف السلطة وتبلعبها دبصاحل ادلساعلُت: التحاكم -

                                                             
، "دور النظم وادلعايَت احملاسبية يف ربقيق شروط ومتطلبات احلوكمة ادلؤسسية يف الشركات الصناعية ادلساعلة العامة األردنية" أنس زلمود الطرمان،  1

 أيار ،رسالة مقدمة استكماال دلتطلبات احلصول على درجة ادلاجستَت يف احملاسبة، كلية األعمال، قسم احملاسبة، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا
. 17، ص2009

. 16 زلمد مصطفى سليمان، مرجع سابق، ص 2
. 722،723 مرجع سابق، صالتطورات الحديثة في المراجعة، أمُت السيد أمحد لطفي،  3
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       أما اصطبلحا فلم تتفق الكتابات حول مفهوم واضح وزلدد دلصطلح حوكمة الشركات، حيث أخذ 
ادلفكرون والباحثون وكذا ادلنظمات الدولية وادلهنية بالتسابق لتعريفها، وقد رجع تنوع التعاريف إذل التداخل يف 

 .1العديد من األمور التنظيمية واالقتصادية وادلالية واالجتماعية

احلوكمة ىي ذلك النظام الذي تتم  "OCDE( 1999) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية     حسب 
بواسطتو توجيو وإدارة شركات األعمال، من خبلل ىيكل ػلدد احلقوق وادلسؤوليات بُت سلتلف األطراف ادلشاركة 

يف ادلؤسسة مثل رللس اإلدارة، ادلساعلُت، أصحاب ادلصاحل، كما ػلدد قواعد وإجراءات ازباذ القرارات ادلتعلقة 
بشؤون ادلؤسسة، وكذلك ػلدد اذليكل الذي يتم من خبللو وضع أىداف الشركة ووسائل ربقيقها ووسائل الرقابة 

 .2"عليها

احلوكمة ىي ذلك النظام الذي تتم من خبللو إدارة الشركات  "IFC مؤسسة التمويل الدولية    وحسب 
 .3"والتحكم يف أعماذلا

مصطلح احلوكمة ينسحب على مجيع العناصر اليت يتم عن طريقها حكم  "صندوق النقد الدولي    وحسب 
الدولة دبا فيها من السياسات االقتصادية واألطر التنظيمية والتشريعية، وضعف مناخ احلوكمة ينعكس بالسلب 

 .4على النشاط االقتصادي ومصلحة ادلواطنُت

احلوكمة تعٍت استخدام السلطة السياسية وشلارسة الرقابة فيما يتعلق بإدارة موارد  "البنك العالمي   وحسب 
 . 5"الشركة من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية

 

                                                             
، ملتقى وطٍت حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد "إرساء مبادئ احلوكمة يف شركات التأمُت التعاوين" عبد الرزاق بن الزاوي، إؽلان نعمون،  1

. 8، ص2012 ماي 7-6 بسكرة، ادلارل واإلداري غلامعة زلمد خيضر،
جامعة األغواط، -، رللة الواحات للبحوث والدراسات "دراسة نقدية ربليلية-أثر ىيكل ادللكية يف ربقيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات" عبدي نعيمة،  2

 .88،89ص، 2014، 2العدد
 ، رللة أداء ادلؤسسات"إطار مقًتح-يف ظل معايَت التدقيق ادلتعارف عليها (حوكمة الشركات)تدقيق التحكم ادلؤسسي"عمر اقبال توفيق ادلشهداين،   3

 .222، ص2012، األردن، 2جامعة جرش، العدد- كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية- اجلزائرية
 .15  عثماين مَتة، مرجع سابق، ص4

5 Boussadi Ilhem, Fares Boubakour, "la gouvernance: un levier pour mieux intégrer et optimiser le système de 
transport en Algérie", revue d'études et recherches (ISSN), n°26, Mars 2017, p387. 
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 احلوكمة على أهنا 260يف معيار التدقيق الدورل رقم  ISA لجنة معايير التدقيق الدولية    كما عرفت 
مصطلح يستخدم لوصف دور األفراد الذين أوكل ذلم اإلشراف والرقابة والتوجيو داخل ادلنظمة، وىذا يعتمد على "

اذليئة العامة للشركة، رللس اإلدارة، جلنة التدقيق، )األنظمة ادلتبعة، كما بُت ادلعيار األطراف ادلسؤولة أمام احلوكمة 
 .1"(جلان اإلشراف ادلختلفة يف الشركة

احلوكمة ىي العمليات اليت تتم من خبلل اإلجراءات ادلستخدمة من شلثلي  "معهد التدقيق الداخلي    وحسب 
أصحاب ادلصاحل يف ادلؤسسة من أجل توفَت اإلشراف على إدارة ادلخاطر ومراقبة سلاطر ادلؤسسات للحفاظ على 

 .2"أصول ادلؤسسة

ىي العملية " أن احلوكمة 2009 الصادر يف مارس للمؤسسة في الجزائر ميثاق الحكم الراشد    ويشَت 
 . 3"اإلرادية والتطوعية للمؤسسة من أجل إدخال ادلزيد من الشفافية والصرامة يف تسيَتىا وإدارهتا ومراقبتها

احلوكمة ىي رلموعة اآلليات اليت ذلا تأثَت على ربديد الصبلحيات  "charreaux  Gérard   وحسب
 .4"والتأثَت على قرارات ادلسَتين

 :   وعرفت احلوكمة أيضا أهنا

، كما عرفت بأهنا 5نظام متكامل للرقابة ادلالية والغَت مالية والذي عن طريقو يتم إدارة الشركة والرقابة عليها   "
رلموعة من القوانُت والقواعد وادلعايَت اليت ربدد العبلقة بُت إدارة الشركة من جهة، ومحلة األسهم وأصحاب 

 . 6"من ناحية أخرى (مثل محلة السندات، العمال، الدائنُت، ادلواطنُت)ادلصاحل أو األطراف ادلرتبطة بالشركة 

اإلجراءات احلاكمة بالشركات لضمان ربقيق التوازن يف حقوق أصحاب ادلصاحل ادلتعارضة، كما قد تعترب بأهنا   "
مفهوم التحكم ادلؤسسي ألغراض معاجلة مشكلة الوكالة ومحاية حقوق حاملي األسهم ومحاية حقوق أصحاب 

                                                             
مدى توفر مقومات احلاكمية ادلؤسسية ادلتعلقة بتدقيق احلسابات " السناوي عبد الرؤوف زلمد، دراغمة زىران زلمد علي، جزار صهيب توفيق،  1

. 414، األردن، ص2، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، العدد "(دراسة ميدانية من واقع الشركات ادلساعلة العامة يف فلسطُت)وإدارة الشركة 
. 164 شدري معمر سعاد، مرجع سابق، ص 2
. 15 عثماين مَتة، مرجع سابق، ص 3

4 Terchoune Mohamed, Bouchikhi Sofiane, "la gouvernance des entreprises: quel impact sur la performance des 
sociétés Marocaines cotées?", dossiers de recherches économie et gestion, n°5, juin 2016, p82. 

. 15، ص2008، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيين زلمد مصطفى سليمان،  5
. 18، مرجع سابق، صدراسة مقارنة- دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري  زلمد مصطفى سليمان، 6
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ادلصاحل، والتأكيد على ضرورة تفعيل ادلعايَت احملاسبية على ادلستوى احمللي والدورل وربقيق العدالة االقتصادية من 
 . 1"منظور اقتصاد السوق

تشَت إذل مجيع التدابَت والقواعد وازباذ القرارات وادلعلومات واالستشارات اليت تسمح بضمان أداء حسن ورقابة   "
 .2"ادلنظمة أو الوحدة

 .3"رلموعة القواعد والقوانُت واللوائح اليت ربدد أساليب إدارة الشركة  "

 خصائص حوكمة الشركات: ثانيا

 :يشَت مصطلح احلوكمة إذل اخلصائص التالية

 .إتباع السلوك األخبلقي الصحيح: االنضباط -
 . تقدًن صورة حقيقية لكل ما ػلدث:الشفافية -
 . ال توجد تأثَتات وضغوط غَت الزمة بالعمل:االستقاللية -
 .4 إمكان تقييم وتقدير أعمال رللس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية:المساءلة -
 . ادلسؤولية أمام مجيع األطراف ذوي ادلصلحة:العدالة -
 . غلب احًتام حقوق سلتلف اجملموعات صاحبة ادلصلحة يف الشركة:المسؤولية -
 .5 أي النظر إذل الشركة كمواطن جيد:المسؤولية االجتماعية -

 

 
                                                             

احلوكمة احملاسبية : ، ادللتقى الدورل الثامن"أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على اإلفصاح احملاسيب وجودة التقارير ادلالية للشركات" زرزار العياشي،  1
. 2، ص2010 ديسمرب 8 -7 أم البواقي،- واقع ورىانات وآفاق، جامعة العريب بن مهيدي-للمؤسسة 

2 Jean François Carpentier, la gouvernance du système d'information dans les PME (pratique et 
évaluations), édition ENI, France, Mai 2010, p12. 
3 "Gouvernance et réforme financière après l'affaire Enron", le financement de l'économie, cahiers français, n°331, 
p79.  

، اجمللة العلمية "دور إدارات التدقيق الداخلي يف تفعيل مبادئ احلوكمة يف البنوك العاملة باألردن" خريسات عبل زلمد، العمري رانية زلمد،  4
. 203ص ، مصر،2للدراسات التجارية والبيئية، العدد 

. 223 عمر إقبال توفيق ادلشهداين، مرجع سابق، ص 5
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 أىداف حوكمة الشركات : ثالثا

 :تتلخص أىداف حوكمة الشركات فيما يلي

التأثَت على أداء الشركات يف األسواق ادلالية من حيث حجم التداول وأسعار األسهم وزرع الثقة بُت األطراف  -
 . 1ادلتعاملة

ربسُت وتطوير إدارة الشركة ومساعدة ادلديرين ورللس اإلدارة على تبٍت إسًتاتيجية سليمة دبا يؤدي إذل رفع  -
 .كفاءة األداء

ربسُت كفاءة وفاعلية الشركات وضمان استمرارىا وظلوىا يف األعمال، وكذا التوضيح وعدم اخللط بُت ادلهام  -
 . 2وادلسؤوليات اخلاصة بادلديرين التنفيذيُت ومهام رللس اإلدارة ومسؤوليات أعضاءه

 .محاية أصول الشركة وكذا محاية حقوق ادلساعلُت وغَتىم من أصحاب ادلصاحل -
 .فرض الرقابة الفعالة على أداء الشركة وتدعيم ادلساءلة احملاسبية عنها -
 .3ضمان تدقيق األداء التشغيلي وادلارل والنقدي للشركة -
ربسُت كفاءة استخدام موارد الشركة وتعظيم قيمتها باألسواق، والقدرة على جذب مصادر التمويل احمللية  -

والعادلية البلزمة للتوسع والنمو، حبيث غلعلها قادرة على إغلاد فرص عمل جديدة، مع احلرص على تدعيم 
 .استقرار األسواق، الذي ينعكس إذل ربقيق الكفاءة والتنمية

 .4ضمان التعامل بطريقة عادلة بُت سلتلف أصحاب ادلصاحل يف حالة تعرض الشركة لئلفبلس -
وضع أنظمة كفيلة بتجنب أو على األقل التقليل من الغش وتضارب ادلصاحل ومجيع التصرفات غَت ادلقبولة  -

 . 5ماديا وإداريا وأخبلقيا
 .إغلاد اذليكل الذي تتحدد من خبللو أىداف الشركة، ووسائل ربقيق تلك األىداف ومتابعة األداء -
 .تقييم أداء اإلدارة العليا وتعزيز ادلساءلة ورفع درجة الثقة -

                                                             
. 38 عدنان عبد اجمليد عبد الرمحن قباجة، مرجع سابق،  1
. 43 غبلي نسيمة، مرجع سابق،  2
. 8 عبد القادر عيادي، مرجع سابق، ص 3
. 4 زرزار العياشي، مرجع سابق، ص 4
. 224 توفيق ادلشهداين، مرجع سابق، إقبال عمر  5
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ذبنب حدوث مشاكل زلاسبية ومالية دبا يعمل على تدعيم واستقرار نشاط الشركات العاملة باالقتصاد،  -
 .وادلساعدة يف ربقيق التنمية واالستقرار االقتصادي

 . 1إمكانية مشاركة ادلساعلُت وادلوظفُت والدائنُت وادلقرضُت والقيام بدور ادلراقبُت بالنسبة ألداء الشركات -
 .(ادلارل، احملاسيب والسياسي)زلاربة الفساد بكل صوره  -
ربقيق إمكانية ادلنافسة يف األجل الطويل، وىذا يؤدي إذل خلق حوافز للتطوير وتبٍت تكنولوجيا حديثة لزيادة  -

درجة جودة ادلنتجات وزبفيض التكاليف اإلنتاجية وزيادة القابلية التسويقية للسلع واخلدمات اليت تتعامل فيها 
 .2الشركة لتتمكن من مواجهة ادلنافسة القوية للمنتجات األجنبية

 .إغلاد ضوابط وقواعد وىياكل إدارية سبنح حق مساءلة الشركة أمام اجلمعية العامة وتضمن حقوق ادلساعلُت -
عن طريق أحكام )جذب االستثمارات سواء األجنبية أو احمللية واحلد من ىروب رؤوس األموال الوطنية للخارج  -

 .(الرقابة والتشريعات واإلجراءات ادلنظمة للسوق
 .3 العمل على تنمية ادلدخرات ورفع معدالت االستثمار وضمان التمويل للمشروعات -

 أىمية حوكمة الشركات: رابعا

     تزداد أعلية احلوكمة يف إدارة الشركات من أجل ربقيق الثقة يف ادلعلومات ادلالية الواردة يف القوائم ادلالية 
، وتعد 4ادلنشورة وذلك بغرض محاية مستخدمي القوائم ادلالية خاصة ادلساعلُت وادلتعاملُت يف سوق األوراق ادلالية
، وتظهر 5حوكمة الشركات من أىم العمليات الضرورية والبلزمة حلسن عمل الشركات، وتأكيد نزاىة اإلدارة فيها

 : أعلية حوكمة الشركات فيما يلي

                                                             
، " دلنشآت األعمال السعوديةاالجتماعيةدور اآلليات الداخلية للحوكمة يف ربسُت اإلفصاح والتقرير عن ادلسؤولية " ػلي عبد الرمحن، إبراىيم صلبلء  1

.  192،193، صAUJAAرللة احملاسبة وادلراجعة 
، "دراسة حالة شركات ادلساعلة اجلزائرية-تطبيق قواعد احلوكمة وأثره على اإلفصاح احملاسيب وجودة التقارير ادلالية"عمري سامي، ،  بن عيشي عمار 2
 .5،6ص
 حول الصناعة التأمينية، 7، ادللتقى الدورل "حوكمة الشركات ودورىا يف تفعيل نظام الرقابة على شركات التأمُت التعاوين" عزيزة بن مسينة، طبٍت مرًن،  3

. 6، ص2012 ديسمرب 4 -3 ،الشلف- جامعة حسيبة بن بوعلي
، الدار الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية والدولية المعاصرة مراجعة عبد الوىاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة،  4

. 23، ص2007-2006اجلامعية، اإلسكندرية، 
. 64 ص،2015 ، اجلزائر العاصمة،  الطبعة األوذل،، الدار اجلزائريةمقترح لقياس أثر تطبيق حوكمة الشركات نموذج عبد ادلطلب عثمان زلمود،  5
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زبفيض ادلخاطر ادلتعلقة بالفساد ادلارل واإلداري اليت تواجهها الشركات والدول، وكذا زيادة قدرة الشركات  -
 .1الوطنية على ادلنافسة العادلية وفتح أسواق جديدة ذلا، وأيضا زيادة فرص العمل ألفراد اجملتمع

مساعدة ادلؤسسات واالقتصاد بشكل عام على جذب االستثمارات ودعم أداء االقتصاد والقدرة على ادلنافسة  -
على ادلدى الطويل من خبلل التأكيد على الشفافية يف معامبلت ادلؤسسة ويف عمليات وإجراءات احملاسبة 

 .2والتدقيق ادلارل واحملاسيب
 .ربقيق فاعلية احملاسبة والتدقيق الداخلي وكذا التدقيق اخلارجي -
 .3ربقيق االستقامة ومنع االضلراف وكذا تقليل األخطاء والقصور -

 الشركات  أطراف ومحددات حوكمة: المطلب الثالث

 أطراف حوكمة الشركات : أوال

 ىناك أربعة أطراف رئيسية تتأثر وتؤثر يف التطبيق السليم دلفهوم ولقواعد حوكمة الشركات، وربدد إذل درجة    
 :، وىم4كبَتة مدى النجاح أو الفشل يف تطبيق ىذه القواعد

وىم من يقومون بتقدًن رأس ادلال للشركة عن طريق ملكيتهم لؤلسهم، وذلك مقابل احلصول : المساىمين .1
، وىذا ػلدد مدى استمرارية 5على األرباح ادلناسبة الستثماراهتم وأيضا تعظيم قيمة الشركة على ادلدى الطويل

الشركة من عدمها، وبادلقابل عدم ربقيق األرباح اجملدية يقلص رغبة ادلساعلُت يف زيادة أنشطة الشركة، وقد 
 .6يغادروهنا إذل مشاريع أخرى أجدى نفعا ومردودا

                                                             
 32.،31مرجع سابق، ص، دراسة مقارنة-دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري  زلمد مصطفى سليمان، 1
. 7، ص"واقع حوكمة ادلؤسسات يف اجلزائر وسبل تفعيلها" حسُت يرقي، عمر علي عبد الصمد،  2
ادلؤسبر العريب األول ، "ادلراجعة الداخلية يف إطار حوكمة الشركات من منظور طبيعة خدمات ادلراجعة الداخلية" السعدين مصطفى حسن البسيوين،  3
 .184، ص2009اإلمارات، الشارقة، سبتمرب - ، ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية(التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات)

، سابق، مرجع الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية والدولية المعاصرة مراجعة عبد الوىاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة،  4
. 20ص
، ملتقى وطٍت حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد "االجتماعيةحوكمة الشركات وعبلقتها بادلسؤولية " طاري زلمد العريب، تغليسية دلُت،  5

. 8، ص2012 ماي 7-6ادلارل واإلداري، 
. 41 عدنان عبد اجمليد عبد الرمحن قباجة، مرجع سابق، ص 6
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إن رللس اإلدارة ؽلثل ادلساعلُت وأيضا األطراف األخرى مثل أصحاب ادلصاحل، حيث يقوم : مجلس اإلدارة .2
إذل الرقابة على أدائهم  باختيار ادلديرين التنفيذيُت والذين توكل إليهم السلطة اليومية ألعمال الشركة، باإلضافة

 .1كما يقوم برسم السياسة العامة للشركة وكيفية احملافظة على حقوق ادلساعلُت
وىي ادلسؤولة عن اإلدارة الفعلية للشركة وتقدًن التقارير اخلاصة باألداء إذل رللس اإلدارة، وتعترب إدارة : اإلدارة .3

الشركة ىي ادلسؤولة عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتها باإلضافة إذل مسؤوليتها ذباه اإلفصاح والشفافية يف 
 .2ادلعلومات اليت تنشرىا

وىم رلموعة من األطراف ذلم مصاحل داخل الشركة مثل الدائنُت وادلوردين والعمال  :أصحاب المصالح .4
، ىذه األطراف مهمة يف معادلة العبلقة بالشركة، فهم الذين يقومون فعبل بأداء ادلهام اليت تساعد 3وادلوظفُت

الشركة على اإلنتاج وتقدًن السلع واخلدمات، وبدوهنم ال تستطيع اإلدارة وال حىت رللس اإلدارة وادلساعلون 
 . 4ربقيق اإلسًتاتيجيات ادلوضوعة للشركة، فهم األداة اليت ربرك ادلنظمة

 األطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات : 09  الشكل رقم 

 

 

 

 .66عبد ادلطلب عثمان زلمود، مرجع سابق، ص: المصدر

 

 

 
                                                             

. 16مرجع سابق، ص، حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيين زلمد مصطفى سليمان،  1
 مرجع سابق، ،الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية والدولية المعاصرة مراجعة عبد الوىاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة،  2
. 21ص
. 17 زلمد مصطفى سليمان، مرجع نفسو، ص 3
 .42، ص سابق عدنان عبد اجمليد عبد الرمحن قباجة، مرجع 4

 األطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات

 أصحاب المصالح المساىمين مجلس اإلدارة اإلدارة
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  محددات حوكمة الشركات: ثانيا

لكي تتمكن الشركات، بل والدول من االستفادة من مزايا تطبيق مفهوم حوكمة الشركات، غلب أن تتوافر     
 .1رلموعة من احملددات والعوامل األساسية اليت تضمن التطبيق السليم دلبادئ حوكمة الشركات

تتمثل احملددات اخلارجية يف البيئة أو ادلناخ الذي تعمل من خبللو ادلؤسسات، وقد : المحددات الخارجية (1
 : ، وتشمل2زبتلف احملددات اخلارجية من دولة إذل دولة أخرى

 . القوانُت واللوائح اليت تنظم العمل باألسواق -
وجود نظام مارل جيد يضمن توافر التمويل البلزم للمشروعات بالشكل ادلناسب الذي يشجع الشركات على  -

 . 3التوسع وادلنافسة الدولية
كفاءة اذليئات واألجهزة الرقابية مثل ىيئات سوق ادلال والبورصات، وذلك عن طريق إحكام الرقابة على  -

ادلؤسسات والتحقق من دقة وسبلمة البيانات وادلعلومات اليت تنشرىا، وكذلك وضع العقوبات ادلناسبة يف 
، وذلك فضبل عن بعض ادلؤسسات ذاتية التنظيم اليت تضمن 4حالة عدم التزام ادلؤسسات التطبيق الفعلي ذلا

عمل األسواق بكفاءة ومنها على سبيل ادلثال اجلمعيات ادلهنية اليت تضع ميثاق شرف للعاملُت يف السوق، 
كادلراجعُت واحملاسبُت واحملامُت والشركات العاملة يف سوق األوراق ادلالية وغَتىا، باإلضافة إذل ادلؤسسات 

 . 5اخلاصة للمهن احلرة كمكاتب احملاماة والتدقيق، والتصنيف االئتماين واالستشارات ادلالية واالستثمارية
وىي اليت تشتمل على القواعد واألساليب اليت تطبق داخل الشركات واليت تتضمن : المحددات الداخلية (2

وضع ىياكل إدارية سليمة توضح كيفية ازباذ القرارات داخل الشركات وتوزيع مناسب للسلطات والواجبات 
بُت األطراف ادلعنية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات مثل رللس اإلدارة وادلساعلُت وأصحاب ادلصاحل، وذلك 

                                                             
. 22مرجع سابق، ص، دراسة مقارنة- دور الحوكمة في معالجة الفساد المالي واإلداري زلمد مصطفى سليمان،  1
. 174 شدري معمر سعاد، مرجع سابق، ص 2
. 44 عدنان عبد اجمليد عبد الرمحن قباجة، مرجع سابق، ص 3
. وموضوع نفسهما شدري معمر سعاد، مرجع  4
 نوفمرب 23 -22 ورقلة، ، ادللتقى الدورل الثاين حول األداء ادلتميز للمنظمات واحلكومات،"حوكمة ادلؤسسات ومتطلبات البيئة" مجعة ىوام،  5

. 402ص ،2011
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بالشكل الذي ال يؤدي إذل وجود تعارض يف ادلصاحل بُت ىؤالء األطراف بل يؤدي إذل ربقيق مصاحل 
 .1ادلستثمرين على ادلدى الطويل

 المحددات األساسية لتطبيق مفهوم حوكمة  الشركات: 10                الشكل رقم 

 

 

 

 

 

، مرجع دراسة مقارنة-دور الحوكمة في معالجة الفساد المالي واإلداريزلمد مصطفى سليمان، : المصدر
 .22سابق، ص

 مبادئ حوكمة الشركات: المطلب الرابع

     لقد مت وضع مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول احلاكمية ادلؤسسية استجابة لدعوة من اجتماع 
 لتطوير رلموعة من اإلرشادات ومعايَت احلوكمة 1998 أبريل عام 28-27منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف 

ادلؤسسية وذلك باالقًتان مع احلكومات الوطنية وادلنظمات العادلية ذات العبلقة والقطاع اخلاص، ومنذ ادلوافقة 
 أصبحت ىذه ادلبادئ تشكل أساسا دلبادرات احلوكمة ادلؤسسية يف كل من دول منظمة 1999على ادلبادئ عام 

 .2التعاون االقتصادي والتنمية وغَتىا من الدول

     إن ادلبادئ اليت سيتم عرضها ىي ادلبادئ ادلعدلة اليت أخذت يف االعتبار ما حدث من تطورات منذ عام 
 حىت الوقت احلارل، وتتضمن تلك ادلبادئ العديد من التعديبلت اذلامة اليت صدرت بعد العديد من 1999

                                                             
 24.،23مرجع سابق، ص، دراسة مقارنة- دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري  زلمد مصطفى سليمان، 1
. 46 عدنان عبد اجمليد عبد الرمحن قباجة، مرجع سابق، ص 2

 .القوانين واللوائح -1
 .كفاءة الهيئات واألجهزة الرقابية -2
 .دور المؤسسات غير الحكومية -3

 .القواعد المطبقة -1
 .الهياكل اإلدارية -2
 .السلطات والواجبات -3

المحددات 
 الخارجية

المحددات 
 الداخلية

المحددات األساسية لتطبيق حوكمة الشركات 



التدقيق الداخلي في ظل الحوكمة وعالقتو بالتدقيق الخارجي                            الفصل الثالث        

  

134 
 

 على ىذه OECDادلشاورات العامة ادلكثفة، وقد وافقت الدول األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
 :وىي1 مبادئ أساسية6، وتتكون تلك ادلبادئ من 2004 أبريل 22الصياغة ادلعدلة للمبادئ يف 

وينص ىذا ادلبدأ على ضرورة وجود إطار للحوكمة يشجع على : ضمان وجود أساس إلطار فعال للحوكمة .1
شفافية األسواق وكفاءهتا، وأن يكون متوافقا مع أحكام القانون، وػلدد بوضوح تقسيم ادلسؤوليات بُت سلتلف 

اذليئات ادلسؤولة عن اإلشراف والرقابة وااللتزام بتطبيق القانون، ويرجع استحداث ىذا ادلبدأ إذل أعلية تفعيل 
القوانُت وليس فقط وجودىا، وذلك من خبلل تدعيم سلطات اجلهات القائمة على التنفيذ وتوفَت التمويل 

 .2البلزم لتطوير القدرة ادلؤسسية ذلا مع ربري النزاىة الواجبة للقائمُت عليها
 ويعٍت أنو ينبغي على إطار احلوكمة :حقوق المساىمين والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق الملكية .2

وتًتكز حقوق ادلساعلُت يف الشركة على  ،3ادلؤسسية توفَت احلماية للمساعلُت و أن يسهل ذلم شلارسة حقوقهم
موضوعات أساسية مثل انتخاب أعضاء رللس اإلدارة أو الوسائل األخرى للتأثَت على تكوين رللس اإلدارة، 
وادلوافقة على العمليات االستثنائية وبعض ادلوضوعات األساسية األخرى كما ػلددىا قانون الشركات واللوائح 

الداخلية للشركة، وىناك حقوق إضافية كادلوافقة على أو انتخاب ادلدققُت والتعيُت ادلباشر ألعضاء رللس 
 . 4اإلدارة والقدرة على رىن األسهم وادلوافقة على توزيعات األرباح

أي أنو ينبغي على إطار احلوكمة ادلؤسسية أن يضمن معاملة عادلة لكافة : المعاملة المتساوية للمساىمين .3
ادلساعلُت دبا يف ذلك ادلساعلُت األقلية وادلساعلُت األجانب وينبغي أن تتاح الفرص لكافة ادلساعلُت للحصول 

 . 5على تعويض فعال عن انتهاك حقوقهم
وىي أن يعًتف إطار حوكمة الشركات حبقوق أصحاب : دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات .4

ادلصاحل اليت ينشئها القانون، أو تنشأ نتيجة التفاقيات متبادلة، وأن يعمل على تشجيع التعاون النشط بُت 

                                                             
 .48،49، مرجع سابق، صدراسة مقارنة- دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري زلمد مصطفى سليمان،  1
مساعلة النظام احملاسيب ادلارل يف تعزيز مبادئ حوكمة الشركات من وجهة نظر شلارسي مهنة احملاسبة يف الشرق " أمحد بوراس، زلمد بوطبلعة،  2

. 21، ص2015، جوان 3 وادلالية، العدد االقتصادية، رللة البحوث "اجلزائري
. 49 عدنان عبد اجمليد عبد الرمحن قباجة، مرجع سابق، ص 3
. 52، صنفسو زلمد مصطفى سليمان، مرجع  4
. 50 عدنان عبد اجمليد عبد الرمحن قباجة، مرجع نفسو، ص 5
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، حيث ينبغي 1الشركات وأصحاب ادلصلحة يف خلق الثروة وفرص العمل واستدامة الشركات السليمة ماليا
على الشركات االعًتاف بأن إسهامات أصحاب ادلصاحل يشكل أحد ادلوارد القيمة لبناء شركات تنافسية 

ومرحبة، ومن مث فإن ادلصاحل طويلة األجل للشركات تقتضي ضرورة تعزيز التعاون ادلنتج للثروة مع أصحاب 
 .  2ادلصاحل

أي أن يضمن إطار حوكمة الشركات القيام باإلفصاح السليم والصحيح يف الوقت : اإلفصاح والشفافية .5
ادلناسب عن كافة ادلوضوعات اذلامة وادلتعلقة بالشركة دبا يف ذلك ادلركز ادلارل واألداء وحقوق ادللكية وحوكمة 

الشركات طبقا دلعايَت احملاسبة واإلفصاح ادلارل وغَت ادلارل، وأن توفر قنوات بث ادلعلومات فرصة متساوية 
 .3دلستخدميها يف التوقيت ادلناسب مع شلارسة التدقيق اخلارجي بواسطة مدقق خارجي مؤىل ومستقل

ويعد وجود نظام إفصاح قوي يشجع على الشفافية احلقيقية أحد ادلبلمح احملورية لئلشراف على الشركات     
، ويعد أمر 4القائم على اقتصاد السوق، كما يساعد اإلفصاح على احملافظة على الثقة يف أسواق رأس ادلال

رئيسي لقدرة ادلساعلُت على شلارسة حقوق ملكياهتم على أسس مدروسة، وؽلكن أن يكون أداة قوية للتأكيد 
على سلوك الشركات ومحاية ادلستثمرين، كما ؽلكن لنظام اإلفصاح القوي أن يساعد على اجتذاب رأس 

 .5ادلال
أي أنو غلب أن يتيح إطار حوكمة ادلؤسسات اخلطوط اإلرشادية اإلسًتاتيجية : مسؤوليات مجلس اإلدارة .6

لتوجيو ادلؤسسات، كما غلب أن يكفل ادلتابعة الفعالة لئلدارة التنفيذية من قبل رللس اإلدارة، وأن تتم مساءلة 
، وحىت ؽلكن جملالس اإلدارة أن تفي دبسؤولياهتا بشكل فعال فإهنا 6رللس اإلدارة من قبل ادلؤسسة وادلساعلُت

غلب أن تكون قادرة على شلارسة حكم موضوعي ومستقل، ومن إحدى ادلسؤوليات ادلهمة األخرى جمللس 
اإلدارة ىي اإلشراف على النظم اليت توضع لضمان قيام الشركة بإطاعة القوانُت ادلطبقة دبا فيها قوانُت 

 .   7الضرائب وادلنافسة والعمل والبيئة

                                                             
، جامعة الكوفة،  واالقتصاد، كلية اإلدارة "دليل مقًتح لتفعيل جلنة التدقيق لدعم تنفيذ حوكمة الشركات وآلياهتا" بشرى عبد الوىاب زلمد حسن،  1
. 208ص
. 51، صسابق عدنان عبد اجمليد عبد الرمحن قباجة، مرجع  2
. وموضوع نفسهما بشرى عبد الوىاب، مرجع  3
. 44 عيادي عبد القادر، مرجع سابق، ص 4
. 52، صنفسو عدنان عبد اجمليد عبد الرمحن قباجة، مرجع  5
. 7 صمرجع سابق، حسُت يرقي، عمر علي عبد الصمد،  6
. 62 ص، مرجع سابق،دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري زلمد مصطفى سليمان،  7
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    إن رللس اإلدارة ليس خاضعا للمساءلة أمام الشركة ومساعليها فحسب ولكن أيضا عليو واجب بالعمل 
لتحقيق ما ىو أفضل مصاحلهم، إضافة إذل ذلك فإنو يتوقع من رلالس اإلدارة أن تأخذ يف حسباهنا أن تتعامل 

بشكل عادل مع اىتمامات أصحاب ادلصاحل اآلخرين، دبا يف ذلك مصاحل العاملُت والدائنُت والعمبلء 
 .  1وادلوردين واجملتمعات احمللية، كما يعد األخذ يف احلسبان ادلعايَت البيئية واالجتماعية ذات صلة يف ىذا الصدد

 ركائز وآليات حوكمة الشركات  : المطلب الخامس

 ركائز حوكمة الشركات: أوال

 :ؽلكن تلخيص ركائز حوكمة الشركات يف الشكل ادلوارل       

 ركائز حوكمة الشركات: 11    الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .190صلبلء إبراىيم ػلي عبد الرمحن،مرجع سابق، ص: المصدر

                                                             
. 53، صسابق عدنان عبد اجمليد عبد الرمحن قباجة، مرجع  1

:  السلوكي من خاللااللتزامضمان 

 . باألخبلقيات احلميدةااللتزام -
 . بقواعد السلوك ادلهٍت الرشيدااللتزام -
التوازن يف ربقيق مصاحل األطراف  -

 .ادلرتبطة بادلنشاة
 .الشفافية عند تقدًن ادلعلومات -
 واحلفاظ االجتماعيةالقيام بادلسؤولية  -

 .على بيئة نظيفة

تفعيل أدوار أصحاب المصلحة في نجاح 
: المنشأة

أطراف رقابية عامة مثل ىيئة سوق ادلال،   -
مصلحة الشركات، البورصة، البنك ادلركزي 

 .يف حالة البنوك
ادلساعلون، رللس : أطراف رقابية مباشرة  -

 الداخليون، ادلدققون، االتدقيقاإلدارة، جلنة 
 . اخلارجيونادلدققون

ادلوردون، العمبلء، : أطراف أخرى -
 .ادلستهلكون، ادلودعون، ادلقرضون

 .وضع نظام إلدارة ادلخاطر -
اإلفصاح وتوصيل ادلخاطر إذل  -

 .ادلستخدمُت وأصحاب ادلصلحة

  الشركاتركائز حوكمة

السلوك 
 األخالقي

الرقابة 
 والمساءلة

إدارة 
 المخاطر
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 آليات حوكمة الشركات : ثانيا

      سبثل حوكمة الشركات النظام الذي عن طريقو تتم إدارة التنظيمات والرقابة عليها، وىي تتكون من آليات 
، كما تعمل بصفة أساسية على 1رقابية عديدة يتم تطبيقها داخل التنظيم دلراقبة أنشطة إدارة الشركة وكيفية تفعيلها

محاية وضمان حقوق ادلساعلُت وكافة األطراف ذوي ادلصلحة ادلرتبطُت بأعمال الوحدة االقتصادية من خبلل 
 :2إحكام الرقابة والسيطرة على أداء إدارة الوحدة االقتصادية ومراقب احلسابات، وتصنف إذل نوعُت

 اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات: أوال

ويقصد هبا رلموعة القواعد واألساليب اليت تنبع من داخل الشركة للرقابة واإلشراف على أنشطتها وفعالياهتا،      
 : 3وتتمثل اآلليات الداخلية للحوكمة يف اآليت

يتكون رللس اإلدارة من شلثلُت يتم اختيارىم من رلموعة من ادلساعلُت لتورل إدارة أمور : آلية مجلس اإلدارة -1
، ففي ظل مفهوم حوكمة الشركات فإن رللس اإلدارة سوف 4الشركة بناءا على تفويض اجلمعية العمومية

يقوم بصفة زلددة نيابة عن ادلستثمرين بوضع اخلطة اإلسًتاتيجية للشركة واليت تعكس أىدافها ومساءلة 
ادلديرين التنفيذيُت وزلاسبتهم عن أدائهم لتحقيق تلك األىداف وربقيق مصاحل ادلستثمرين، وىذا ىو السبب 

من تقنُت قدرتو يف رقابة ادلديرين التنفيذيُت وفصلهم إذا دل ػلققوا األداء ادلطلوب، وبالتارل فإن احلوكمة 
 .  5اجليدة للشركة تؤدي عن طريق احملاسبة أمام رللس اإلدارة إذل أداء اقتصادي أفضل

         ولتعزيز فاعلية رللس اإلدارة كأحد آليات احلوكمة، يتطلب توافر زلددين رئيسيُت يف اجمللس، األول 
وظائف رللس اإلدارة وأدواره اليت تتمثل يف الرقابة وتقدًن ادلعلومات وادلوارد واإلدارة، أما الثاين حجم 

واستقبللية اجمللس وذلك أن يكون من بُت أعضاء رللس اإلدارة أعضاء غَت تنفيذيُت يف جلانو، وبذلك يؤدي 

                                                             
.  249، ص2010، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، الطبعة األوذل، مراجعة وحوكمة الشركاتلا أمُت السيد أمحد لطفي،  1
مرجع سابق، ، مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية والدولية المعاصرة عبد الوىاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة،  2
. 97ص
. 79 عبد ادلطلب عثمان زلمود، مرجع سابق، ص 3
. 209 بشرى عبد الوىاب زلمد حسن، مرجع سابق، ص 4
. 29،30صمرجع سابق، ، حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيين زلمد مصطفى سليمان،  5
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اجمللس وظيفة ىامة من وظائف احلوكمة، وكون اجمللس ىو جزء ال يتجزأ من اذليكل التنظيمي للشركة حيث 
 .    1يعتلي اجمللس قمة التدرج اذلرمي للشركة لذلك يعد من أىم آليات احلوكمة

وما ذبدر اإلشارة إليو أن اجمللس يلجأ إذل تكوين جلان من أعضاءه للقيام دبساعدتو بأداء عملو، واليت ال          
، 2تعد وسيلة للتنصل من مسؤوليتو أو نقلها للغَت ومنها كل من جلنة التدقيق، جلنة الًتشيحات، جلنة األجور
ولكل ىذه اللجان ميزة إضافية تتمثل يف منح ىذه اللجان ألعضاء اجمللس رؤية أوضح تتعلق بالشركة لن 

 .  3يتمكنوا من احلصول عليها بدون ىذه اللجان

وىي إحدى اللجان الدائمة ادلنبثقة عن رللس اإلدارة واليت يتم تفويضها بصبلحيات : آلية لجنة التدقيق -2
، 4ومسؤوليات من قبلو ودلدة زلددة من الوقت، وذلك وفق ميثاق يتضمن مهام ومسؤوليات ىذه اللجنة

ويتمثل دورىا كأداة من أدوات حوكمة الشركات يف زيادة الثقة والشفافية يف ادلعلومات ادلالية اليت تفصح 
عنها الشركات، وذلك من خبلل اإلشراف على وظيفة التدقيق الداخلي وكذا دعم ىيئات التدقيق اخلارجي 

 . 5وزيادة استقبلليتها، كما ذلا دور بارز يف التأكيد على االلتزام دببادئ احلوكمة
لقد أثر تطور مفهوم ومعايَت التدقيق الداخلية على تفعيل حوكمة الشركات، حيث : آلية التدقيق الداخلي -3

بدأ الفكر احملاسيب يف التوجو ضلو تغيَت الدور التقليدي للتدقيق الداخلي حبيث تصبح أنشطتها ادلستجدة 
ذات قيمة اقتصادية، ويف ذات الوقت تضيف مهارات جديدة للمدقق الداخلي تؤدي إذل ربسُت أدائو يف 
رلارل التأكيد واالستشارات، وأن ىذه احملاوالت من قبل اجلهات ادلهنية ادلتصلة بأعمال التدقيق الداخلي 

 . 6تؤدي إذل دعم حوكمة الشركات

 

                                                             
 .80،81 عبد ادلطلب عثمان زلمود، مرجع سابق، ص 1
. 209 بشرى عبد الوىاب زلمد حسن، مرجع سابق، ص 2
. 87 مرجع سابق، ص،حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيين زلمد مصطفى سليمان،  3
-2008) األدوات الداخلية للحاكمية المؤسسية على المخاطر المصرفية في البنوك اإلسالمية األردنية للفترة أثر نواف عليان مفلح الزامل،  4

-6-3جامعة العلوم اإلسبلمية العادلية، عمان، - ، أطروحة مقدمة استكماال دلتطلبات درجة دكتوراه الفلسفة زبصص ادلصارف اإلسبلمية (2013
. 55، ص2015

، رللة جامعة "(أدلة ميدانية من البيئة األردنية) األجنبية االستثمارات بتطبيق حوكمة الشركات على جذب االلتزامقياس أثر " خليل أبو سليم،  5
. 172، ص2014 يناير ،3، اجمللد 1فرع العلوم اإلنسانية، ،العدد  -جازان

. 82، صنفسو عبد ادلطلب عثمان زلمود، مرجع  6
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 اآلليات الخارجية لحوكمة الشركات : ثانيا

     تتمثل اآلليات اخلارجية حلوكمة الشركات يف الرقابة اليت ؽلارسها أصحاب ادلصاحل اخلارجيون على الشركة 
والضغوط اليت سبارسها ادلنظمات الدولية ادلهتمة هبذا ادلوضوع، وىذا يشكل أحد ادلصادر الكربى ادلولدة لضغط 

 :، وتضم1ىائل من أجل تطبيق قواعد احلوكمة

وىي اليت تنشط كآلية لضبط أداء اإلدارة وادلديرين التنفيذيُت عندما تفشل : آلية السوق ألغراض السيطرة -1
اآلليات الداخلية للشركة، وذلك عن طريق شراء مراكز ملكية الشركات اخلاسرة أو االستحواذ على الشركات 

ذات األداء ادلنخفض بادلقارنة مع منافسيها، وزلاولة تطوير ميزهتا التنافسية، وتتألف آلية السوق لرقابة 
الشركات من رلموعة ادلالكُت احملتملُت الذين يسعون لشراء مراكز ادللكية أو االستحواذ بقوة على الشركات 
ذات القيمة ادلنخفضة أو ذات األداء الضعيف، وربقيق العوائد ادلالية على استثماراهتم من خبلل استبدال 

 .2فريق اإلدارة العليا ادلسؤول عن صياغة وتنفيذ اإلسًتاتيجية اليت قادت إذل مثل ىذا األداء الضعيف
يؤدي زلللو األوراق ادلالية لدى شركات ترويج األوراق ادلالية وبيوت السمسرة : آلية محللو األوراق المالية -2

وكبار ادلبلك دورا ىاما يف رقابة وعقاب ادلديرين، وذلك ألن زلللي األوراق ادلالية متخصصُت ولديهم ميزة 
تنافسية يف الرقابة على ادلديرين ألن لديهم معلومات وقدرة على ربليل وتغيَت ادلعلومات ادلتعلقة بالشركة 

 .3وأداءىا، لذلك فهي تعد آلية رقابية ىامة
ؽلثل التدقيق اخلارجي أىم ادلرتكزات األساسية للحوكمة اجليدة للشركات : آلية التدقيق الخارجي -3

وادلؤسسات ادلالية، إذ يساعد ادلدققون اخلارجيون ىذه ادلؤسسات على ربقيق ادلساءلة والنزاىة وربسُت 
 .4العمليات فيها، ويغرسون الثقة لدى أصحاب ادلصاحل

        ويؤكد معهد ادلدققُت الداخليُت يف الواليات ادلتحدة األمريكية على أن دور التدقيق اخلارجي يعزز 
مسؤوليات احلوكمة يف اإلشراف، التبصر، واحلكم، حيث ينصب اإلشراف على التحقق شلا إذا كانت 

الشركات ادلملوكة للدولة تعمل ما ىو مفروض عملو، وكذا يفيد يف اكتشاف الفساد ادلارل واإلداري، أما 
التبصر فإنو يساعد متخذي القرارات وذلك بتزويدىم بتقوًن مستقل للربامج والسياسات، العمليات والنتائج، 

                                                             
. 172 خليل أبو سليم، مرجع سابق، ص 1
. 211 بشرى عبد الوىاب زلمد حسن، مرجع سابق، ص 2
. 83 عبد ادلطلب عثمان زلمود، مرجع سابق، ص 3
. 66 نواف عليان مفلح الزامل، مرجع سابق، ص 4
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وأخَتا ربدد احلكمة االذباىات والتحديات اليت تواجهها الشركة، وإلصلاز كل دور من ىذه األدوار يستخدم 
 . 1ادلدققون اخلارجيون التدقيق ادلارل، تدقيق األداء، التحقق واخلدمات االستشارية

         ؽلكن عرض آليات احلوكمة يف الشكل ادلوارل الذي يركز على الدور اإلشرايف آلليات الرقابة الداخلية 
واخلارجية، ويوضح فعالية دمج آليات الرقابة الداخلية واخلارجية يف البنية األساسية التحتية حلوكمة الشركات، 

 .2وتعترب التغذية العكسية لتلك اآلليات ىامة بالنسبة حلوكمة الشركات

 آليات حوكمة الشركات: 12الشكل رقم 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 .251 ص،مرجع سابقالمراجعة وحوكمة الشركات، أمُت السيد أمحد لطفي،: المصدر

 

                                                             
. 173 خليل أبو سليم، مرجع سابق، ص 1
 .249،250، مرجع سابق، صالمراجعة وحوكمة الشركات أمُت السيد أمحد لطفي،  2

آليات 
  حوكمةال

 االلتزامبرنامج : الروابط
والبنية األساسية 

 

 آليات الرقابة الخارجية

 آليات الرقابة الداخلية
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     شلا سبق نستنتج أن حوكمة الشركات تعد دبثابة نظام يتكون من رلموعة أجزاء تعمل على تفعيل اإلمكانات 
، ويتضمن 1وتوظيف ادلوارد بطريقة فعالة، ومن خبلل ىذا النظام يتم إدارة ورقابة الشركة وتعزيز الشفافية وادلساءلة

ىذا النظام رلموعة من ادلتطلبات القانونية والتشريعية، اإلدارية واالقتصادية كمدخبلت، واليت ربكمها منهجيات 
وأساليب وتستخدم يف ذلك آليات كالتدقيق الداخلي، التدقيق اخلارجي، جلنة التدقيق، رللس اإلدارة، ادلنظمات 
ادلهنية واجلهات الرقابية، واليت تتفاعل فيما بينها بغية ربقيق سلرجات أو نتائج تعمل على إدارة ادلؤسسة ومراقبتها 

 .2دبا ػلفظ حقوق أصحاب ادلصاحل وربقيق اإلفصاح والشفافية

 نظام حوكمة الشركات: 13الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 .5،6حسُت يرقي، عمر علي عبد الصمد، مرجع سابق، ص: المصدر

 إطار عام حول التدقيق الداخلي: المبحث الثاني

   إن ظهور الشركات الكبَتة احلجم وتعدد أنشطتها وكذا تفشي الفضائح ادلالية يف منظمات األعمال عّقد من 
مهام اإلدارة، خاصة فيما يتعلق بالرقابة، ىذا ما أدى إذل زيادة االىتمام بالتدقيق الداخلي كوظيفة داخل ادلؤسسة 

 .تسعى من خبلذلا اإلدارة إذل ضمان ربقيق أىدافها

                                                             
، مذكرة مقدمة " اخلروب والية قسنطينةEMOدراسة حالة مؤسسة احملركات - دور التدقيق الداخلي يف تفعيل حوكمة الشركات" براعلة كنزة،  1

. 14، ص2014-2013، 2الستكمال متطلبات احلصول على شهادة ادلاجستَت زبصص إدارة مالية، جامعة قسنطينة 
 .5،6ص حسُت يرقي، عمر علي عبد الصمد، مرجع سابق،  2

 متطلبات قانونية -
 متطلبات تشريعية -
 متطلبات إدارية -
 متطلبات اقتصادية -

 عناصر خارجية عناصر داخلية
 الهيئات المهنية -
 أسواق رأس المال -
 التدقيق الخارجي -

 مجلس اإلدارة -
 التدقيق الداخلي -
 لجنة التدقيق -

 حماية حقوق المساىمين -
 حماية حقوق أصحاب المصالح -
 تحقيق اإلفصاح والشفافية -
 تأكيد المعاملة العادلة والمتساوية -
 تفعيل مسؤوليات مجلس اإلدارة -
 ضمان اإلطار الالزم لتفعيل حوكمة الشركات -

 حركة تفاعلية بين ىذه األطراف
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 لمحة تاريخية حول وظيفة التدقيق الداخلي: المطلب األول

      لقد كانت معظم احلكومات ومنذ بداية احلضارات يف حاجة دائمة إذل من يراجع إيراداهتا من الضرائب 
وكذلك مصروفاهتا، كما أنو ومنذ نشأة التجارة وأصحاب األعمال يرغبون يف التحقق من سبلمة أداء العاملُت 

سواء طبقت يف مؤسسات حكومية " تدقيق داخلي"معهم ومدى أمانتهم، فظهرت بذلك وظيفة جديدة مسيت 
أو منشآت، فهذا ادلصطلح دل يظهر إال حديثا، مث إن ظهور الثورة الصناعية مكرب حجم ادلؤسسات وانتشارىا 

وكذا انفصال ادللكية عن اإلدارة كلها عوامل أدت إذل زيادة االىتمام بوظيفة التدقيق الداخلي، حيث كانت تقوم 
ادلؤسسات بتعيُت أشخاص مدربُت للتحقق من دقة احلسابات واكتشاف األخطاء ومنع الغش واالختبلس، وقد 

، إضافة إذل أنو كان لبلمركزية النشاط احملاسيب يف "كاتب ادلراجعة"كان يطلق على الشخص القائم عليها 
ادلشروعات اليت تنشط يف شكل فروع متباعدة دور ىام يف زيادة االىتمام هبذه الوظيفة لتوحيد األداء احملاسيب 

 .  1والسجبلت، ومتابعة تنفيذ اإلجراءات والسياسات ادلرسومة

 دفعت بادلؤسسات إذل البحث عن حلول من شأهنا زبفيض ولو بالقليل من 1929     كما أن األزمة العادلية 
ثقل التدقيق اخلارجي، حيث رأت يف ادلصاريف النامجة عن كثرة األعمال التحضَتية اليت يقوم هبا ادلدقق اخلارجي 

من جرد وربليل احلسابات وغَتىا تكاليف إضافية، حيث مت اقًتاح القيام هبذه األعمال من طرف موظفُت 
داخليُت ولكن ربت إشراف التدقيق اخلارجي، بالتارل ظهر ادلدققُت الداخليُت الذين يقومون بأعمال التدقيق وىم 

 .   2تابعون للمؤسسة وؽلثلون األيادي ادلساعدة للمدققُت اخلارجيُت، والذين يسمحون بتخفيض األعباء للمؤسسة

    لقد كانت يف بادئ األمر وظيفة التدقيق الداخلي مهمشة إذل أن انتظم ادلدققون الداخليون يف شكل تنظيم 
 وكونوا ما يسمى دبعهد ادلراجعُت الداخليُت األمريكيُت الذي عمل منذ إنشائو 1941موحد يف نيويورك سنة 

على تطوير ىذه ادلهنة وتنظيمها، حيث تطورت أىدافها من نظرة زلاسبية زلضة تعتمد على اكتشاف األخطاء 
، وىذه اخلطوة ؽلكن اعتبارىا 3ومنع الغش والتبلعبات إذل أن أصبحت هتتم بكل نشاطات ووظائف ادلؤسسة

                                                             
، "(ENAMCحالة ادلؤسسة الوطنية ألجهزة القياس وادلراقبة ) تصميم إدارة للمراجعة الداخلية كأداة لتحسُت أداء وفعالية ادلؤسسة" كاروس أمحد،  1

. 27،28 ص،2011-2010، 3مذكرة مقدمة استكماال لنيل شهادة ادلاجستَت فرع زلاسبة وتدقيق، جامعة اجلزائر 
. 42، صمرجع سابق برابح ببلل،  2
، 2016 األردن، ،، دار اإلعصار العلمي، الطبعة األوذلالمحاسبة التحليلية ودورىا في المراجعة الداخلية إذلام بروبة، أمحد قايد نور الدين،  3
. 39ص
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، وعرف التدقيق الداخلي على أنو النشاط احملايد 1اخلطوة األساسية يف رلال التجسيد ادلهٍت للتدقيق الداخلي
الذي يتم داخل ادلنشأة بقصد تدقيق العمليات احملاسبية وادلالية لتقدًن خدمات وقائية لئلدارة وعلى ذلك صلد أن 

وظيفة التدقيق الداخلي تعد نوع من أنواع الرقابة سبارس وظيفتها عن طريق قياس وتقييم غَتىا من أنواع الرقابة 
وهتتم أساسا باجلوانب ادلالية واحملاسبية ويكون العميل الوحيد ادلستفيد منها ىو إدارة ادلنشأة وىدفها ىو ىدف 

 .  2وقائي فقط

 1947 على تطوير وتدعيم التدقيق الداخلي، حيث أنو مت يف عام IIA    لقد عمل معهد ادلدققُت الداخليُت 
 مت إصدار أول 1957وكذا يف عام ، IIAإصدار أول قائمة تتضمن مسؤوليات التدقيق الداخلي صادرة عن 

 .3قائمة معدلة دلسؤوليات التدقيق الداخلي

 مت اعتماد دليل تعريف للتدقيق الداخلي على أنو تدقيق لؤلعمال والسجبلت يتم داخل 1964    ويف عام 
ادلنشأة بصفة مستمرة أحيانا، وبواسطة موظفُت متخصصُت ذلذا الغرض، حيث ؼلتلف نطاق وأىداف التدقيق 
الداخلي بكثرة يف ادلنشآت ادلختلفة، وقد تتميز وخباصة يف ادلنشآت الكبَتة إذل أمور متعددة ال ترتبط بطريقة 

 .   4مباشرة باجلوانب ادلالية

    وتعد من أىم إصلازات معهد ادلدققُت الداخليُت ىو وضعو رلموعة من معايَت األداء ادلهٍت للتدقيق الداخلي، 
 لدراسة واقًتاح معايَت متكاملة لتنظيم مهنة التدقيق الداخلي، ويف أواخر سنة 1974حيث مت تشكيل جلان عام 

 . 5 انتهت ىذه اللجان من ذلك العمل، وقدمت تقرير لنتائج دراستها وقد سبت ادلصادقة عليها1978

وظيفة تقوًن مستقلة يتم إنشاءىا داخل ادلنشأة لفحص وتقوًن "     وقد عرف التدقيق الداخلي آنذاك على أنو 
أنشطتها ادلختلفة، وىدف التدقيق الداخلي ىو مساعدة أعضاء التنظيم يف تنفيذ مسؤولياهتم بفاعلية، وذلك 

بتزويدىم بالبيانات وادلعلومات التحليلية وعمل الدراسات وتقدًن ادلشورة والتوصيات ادلناسبة بصدد األنشطة اليت 
 ويف األردن أصدرت ىيئة األوراق ادلالية تعليمات اإلفصاح وادلعايَت احملاسبية ومعايَت 1988يتم تدقيقها، ويف عام 

                                                             
. 30 خلف عبد اهلل الوردات، مرجع سابق، ص 1
. 24،25 نادر شعبان السواح، مرجع سابق، ص 2
. 30،31، صنفسو خلف عبد اهلل الوردات، مرجع  3
، مذكرة مقدمة استكماال دلتطلبات "ادلراجعة الداخلية يف ظل ادلعايَت الدولية للمراجعة الداخلية يف البنوك التجارية األردنية" أمحد زلمد سللوف،  4

. 76، ص2007-2006احلصول على شهادة ادلاجستَت زبصص نقود ومالية، جامعة اجلزائر، 
. 43 برابح ببلل، مرجع سابق، ص 5
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 وادلتضمن االستجابة وادلواكبة لتطور التدقيق الداخلي والطلب من 1998-9-1التدقيق للعمل هبا اعتبارا من 
 .الشركات ادلساعلة تشكيل جلان تدقيق من أعضاء رللس اإلدارة لتشرف على التدقيق الداخلي

 ، وقد مت صياغة دليل جديد IIA مت إصدار دليل ألخبلقيات مهنة التدقيق صادرة عن 1996     ويف عام 
 من قبل معهد ادلدققُت الداخليُت على أنو نشاط نوعي واستشاري 1999لتعريف التدقيق الداخلي عام 

 لتدقيق و ربسُت إصلاز ىذه األىداف من خبلل التحقق من إتباع وموضوعي مستقل داخل ادلنشأة مصمم
السياسات واخلطط واإلجراءات ادلوضوعية واقًتاح التحسينات البلزمة إدخاذلا حىت تصل إذل درجة الكفاية 

 .اإلنتاجية القصوى

 مت صياغة دليل جديد دلمارسة مهنة التدقيق الداخلي ومت تعريف التدقيق الداخلي على أنو 2001     ويف عام 
نشاط تأكيدي مستقل وموضوعي ونشاط استشاري مصمم إلضافة قيمة للمنشأة ولتحسُت عمليات إدارة "

 .   1"(التحكم)اخلطر، الرقابة والتوجيو 

 مفهوم التدقيق الداخلي : المطلب الثاني

وظيفة "التدقيق الداخلي على أنو  IIAمجمع المدققين الداخليين بالواليات المتحدة األمريكية      عرف 
يؤديها موظفُت من داخل ادلشروع وتتناول الفحص االنتقادي لئلجراءات والسياسات والتقييم ادلستمر للخطط 

والسياسات اإلدارية وإجراءات الرقابة الداخلية، وذلك هبدف التأكد من تنفيذ ىذه السياسات اإلدارية والتحقق 
، فمن ىذا التعريف صلد أن التدقيق الداخلي "من أن مقومات الرقابة الداخلية سليمة ومعلوماهتا سليمة ودقيقة

 :يهدف إذل

 .التحقق من مدى االلتزام بسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية -
 .2التحقق من كفاءة وفاعلية األداء داخل إدارات وأقسام ادلشروع -

 

                                                             
. 31،32،33 خلف عبد اهلل الوردات، مرجع سابق، ص 1
. 126 زلمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص 2
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نشاط مستقل يهدف إذل " التدقيق الداخلي بأنو للمراجعة والرقابة الداخلية المعهد الفرنسي    وقد عرف 
إعطاء ادلؤسسة الضمانات الكافية حول درجة التحكم يف العمليات وإعطاء نصائح من أجل القيام بالتحسينات 

      . 1"البلزمة اليت تساىم يف خلق قيمة مضافة

 :وعرف التدقيق الداخلي أيضا أنو

يكون داخل ادلؤسسة نشاط مستقل لتقوًن رقابة العمليات خدمة لئلدارة، ويعد رقابة تقوم على ربليل وتقييم     "
 .2"فعالية الرقابات األخرى، ويغطي كافة وظائف ادلؤسسة من إنتاج وتسويق، العمليات، العاملُت، احملاسبة

يشَت إذل خدمة الرقابة ضمن أي ىيئة ذبري ربقيقات حلساباهتا، وتشمل ىذه الفحوصات تقييم ومراقبة     "
 .3"مبلئمة وكفاءة األنظمة احملاسبية والرقابة الداخلية

نشاط تقييمي مستقل داخل ادلنشأة يهدف إذل فحص وتقييم وربقيق النواحي احملاسبية وادلالية وغَتىا من     "
النواحي التشغيلية، حيث يقوم بو جهاز داخلي مستقل عن إدارة ادلنشأة لتقدًن ضمان واطمئنان لئلدارة عن مدى 
كفاية اإلجراءات وتنفيذ السياسات ادلوضوعة وقياس األداء وتقييم فاعلية إجراءات ووسائل الرقابة الداخلية وكفاية 

 ".تصميمها لتحقيق أىدافها

 :   فمن ىذا التعريف نستنتج أن

التدقيق الداخلي يعد نشاط وقائي ؽلكن من تقييم مدى مبلئمة اإلجراءات احملاسبية وادلالية والتشغيلية  -
 .لتحقيق احلماية الكافية للسياسات اإلدارية وسلتلف أصول الشركة

التدقيق الداخلي يعد نشاط إنشائي يطمئن اإلدارة عن مدى مستوى االعتماد على البيانات وادلعلومات  -
 .احملاسبية اليت يتم احلصول عليها من سجبلت ادلنشأة

يوضح كيفية األداء ومدى تنفيذ ادلسؤوليات احملددة دلراكز ادلسؤولية من القاعدة حىت القمة يف اذليكل  -
 .التنظيمي للمنشأة

 
                                                             

. 40 إذلام بروبة، أمحد قايد نور الدين، مرجع سابق، ص 1
2 Mokhtar Belaiboud, op.cit, p4. 
3 "Utilisation par le commissaire aux compte des travaux de l'audit interne", op.cit, p6. 
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 .1يقًتح األساليب واإلجراءات اليت تساعد على تطوير األداء وزيادة الكفاية اإلنتاجية -

التدقيق الداخلي ىو نشاط تأكيدي واستشاري  "(1999 )نشرة لمعهد المدققين الداخليين  آخروحسب    
مستقل وموضوعي مصمم إلضافة قيمة للمنشأة على ربقيق أىدافها بإغلاد منهج منظم وصارم لتقييم وربسُت 

، على التدقيق تقييم الخطر، حيث أنو على أساس نتائج 2(التحكم)كفاءة عمليات إدارة اخلطر، الرقابة والتوجيو 
 :الداخلي تقييم كفاءة وفعالية الرقابة شاملة أنظمة التوجيو، العمليات وادلعلومات، وغلب أن يتضمن ذلك

 .صحة ادلعلومات ادلالية التشغيلية وإمكانية االعتماد عليها -
 .فعالية وكفاءة العمليات -
 .محاية األصول -
 .3االلتزام بالقوانُت، األنظمة واالتفاقيات -

 فينبغي على التدقيق الداخلي مساعدة ادلنشأة يف رفع كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية، وفيما  للرقابةبالنسبة  أما    
 : فينبغي أن يسهم نشاط التدقيق الداخلي يف ربسُت عملياتو بواسطةبالتحكم المؤسسييتعلق 

 .التحقق من وضع القيم واألىداف وربقيقها -
 .مراقبة عملية إصلاز األىداف -
 .التحقق من ادلساءلة -
 .4التحقق من احلفاظ على قيم ادلنشأة -

 :     ومن ىذا التعريف أعبله أصبح التدقيق الداخلي ذا صبغة

 . أي أن تطمئن اإلدارة بأن ادلخاطر ادلرتبطة بادلنشأة مفهومة ويتم التعامل معها بشكل مناسب:تأكيدية -
 . لتزويد اإلدارة بالتحليبلت والدراسات واالستشارات واالقًتاحات البلزمة الزباذ القرارات:استشارية -
 . بارتباطو بأعلى مستوى إداري داخل التنظيم:مستقل -

                                                             
. 204 سامي زلمد الوقاد، لؤي زلمد وديان، مرجع سابق، ص 1

2 Safour Halim, "l'audit interne: vers une amélioration de la transparence au sein des collectivités territoriales", revue 
Almanara pour les études juridiques et administratives, n°19, 2017, p65. 

. 201 خلف عبد اهلل الوردات، مرجع سابق، ص 3
 .44،45 مرجع نفسو، ص 4
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 .1 بأداء األعمال ادلوكلة إليو:موضوعي -

 أىداف وأىمية التدقيق الداخلي : المطلب الثالث

 أىداف التدقيق الداخلي : أوال

     إن اذلدف الرئيس من التدقيق الداخلي ىو مساعدة أعضاء ادلنشأة لتأدية مسؤولياهتم بفعالية، وينبغي أن 
تتطابق أىداف التدقيق الداخلي مع أىداف ادلنشأة وأغراضها وأن تبدو تدعيما دلساعي اإلدارة ضلو إصلاز 

، وؽلكن القول أن التدقيق الداخلي ؽلثل أحد حلقات الرقابة الداخلية وأداة يف يد 2السياسات واألىداف ادلرسومة
 :اإلدارة تعمل على مدىا بادلعلومات ادلستمرة فيما يتعلق دبا يلي

 .فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للمنشأة وجودة األداء للمسؤوليات احملددة -
 .التأكد من الكفاءة اليت يتم هبا التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام ادلشروع -
التأكد من كيفية الطريقة اليت يعمل هبا النظام احملاسيب وذلك كمؤشر يعكس بصدق نتائج العمليات وادلركز  -

 .  3ادلارل

 :      وأيضا من أىداف التدقيق الداخلي

 .ربديد مدى دقة ومصداقية ادلعلومات ادلالية والتشغيلية -
 .ربديد سلاطر ادلؤسسة وزبفيضها إذل احلد األدىن -
 .التحقق من إتباع اإلجراءات والسياسات الداخلية واللوائح والقوانُت اخلارجية -
 .4االستخدام الكفء والفعال للموارد -
متابعة تنفيذ اخلطط والسياسات ادلرسومة وتقييمها من خبلل اكتشاف نقاط الضعف أو النقص يف النظم أو  -

 .اإلجراءات ادلستعملة بقصد التعديل فيها

                                                             
. 36 خلف عبد اهلل الوردات، مرجع سابق، ص 1
دراسة حالة ادلصارف : دراسة ربليلية للعوامل ادلؤثرة على فاعلية إدارة ادلراجعة الداخلية من احلد من سلاطر التشغيل ادلصريف" زلمد عمر السر احلسن،  2

. 109ص، 2016 ،أ.م.، الو2 ، رللة األكادؽلية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، العدد"التجارية السودانية
. 535، مرجع سابق، صصاحل ميلود خبلط، بشَت زلمد عاشور، مصطفى ساسي فتوحة  3
، "دور ادلراجعة الداخلية كآلية لتقوًن نظام الرقابة الداخلية يف ظل تطبيق حوكمة الشركات يف مصر" سامح رفعت أبو حجر، إؽلان أمحد زلمد روػلة،  4

. 8، ص( والسياسية ادلعاصرةاالقتصاديةاحملاسبة يف مواجهة التغَتات ) جامعة القاىرة- كلية التجارة-ادلؤسبر السنوي اخلامس لقسم احملاسبة
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التحقق من قيم األصول ومطابقتها مع الدفاتر من أجل محاية أموال ادلشروع، وىذا النشاط الوقائي يتطلب  -
إحكام الرقابة على العمليات النقدية وعمليات ادلخازن وضرورة التأكد من وجود التأمُت البلزم وبالقيمة 

 .الكافية
 .  1التحقق من صحة ودقة البيانات احملاسبية وربليلها من خبلل تدقيق مستمر مستنديا وحسابيا -
 .2رفع كفاءة ادلوظفُت من خبلل برامج التدريب ادلختلفة لرفع الكفاية اإلنتاجية -
تدقيق وتقوًن فعالية وكفاية وتطبيق الرقابة ادلالية والرقابة على العمليات األخرى والعمل على جعلها أكثر  -

 .فاعلية وبتكلفة معقولة
تقوًن نوعية األداء ادلنفذ على مستوى ادلسؤوليات اليت كلف العاملون للقيام هبا وتقدًن التوصيات ادلناسبة  -

 .لتحسُت العمليات للمنشأة وتطويرىا
 .  3إجراء الدراسات واالختبارات اخلاصة بناءا على طلب اإلدارة -
غلب أن يشمل نطاق مهمة التدقيق دراسة األنظمة والوثائق والسجبلت ذات الصلة واألفراد ادلعنيُت هبا  -

 . 4وادلمتلكات ادلادية ادلتصلة هبا، دبا يف ذلك اليت تكون ربت سيطرة جهات أخرى

 :      وؽلكن تقسيم أىداف التدقيق الداخلي إذل ىدفُت علا

 : ويشمل ىذا اذلدف احملافظة على سبلمة ما يلي:ىدف الحماية -1
 .سلتلف أصول الشركة -
 .النظم واإلجراءات ادلالية واحملاسبية -
 .السياسات واخلطط ادلعتمدة يف الشركة -
 .السجبلت وادلستندات وادللفات العادية واآللية ادلعتمدة يف ادلشروع -
 .نظام الضبط الداخلي -

 : حيث تعد وظيفة التدقيق الداخلي وظيفة عبلجية وإرشادية تتناول:ىدف التطوير -2

                                                             
 .181،182، مرجع سابق، صعلم تدقيق الحسابات،  خالد أمُت عبد اهلل  1
. 114 توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اذلادي ادلصري، مرجع سابق، ص 2
. 65 خلف عبد اهلل الوردات، مرجع سابق، ص 3
. 22 مجعية ادلدققُت الداخليُت ص 4



التدقيق الداخلي في ظل الحوكمة وعالقتو بالتدقيق الخارجي                            الفصل الثالث        

  

149 
 

فحص وتدقيق وتتبع وربديد وربليل النتائج اإلغلابية والسلبية ووضع احللول ذلا وتقدًن توصيات ومقًتحات  -
 .اإلدارة

 .1تزويد اإلدارة بالبيانات وادلعلومات اخلاصة هبذه النتائج اليت تشمل كل جوانب نشاط ادلشروع -

 أىمية التدقيق الداخلي: ثانيا

      ربدد أعلية التدقيق الداخلي بالدور الذي تؤديو يف تدعيم الوظيفة الرقابية إلدارة ادلؤسسة، وتتضح بصورة 
خاصة من االذباه ادلتزايد خبلل السنوات العشر األخَتة والذي ينادي بضرورة ربسُت األداء الرقايب للمؤسسة وىذا 

راجع إذل ارتفاع حاالت فشل ادلؤسسات وإفبلسها وكذا التغيَت يف أظلاط ادللكية والتغَتات احلاصلة يف البيئة 
 . 2النظامية اليت تعمل فيها ادلؤسسة

    وكذا ازدادت أعلية التدقيق الداخلي نتيجة زيادة حجم ادلشروعات وكذا التعقيد يف أنظمتها اإلدارية واإلنتاجية 
وزيادة عدد الشركات ادلتعددة اجلنسيات وانتشار فروعها يف العديد من البلدان وما رافق ذلك من تعقيدات يف 

أنظمتها ادلالية واحملاسبية، حيث تعد وظيفة التدقيق الداخلي نشاط تقوؽلي لكل األنشطة والعمليات داخل الشركة 
 . 3بغية التطوير ورفع الكفاية اإلنتاجية وتعد دبثابة صمام األمان بيد اإلدارة فتوصف بأهنا عيون اإلدارة وآذاهنا

 :   وتتمثل أعلية التدقيق الداخلي أساسا يف 

مساعدة رللس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجلان التدقيق على القيام دبسؤولياهتم من خبلل تزويدىم بادلعلومات  -
 .التفصيلية

مساعدة اإلدارة التنفيذية يف تطبيق احلوكمة من خبلل التأكيد واحلرص على االلتزام بالتشريعات والتنظيمات  -
 .والقوانُت

 .دعم اذليكل الرقايب للوحدة االقتصادية -
 .رفع كفاءة التشغيل -

                                                             
، رللة مركز "دراسة تطبيقية على شركات القطاع اخلاص دبنطقة اجلوف: دور ادلراجعة الداخلية يف استمرارية ادلنشأة" زلمد عبد الرمحن عمر أمحد،  1

. 280،281، ص2015، مصر، 55 اإلسبلمي، العدد لبلقتصادصاحل عبد اهلل كامل 
. 7محد زلمد روػلة، مرجع سابق، صأ سامح رفعت أبو حجر، إؽلان  2
. 65 براعلة كنزة، مرجع سابق، ص 3
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التحقق من االلتزام بالسياسات واإلجراءات احملاسبية واإلدارية من جانب اإلدارة التنفيذية، والتحقق من توافق  -
 .النتائج مع األىداف

 .1يعتمد ادلدقق اخلارجي على كفاءة التدقيق الداخلي عند تأدية مهامو -
الكشف عن ادلخاطر وتقدًن توصيات وحلول، فدوره ليس للتنديد أو االهتام ولكن لتحكيم قواعد العمل  -

 . 2وخاصة البحث والتحقق وعبلج نقاط الضعف يف ادلؤسسة
ػلتاج ادلديرون إذل امتبلك قسم تدقيق داخلي حىت تصبح إدارة ادلخاطر أداة ليس فقط للرقابة ولكن أيضا أداة  -

 .3للقيادة

 أنواع التدقيق الداخلي   : المطلب الرابع

وىو الفحص النظامي لنشاطات ادلؤسسة مع األخذ بعُت االعتبار غايتها : التدقيق الداخلي التشغيلي -1
وأىدافها، فهو بذلك يهدف إذل ربليل ادلخاطر والنقائص ادلوجودة وكذا إعطاء النصائح واقًتاح التوصيات يف 

شكل خطط أو اسًتاتيجيات جديرة، أي أن التدقيق التشغيلي ػلتوي على كل ادلهام اليت من شأهنا ربسُت 
 .4أداء ادلؤسسة

يشَت إذل ادلهام اليت تعتمد بشكل مباشر على القوائم ادلالية للمؤسسة لدراسة احلسابات : التدقيق المالي -2
حسابات سنوية، قوائم مالية، وثائق )السنوية، فالغرض منو ىو التحقق من كل أو جزء من العمليات احملاسبية 

، كما يتضمن التحقق من وجود األصول ومحايتها وعدم تعرضها للضياع أو االختبلس، وكذا فحص 5(زلاسبية
، حيث زبضع كل العمليات ادلالية للتدقيق ادلارل وادلستندي واليت تقوم 6نظام الرقابة الداخلية للمنشأة وتقوؽلها

 :على
 .التأكد من أن الصرف يتمشى مع ما تسمح بو اللوائح والتعليمات الصادرة ادلعمول هبا -

                                                             
. 109 زلمد عمر السر حسن، مرجع سابق، ص 1

2 "A quoi sèrt l'audit interne"?, Audit et management, cahier Français, n°248, p12. 
3 Béatrice Bon-Michel, Christian Hoarau," pilotage (gouvernance par les risques: de la théorie à la pratique)", revue 
banque, n°797, juin 2016, p72. 

. 42 إذلام بروبة، أمحد قايد نور الدين، مرجع سابق، ص 4
5 Khelassi Reda, op.cit, p28. 

، رللة الزرقاء "دراسة ميدانية: دور التدقيق الداخلي يف احلد من الغش واكتشافو لدى البنوك األردنية"  بصول مدحت ماجد، بصول ربا ماجد،  6
. 172، ص2013صفر، -، األردن، كانون األول2للبحوث والدراسات اإلنسانية، العدد 
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التأكد من سبلمة إجراءات الصرف والتثبت من اعتماد السلطة ادلخول ذلا اعتماد الصرف ويف حدود  -
 .صبلحيتها

ادلراجعة ادلستندية لعملية الصرف والتأكد من استكمال أصل مستند الصرف األساسي كالفواتَت  -
 .وادلخالصات واإليصاالت والكشوف األصلية

 . 1التأكد من عدم احتمال تكرار الصرف من خبلل الصرف بادلستند األصلي -
ويتعلق باحلصول على أدلة تدقيقية وتقييمها من أجل ربديد مدى إذعان األنشطة التشغيلية : تدقيق االلتزام -3

 : ، حيث يقع على عاتق إدارة التدقيق الداخلي ما يلي2وادلالية للقوانُت والقواعد والشروط احملددة
 .التأكد من تطبيق القوانُت واللوائح والتعليمات اليت تصدرىا ادلنشأة -
 .اإلدلام الكامل بالقوانُت واللوائح والتعليمات العامة -
 .3رقابة مدى التزام اإلدارات ادلختلفة بتطبيق النظام الداخلي يف إداراهتم -

 تطور الميثاق األخالقي ومعايير مهنة التدقيق الداخلي: المطلب الخامس

 تطور الميثاق األخالقي لمهنة التدقيق الداخلي: أوال

    تعرف األخبلقيات بصفة عامة أهنا رلموعة من ادلبادئ أو القيم اليت تتمثل يف القوانُت، القواعد التنظيمية، 
 .4ادلواعظ الدينية، مواثيق العمل للجماعات ادلهنية مثل احملاسبُت ومواثيق السلوك يف ادلنظمات ادلختلفة

    وتعترب القواعد األخبلقية ضرورية ومناسبة دلهنة التدقيق الداخلي، مت وضعها كما ىي عليو استنادا للثقة 
 .5(التحكم)ادلوضوعية فيها هبدف تأكيد ادلخاطر، الرقابة والتوجيو 

:     وبناءا على مفهوم التدقيق الداخلي اجلديد وأىدافو فقد قسم ادليثاق األخبلقي إذل مكونُت أساسيُت وعلا
ادلبادئ ادلرتبطة بادلهنة وتطبيق معايَت التدقيق الداخلي وقواعد السلوك واليت تصف معيار السلوك ادلتوقع للمدققُت 

                                                             
. 57 خلف عبد اهلل الوردات، مرجع سابق، ص 1
، رللة أداء ادلؤسسات اجلزائرية، "التدقيق الداخلي كأحد أىم اآلليات يف نظام احلوكمة ودوره يف الرفع من جودة األداء يف ادلؤسسة" شريقي عمر،  2

. 126، ص2015، يوليو، 7العدد
. 56 خلف عبد اهلل الوردات، مرجع نفسو، ص 3
. 68 براعلة كنزة، مرجع سابق، ص 4
. 115 خلف عبد اهلل الوردات، مرجع نفسو، ص 5
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، 1الداخليُت، وتساعد يف تفسَت ادلبادئ يف التطبيق العملي وادلعدة كدليل للسلوك األخبلقي للمدققُت الداخليُت
 :وقد تضمن كل مبدأ رلموعة من القواعد السلوكية كما يلي

 النزاىة: المبدأ األول

 :  ويتضمن القواعد السلوكية التالية

 .غلب على ادلدققُت الداخليُت أداء عملهم بأمانة وحذر ومسؤولية -
غلب على ادلدققُت الداخليُت أن ػلافظوا على القانون ويتوقعوا اكتشاف أية أفعال بواسطة القانون أو  -

 .ادلهنة
غلب على ادلدققُت الداخليُت أن ال يشًتكوا يف أنشطة غَت قانونية أو غَت معروفة تكون معيبة دلهنة التدقيق  -

 .الداخلي أو ادلنظمة اليت يعملون هبا
غلب على ادلدققُت الداخليُت أن ػلًتموا ويساعلوا يف ربقيق األىداف الشرعية واألخبلقية للمنظمة اليت  -

 .2يعملون هبا

 الموضوعية:  المبدأ الثاني

     فعلى ادلدققُت الداخليُت أن ال يشًتكوا يف أي نشاط أو عبلقة قد تفسد أو يفًتض أهنا تفسد تقييمهم غَت 
ادلتحيز، وتتضمن ىذه ادلشاركة األفعال أو العبلقات اليت من ادلمكن أن تعيق مصلحة ادلنشأة، كما يتوجب على 

ادلدققُت الداخليُت عدم قبول أي شيء قد يفسد أو يفًتض أن يفسد أحكامهم ادلهنية، كما عليهم اإلفصاح عن 
كل احلقائق ادلادية ادلعروفة لديهم، واليت إن دل يتم اإلفصاح عنها فقد تشوه أو ربرف التقرير عن األنشطة ربت 

 . 3التدقيق

 

 

                                                             
، "دور معايَت ادلراجعة الداخلية الدولية يف تفعيل عملية ادلراجعة الداخلية يف ضوء األثر الفعال للحوكمة" عبد احلميد السيد، ، الفرماوي وائل ػلي 1

. 390، ص2014 ،، مصر2اجمللة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، العدد 
. 48، ص2011، دار صفاء، الطبعة األوذل، األردن، التدقيق الداخلي والحكومي أمحد حلمي مجعة،  2
. 117 خلف عبد اهلل الوردات، مرجع سابق، ص 3
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 السرية: المبدأ الثالث

    فعلى ادلدققُت الداخليُت أن يتعقلوا فيما يتعلق باستخدام ومحاية ادلعلومات ادلكتسبة عند قيامهم بواجباهتم وأن 
ال يستخدموا ادلعلومات ألي غرض شخصي أو بأي أسلوب ال يتفق مع القانون أو يضر باألىداف الشرعية 

 .1األخبلقية

 الكفاءة المهنية: المبدأ الرابع

    فعلى ادلدققُت الداخليُت تأدية اخلدمات بادلعرفة وادلهارة الضرورية واخلربة طبقا دلعايَت ادلمارسة ادلهنية للتدقيق 
 .2الداخلي، كما عليهم التحسُت ادلستمر لكفاءهتم وفعالية وجودة خدماهتم

 تطور معايير مهنة التدقيق الداخلي: ثانيا

    تتم أنشطة التدقيق الداخلي يف بيئات ثقافية وقانونية واقتصادية متباينة ويتم تنفيذىا داخل شركات تتباين 
أىدافها وأحجامها وىياكلها التنظيمية، ومن خبلل أشخاص سلتلفُت، وكل تلك الفروق واالختبلفات قد تؤثر 

، لذلك ال بد من تقوًن وتطوير معايَت التدقيق الداخلي 3على شلارسة أنشطة التدقيق الداخلي يف البيئات ادلختلفة
 اإلطار العام دلعايَت 1978، حيث وضع معهد ادلدققُت الداخليُت بأمريكا سنة 4يف ضوء متطلبات احلوكمة

 معايَت عامة مت تبويبها يف رلموعات وتتضمن 5، وتكونت من 1993التدقيق الداخلي واليت قد مت تعديلها سنة 
، حيث 2004 جانفي 1 وشرع يف العمل هبا يف 2003 معيارا فرعيا، وقد كان آخر تعديل ذلا يف ديسمرب 25

يتكون اإلطار العام دلعايَت التدقيق الداخلي اجلديدة وادلعدلة من رلموعتُت علا معايَت السمات ومعايَت األداء، وكل 
 :منهما ينطبق على خدمات التدقيق الداخلي بشكل عام

 وىي اليت تتناول معايَت مسات وخصائص ادلنظمات واألفراد الذين يؤدون :(سلسلة األلف)معايير السمات  -1
 :، وتتكون ىذه ادلعايَت من5أنشطة التدقيق الداخلي

                                                             
. 391 عبد احلميد السيد، مرجع سابق، ص، الفرماوي وائل ػلي 1
. 49، صسابق، مرجع التدقيق الداخلي والحكومي أمحد حلمي مجعة،  2
 سبتمرب ،، ادلغرب23، رللة الفقو والقانون، العدد "إشكالية تطوير التدقيق الداخلي يف ادلؤسسات يف ظل إطار حوكمة الشركات" العياشي زرزار،  3

. 63، ص2014
. 208 خريسات عبل زلمد، العمري رانية زلمد، مرجع سابق، ص 4
 .73،74 براعلة كنزة، مرجع سابق، ص 5
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الغرض من ادلسؤوليات ادللقاة على عاتق القائمُت بأنشطة التدقيق الداخلي والغرض : 1000معيار رقم  -
من السلطات ادلمنوحة ذلم ووجوب تدوينها رمسيا يف الئحة التدقيق الداخلي اليت يتم اعتمادىا من أعلى 

 .سلطة يف الشركة
االستقبللية بالنسبة ألنشطة التدقيق الداخلي وادلوضوعية يف أداء ىذه األنشطة : 1100معيار رقم  -

 .وادلوضوعية يف إبداء الرأي النهائي للمدققُت الداخليُت
الرباعة يف أداء ادلدقق الداخلي ألنشطة التدقيق الداخلي وبذل العناية ادلهنية البلزمة يف : 1200معيار  -

 .تأديتها
 .1جودة التدقيق الداخلي وخضوعو لعمليات التقوًن والتحسُت: 1300معيار  -

 وىي اليت تصف طبيعة أنشطة التدقيق الداخلي وادلعايَت اليت من خبلذلا :(سلسلة األلفين)معايير األداء  -2
 :، وتتكون ىذه ادلعايَت2يتم قياس أداء تلك األنشطة

تقع مسؤولية إدارة نشاط التدقيق الداخلي على مدير قسم التدقيق يف الشركة، وغلب : 2000معيار رقم  -
 .أن تتميز ىذه اإلدارة بالكفاءة والفاعلية خللق قيمة إضافية للشركة

طبيعة عمل التدقيق الداخلي، حيث غلب على نشاط التدقيق الداخلي التقوًن : 2100معيار رقم  -
 .وادلساعلة يف ربسُت إدارة ادلخاطر والرقابة والسيطرة وحوكمة الشركات

 .زبطيط مهمة العمل: 2200معيار رقم  -
 .أداء مهمة العمل: 2300معيار رقم  -
 .توصيل النتائج بالوقت والطريقة ادلناسبُت: 2400معيار رقم  -
متابعة التقدم، فعلى مدير قسم التدقيق الداخلي احلرص على تأسيس نظام للعمل : 2500معيار رقم  -

 .واحلفاظ عليو ومراقبتو وإيصال النتائج لئلدارة
قبول اإلدارة للمخاطر، فعلى مدير قسم التدقيق يف الشركة التأكد من ادلستوى الذي : 2600معيار رقم  -

تتقبلو اإلدارة من ادلخاطر، وإذا أحس أنو أعلى من ادلستوى الذي ؽلكن للشركة أن تتحملو عليو أن يناقش 
 .  3ادلوضوع مع اإلدارة العليا، لَتفع إذل رللس اإلدارة إذا دل يتم احلل

                                                             
. 63،64، مرجع سابق، ص"إشكالية تطوير التدقيق الداخلي يف ادلؤسسات يف ظل إطار حوكمة الشركات" العياشي زرزار،  1
. 74 براعلة كنزة، مرجع سابق، ص 2
. 64 العياشي زرزار، مرجع نفسو، ص 3
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     وقد حدد معهد ادلدققُت الداخليُت األمريكي يف مقدمة معايَت ادلمارسة ادلهنية للتدقيق الداخلي أىداف ىذه 
 :ادلعايَت كاآليت

 .بيان ادلبادئ األساسية اليت سبثل ادلمارسة ادلهنية للتدقيق الداخلي -
 .وضع إطار األداء وتعزيز القيمة ادلضافة اليت ربققها أنشطة التدقيق الداخلي إذل أوسع مدى شلكن -
 .وضع أسس لقياس وتقييم أداء التدقيق الداخلي -
 .1ربسُت العمليات التنظيمية والتشغيلية -

 :   إن أىم التطورات يف معايَت التدقيق الداخلي كالتارل

 بالنسبة للمجموعة األولى من المعايير: أوال

 بشأن االستقبللية وادلوضوعية أنو إن تعرضت االستقبللية أو ادلوضوعية 1100/1130     تضمن ادلعيار 
للتهديد شكبل أو موضوعا، فإنو ينبغي اإلببلغ عن ذلك للجهات ادلعنية، ويتوقف مدى اإلببلغ على طبيعة 

 :العوامل اليت هتدد االستقبللية أو ادلوضوعية، ومن ىذه العوامل ما يلي

 (:11130A( - )1A)بالنسبة لخدمة التأكيد  -1
على ادلدققُت الداخليُت االمتناع عن تقييم عمليات زلددة سواء كانوا مسؤولُت عن تقييمها يف السابق،  -

فمن ادلفًتض أن تتأثر ادلوضوعية على ضلو سليب إن أدى ادلدقق خدمات عن نشاط كان مسؤوال عنها 
 .سابقا

 .غلب أن يكون ىناك طرف خارجي مسؤول عن الوظائف اليت يؤديها كبَت ادلدققُت -
 (:11130C(-)2C)بالنسبة لخدمة االستشارة  -2

 .يستطيع ادلدققون الداخليون تقدًن خدمات استشارية عن عمليات كانوا مسؤولُت عنها سابق -
إذا كان ىناك احتمال لوقوع ما يهدد استقبللية أو موضوعية ادلدققُت الداخليُت عند أدائهم خدمات  -

 .استشارية فإنو غلب اإلفصاح عن ذلك للعميل قبل قبول تقدًن االستشارة

 : بشأن العناية ادلهنية البلزمة ما يلي1200/1220   كما تضمن ادلعيار 
                                                             

، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، " دبعايَت التدقيق الداخلي الدورل يف شركات الكهرباء األردنيةااللتزاممدى " سويدان ميشيل، أبو زراق ببلل،  1
. 542، ص2013 ، األردن،3العدد
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 (:11220A( - )2A)بالنسبة لخدمة التأكيد  -1
 :ينبغي أن يلتزم ادلدقق الداخلي بالعناية ادلهنية الواجبة، وأن يأخذ يف االعتبار -

 مدى العمل ادلطلوب ألداء أىداف التدقيق. 
 مدى كفاية وفعالية إدارة ادلخاطرة وعمليات التحكم والرقابة. 
 احتمال حدوث أخطاء جوىرية أو حاالت عدم التزام. 
 تكلفة العمل ادلؤدي قياسيا دلنافعو. 

 .ينبغي أن ينتبو ادلدقق الداخلي للمخاطر اجلوىرية اليت قد تؤثر على األىداف والعمليات أو ادلوارد -
 (11130A)بالنسبة لخدمة االستشارة  -2

    ينبغي أن يبذل ادلدقق الداخلي العناية ادلهنية الواجبة أثناء قيامو بعملو االستشاري، وأن يأخذ بعُت االعتبار ما 
 :يلي

 .حاجات وتوقعات العميل دبا يف ذلك توصيل النتائج إليو -
 .التعقد النسيب ومدى العمل ادلطلوب لتحقيق أىداف العمل -
 .تكلفة العمل االستشاري قياسا إذل ادلنافع ادلختلفة منو -

 بالنسبة للمجموعة الثانية من المعايير: ثانيا

 : بشأن التخطيط إذل ما يلي2010لقد أشار ادلعيار 

غلب على كبَت ادلدققُت وضع اخلطط اخلاصة بادلخاطر لتحديد أولويات نشاط التدقيق الداخلي دبا  -
 :يتماشى مع األىداف التنظيمية مع مراعاة ما يلي

  2010بالنسبة لخدمة التأكيد( A2) : ينبغي أن تسند خطة نشاط التدقيق الداخلي على تقييم
 .ادلخاطر اليت تتم مرة كل سنة على األقل
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  2010بالنسبة لخدمة االستشارة( C1) : فعلى كبَت ادلدققُت النظر يف أمر قبول االستشارات
بناءا على استهداف ربسُت إدارة ادلخاطر وربسُت عمليات ادلنظمة، وينبغي أن تشتمل اخلطة على األعمال 

 . 1االستشارية ادلزمع القيام هبا

 (سلسلة األلف)معايير السمات : 04الجدول رقم 

            معايير السمات المجموعة األولى
   الغرض والسلطة وادلسؤولية 1000
   االستقبللية وادلوضوعية 1100

  االستقبلل التنظيمي 1110 
  ادلوضوعية الفردية 1120 
  هتديد االستقبلل أو ادلوضوعية 1130 

   الكفاءة والعناية ادلهنية البلزمة 1200
  الكفاءة ادلهنية 1210 
  العناية ادلهنية البلزمة 1220 
  التطوير ادلهٍت ادلستمر 1230 

   تأكيد اجلودة وبرامج التحسُت 1300
  تقييم برامج اجلودة 1310 
 التقييم الداخلي 1311  
 التقييم اخلارجي 1312  
  التقرير عن برامج اجلودة 1320 
استخدام عبارة لقد دققنا وفق  1330 

 ادلعايَت
 

  اإلفصاح عن عدم اإلذعان 1340 

                                                             
. 53، مرجع سابق، صالتدقيق الداخلي والحكومي أمحد حلمي مجعة،  1
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 معايير األداء: 05الجدول رقم 

 معايير األداء المجموعة الثانية
   إدارة أنشطة التدقيق الداخلي 2000

  التخطيط 2010 
  االتصال وادلوافقة 2020 
  إدارة ادلوارد 2030 
  السياسات واإلجراءات 2040 
  التنسيق 2050 
التقرير إذل رللس اإلدارة  2060 

 واإلدارة العليا
 

   طبيعة العمل 2100
  إدارة ادلخاطر 2110 
  الرقابة 2120 
  احلوكمة 2130 

   زبطيط ادلهمة 2200
  اعتبارات التخطيط 2201 
  أىداف ادلهمة 2210 
  نطاق ادلهمة 2220 
  زبصيص موارد ادلهمة 2230 
  برنامج عمل ادلهمة 2240 

   أداء ادلهمة 2300
  ربديد ادلعلومات 2310 
  التحليل والتقييم 2320 
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  تسجيل ادلعلومات 2330 
  اإلشراف على ادلهمة 2340 

   توصيل النتائج 2400
  معايَت التوصيل 2410 
  جودة االتصال 2420 
 السهو واخلطأ 2421  
اإلفصاح عن عدم اإلذعان  2430 

 للمعايَت
 

  نشر النتائج 2440 
   برامج ادلراقبة 2500
   قبول اإلدارة للمخاطر 2600

 .84،85،86، مرجع سابق، صالتدقيق الداخلي والحكوميأمحد حلمي مجعة، : المصدر

 دور التدقيق الداخلي في تفعيل الحوكمة وعالقتو بالتدقيق الخارجي: المبحث الثالث

    إن زيادة االىتمام دبوضوع احلوكمة زاد من احلاجة إذل توفَت معلومات مالية وزلاسبية أكثر دقة وعدال     
لتحسُت أداء ادلؤسسات، وكذا طمأنة أصحاب ادلصلحة وزيادة ثقتهم، ىذا ما زاد من أعلية التدقيق الداخلي 

باعتباره جزء من نظام الرقابة الداخلية ودلا لو من دور ىام يف توفَت بيانات دقيقة لئلدارة لتوجيو السياسة العامة 
للشركة، تقييم ومتابعة نظام الرقابة الداخلية وحسن إدارة ادلخاطر، وكذا ما يتميز بو من عبلقة تعاونية مع التدقيق 

 .  اخلارجي، ويعد بذلك كآلية من آليات احلوكمة

 دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر لتفعيل للحوكمة: المطلب األول

 لمحة تاريخية حول إدارة المخاطر -1

     لقد نشأت إدارة ادلخاطر من اندماج تطبيقات اذلندسة يف الربامج العسكرية والفضائية، والنظرية ادلالية 
والتأمُت يف القطاع ادلارل، وقد كان التحول من االعتماد على إدارة التأمُت إذل فكر إدارة ادلخاطر ادلعتمد على 
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، 1علم اإلدارة يف ربليل التكلفة والعائد والقيمة ادلتوقعة، وادلنهج العلمي الزباذ القرار يف ظل ظروف عدم التأكد
وقد بدأ االذباه العام لبلستخدام الراىن دلصطلح إدارة ادلخاطر يف أوائل اخلمسينيات، وكان من بُت ادلطبوعات 

 حيث طرح ادلؤلف ما بدا يف ذلك الوقت 1956عام " ىارفارد بيزنس ريفيو"ادلبكرة اليت أشَت فيها للمصطلح 
فكرة ثورية وىي أن شخصا ما بداخل ادلنظمة ينبغي أن يكون مسؤوال عن إدارة سلاطر ادلنظمة البحتة، حيث أن 
اذلدف من ىذا ادلقال ىو ربديد أىم مبادئ برنامج عملي إلدارة ادلخاطر، ويتطلب ذلك إغلاد تصور دلن ينبغي 

أن يكون مديرا متفرغا للمخاطر يف الشركة الكبَتة، ويف ذاك الوقت كان يوجد لدى عدد كبَت من الشركات 
، وبالتدرج مت إسناد وظيفة شراء التأمُت كمسؤولية "مدير التأمُت"الكربى بالفعل مركز وظيفي يشار لو باسم 

زلددة ألخصائيُت من داخل الشركات، وقد حدث االنتقال من إدارة التأمُت إذل إدارة ادلخاطر عرب فًتة من الوقت 
وقد سار بشكل مواز لتطوير علم إدارة ادلخاطر األكادؽلي، وقد بدت فلسفة إدارة ادلخاطر منطقية ومعقولة، 

 .  2وانتشرت من منظمة ألخرى

 تعريف المخاطر -2

      تعرف ادلخاطر من وجهة نظر احملاسبون اإلداريون على أهنا احتمال وقوع اخلسائر واإلصابات والنتائج 
 فإن األحداث قد تكون إغلابية أو سلبية أو إغلابية (COSO,2004)السلبية أو العكسية، ويف ضوء تقرير 

وسلبية معا، واألحداث اليت ذلا أثر سليب سبثل ادلخاطر اليت تعيق خلق القيمة أو تؤثر سلبا على القيمة احملققة 
 . 3حاليا

     ويعرف اخلطر بأنو حدث أو تأثَت يهدد النجاح يف إصلاز أعمال ادلنظمة من حيث الوقت أو اجلودة، كما 
بأنو االلتزام الذي ػلمل يف جوانبو عدم التأكد باحتمال الضرر أو اخلسارة أو قد يكون  (Alain 2000)عرفو 

بأن اخلطر ىو ظاىرة معقدة ربتوي على أبعاد مادية ونقدية وثقافية  ( Begum 2009)وقوع منفعة، كما أشار 

                                                             
أعلية بناء أنظمة إلدارة ادلخاطر دلواجهة األزمات يف ادلؤسسات ادلالية، ادللتقى العلمي الدورل حول األزمة ادلالية واالقتصادية " عصماين عبد القادر،  1

. 4ص ،2009 أكتوبر 21-20 سطيف، ، وعلوم التسيَت، جامعة فرحات عباساالقتصادية، كلية العلوم "الدولية واحلوكمة العادلية
. 46،48،50، ص2007، اإلسكندرية الدار اجلامعية، ،(أفراد، إدارات، شركات، بنوك )إدارة المخاطر طارق عبد العال محاد،  2
مع دراسة تطبيقية يف  ERMأساليب احملاسبة اإلدارية ونظم الرقابة اإلدارية وادلدخل الشامل إلدارة ادلخاطر " الشيشيٍت حامت زلمد عبد الرؤوف،  3

. 274 ص،2013 ،، مصر3، اجمللة ادلصرية للدراسات التجارية، العدد "البنوك التجارية
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واجتماعية، ذبعل ادلخاطر أحداث غَت متوقعة واحتماالت أو نتائج غَت مؤكدة، وؽلكن أن تؤثر على أىداف 
 .  1ادلنظمة بالكلفة أو بالوقت أو باجلودة الضعيفة

 تعريف معهد ادلراجعُت الداخليُت بأن اخلطر ىو عدم التأكد من حدوث حدث picketit    كما قدم أيضا 
معُت والذي يكون لو تأثَتات على ربقيق األىداف، وغلب األخذ بعُت االعتبار أن ربقيق األىداف لو حدان 

فيتمثل احلد األدىن يف التهديدات أو التأثَتات السلبية اليت قد تعوق ربقيق ىذه األىداف أما احلد األعلى فيتمثل 
 .   2يف الفرص

 :تعد من أىم ادلخاطر اليت تتعرض ذلا منظمات األعمال ما يلي: أنواع المخاطر -3
 .ادلخاطر اليت سبس منتجات ادلنظمة وادلتعاملُت معها يف ىذا اجملال -
 .ادلخاطر اليت هتدد مسعة ادلنظمة ومصداقيتها وتنال من ثقة ادلتعاملُت معها -
 .3ادلخاطر اليت ربدث يف ادلنظمة على ادلستوى الداخلي واخلارجي -

     وىناك العديد من ادلخاطر اليت ؽلكن أن تتعرض ذلا ادلنشأة دبختلف أنواعها وأنشطتها سواء بالنسبة إذل 
 :عملياهتا أو أصوذلا، وؽلكن تلخيص أىم أنواع ادلخاطر اليت ؽلكن أن تتعرض ذلا أية منشأة فيما يلي

 . وتتمثل ىذه ادلخاطر يف عدم قدرة ادلصرف على جذب عمبلء ومودعُت:  سلاطر التمويل -
 .وذلك ارتفاعا أو اطلفاضا:  سلاطر تغَت أسعار الفائدة -
 . سلاطر تغَت أسعار الصرف -
 .وىي ادلخاطر الناذبة عن اطلفاض القيمة احلقيقية للموجودات:  سلاطر التضخم -
وىي ادلخاطر ادلصاحبة لعملية اإلقراض، وتكون ناذبة عن عدم مقدرة العميل :  ادلخاطر االئتمانية -

 .ادلقًتض على الوفاء بالتزاماتو ذباه ادلصرف يف ادلوعد احملدد
وىي ادلخاطر الناشئة عن عدم قدرة ادلصرف على الوفاء بالتزاماتو عندما تستحق األداء :  سلاطر السيولة -

 .من خبلل توفَت األموال البلزمة لذلك دون ربمل أي خسارة
                                                             

، رللة جامعة األنبار للعلوم "مدخل نظري ربليلي: تأثَت إدارة ادلخاطر وفوائدىا يف ادلنظمات" العنزي سعد علي محود، الدليمي عراك عبود عميد، 1
. 570، ص2015 ،، العراق13، العدد  واإلداريةاالقتصادية

جامعة –كلية التجارة )، رللة التجارة والتمويل "دراسة ميدانية: دور ادلراجعة الداخلية يف إدارة ادلخاطر يف بيئة األعمال ادلصرية" راضي زلمد سامي،  2
. 7، ص2014 ،، مصر2، العدد  (طنطا

. 21، ص2006 عمان، ،، دار كنوز ادلعرفة، الطبعة األوذلمين والمخاطرأإدارة الت زيد منَت عبوي،  3
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وتتجسد يف سلاطر التعرض للخسائر نتيجة التغَتات غَت ادلتوقعة يف القيمة السوقية :  سلاطر السوق -
 .لؤلدوات ادلالية

وىي ادلخاطر الناذبة عن عدم كفاءة العمليات الداخلية لؤلفراد أو ضعف أنظمة :  ادلخاطر التشغيلية -
 . 1ادلعلومات

وىي اخلسائر احملتملة الناذبة عن الغرامات والعقوبات واجلزاءات ادلطبقة على البنوك يف :  ادلخاطر القانونية -
حالة إخفاقها يف التزاماهتا التعاقدية والقانونية، أو نتيجة تطبيقها لنصوص العقد بشكل سلالف أو لكون 
 .تلك النصوص اليت تعكس احلقوق وااللتزامات التعاقدية للبنك وأو الطرف ادلقابل بشكل واضح وسليم

وىي سلاطر تعرض طرف مقابل طرف رئيسي لئلخفاق يف عملية تتضمن أداة مالية :  سلاطر الوساطة -
 .2يضمن البنك التنفيذ النهائي ذلا

 : تعرف إدارة ادلخاطر أهنا:تعريف إدارة المخاطر -4

عبارة عن منهج أو مدخل علمي للتعامل مع ادلخاطر البحتة عن طريق توسع اخلسائر العارضة احملتملة       "
وتصميم وتنفيذ إجراءات من شأهنا أن تقلل إمكانية حدوث اخلسارة أو األثر ادلارل للخسائر اليت تقع إذل احلد 

 . 3"األدىن

اإلدارة اليت تعٌت بشكل نظامي ومستمر بإدراك وربديد وتقدًن وتقييم العوامل اليت هتدد أصول وقدرات      "
 . 4"وأىداف ادلنظمة ومسعتها وزلاولة السيطرة عليها لتجنب األزمات مستقببل للمنظمات

عملية صممها ونفذىا رللس إدارة كيان ما، إدارتو وأي موظف كجزء من تنفيذ إسًتاتيجية الكيان بأكملو،      "
لتحديد األحداث احملتملة اليت قد تؤثر على إدارة ادلخاطر، من خبلل تقدًن ضمان معقول فيما يتعلق بتحقيق 

 .5"أىداف الكيان

                                                             
، -، الفكر احملاسيب-"دراسة ميدانية على ادلصارف التجارية الليبية–دور ادلراجع الداخلي يف إدارة ادلخاطر ادلصرفية " الشيخي ادلعتز رمضان بوبكر،  1

. 274،275، ص2013ديسمرب مصر، ، 4العدد 
. 277،278 الشيشيٍت حامت زلمد عبد الرؤوف، مرجع سابق، ص 2
. 51 طارق عبد العال محاد، مرجع سابق، ص 3
. 21 زيد منَت عبوي، مرجع سابق، ص 4

5 Mohamed Hamzaoui, op.cit, p79. 
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التحكم يف اخلطر عن طريق احلد من تكرار حدوثو من جهة والتقليل من حجم اخلسائر ادلتوقعة من جهة     "
أخرى وذلك بأقل كلفة شلكنة، وبذلك يكون من مسؤولية الشخص أو اجلهة ادلسؤولة عن إدارة اخلطر وازباذ 

القرارات اخلاصة هبا أن تكتشف اخلطر أوال مث القيام بتحليل وتصنيف تلك األخطار مث حساب احتمال ربقق 
ىذا اخلطر وحساب حجم اخلسائر ادلتوقعة يف حال وقوع اخلطر وذلك سبهيدا لقياس اخلطر كميا مث اختبار أفضل 

 .1"الوسائل وأصلحها دلواجهة تلك األخطار واحلد من آثارىا

رلموعة من العمليات اليت يؤثر فيها رللس إدارة الشركة وادلديرين التنفيذيُت، وادلطبقة يف وضع اإلسًتاتيجيات    "
على مستوى الشركة ككل واليت مت تصميمها هبدف ربديد األحداث احملتملة اليت ؽلكن أن تؤثر على الشركة، 

وإدارة ادلخاطر ادلرتبطة هبا لكي تكون يف مستوى مقبول للشركة، وتقدًن تأكيدات مناسبة متعلقة بتحقيق الشركة 
 .   2"ألىدافها

 : إن أىم خصائص إدارة ادلخاطر ما يلي:خصائص إدارة المخاطر -5
 .أهنا عملية مستمرة فمخاطر النشاط تتغَت بصورة مستمرة تبعا لتغَت األحداث احمليطة بادلنشأة -
 .تنفيذ إدارة ادلخاطر يف إطار إسًتاتيجية ادلنشأة وعرب كافة ادلستويات التنظيمية -
تصمم لتعريف األحداث اجلوىرية اليت تؤثر على ادلنشأة وعلى إدارة ادلخاطر وذلك يف حدود مدى  -

 .قابلية ادلنشأة لتحمل ادلخاطر
 . 3توفر تأكيد معقول إلدارة ادلنشأة ورللس اإلدارة عن مدى ربقيق األىداف ادلرغوبة -

 بتحديد ادلبادئ التالية إلدارة ادلخاطر، حيث ينبغي إلدارة ادلخاطر ISO   كما قامت ادلنظمة الدولية للمعايرة 
 :أن

 .زبلق القيمة -
 .تكون جزء ال يتجزأ من العمليات التنظيمية ومن عملية صنع القرار -
 .تعاجل عدم التأكد وتكون على أساس أفضل بادلعلومات ادلتاحة -
 .تكون مصممة خصيصا إلدارة ادلخاطر وتتم بشكل منهجي ومنظم -

                                                             
. 41، ص2007 دار احلامد، الطبعة األوذل، عمان، إدارة الخطر والتأمين، أسامة عزمي سبلم، شقَتي نوري موسى،  1
.  145، مرجع سابق، صحوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيين زلمد مصطفى سليمان،  2
. 275 الشيخي ادلعتز رمضان بوبكر، مرجع سابق، ص 3
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 .تأخذ يف احلسبان العوامل البشرية، وتكون قادرة على التحسُت ادلستمر -
 .1تكون ديناميكية، مستمرة، شفافة وشاملة، تستجيب للتغيَت -
 أىداف إدارة المخاطر -6

    يتم تعظيم قيمة الشركة عندما تقوم اإلدارة بوضع اإلسًتاتيجيات واألىداف يف ضوء وجود توازن مثارل بُت 
أىداف النمو والرحبية وبُت ادلخاطر ادلرتبطة هبا وأيضا عندما تقوم بتوزيع مواردىا بغرض ربقيق أىدافها بكفاءة 

 :وفعالية، حيث تتمثل أىداف إدارة ادلخاطر فيما يلي

تقييم البدائل اإلسًتاتيجية ووضع األىداف اخلاصة هبا ووضع اآلليات ادلناسبة إلدارة ادلخاطر ادلرتبطة  -
 .بتلك األىداف

القدرة على ربديد واختيار األسلوب ادلناسب للتعامل مع اخلطر وادلتمثلة يف ذبنب اخلطر أو زبفيضو أو  -
 .مشاركتو مع طرف آخر أو قبولو

ربسُت قدرة الشركة على ربديد األحداث احملتملة ووضع األساليب ادلناسبة للتعامل معها، األمر الذي  -
 .يؤدي إذل زبفيض ادلفاجآت وما يرتبط هبا من تكاليف أو خسائر ربدث للعمليات التشغيلية

حصول اإلدارة على معلومات كاملة عن ادلخاطر ؽلكنها من تقدير رأس ادلال اإلمجارل ادلطلوب وربسُت  -
 .   2عملية توزيعو على األنشطة التشغيلية

 .تقدًن إطار عمل للمنظمة هبدف دعم تنفيذ النشاطات ادلستقبلية بأسلوب متناسق ومسيطر عليو -
إعداد أساليب الزباذ القرار وربديد األولويات من خبلل اإلدراك الشامل للفرص وادلخاطر والتغَتات اليت  -

 .تواجو نشاطات ادلنظمة
 .ادلساعلة يف زبصيص موارد ادلنظمة واالستخدام الفعال ذلا -
 .دعم ادلوارد البشرية وقاعدة بيانات ادلنظمة -
 .زبفيض التغَتات غَت األساسية يف النشاطات التنظيمية -
 .3محاية وتطوير موارد وموجودات ادلنظمة -

 
                                                             

. 6 عصماين عبد القادر، مرجع سابق، ص 1
. 146،147ص، مرجع سابق، عضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيينأحوكمة الشركات ودور  زلمد مصطفى سليمان،  2
. 574 العنزي سعد علي محود، الدليمي عراك عبود عميد، مرجع سابق، ص 3
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تساعد إدارة ادلخاطر على التعامل مع ظروف عدم التأكد وما ينتج عنها من سلاطر : أىمية إدارة المخاطر -7
 :وفرص ربمي وتضيف قيمة إذل أصحاب ادلصاحل من خبلل ما يلي

 .ربليل وتقييم ادلخاطر ادلتعلقة باألنشطة وادلنتجات واخلدمات اجلديدة والقائمة -
 .مساعدة اإلدارة العليا يف الًتكيز على االضلرافات والقضايا اليت ربتاج لبلنتباه -
 .زبفيض تعرض ادلنشأة للمفاجآت أو األزمات اخلانقة -
 .إعداد ومتابعة التقارير واجلداول وادلؤشرات دلتابعة قياس وإدارة ادلخاطر -
 .   1زيادة إمكانية ربقيق األىداف اإلسًتاتيجية -
 .مساعدة ادلؤسسة على ربقيق أىداف الرحبية واألداء والوقاية من ضياع ادلوارد -
توفَت معلومات مالية موثوقة وضمان االمتثال للقوانُت واللوائح، وبالتارل ذبنب الوقوع يف سلالفات تشوه  -

 .2السمعة أو أي عواقب أخرى مضرة للمؤسسة
 .تعزيز قدرة العاملُت دلقابلة سلاطر األعمال والدفاع عن األعمال من ادلخاطر -
تتعاظم أعلية إدارة ادلخاطر يف زبطيط األعمال بسبب تسارع وتَتة التغَت وعدم إمكانية االعتماد على  -

اخلربة ادلاضية بشكل كبَت وبسبب تزايد الكوارث الكبَتة اليت كان من ادلمكن تفاديها وإدارهتا بشكل 
 .أفضل

 .قياس حجم عدم التأكد الذي ؽلكن أن تتقبلو ادلنظمة لتتمكن من ربقيق أىدافها اإلسًتاتيجية -
 .ادلساعلة يف ربقيق التوازن اإلسًتاتيجي األمثل بُت العوائد وادلخاطر ادلرتبطة هبا -
 .  3التأكيد جمللس اإلدارة حباجة ادلنظمة الذباه كل ادلديرين بالتفكَت يف ادلخاطر اليت تنطوي عليها قراراهتم -

 :تشمل عمليات إدارة ادلخاطر ما يلي: عملية إدارة المخاطر -8
 تتمثل اخلطوة األوذل يف عملية إدارة ادلخاطر يف تقرير ما تود ادلنظمة أن يفعلو :تقرير األىداف والغايات -

برنامج إدارة ادلخاطر اخلاص هبا بدقة، وللحصول على أقصى فائدة من النفقات ادلرتبطة بإدارة ادلخاطر ينبغي 
وضع خطة وإال يصبح النظر إذل عملية إدارة ادلخاطر بأهنا سلسلة من ادلشاكل الفردية ادلنعزلة وليس مشكلة 
واحدة، وال يكون ىناك قواعد إرشادية ربقق االتساق ادلنطقي عند التعامل مع سلاطر ادلنظمة، وىناك العديد 

                                                             
. 276 الشيخي ادلعتز رمضان بوبكر، مرجع سابق، ص 1

2 Mohamed Hamzaoui, op.cit, p79. 
. 575، صسابق العنزي سعد علي محود، الدليمي عراك عبود عميد، مرجع  3
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من األىداف ادلتنوعة لوظيفة إدارة ادلخاطر لكن أوذلا ىو ضمان استمرارية وجود ادلنظمة ككيان عامل يف 
سياسة إدارة ادلخاطر "االقتصاد، حيث يتم غالبا إضفاء الصبغة الرمسية على أىداف إدارة ادلخاطر يف 

اليت تنص على األىداف وتصف التدابَت البلزمة لبلوغها، ومن الناحية ادلثالية ينبغي أن تصدر " ادلؤسسية
األىداف وسياسة إدارة ادلخاطر عن رللس إدارة الشركة، ذلك أن ادلسؤولية النهائية عن احلفاظ على أصول 

ادلنظمة تقع على عاتقهم، وعند صياغة األىداف وسياسة إدارة ادلخاطر غلوز جمللس اإلدارة أن يتلقى النصح 
 .1من مدير ادلخاطر العامل كاستشاري أفراد

تعد ىذه ادلرحلة أساسية إلدارة ادلخاطر، إذ تكتشف وربدد ادلخاطر احملتملة اليت ربدث : تحديد المخاطر -
بشكل كبَت واألحداث األخرى اليت ربدث بشكل أقل من ذلك، حيث يتم التحقق من ادلخاطر من خبلل 

النظر يف نشاطات ادلنظمة وزلاولة إدخال األحداث اجلديدة اليت ستنشأ يف ادلستقبل بسبب تغَتات البيئة 
 .2الداخلية واخلارجية

، حيث تقوم ىذه "إدارة اخلطر والتأمُت"     ربديد واكتشاف اخلطر يتم من خبلل وجود إدارة داخل ادلشروع 
بغرض اكتشاف األخطار ... اإلدارة بدراسة أوجو النشاط ادلختلفة بادلشروع من إنتاج وزبزين، بيع، شراء، سبويل

اليت يتعرض ذلا ادلشروع سواء كانت ىذه األخطار قابلة للتأمُت أو غَت قابلة للتأمُت، وؽلكن ربقيق ىذه ادلهمة عن 
طريق وجود عبلقات وثيقة بُت إدارة ادلخاطر والتأمُت وسلتلف إدارات ادلشروع، دبا يضمن تباين البيانات 

وادلستندات والتوصيات بُت إدارة اخلطر والتأمُت واإلدارات األخرى، ويف سبيل تسهيل عملية اكتشاف اخلطر 
بادلشروع تقوم إدارة اخلطر والتأمُت بإعداد وتبويب شامل لؤلخطار ادلختلفة ادلتوقعة، وقد يتم التبويب على أساس 

مباشر أو غَت "موضوع اخلسارة أي اخلطر كأخطار األشخاص وادلمتلكات وادلسؤولية ادلدنية، أو نوع اخلطر
، إضافة إذل تبويب دلسببات اخلطر والعوامل ادلساعدة لو وأعلية اخلطر وطرق مواجهتو، حيث يتم ذلك يف "مباشر

ادلشروعات الكبَتة عن طريق إعداد دليل للخطر يتضمن توضيح األخطار حسب نوعيتها وبيانات تفصيلية أخرى 
 .      3عن مسببات اخلطر والعوامل ادلساعدة للخطر وأنواع اخلسائر وأنسب الطرق دلواجهتها

 من خبلل قياس احلجم احملتمل للخسارة واحتمال حدوث تلك اخلسارة مث ترتيب أولويات :تقييم المخاطر -
العمل، وسوف تتطلب سلاطر معينة بسبب وطأة اخلسارة احملتملة االىتمام هبا قبل سلاطر أخرى، ويف معظم 

                                                             
. 58،59 طارق عبد العال محاد، مرجع سابق، ص 1
. 576 العنزي سعد علي محود، الدليمي عراك عبود عميد، مرجع سابق، ص 2
 46 أسامة عزمي سبلم، شقَتي نوري موسى، مرجع سابق، ص 3
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األحوال سوف يكون ىناك عدد من ادلخاطر اليت تتطلب إيبلء قدر متساو من االىتمام هبا، حيث تركز 
 :رلموعة من ادلعايَت ادلمكن استخدامها يف وضع ترتيب أولوية على األثر ادلارل احملتملة للخسارة مثل

 كل ظروف التعرض للخسارة اليت تكون فيها اخلسائر احملتملة ذات حجم سوف : المخاطر الحرجة
 .ينتج عنو إفبلس

 ظروف التعرض للمخاطرة اليت لن يًتتب على اخلسائر احملتملة فيها اإلفبلس، : المخاطر الهامة
 .ولكنها سوف تستلزم من ادلنشأة االقًتاض دلواصلة العمليات

 ظروف التعرض للمخاطرة اليت ؽلكن تعويض اخلسائر احملتملة فيها اعتمادا على : المخاطر غير الهامة
 .1األصول احلالية للمنشأة أو دخلها دون أن يتسبب ذلك يف ضائقة مالية ال ضرورة ذلا

ىناك مدخبلن أساسيان للتعامل : (اتخاذ القرار)تحديد البدائل واختيار الوسيلة المناسبة لمواجهة الخطر -
الذي يركز على " الوقاية وادلنع"مع األخطار اليت تواجو الفرد أو ادلؤسسة، أوذلما مدخل التحكم يف اخلطر 

تدنية اخلسائر ادلتوقعة من وقوع اخلطر، أما مدخل ربويل اخلطر فَتكز على ترتيب رأس ادلال البلزم دلواجهة 
، وسبثل ىذه ادلرحلة مشكلة ازباذ 2اخلسائر الناذبة عن ربقق األخطار بعد تطبيق مدخل التحكم يف اخلطر

القرار حول التقنيات اليت ينبغي استخدامها يف التعامل مع كل سلاطرة، ويف بعض األحيان ترسى سياسة إدارة 
ادلخاطر بادلنظمة معايَت غلب تطبيقها عند اختيار التقنيات، وربدد القواعد اليت غلوز دلدير ادلخاطر العمل يف 
حدودىا، ويف حاالت أخرى ال توجد سياسة رمسية أو تكون ىذه السياسة مرسومة بشكل مرن يسمح بوجود 

، والزباذ قرار اختيار وسيلة معينة دلواجهة خطر 3حرية العمل والتصرف فتكون مسؤولية مدير ادلخاطر أكرب
معُت فإن مدير اخلطر يأخذ يف االعتبار احتمال وقوع اخلسارة، وحجم اخلسارة ادلادية احملتملة، والعوامل 

ادلساعدة للخطر وادلوارد ادلتاحة دلواجهة اخلسارة إذا ربققت، ويتم تقييم ادلزايا والتكاليف لكل وسيلة متاحة 
 ".أي ادلنفعة أكرب من الكلفة"دلواجهة اخلطر، وؽلكن اختيار الوسيلة اليت تزيد فيها ادلزايا على التكاليف 

فمثبل إذا كان القرار ىو ربويل اخلطر إذل جهة أخرى ىي شركة التأمُت فبل بد لنا من اختيار : تنفيذ القرار -
ادلؤمن ادلناسب والتفاوض معو مث التعاقد على التأمُت، أما إذا كان القرار يقتضي اختيار أسلوب منع اخلسارة 

                                                             
 .61،62 طارق عبد العال محاد ادلخاطر، مرجع سابق، ص 1
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فبل بد من تصميم برنامج معُت دلنع وقوع اخلسارة، وإذا ما كان القرار التأمُت الذايت فعلى ادلشروع إنشاء إدارة 
 .  1أو صندوق خاص ذلذا الغرض

 ذلك أن عملية إدراج ادلخاطر ال تتم يف فراغ فاألشياء تتغَت وتنشأ سلاطر جديدة وزبتفي :التقييم والمراجعة -
سلاطر قدؽلة لذلك فالتقنيات اليت كانت مناسبة العام ادلاضي مثبل قد ال تكون ادلثلى ىذا العام، فاالنتباه 

ادلتواصل مطلوب كما أن األخطاء ترتكب أحيانا ويسمح إجراء تقييم ومراجعة لربنامج إدارة ادلخاطر دلديري 
 .  2ادلخاطر دبراجعة القرارات واكتشاف األخطاء قبل أن تصبح باىظة التكاليف

 دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر لتفعيل الحوكمة -9

 يقوم التدقيق الداخلي بإضافة قيمة للشركة والعمل على ربقيق أىدافها من خبلل تقدًن تأكيد معقول على 
أن سلاطر الشركة تدار بفاعلية وكذا من خبلل التحسينات اليت تقدمها يف رلال إدارة ادلخاطر، فوظيفة التدقيق 
الداخلي قد اتسع نطاقها من دورىا التقليدي وىو التدقيق ادلارل إذل التدقيق اإلداري مث إذل الًتكيز على إضافة 

قيمة للشركة متمثلة يف تدقيق إدارة ادلخاطر وتطبيق مدخل التدقيق على أساس ادلخاطر، وىذا ما يؤدي إذل طمأنة 
ادلساعلُت واألطراف األخرى صاحبة ادلصلحة على أن ادلخاطر اليت تواجو مصاحلهم مفهومة من جانب شلثليهم 

 .  3وأن اإلدارة تقوم بالتصدي ذلا بشكل منهجي منظم

    ادلدقق الداخلي يعمل يف دور استشاري ؽلكن أن يساعد ادلؤسسة يف معرفة وربديد وتقييم وتنفيذ طرق 
وأساليب إدارة ادلخاطر والضوابط واإلجراءات الرقابية البلزمة للتصدي لتلك ادلخاطر، كما غلب وضع خطة 
التدقيق على أساس تقييم ادلخاطر اليت تتعرض ذلا ادلؤسسة، وينبغي أن تراعى كل عمليات احلوكمة يف تقييم 

ادلخاطر، كما غلب أن تشمل اخلطة عمليات احلوكمة ذات ادلخاطر األعلى وإدراج تقييم العمليات أو رلاالت 
ادلخاطر اليت طلب رللس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أن يؤدي عمل معُت فيها، وربدد اخلطة طبيعة العمل البلزم 

أداءه وعمليات احلوكمة البلزمة التصرف إزاءىا وطبيعة أعمال التقييم اليت سيتم أداءىا، كما يتوجب أن يتم 

                                                             
. 49 أسامة عزمي سبلم، شقَتي نوري موسى، مرجع سابق، ص 1
. 63، صسابق طارق عبد العال محاد، مرجع  2
، ملتقى "فعالية وأداء ادلراجعة الداخلية يف ظل حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد ادلارل واإلداري" مسعود دراوسي، ضيف اهلل زلمد اذلادي،  3

 -التجارية وعلوم التسيَتاالقتصادية، وطٍت حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد ادلارل واإلداري، سلرب مالية، بنوك وإدارة األعمال، كلية العلوم 
. 17ص، 2012 ماي 7-6جامعة زلمد خيضر، بسكرة، 
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تنسيق مسؤوليات التدقيق الداخلي بُت كل اجملموعات واألفراد الداخليُت يف نطاق عمليات إدارة ادلخاطر، وؽلكن 
 :أن يتغَت دور التدقيق الداخلي يف عمليات إدارة ادلخاطر بأي مؤسسة مع مرور الوقت، حيث ؽلكن

 .أال تكون لو أي أدوار يف ىذا الشأن -1
 .أن يشكل تدقيق عمليات إدارة ادلخاطر جزءا من خطة التدقيق الداخلي -2
 .أن يساند عمليات إدارة ادلخاطر مساندة نشطة ومستمرة مع االطلراط الفعلي فيها -3

     إن اإلدارة ورللس اإلدارة علا اجلهة اليت ربدد دور التدقيق الداخلي يف عمليات إدارة ادلخاطر على أساس 
الثقافة السائدة يف ادلؤسسة وقدرة موظفي التدقيق الداخلي والظروف والعادات والتقاليد السائدة، مع ذلك يستلزم 
االضطبلع دبسؤولية اإلدارة بشأن عمليات إدارة ادلخاطر والتعرض للتهديدات احملتملة اليت هتدد استقبللية نشاط 

 . 1التدقيق الداخلي

 دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام الرقابة الداخلية لتفعيل الحوكمة: المطلب الثاني

     لقد تعرضنا يف الفصل السابق إذل تفاصيل موضوع الرقابة الداخلية، أما فيما يتعلق بدور التدقيق الداخلي يف 
تفعيل احلوكمة، فإن وجود إدارة التدقيق الداخلي يف الشركة يعد من أىم عناصر ومقومات نظام الرقابة الداخلية 
الفعال خاصة يف الشركات الكبَتة احلجم، حيث أهنا تعترب أداة مهمة لتقييم مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية 

، حيث تعترب الرقابة 2ادلتبع يف ربقيق األىداف ادلرجوة منو وأن التنفيذ مت وفقا دلا ىو وارد يف اللوائح والتنظيمات
كافية إذا قامت اإلدارة بالتخطيط وتصميم األنظمة الرقابية بطريقة توفر تأكيدا معقوال بأن أىداف ادلنشأة سوف 
يتم ربقيقها بكفاءة وبطريقة اقتصادية، ويلي ذلك ربقيق التكامل بُت ادلفاىيم واألنشطة واألشخاص بالطريقة اليت 
سبكن من ربقيق األىداف ادلوضوعة، فإذا مت القيام بتصميم النظام بطريقة مناسبة ومت تنفيذ األنشطة ادلخططة ذلا 

 . 3كما ىو زلدد ذلا فإنو من الطبيعي أن تتحقق النتائج ادلتوقعة

 :    ولضمان فعالية أنظمة الرقابة الداخلية، التدقيق الداخلي يعمل على ربقيق ما يلي

                                                             
، 2014 الوراق، الطبعة األوذل، األردن، ،IIAدليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن  خلف عبد اهلل الوردات،  1
 .220،221،222ص
. 88 براعلة كنزة، مرجع سابق، ص 2
، مرجع سابق، "ادلراجعة الداخلية يف إطار حوكمة الشركات من منظور طبيعة خدمات ادلراجعة الداخلية" السعدين مصطفى حسن البسيوين،  3
. 209ص
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ضمان االستمرارية يف عملية الرقابة، حيث أن عمليات التقييم، التوصيات والتقارير اليت تصدر عن التدقيق  -
الداخلي تتم بصفة مستمرة خبلل السنة، ىذا ما ػلقق شعور أصحاب ادلصلحة بالراحة كما أن اإلدارة تتمكن 

 .من تنفيذ اإلصبلحات والتحسينات يف الوقت ادلبلئم
 .بناء أحكام دقيقة بشأن كفاءة وفعالية عمليات التنظيم ومدى إصلاز اإلدارة لؤلىداف احملددة مسبقا -
 .ضمان االلتزام بالسياسات واإلجراءات واللوائح الداخلية لتحقيق األىداف بطريقة اقتصادية وفعالة -
تزويد اإلدارة بالتحليبلت الضرورية، التقييم والتوصيات ومن مث فإن وظيفة التدقيق الداخلي تقدم الدعم من  -

 .  1أجل ربسُت جودة حوكمة الشركات
 .محاية أموال الشركة واخلطط اإلدارية ادلوضوعة من سلتلف أوجو االختبلسات والتبلعبات -
ضمان دقة البيانات اليت تستخدمها اإلدارة يف توجيو السياسة العامة للشركة وادلساعلة يف إدخال التحسينات  -

على األساليب اإلدارية والرقابية ادلعتمدة، شلا ػلقق الشعور بالراحة لدى ادلساعلُت وسلتلف أصحاب ادلصاحل 
 .       2وزيادة ثقتهم بأن حقوقهم ومصاحلهم يف أمان وىذا ما هتدف إليو مبادئ حوكمة الشركات

 ربدد دور التدقيق الداخلي يف IIA    كما أن معايَت التدقيق الداخلي الصادرة عن معهد ادلدققُت الداخليُت 
إذل أنو غلب أن يساىم نشاط التدقيق  (2120)تقييم وربسُت فعالية الرقابة الداخلية، حيث أنو أشار ادلعيار رقم 

الداخلي يف إرساء آليات فعالة للرقابة من خبلل تقييم فعالية وكفاية ىذه اآلليات، إضافة إذل تعزيز عمليات 
التحسُت ادلستمر بادلنشأة، وقد حددت ادلعايَت دور ادلدقق الداخلي يف تقدًن كل من خدمات التأكيد 

 .3واالستشارات

 :أنو ( 2120A)    ففيما يتعلق بتقدًن ادلدقق الداخلي خدمات التأكيد حدد ادلعيار 

على أساس نتائج تقييم اخلطر، على نشاط التدقيق الداخلي تقييم كفاءة وفعالية الرقابة شاملة أنظمة التوجيو،  -
 :العمليات وادلعلومات، وغلب أن يتضمن ذلك

 صحة ادلعلومات ادلالية والتشغيلية وإمكانية االعتماد عليها. 

                                                             
، رللة كلية التجارة "مع دراسة تطبيقية- العوامل احملددة جلودة وظيفة ادلراجعة الداخلية يف ربسُت جودة حوكمة الشركات" مسَت كامل زلمد عيسى،  1

. 9،10، ص2008 يناير ،، اإلسكندرية1للبحوث العلمية، العدد
. 89 براعلة كنزة، مرجع سابق، ص 2
، 2002، 47السعودية، العدد - ، احملاسبة"دور ادلراجع الداخلي يف إضافة القيمة وتفعيل تطبيق حوكمة الشركات" العبادي مصطفى راشد،  3
. 30ص
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 فعالية وكفاءة العمليات. 
 محاية األصول. 
 االلتزام بالقوانُت، األنظمة واالتفاقيات. 

على ادلدققُت الداخليُت التحقق من مدى وضع األىداف التشغيلية والربامج ومن مدى انسجامها مع أىداف  -
 .ادلنشأة

على ادلدققُت الداخليُت تدقيق العمليات والربامج للتحقق من مدى مطابقة النتائج مع األىداف ادلوضوعة  -
 .لتحديد فيما إذا كانت العمليات والربامج يتم تطبيقها وإصلازىا كما ىو مطلوب

على ادلدققُت الداخليُت التحقق من مدى وضع اإلدارة دلقاييس كافية لتحديد فيما إذا كانت األىداف قد مت  -
 . 1ربقيقها

الدور االستشاري للمدقق الداخلي يف رلال  (C2120)    أما بالنسبة خلدمات االستشارات فقد حدد ادلعيار 
 :ربسُت فعالية الرقابة الداخلية، فعلى ادلدقق الداخلي

التحقق من أن أدوات الرقابة تتوافق مع األىداف ادلزمع ربقيقها، وكذا التعرف على مواطن الضعف اجلوىرية  -
 .يف أدوات الرقابة

 . 2استخدام ادلعرفة اليت يكتسبها من عملو االستشاري يف عملية ربديد وتقييم تعرض ادلنشأة دلخاطر جوىرية -
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             

. 102، مرجع سابق، صالتدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيقالوردات، خلف عبد اهلل   1
. 30 العبادي مصطفى راشد، مرجع سابق، ص 2
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 عالقة الرقابة الداخلية  بالتدقيق الداخلي: 14الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Khelassi Reda, op.cit, p73:                                    .                    المصدر
 عالقة التدقيق الداخلي بالتدقيق الخارجي لتفعيل الحوكمة: المطلب الثالث  

     تظهر العبلقة بُت التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي من خبلل تكاملهما، حيث ؽلكن للمدقق اخلارجي 
االستفادة من نتائج أعمال ادلدقق الداخلي إذا رأى أن أعمال ىذا األخَت قد تساعده يف اإلدالء برأيو فيما يتعلق 

بصحة ومصداقية ادلعلومات احملاسبية الظاىرة بالقوائم ادلالية، كما أنو بإمكان التدقيق الداخلي إجراء بعض 

نظام للرقابة 
 اإلدارية

 رقابة داخلية

 رقابة زلاسبية

 تدقيق زلاسيب

 رقابة إدارية

 تدقيق إداري

رفع مستويات 
 األداء

نظام زبصيص 
النفقات وادليزانيات 

 التقديرية

احلفاظ على 
 ادلوارد ادلالية

إدارة التدقيق 
 الداخلي
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عمليات التدقيق بناءا على مبلحظات أدذل هبا ادلدقق اخلارجي يف تقريره ادلتعلق بادلصادقة على القوائم ادلالية 
 . 1السنوية للمؤسسة

    فالتكامل بُت التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي لو انعكاس إغلايب على حوكمة ادلؤسسات وىذا دلا توفره من 
 .2مزايا ألصحاب ادلصاحل داخل ادلؤسسة أو خارجها

    عند قيام ادلدقق اخلارجي بتنفيذ عملية التدقيق فإن من ضمن أعمالو ىو تقييم وظيفة التدقيق الداخلي 
لتحديد مدى فاعليتها وكفاءهتا يف تنفيذ مهامها، ومن خبلل ىذا التقييم يتم إبراز أي جوانب قصور قد تظهر يف 

رلال عملها، واقًتاح ادلعاجلات ادلناسبة وبالتارل فإن عملية التقييم ىذه تفيد ادلدقق الداخلي يف تطوير وربسُت 
 .3عملو باستمرار أي ربقيق نوع من التكامل بينهما

    كما أن االرتفاع ادلستمر يف أتعاب التدقيق اخلارجي بسبب كرب حجم ادلنشآت زلل الفحص وكذا زيادة درجة 
التعقيد وانتشار تشغيل العمليات احملاسبية يف أماكن متفرقة وإدراك ادلدققُت اخلارجيُت خلطر اخلسائر اليت ؽلكن أن 

يعانوا منها بسبب التدقيق كفقد الشهرة وسوء السمعة، كان ال بد للمدقق اخلارجي من زيادة اعتماده على 
 .4التدقيق الداخلي وبالتارل التخفيف من اآلثار السلبية الناذبة عن ارتفاع التكاليف

 :   وفيما يلي سنتناول موضوع التكامل بُت التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي

 طبيعة التكامل بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي : أوال

إن وجود نوعُت من التدقيق وتعاون كامل بُت "    لقد تناول شوقي عطا اهلل التكامل بُت نوعي التدقيق فقال 
 ".ادلدققُت الداخليُت واخلارجيُت أمر ضروري ال بد من ربقيقو، لكن غلب االحتفاظ دائما باستقبلل كل منهما

                                                             
. 126، مرجع سابق، ص" ودوره يف الرفع من جودة األداء يف ادلؤسسةالتدقيق الداخلي كأحد أىم اآلليات يف نظام احلوكمة"،  عمر شريقي 1
. 13، صمرجع سابق حسُت يرقي، عمر علي عبد الصمد،  2
، اجمللة ادلغربية للقانون اإلداري والعلوم "التكامل بُت التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي وانعكاساتو على األداء الرقايب وتكلفتو" بوطوال حلسن، 3

. 42، ص2016  ادلغرب، ،1اإلدارية، العدد
العوامل ادلؤثرة يف العبلقة بُت التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي يف ادلصارف وأثرىا يف تعزيز نظام الرقابة الداخلية " عوض ادلدىون، إبراىيم رغدة  4

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة ادلاجستَت زبصص زلاسبة وسبويل، كلية التجارة، "(دراسة تطبيقية)وزبفيض تكلفة التدقيق اخلارجي
. 80 ص،2014، غزة-اجلامعة اإلسبلمية
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التكامل يقوم على استعمال ادلدققُت اخلارجيُت لنتائج أعمال ادلدققُت الداخليُت على " فإن IFACI    وحسب 
، كما تناول أمحد خليل التكامل واعترب أن نطاق عمل كل من ادلدقق الداخلي "استقبلذلم ونوعية كفاءة أعماذلم

وادلدقق اخلارجي ىو الفحص احملاسيب للسجبلت ادلالية للتأكد من خلوىا من األخطاء والغش وما يرتبط هبا من 
 .1الفحص ألنظمة الرقابة الداخلية فإن مهمة كل منهما مكملة لآلخر

  كما يقصد بالتكامل بُت التدقيق الداخلي واخلارجي أنو التعاون والتنسيق بُت ادلدقق الداخلي وادلدقق اخلارجي 
أثناء تنفيذعلا دلهامهما دبا يضمن تغطية شاملة ألعمال التدقيق، وكذا التقليل من ازدواجية اجلهود ادلبذولة وتوزيع 

 . 2العمل بطريقة ربقق أىداف التدقيق بشكل عام

 أىمية التكامل: ثانيا

    من األمور اذلامة يف رلال التدقيق ضرورة وجود تعاون وثيق بُت كل من ادلدقق الداخلي وادلدقق اخلارجي، 
فبحكم أن ادلدقق الداخلي موظف من موظفي ادلنشأة فيقع عليو العبء األكرب يف تدقيق كل العمليات اليت تتم 

خبلل السنة مهما كانت طبيعتها، وكذا يساعد ادلدقق اخلارجي يف ذبهيز أي بيانات أو معلومات أو دفاتر أو 
حسابات قد ػلتاجها ىذا األخَت حبكم أنو ادلسؤول الرئيسي عن العاملُت يف اإلدارة ادلالية عن توفَت كل ما ػلتاجو 

 . 3ادلدقق اخلارجي

    إن التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي متكامبلن، إذ يعتمد الثاين إذل حد كبَت على األول فتسهل أو تصعب 
مهمة ادلدقق اخلارجي دبدى جودة نظام الرقابة الداخلية ومدى جدية وكفاءة القائمُت على مدى تطبيقو، ويعد 
التدقيق اخلارجي مكمل ال بد منو للتدقيق الداخلي دلا الستقبللية وموضوعية ادلدقق اخلارجي، حيث أن القيام 

بادلهمة على ما يرام كمحًتف من طرف ادلدقق اخلارجي، كما أن شعور ادلدقق الداخلي ويقينو بأن الكل يراقب 
ومراقب وحرصو الدائم من جهتو على القضاء على النقائص واالضلرافات اليت يقف عليها ادلدقق اخلارجي، كل 

ذلك يؤدي إذل ربسُت السَت وبالتارل إصلاح ادلؤسسة، فهذا من نتاج التكامل بُت التدقيق الداخلي والتدقيق 
 . 4اخلارجي

                                                             
. 160،161، ص2012، ، ادلنظمة العربية للتنمية اإلداريةالتدقيق والرقابة الداخلية على المؤسسات كرؽلة علي اجلوىر،  1
. 55ادلدىون، مرجع سابق، صعوض  إبراىيم رغدة  2
. 142،143 زلمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص 3
. 24،25 زلمد بوتُت، مرجع سابق، ص 4
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    إن ربقيق التكامل بُت مدقق احلسابات اخلارجي وادلدقق الداخلي يعود بالفائدة على أطراف عديدة منها إدارة 
 :ادلنشأة وادلدقق الداخلي ومدقق احلسابات اخلارجي، كما يلي

 :أىمية التكامل بالنسبة للتدقيق الخارجي -1
تزداد طمأنينة ادلدقق اخلارجي حول دقة وسبلمة نظام الرقابة الداخلية وفعاليتو ودقة البيانات احملاسبية وذلك  -

 .ألن التدقيق الداخلي السليم سيقلل من األخطاء والغش يف البيانات ادلالية
التدقيق الداخلي الفعال يساعد يف توفَت وقت مدقق احلسابات اخلارجي ويؤدي إذل تقليل تكلفة عملية  -

 .1التدقيق اخلارجي
 .التدقيق الداخلي الذي عادة ما يكون شامل جلميع البنود يسهم بشكل كبَت يف توجيو عملية التدقيق -
 .أخذ ادلدقق اخلارجي بعُت االعتبار كفاءة أداء ادلدقق الداخلي دبا ؼلدم األىداف ادلتوخاة من التدقيق -
إن كرب حجم ادلؤسسات وتوزيعها جغرافيا ػلتم على ادلدقق اخلارجي زيادة ساعات العمل دبا يتناسب وطبيعة  -

ادلؤسسة، لذا ويف ظل وجود تدقيق داخلي كوظيفة لدى اإلدارة فإهنا تراقب سلتلف أجزاء ىذه ادلؤسسة سواء 
يف ادلنطقة الواحدة أو يف ادلناطق األخرى، إن ىذا الشكل يسمح للمدقق اخلارجي بتوجيو عملية التدقيق يف 

 . 2ادلناطق أو األجزاء اليت دل يشملها برنامج التدقيق الداخلي
حصول ادلدققُت اخلارجيُت على نفاذ بصَتة أفضل على عمليات العميل يف اجملاالت ادلتخصصة مثل اجملاالت  -

 .القانونية واذلندسية والطبية وغَتىا من خبلل خربة ومعرفة ادلدققُت الداخليُت
يتمكن ادلدقق اخلارجي من إصلاز سلتلف أعمال التدقيق يف وقت قصَت وذلك لوجود تدقيق داخلي ذو جودة  -

 .بالتارل يسهل أعمال التدقيق ويوفر وقتا وجهدا كبَتين
سبكن ادلدققُت اخلارجيُت من الًتكيز على أكثر اجملاالت أعلية، أي االستفادة من مبدأ األعلية النسبية وذلك  -

 .باالطمئنان على اجملاالت اليت مت الًتكيز عليها من قبل ادلدقق الداخلي واالىتمام بغَتىا
ربسن العبلقات مع العميل بسبب الشعور بالشمول، أي عدم التشابك أو التداخل من خبلل التعاون  -

وتنسيق اجلهود لكبل الطرفُت، حيث يتم ذلك بعد تأكد ادلدقق اخلارجي من موضوعية وكفاءة أداء ادلدقق 
الداخلي فيحصل بينهما نوع من التعاون والتشاور، ويف ىذه احلالة ؽلكن للمدقق اخلارجي االعتماد على عمل 

 .ادلدقق الداخلي يف عديد األمور، األمر الذي يوفر لو الوقت واجلهد
                                                             

. 190صمرجع سابق،  علي عبد القادر ذنيبات، باسل خالد شناق،  1
. 164،165 كرؽلة علي اجلوىر، مرجع سابق، ص 2



التدقيق الداخلي في ظل الحوكمة وعالقتو بالتدقيق الخارجي                            الفصل الثالث        

  

176 
 

ػلصل ادلدققون اخلارجيون على تدريب مفيد من تنسيق وتوجيو فريق التدقيق الداخلي، ويتم ذلك بالتنسيق  -
مع إدارة الشركة، حيث تقوم اإلدارة باالستعانة بادلدققُت الداخليُت وتقسيمهم لفرق عمل يف اجملاالت اليت 

 .  1قد غلهلها ادلدقق اخلارجي دلده بالبيانات وادلعلومات
 :أىمية التكامل بالنسبة للتدقيق الداخلي -2

ادلمارسة ادليدانية اليت يؤديها ادلدقق اخلارجي من فحص لعناصر القوائم ادلالية وتقييم لنظام الرقابة الداخلية  -
ادلعتمد يف ادلؤسسة من شأهنا أن تسمح بكشف بعض األخطاء والتدليسات اليت دل يتمكن ادلدقق 

الداخلي من اكتشافها، األمر الذي يؤدي إذل ربري األسباب ادلانعة من ذاك االكتشاف واليت ؽلكن إغلازىا 
 :فيما يلي
 عدم كفاية معايَت التدقيق الداخلي. 
 عدم تأىيل ادلدقق الداخلي. 
 عدم االستناد إذل خطوات عملية واضحة لعملية التدقيق. 
 ضعف نظام الرقابة الداخلية. 

 .2 ومعاجلة ىذه األسباب من قبل سلتلف اذليئات كل حسب مسؤولياتو يدعم ويؤىل التدقيق الداخلي

 .زيادة إغلابية التدقيق الداخلي وفعاليتو -
 .زيادة خربة ومعرفة ادلدقق الداخلي نتيجة احتكاكو بادلدققُت اخلارجيُت -
 .3إمكانية تطوير أساليب التدقيق الداخلي واالستفادة من تقوًن ادلدقق اخلارجي لنظام الرقابة الداخلية -
تقدًن ادلدقق اخلارجي مواد وحاالت تدريبية متطورة يف رلال الرقابة الداخلية واليت تساعد يف تدعيم ذبارب  -

 .وخربات ادلدققُت الداخليُت
 .4تقدًن ادلدقق اخلارجي إرشادات وتوصيات حول زلتويات التدقيق الداخلي ونطاق عملو -

إن ىدف وجود التدقيق الداخلي ىو سد حاجة اإلدارة للرقابة على : أىمية التكامل بالنسبة لإلدارة -3
األجزاء ادلختلفة للمؤسسة، ووجود التدقيق اخلارجي يهدف إذل إبداء الرأي الفٍت احملايد حول مدى داللة 

                                                             
. 533،534 صاحل ميلود خبلط، بشَت زلمد عاشور، مصطفى ساسي فتوحة، مرجع سابق، ص 1
. 165 كرؽلة علي اجلوىر، مرجع سابق، ص 2
. 190، مرجع سابق، صق باسل خالد شنا ذنيبات،عبد القادرعلي   3
 . 49 باسل خالد مفلح شناق، مرجع سابق، ص 4
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عناصر القوائم ادلالية اخلتامية على ادلركز ادلارل احلقيقي للمؤسسة، دبعٌت أنو ىل القوائم ادلالية اخلتامية تعرب 
 :فعبل عن مستوى األداء اإلداري يف ادلؤسسة، فتكامل النوعُت يتيح للمؤسسة فرصا عديدة ومنها

 .توفَت معلومات تفصيلية حقيقية لئلدارة تساعد على ازباذ القرارات الفعالة يف الوقت وادلكان ادلناسبُت- 
 .إضفاء الثقة على ادلعلومات اليت تدل على األداء اإلداري- 
إعبلم اإلدارة عن مواطن الضعف من خبلل إبداء اآلراء حول األنظمة ادلعلوماتية، مسار ادلعاجلة وبالتارل - 

 .القضاء على مواطن الضعف ىاتو
 .تكوين بنك للمعلومات عن طريق أوراق عمل ادلدقق وكذا تقارير و ملف التدقيق- 
فحص سلتلف أعمال فروع ادلؤسسة الواحدة األمر الذي يؤدي إذل بسط رقابة مستمرة عليها من قبل - 

 .1اإلدارة
زيادة ثقة اإلدارة بنظام الرقابة الداخلية وعدالة القوائم ادلالية وزبفيض تكلفة التدقيق اخلارجي وتوجيو موارد - 

 . 2الشركة وإحكام الرقابة عليها
يعد ادلستثمرون احلاليون أو احملتملون، البنوك، : أىمية التكامل بالنسبة لألطراف الخارجية عن المؤسسة -4

اخل، أطراف خارجية عن ادلؤسسة ومن أىم ...إدارة الضرائب، صناديق االستثمار، البورصة، احملللون ادلاليون
التدقيق )مستخدمي رأي ادلدقق اخلارجي، حيث أن إدراك ىاتو األطراف بأعلية التكامل بُت نوعي التدقيق 

غلعل مصداقية ىذا الرأي يتوقف على درجة التكامل بينهما، فمن أىم الفوائد  (الداخلي والتدقيق اخلارجي
 :ادلًتتبة عن ذلك لؤلطراف اخلارجة عن ادلؤسسة ما يلي

 .مشول الرأي لكل العناصر الواردة يف القوائم ادلالية اخلتامية باعتماد التكامل بُت النوعُت -
 .اطمئنان األطراف اخلارجية عن الرأي ادلعرب عنو من قبل مدقق احلسابات اخلارجي -
 .اطمئنان أصحاب ادلؤسسة على أمواذلم -
اإلمداد اآلين بادلعلومات ادلفحوصة ادلعربة عن الواقع احلقيقي للعناصر، وعلى أساسها يتمكن األطراف  -

اخلارجيون من ازباذ قرارات رشيدة وصائبة فقد تكون سبويلية كالبنك أو جبائية أو قد تكون من ادلستثمرين 
 . 3احملتملُت، فكل حسب موقعو يف بيئة ادلؤسسة اخلارجية

                                                             
. 166،167 كرؽلة علي اجلوىر، مرجع سابق، ص 1
. 190ذنيبات، باسل خالد شناق، مرجع سابق، ص  علي عبد القادر 2
. 167،168، صنفسو كرؽلة علي اجلوىر، مرجع  3
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 خالصة 

 :انطبلقا شلا استعرضناه يف ىذا الفصل نستنتج ما يلي    

تعد احلوكمة نظام يشتمل على رلموعة من القوانُت والقواعد وادلعايَت اليت تضبط العبلقة بُت إدارة الشركة   - 
 .ومحلة األسهم وأصحاب ادلصاحل ادلرتبطة بالشركة

يعد التدقيق الداخلي نشاط مصمم إلضافة قيمة للشركة، ويعمل على تزويد اإلدارة بادلعلومات التفصيلية - 
 .الزباذ قراراهتا (ربليبلت، دراسات، استشارات، اقًتاحات)

يعمل التدقيق الداخلي على طمأنة اإلدارة من خبلل تقدًن تأكيد فيما يتعلق بالتعامل مع ادلخاطر ومدى - 
 .كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية لتحقيق أىداف ادلنشأة، وىو بذلك يسهم يف ربسُت حوكمة ادلؤسسة

يعمل التدقيق الداخلي على دعم التدقيق اخلارجي وتنسيق العمل معو يف سبيل ربقيق التكامل بينهما، وىذا - 
 . من شأنو تفعيل احلوكمة
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اعتماد ادلدقق اخلارجي على أعمال التدقيق - الدراسة ادليدانية
 الداخلي وأثره على احلوكمة
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   تمهيد

 610     دلعرفة درجة اعتماد زلافظ احلسابات على أعمال التدقيق الداخلي دبوجب معيار التدقيق الدويل رقم 
يف اجلزائر، باعتبار التدقيق الداخلي آلية مهمة يف تفعيل احلوكمة، مت االعتماد على أحد أىم أدوات مجع البيانات 

وىي االستبيان، وقد مت إعداده من خالل اإلطالع على مجلة من البحوث والدراسات اليت سبت يف ىذا الصدد 
 .وكذا االستعانة ببعض ادلتخصصُت يف رلال التدقيق احملاسيب

   ودلعرفة مستوى أعلية ادلعيار لدى زلافظ احلسابات وانعكاس ذلك على احلوكمة مت استخدام عدة أساليب 
 .إحصائية سواء اإلحصاء الوصفي أو اإلحصاء االستداليل، ومن مث اختبار الفرضيات اليت مت طرحها

 :    وللوصول إىل ذلك، اتبعنا اخلطة التالية

 .  عرض لواقع مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر: ادلبحث األول
 .خطوات إجراء الدراسة:   ادلبحث الثاين

 .أداة الدراسة ادليدانية:   ادلبحث الثالث
 نتائج الدراسة ادليدانية   :   ادلبحث الرابع
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 واقع مهنة التدقيق الخارجي في الجزائر: المبحث األول

     رباول اجلزائر كباقي الدول مواكبة التطورات اليت تشهدىا الساحة الدولية لضمان فعالية نشاط ادلؤسسات 
االقتصادية، وكذا التحكم يف آليات اقتصاد السوق، مث إن مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر تستند إىل إطار قانوين 
وتنظيمي ػلدد اذليئات واألجهزة اليت تشرف على تنظيم ىذه ادلهنة، مهام ومسؤوليات ادلدقق، تعيينو وعزلو، كما 

 .  مت إصدار معايَت وطنية للتدقيق، وىذا ما سنتناولو يف ىذا ادلبحث

 التطور التاريخي للتدقيق الخارجي في الجزائر: المطلب األول

 1988إلى 1969الفترة من: أوال

، حيث 1969     بقيت مهنة التدقيق يف اجلزائر بعد االستقالل سبارس وفقا للقوانُت الفرنسية إىل غاية سنة 
-69، حبيث صدر األمر رقم 19701تناول ادلشرع اجلزائري مهنة التدقيق ألول مرة من خالل قانون ادلالية لسنة 

 منو على أنو 39 ونصت ادلادة 1970 ادلتضمن قانون ادلالية لسنة 1969 ديسمرب لسنة 31 ادلؤرخ يف 107
يعُت الوزير ادلكلف بادلالية والتخطيط مندويب احلسابات يف الشركات الوطنية وادلؤسسات العمومية الوطنية ذات "

الطابع الصناعي أو التجاري بقصد تأمُت مشروعية وصحة حساباهتا وربليل وضعها اخلاص باألصول واخلصوم، 
وغلوز لو أيضا أن يعُت لنفس الغرض مندويب احلسابات يف الشركات اليت ربوز الدولة أو ىيئة عمومية حصة يف 
رأمساذلا وربدد دبرسوم بناء على اقًتاح وزير الدولة ادلكلف بادلالية والتخطيط مهمة والتزامات مندويب احلسابات 

 . 2"للمؤسسات العمومية أو شبو العمومية

 ادلتعلق بواجبات 1970 نوفمرب سنة 16 ادلؤرخ يف 173-70     كما أشارت ادلادة األوىل من ادلرسوم رقم 
ومهمات مندويب احلسابات للمؤسسات الوطنية العمومية أو شبو العمومية أن ادلراقبة الدائمة لتسيَت ادلؤسسات 

العمومية وشبو العمومية يقوم هبا ادلندوبون للحسابات ادلعينون من قبل وزير ادلالية من بُت ادلراقبُت العامُت للمالية، 
مراقيب ادلالية، مفتشي ادلالية، وؽلكن بصفة استثنائية عند احلاجة اختيار ادلندوبُت للحسابات من بُت موظفي وزارة 

 .ادلالية ذوي الكفاءة

                                                             
 .114، مرجع سابق، ص-دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية-التنظيم المهني للمراجعة شريقي عمر،  1
. 1805، ص110، جريدة رمسية عدد1970متضمن قانون المالية لسنة ، 1969 ديسمرب 31ؤرخ يف امل 107-69 من األمر رقم 39 ادلادة  2
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     يف حُت أشارت ادلادة الثانية من نفس ادلرسوم على أن مهمة ادلندوبُت للحسابات يف ادلؤسسات العمومية أو 
 :شبو العمومية ىي كما يلي

مراقبة ما سيأيت من شروط التحقيق والعمليات اليت ؽلكن أن يكون ذلا بصفة مباشرة وغَت مباشرة تأثَتات  -
 .اقتصادية أو مالية على تسيَت اذليئة اخلاضعة  دلراقبتهم

 .متابعة تنفيذ احلسابات وادليزانيات واجلداول التقديرية للمؤسسة طبقا ألحكام ادلخطط -
 .فحص شروط تطبيق األحكام التشريعية أو القانونية اليت ذلا عالقة اقتصادية أو مالية -
التأكد من صحة وربقيق إحصاءات وحسابات النتيجة ادلدرجة يف احملاسبات العامة والتحليلية لكل  -

 .1مؤسسة

 الذي تعلق بتنظيم مهنة احملاسب واخلبَت احملاسب، 1971 ادلؤرخ يف ديسمرب 82-71     كما صدر األمر رقم 
حيث أشار يف مادتو األوىل على أنو ال غلوز ألي شخص طبيعي أو معنوي أن ؽلارس بصفة خاصة وربت أية 

تسمية كانت مهنة احملاسب واخلبَت احملاسب إذا مل يرخص لو بذلك ضمن الشروط احملددة دبوجب ىذا األمر، كما 
أنو ينبغي للمحاسبُت واخلرباء احملاسبُت ادلقبولُت مراعاة األحكام الواردة يف ىذا األمر وشلارسة مهنتهم بكل أمانة، 
حبيث ربدد شروط أداء اليمُت على احملاسبُت واخلرباء احملاسبُت ادلرخصُت دبوجب مرسوم يصدر بناءا على اقًتاح 

 .2وزير العدل

 الذي تناول مندوب احلسابات 1971-09-29 بتاريخ 83-71    كما صدر األمر الرئاسي رقم 
للمؤسسات اخلاصة واخلرباء يف احملاسبة لدى احملاكم واشًتاط تعيينهم من اخلرباء ادلرخصُت بذلك، كما مت خالل 

 :ىذه الفًتة إصدار نصُت أساسيُت ؼلصان تنظيم اجلانب التكويٍت للمدقق وعلا

 وادلتعلق بتنظيم الدراسات اجلامعية وإنشاء زبصص 1972-04-18 الصادر يف 83-72ادلرسوم  -
 .جديد ىو ليسانس علوم مالية وزلاسبية

                                                             
يتعلق بواجبات ومهمات مندويب احلسابات للمؤسسات الوطنية العمومية ، 1970 نوفمرب 16 ادلؤرخ يف 173-70 من ادلرسوم رقم 2 و1 ادلادة  1

 .1439ص، 97جريدة رمسية عدد أو شبو العمومية، 
 ،107تعلق بتنظيم مهنة احملاسب واخلبَت احملاسب، جريدة رمسية عدد ، ي1971 ديسمرب 29 ادلؤرخ يف 82-71 من األمر رقم 2 و1 ادلادة  2
. 1852ص
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 .1 وادلتعلق بتنظيم الًتبص ادلهٍت التكويٍت خلرباء احملاسبة1972-04-18 الصادر يف 84-72ادلرسوم  -

 يتعلق دبمارسة وظيفة ادلراقبة من طرف 1980 مارس سنة 01 مؤرخ يف 05-80    كما صدر القانون رقم 
رللس احملاسبة، وقد حدد ىذا القانون من خالل مادتو األوىل الصالحيات ادلنوطة دبجلس احملاسبة  وطرق تنظيمو 

وتسيَته واجلزاءات ادلًتتبة عن ربرياتو، وقد عرف رللس احملاسبة أنو ىيئة ذات صالحيات قضائية وإدارية مكلفة 
دبراقبة مالية الدولة واحلزب وادلؤسسات ادلنتخبة واجملموعات احمللية وادلؤسسات االشًتاكية جبميع أنواعها، كما 

ؽلكنو أن غلري مراقبتو على ادلؤسسات جبميع أنواعها اليت تستفيد من ادلساعدة ادلالية للدولة أو جملموعة زللية أو 
 .2ىيئة عمومية يف شكل مساعلة يف رأس ادلال أو منح أو قروض أو تسبيقات أو ضمانات

، كما نصت 173-70 وكذا ادلرسوم رقم 1970 من قانون ادلالية لسنة 39    وقد ألغى ىذا القانون ادلادة 
 من نفس القانون على أن رللس احملاسبة يراقب سلتلف احملاسبات اليت تصور العمليات ادلالية واحملاسبية 5ادلادة 

 . 3أين تتم مراقبة صحتها وانتظامها ونزاىتها

 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات 1988 يناير سنة 12 مؤرخ يف 01-88   كما صدر القانون رقم 
 منو بأنو يتعُت على ادلؤسسات العمومية االقتصادية تنظيم وتدعيم 40العمومية االقتصادية، حيث نصت ادلادة 

 .4ىياكل داخلية خاصة بادلراقبة يف ادلؤسسة وربسُت بصفة مستمرة أظلاط سَتىا وتسيَتىا

    إن ىذا القانون حرر ادلؤسسة العمومية من كل القيود اإلدارية والبَتوقراطية ادلتأتية من التبعية اليت كانت مالزمة 
ذلا يف ادلاضي، إن ىذا الشكل من التنظيم يلزم ضرورة تأىيل التدقيق اخلارجي دبا ؽلكنو من مواكبة ىذا التغَت يف 

 . 5احلياة االقتصادية ودبا يسمح دبزاولة الرقابة على ىذه ادلؤسسات

                                                             
 .172،173ص   سايج فايز، مرجع سابق، 1
، جريدة رمسية عدد يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، 1980 مارس 1 ادلؤرخ يف 05-80 من القانون 3 و1 ادلادة  2
. 338، ص10

. 116، مرجع سابق، ص-دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية-التنظيم المهني للمراجعة شريقي عمر،  3
، 2، جريدة رمسية عدد االقتصاديةتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية م، 1988 يناير 12 ادلؤرخ يف 01-88 من القانون 40 ادلادة  4
. 36ص
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة "دراسة حالة من خالل االستبيان- مراجعة احلسابات وواقع ادلمارسة ادلهنية يف اجلزائر "لقليطي خلضر،  5

 .90، ص2009-2008باتنة، -ادلاجستَت يف علوم التسيَت زبصص زلاسبة، جامعة احلاج خلضر
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 2009 إلى 1990الفترة من : ثانيا

 ادلتعلق دبجلس احملاسبة وسَته، حيث نصت 1990 ديسمرب سنة 4 ادلؤرخ يف 32-90     مت صدور القانون 
ادلادة األوىل منو على أن رللس احملاسبة ىيئة وطنية مستقلة للرقابة ادلالية الالحقة يعمل بتفويض من الدولة طبقا 

 .1ألحكام الدستور، وربدد أحكام ىذا القانون تنظيمو وعملو ونتاج ربقيقاتو

 ادلتعلق دبهنة اخلبَت احملاسب وزلافظ 1991 أبريل سنة 27 ادلؤرخ يف 08-91   كما صدر القانون رقم 
احلسابات واحملاسب ادلعتمد، حيث ػلدد ىذا القانون شروط وكيفيات شلارسة مهنة اخلبَت احملاسب وزلافظ 

احلسابات واحملاسب ادلعتمد لدى الشركات التجارية دبا فيها شركات رؤوس األموال وفقا ألحكام القانون التجاري 
تنشأ منظمة " من ىذا القانون على أنو 5وكذا لدى اجلمعيات والتعاضدية االجتماعية والنقابات، وأشارت ادلادة 

وطنية للخرباء واحملاسبُت وزلافظي احلسابات واحملاسبُت ادلعتمدين تتمتع بالشخصية ادلدنية وذبمع األشخاص 
الطبيعيُت أو ادلعنويُت ادلؤىلُت دلمارسة مهنة خبَت زلاسب وزلافظ حسابات وزلاسب معتمد حسب الشروط اليت 

ػلددىا ىذا القانون، حيث يدير ادلنظمة الوطنية رللس يكون مقره يف مدينة اجلزائر وػلدد تشكيل ادلنظمة 
 . 2وصالحياهتا وقواعد سَتىا عن طريق التنظيم

 الذي ػلدد تشكيلة رللس النقابة 1992 سنة 20-92     وخالل ىذه الفًتة ظهر أيضا ادلرسوم التنفيذي رقم 
 .  3الوطنية للخرباء احملاسبُت وزلافظي احلسابات واحملاسبُت ادلعتمدين ويضبط اختصاصاتو وقواعد عملو

 ادلتعلق دبجلس احملاسبة، حيث ػلدد ىذا 1995 يوليو سنة 17 ادلؤرخ يف 20-95    كما مت صدور األمر رقم 
األمر صالحيات رللس احملاسبة وطرق تنظيمو وسَته واجلزاءات ادلًتتبة عن ربرياتو، كما يعترب رللس احملاسبة 

ادلؤسسة العليا للرقابة البعدية ألموال الدولة واجلماعات اإلقليمية وادلرافق العمومية، وهبذه الصفة يدقق يف شروط 

                                                             
. 1691 ص،53عدد رمسية ، جريدة تعلق بمجلس المحاسبة وسيرهم، 1990  ديسمرب4 ادلؤرخ يف 32-90 من القانون 1 ادلادة  1
، جريدة رمسية يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ، أبريل27ؤرخ يف امل 08-91 من القانون 5 و1 ادلادة  2

 .652، 651ص، 20عدد 
 .183، صديلمي عمر، مرجع سابق  3
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استعمال اذليئات ادلوارد والوسائل ادلادية واألموال العامة اليت تدخل يف نطاق اختصاص ادلالية واحملاسبة للقوانُت 
 .   1والتنظيمات ادلعمول هبا

 ادلتضمن قانون أخالقيات مهنة 1996 أبريل 15 ادلؤرخ يف 136- 96    كما مت صدور ادلرسوم التنفيذي رقم 
اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد، حيث حدد ىذا ادلرسوم القواعد األخالقية ادلهنية ادلطبقة 

عضو "على أعضاء النقابة الوطنية للخرباء احملاسبُت وزلافظي احلسابات ادلعتمدين الذين يدعون يف صلب النص 
 . 2"ادلهٍت"أو " النقابة

 يتضمن ادلوافقة على اإلجازات والشهادات وكذا شروط 1999 مارس سنة 24   كما صدر مقرر مؤرخ يف 
اخلربة ادلهنية اليت زبول احلق يف شلارسة مهنة اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد، حيث يهدف 
ىذا ادلقرر إىل ادلوافقة على مقاييس تقدير اإلجازات والشهادات وكذا شروط اخلربة ادلهنية يف ادليدانُت احملاسيب 
وادلايل واليت زبول احلق يف شلارسة مهنة اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد اليت حددهتا اللجنة 

 وذلك بادلوافقة على شهادات أخرى زبول 2006 مث يف سنة 2002، وقد عدل ىذا ادلقرر يف سنة 3اخلاصة
 . 4احلق يف شلارسة ادلهنة

 2014 إلى 2010الفترة من : ثالثا

 يتعلق دبهن اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات 2010 جوان سنة 29 ادلؤرخ يف 01-10    صدر القانون رقم 
واحملاسب ادلعتمد، حيث يهدف ىذا القانون إىل ربديد شروط وكيفيات شلارسة مهن اخلبَت احملاسب وزلافظ 

 .5احلسابات واحملاسب ادلعتمد

                                                             
. 3 ص،39متعلق دبجلس احملاسبة، جريدة رمسية عدد ، 1995 يوليو 17ؤرخ يف امل 20-95األمر رقم  من 2 و1ادلادة   1
متضمن قانون أخالقيات مهنة اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات ، 1996 أبريل 15 ادلؤرخ يف 136-96 من ادلرسوم التنفيذي رقم 1 ادلادة  2

. 5 ص،24واحملاسب ادلعتمد، جريدة رمسية عدد 
يتضمن ادلوافقة على اإلجازات والشهادات وكذا شروط اخلربة ادلهنية اليت زبول احلق يف شلارسة ، 1999 مارس سنة 24ؤرخ يف املقرر  من امل1ادلادة   3

. 4 ص،32مهنة اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد، جريدة رمسية عدد 
. 118 صمرجع سابق،، -دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية-التنظيم المهني للمراجعة،  شريقي عمر 4
، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 2010 جوان سنة 29 ادلؤرخ يف 01-10القانون رقم  من 1ادلادة   5

 .4، ص42جريدة رمسية عدد 
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   وقد تلى صدور ىذا القانون عدة مراسيم تنفيذية لتنظيم مهنة التدقيق، تصب يف إطار إعادة توزيع األدوار 
 7، حيث صدرت ىذه ادلراسيم يف اجلريدة الرمسية رقم 2011 جانفي 27وتوضيح الصالحيات وادلؤرخة يف 

 :،  وىي كالتايل20111 فيفري 2بتاريخ 

 .، ػلدد تشكيلة اجمللس الوطٍت للمحاسبة وتنظيمو وقواعد سَته24- 11مرسوم تنفيذي رقم  -
، ػلدد تشكيلة اجمللس الوطٍت للمصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت وصالحياتو 25- 11مرسوم تنفيذي رقم  -

 .وقواعد سَته
، ػلدد تشكيلة اجمللس الوطٍت للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وصالحياتو 26- 11مرسوم تنفيذي رقم  -

 .وقواعد سَته
، ػلدد تشكيلة اجمللس الوطٍت للمنظمة الوطنية للمحاسبُت ادلعتمدين 27-11مرسوم تنفيذي رقم  -

 .وصالحياتو وقواعد سَته
ػلدد تشكيلة اللجنة اخلاصة ادلكلفة بتنظيم انتخابات اجملالس الوطنية  ،28-11مرسوم تنفيذي رقم  -

للمصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وادلنظمة الوطنية للمحاسبُت ادلعتمدين 
 .وصالحياهتا

، ػلدد رتبة شلثلي الوزير ادلكلف بادلالية لدى اجملالس الوطنية للخرباء 29- 11مرسوم تنفيذي رقم  -
 . احملاسبُت والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وادلنظمة الوطنية للمحاسبُت ادلعتمدين وصالحياهتم

، ػلدد شروط وكيفيات االعتماد دلمارسة مهنة اخلبَت احملاسب وزلافظ 30- 11مرسوم تنفيذي رقم  -
 .احلسابات واحملاسب ادلعتمد

، يتعلق بالشروط وادلعايَت اخلاصة دبكاتب اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات 31- 11مرسوم تنفيذي رقم  -
 .واحملاسب ادلعتمد

 .2، يتعلق بتعيُت زلافظي احلسابات32- 11مرسوم تنفيذي رقم  -

 

                                                             
. 178،179 سايج فايز، مرجع سابق، ص 1
. 119، مرجع سابق، ص-دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية– التنظيم المهني للمراجعة  شريقي عمر،  2
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 :    كما مت صدور

، ػلدد معايَت تقارير زلافظ احلسابات وأشكال 2011 ماي 26 مؤرخ يف 202-11مرسوم تنفيذي رقم  -
 .2011 جوان سنة01 بتاريخ 30وآجال إرساذلا، صادر باجلريدة الرمسية عدد 

، ػلدد درجة األخطاء التأديبية ادلرتكبة من 2013 جانفي 13 مؤرخ يف 10-13مرسوم تنفيذي رقم  -
طرف اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد خالل شلارسة وظيفتهم وكذا العقوبات اليت 

 .  2013 جانفي 16 بتاريخ 3تقابلها، صادر باجلريدة الرمسية عدد 
 24 ػلدد زلتوى تقارير زلافظ احلسابات، صادر باجلريدة الرمسية عدد 2013 جوان 24قرار مؤرخ يف  -

 .2014 أفريل 30بتاريخ 
 ػلدد كيفيات تسليم تقارير زلافظ احلسابات صادر باجلريدة الرمسية عدد 2014 جوان 12قرار مؤرخ يف  -

 .20141 أفريل 30 بتاريخ 24

 الهيئات المشرفة على تنظيم مهنة التدقيق الخارجي في الجزائر : المطلب الثاني

 المجلس الوطني للمحاسبة: أوال

ينشأ رللس وطٍت للمحاسبة ربت سلطة الوزير ادلكلف بادلالية ويتوىل : ماهية المجلس الوطني للمحاسبة -1
مهام االعتماد والتقييس احملاسيب وتنظيم ومتابعة ادلهن احملاسبية، ويضم اجمللس ثالثة أعضاء منتخبُت عن كل 

 . 2تنظيم مهٍت على األقل وربدد باقي تشكيلة أعضاء اجمللس وتنظيمو وسَته عن طريق التنظيم
 :يًتأس الوزير ادلكلف بادلالية أو شلثلو اجمللس الوطٍت للمحاسبة ويتشكل من: تشكيلة المجلس -2

 .شلثل الوزير ادلكلف بالطاقة -
 .شلثل الوزير ادلكلف باإلحصاء -
 .شلثل الوزير ادلكلف بالًتبية الوطنية -
 .شلثل الوزير ادلكلف بالتجارة -
 .شلثل الوزير ادلكلف بالتعليم العايل -

                                                             
. 179،180 سايج فايز، مرجع سابق، ص 1
. 4، مرجع سابق، ص01-10 من القانون 4 ادلادة  2
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 .شلثل الوزير ادلكلف بالتكوين ادلهٍت -
 .شلثل الوزير ادلكلف بالصناعة -
 .رئيس ادلفتشية العامة للمالية -
 .ادلدير العام للضرائب -
 .ادلدير ادلكلف بالتقييس احملاسيب لدى وزارة ادلالية -
 .شلثل برتبة مدير عن بنك اجلزائر -
 .شلثل برتبة مدير عن جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة -
 .شلثل برتبة مدير عن رللس احملاسبة -
 . أعضاء منتخبُت عن اجمللس الوطٍت للمصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت3 -
 . أعضاء منتخبُت عن اجمللس الوطٍت للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات3 -
 . أعضاء منتخبُت عن اجمللس الوطٍت للمنظمة الوطنية للمحاسبُت ادلعتمدين3  -
 . أشخاص يتم اختيارىم لكفاءاهتم يف رلايل احملاسبة وادلالية ويعينهم الوزير ادلكلف بادلالية3 -

    حبيث غلب أن تتوفر يف شلثلي الوزراء على األقل رتبة مدير باإلدارة ادلركزية ويتم اختيارىم لكفاءاهتم يف اجملال 
 . 1احملاسيب وادلايل

 مهام المجلس الوطني للمحاسبة -3

 :   ؽلارس اجمللس بعنوان االعتماد ما يلي

استقبال طلبات االعتماد والتسجيل يف جدول ادلصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت والغرفة الوطنية حملافظي  -
 .احلسابات وادلنظمة الوطنية للمحاسبُت ادلعتمدين والفصل فيها

 .تقييم صالحية إجازات وشهادات كل ادلًتشحُت الراغبُت يف احلصول على االعتماد والتسجيل يف اجلدول -
 .إعداد ونشر قائمة ادلهنيُت يف اجلدول -
 .استقبال كل الشكاوى التأديبية يف حق ادلهٍت والفصل فيها -

                                                             
 ػلدد تشكيلة اجمللس الوطٍت للمحاسبة وتنظيمو وقواعد سَته، جريدة رمسية ،2011 يناير 27ؤرخ يف امل 24-11 من ادلرسوم التنفيذي رقم 2 ادلادة  1

. 4، ص7عدد 



درجة اعتماد المدقق الخارجي على أعمال التدقيق الداخلي وأثره على - الدراسة الميدانية: الفصل الرابع
 الحوكمة

 

188 
 

 .تنظيم مراقبة النوعية ادلهنية وبررلتها -
 .استقبال ودراسة مشاريع قوانُت أخالقيات ادلهنة ادلنجزة من سلتلف أصناف ادلهنيُت وعرضها للموافقة -

 :  وىناك مهام اجمللس بعنوان التقييس احملاسيب

 .مجع واستغالل كل ادلعلومات والوثائق ادلتعلقة باحملاسبة وتدريسها -
 .العمل على ربقيق كل الدراسات والتحاليل يف رلال تطوير واستعمال األدوات وادلسارات احملاسبية -
 .اقًتاح كل اإلجراءات اليت هتدف إىل تقييس احملاسبات -
 .دراسة مجيع مشاريع النصوص القانونية ادلرتبطة باحملاسبة وإبداء اآلراء فيها وتقدمي التوصيات بشأهنا -
 .ادلساعلة يف تطوير أنظمة وبرامج التكوين وربسُت ادلستوى يف رلال احملاسبة -
 .متابعة وضمان مراقبة النوعية فيما يتعلق بتطوير التقنيات احملاسبية وادلعايَت الدولية للتدقيق -
 .متابعة تطور ادلناىج والنظم واألدوات ادلتعلقة باحملاسبة على ادلستوى الدويل -
 .تنظيم كل التظاىرات وادللتقيات اليت تدخل يف إطار صالحياتو -

 : أما مهام اجمللس بعنوان تنظيم ومتابعة ادلهن احملاسبية

 .ادلساعلة يف ترقية ادلهن احملاسبية -
 .ادلساعلة يف تطوير أنظمة وبرامج التكوين وربسُت مستوى ادلهنيُت -
 .متابعة تطور ادلناىج والنظم واألدوات ادلتعلقة بالتكوين يف رلال احملاسبة على ادلستوى الدويل -
 .متابعة وضمان ربيُت العناية ادلهنية -
 .إجراء دراسات يف احملاسبة وادليادين ادلرتبطة هبا بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة ونشر نتائجها -
مساعدة ىيئات التكوين يف احملاسبة من خالل تصور دعائم بيداغوجية ومراجع أخرى متعلقة هبذا  -

 .التكوين
 .تنظيم أو ادلساعلة يف تنظيم ورشات التكوين دبناسبة إدخال قواعد زلاسبية جديدة -
 .   1القيام باألحباث ادلناسبة اليت تسمح بإعداد األدوات اجلديدة اليت توضع ربت تصرف ادلهنيُت احملاسبُت -
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 اللجان المتساوية األعضاء -4
 مهام لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والعناية المهنية: 

 .وضع طرق العمل فيما ؼلص التطبيقات احملاسبية والعناية ادلهنية -
ربضَت مشاريع آراء حول األحكام احملاسبية الوطنية ادلطبقة على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع  -

 .لإللزام القانوين دلسك احملاسبة
 .إصلاز كل الدراسات والتحاليل اخلاصة بتطوير واستعمال األدوات وادلسارات احملاسبية -
 .اقًتاح كل اإلجراءات اليت هتدف إىل تقييس احملاسبات -
 .دراسة مشاريع النصوص القانونية ادلتعلقة باحملاسبة وإبداء اآلراء فيها وتقدمي التوصيات بشأهنا -
 .ضمان تنسيق وتلخيص األحباث النظرية وادلنهجية يف سلتلف ادليادين احملاسبية -
ربضَت مشاريع اآلراء ادلتعلقة بادلعايَت ادلعدة من ادلنظمات الدولية ادلختصة يف التقييس احملاسيب وكذا  -

 .تطبيقها، باالتصال مع سلتلف اذليئات ادلعنية
 مهام لجنة االعتماد: 

 .إعداد طرق العمل يف رلال معاجلة ملفات االعتماد -
 .ربديد معايَت وسبل االلتحاق دبهنة اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد -
 .ضمان تسيَت طلبات االعتماد -
 .ربضَت ملفات االعتماد -
 .1ضمان متابعة ونشر جدول ادلهنيُت ادلعتمدين -

 مهام لجنة التكوين: 
 .إعداد طرق العمل فيما ؼلص رلال التكوين -
 .دراسة ملفات ادلشاركة يف الًتبصات -
 .ضمان ادلتابعة الدائمة للًتبصات -
 .توجيو ادلًتبصُت إىل ادلكاتب احملاسبية ادلعتمدة -
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 .تسليم شهادات هناية الًتبص -
 .ربضَت برامج التكوين يف رلال ادلعايَت احملاسبية الدولية -
 .التعاون مع ىياكل التكوين األخرى وادلعاىد ادلتخصصة يف سلتلف رلاالت احملاسبة -
 .ادلشاركة يف تعيُت جلان االمتحان لكل أنواع االمتحان -
 .وضع بنك معطيات للمعايَت الدولية اخلاصة بتكوين مهٍت احملاسبة -
 .تنظيم ملتقيات وأيام دراسية ومؤسبرات وورشات عمل يف سلتلف ميادين احملاسبة والتدقيق -

 مهام لجنة االنضباط والتحكيم: 
 .إعداد طرق العمل فيما ؼلص رلال االنضباط والتحكيم وادلصاحلة -
دراسة ادللفات ادلتعلقة باحلاالت التأديبية لكل سلالفة أو إخالل بالقواعد ادلهنية والتقنية أو األخالقية  -

 .ادلرتكبة من ادلهنيُت خالل تأدية مهامهم
 .ربضَت مشاريع اآلراء حول األحكام يف ميدان التحكيم واالنضباط -
 .ضمان دور أساسي يف رلال االستشارة والوقاية وادلصاحلة والتحكيم خالل ادلنازعات بُت ادلهنيُت والزبائن -
 .1ضمان مهام الوقاية وادلصاحلة بُت ادلهنيُت -

 مهام لجنة مراقبة النوعية: 
 .إعداد طرق العمل يف رلال نوعية اخلدمات -
 .إبداء اآلراء واقًتاح مشاريع النصوص التنظيمية يف رلال النوعية -
 .ضمان نوعية التدقيق ادلوكلة دلهٍت احملاسبة -
 .إعداد معايَت تتضمن كيفيات تنظيم ادلكاتب وتسيَتىا -
 .إعداد التدابَت اليت تسمح بضمان مراقبة نوعية خدمات ادلكاتب -
 .ضمان متابعة مدى احًتام قواعد االستقاللية واألخالقيات -
 .إعداد قائمة ادلراقبُت ادلختارين من بُت ادلهنيُت من أجل ضمان مهام مراقبة النوعية -
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تنظيم ملتقيات حول النوعية التقنية لألشغال واألخالقيات والتصرفات اليت غلب على ادلهنيُت التحلي هبا  -
 .   1يف رلال االستشارة والعالقات مع الزبائن

 المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين: ثانيا

يتشكل اجمللس من تسعة أعضاء منتخبُت من اجلمعية العامة من بُت األعضاء ادلعتمدين : التشكيلة -1
 .وادلسجلُت يف جدول ادلصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت

 :الصالحيات -2
 .إدارة األمالك ادلنقولة وغَت ادلنقولة التابعة للمصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت وتسيَتىا -
إقفال احلسابات السنوية عند هناية كل سنة مالية وعرضها على اجلمعية العامة السنوية مرفقة بكشف تنفيذ  -

 .ميزانية السنة ومشروع ميزانية السنة ادلالية ادلوالية
 .ربصيل االشًتاكات ادلهنية ادلقررة من طرف اجلمعية العامة -
 .ضمان تعميم نتائج األشغال ادلتعلقة باجملال الذي تغطيو ادلهنة ونشرىا وتوزيعها -
 .تنظيم ملتقيات تكون ذلا عالقة دبصاحل ادلهنة -
 .االطلراط يف كل منظمة جهوية أو دولية سبثل ادلهنة بًتخيص من الوزير ادلكلف بادلالية -
 .سبثيل ادلصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت لدى اذليئات العمومية ومجيع السلطات وكذا الغَت -
 .سبثيل ادلصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت لدى ادلنظمات الدولية ادلماثلة -
 .2إعداد النظام الداخلي للمصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت -

 المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات: ثالثا

يتشكل اجمللس من تسعة أعضاء منتخبُت من اجلمعية العامة من بُت األعضاء ادلعتمدين وادلسجلُت يف 
 فإن اجمللس الوطٍت 26-11 من ادلرسوم التنفيذي رقم 4جدول الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، وحسب ادلادة 
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للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات لو نفس ادلهام والصالحيات ادلتعلقة اجمللس الوطٍت للمصف الوطٍت للخرباء 
 . 1 السالف ذكره25-11 من ادلرسوم التنفيذي رقم 4احملاسبُت السالف ذكرىا حسب ادلادة 

 محافظ الحسابات في الجزائر : المطلب الثالث 

 مفهوم محافظ الحسابات: أوال

     تعترب زلافظة احلسابات من أنواع التدقيق اخلارجي الذي يعد إلزامي بقوة القانون بالنسبة لبعض أنواع 
ادلؤسسات اليت حددىا ادلشرع يف كل بلد، يتوىل من خالذلا شخص مهٍت مؤىل ومستقل التعبَت عن رأيو الفٍت 

احملايد حول مدى عدالة القوائم ادلالية وحسابات النتائج، ومدى تعبَتىا عن ادلركز ادلايل احلقيقي للمؤسسة، ففي 
 والذي مل يعدل إىل غاية 1991 الصادر سنة 08-91اجلزائر إن مهنة زلافظة احلسابات كان ينظمها القانون 

، 2 لينظم مهنة اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد2010إلغائو بصدور قانون جديد يف جويلية 
ويف التشريع اجلزائري يعد زلافظ حسابات كل شخص ؽلارس بصفة عادية بامسو اخلاص وربت مسؤوليتو مهمة 

 . 3ادلصادقة على صحة حسابات الشركات واذليئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع ادلعمول بو

 مهام محافظ الحسابات: ثانيا

 :   يضطلع زلافظ احلسابات بادلهام التالية

يشهد بأن احلسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة سباما لنتائج عمليات السنة ادلنصرمة وكذا األمر  -
 .بالنسبة للوضعية ادلالية وشلتلكات الشركات واذليئات

يفحص صحة احلسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات ادلبينة يف تقرير التسيَت الذي يقدمو ادلسَتون  -
 .للمساعلُت أو الشركاء أو حاملي احلصص
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يبدي رأيو يف شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية ادلصادق عليها من رللس اإلدارة ورللس  -
 .ادلديرين أو ادلسَت

يقدر شروط إبرام االتفاقيات بُت الشركة اليت يراقبها وادلؤسسات أو اذليئات التابعة ذلا أو بُت ادلؤسسات  -
 .واذليئات اليت تكون فيها للقائمُت باإلدارة أو ادلسَتين للشركة ادلعنية مصاحل مباشرة أو غَت مباشرة

يعلم ادلسَتين واجلمعية العامة أو ىيئة ادلداولة ادلؤىلة بكل نقص قد يكتشفو أو اطلع عليو، ومن طبيعتو أن  -
 .يعرقل استمرار استغالل ادلؤسسة أو اذليئة

    وزبص ىذه ادلهام فحص قيم ووثائق الشركة أو اذليئة ومراقبة مدى مطابقة احملاسبة للقواعد ادلعمول هبا دون 
 .  1التدخل يف التسيَت

 مسؤوليات محافظ الحسابات: ثالثا

حسب التشريع اجلزائري يعد زلافظ احلسابات مسؤوال ذباه الكيان ادلراقب عن األخطاء : المسؤولية المدنية -1
اليت يرتكبها أثناء تأدية مهامو، ويعد متضامنا ذباه الكيان أو ذباه الغَت عن كل ضرر ينتج عن سلالفة أحكام 

ىذا القانون، وال يتجرأ من مسؤوليتو فيما ؼلص ادلخالفات اليت مل يشًتك فيها إال إذا أثبت أنو قام 
بادلتطلبات العادية لوظيفتو وأنو بلغ رللس اإلدارة بادلخالفات، وإن مل تتم معاجلتها بصفة مالئمة خالل 

أقرب مجعية عامة بعد اطالعو عليها، ويف حالة معاينة سلالفة يثبت أنو اطلع وكيل اجلمهورية لدى احملكمة 
 . 2ادلختصة

 : أركان3ولكي تقوم ادلسؤولية ادلدنية على زلافظ احلسابات غلب أن تتوفر    
 .حصول إعلال وتقصَت من جانب زلافظ احلسابات يف أداء واجباتو ادلهنية -
 .وقوع ضرر أصاب الغَت نتيجة إعلال وتقصَت زلافظ احلسابات -
 .  3وجود عالقة سببية بُت الضرر الذي حلق بالغَت وتقصَت زلافظ احلسابات -
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وىي ادلسؤولية اليت يتحملها زلافظ احلسابات حبكم القانون إذا توافر القصد اجلنائي : المسؤولية الجزائية -2
، ويف التشريع اجلزائري يتحمل اخلبَت 1كأن يتعمد إعداد تقرير كاذب بنتائج ادلراقبة أو إغفال وقائع يف تقريره

 .  2احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد ادلسؤولية اجلزائية عن كل تقصَت يف القيام بالتزام قانوين

 المسؤولية الجزائية لمحافظ الحسابات في الجزائر: 06الجدول رقم 

 
 المخالفة المرتكبة من طرف محافظ الحسابات

 
 النص القانوني

 العقوبة

 الغرامة المالية السجن

 من القانون 73ادلادة  ادلمارسة بصفة غَت قانونية مهنة زلافظ احلسابات
10-01 

 أشهر إىل 6من : يف حالة العود
 سنة واحدة

 2000000 إىل 500000من 
 دج يف حالة العود تضاعف الغرامة

ادلنح عمدا أو ادلوافقة على البيانات غَت الصحيحة اليت 
وردت يف التقارير ادلقدمة للجمعية العامة ادلدعوة للبث يف 

 إلغاء حق األفضلية يف اكتتاب ادلساعلُت

 من القانون 825ادلادة 
 التجاري

 500000 إىل 20000من   أشهر إىل سنتُت6من 
 دج

ادلمارسة العمدية وقبول االحتفاظ بوظائف زلافظ 
 احلسابات بالرغم من عدم ادلالئمة القانونية

 من القانون 829ادلادة 
 التجاري

 200000 إىل 20000من  من شهرين إىل ستة أشهر
 دج

تعمد زلافظ احلسابات تقدمي معلومات كاذبة أو 
تأكيدىا، أو عدم الكشف عن الوقائع اإلجرامية اليت علم 

 هبا إىل وكيل اجلمهورية

 من القانون 830ادلادة 
 التجاري

 500000 إىل 20000من   سنوات5من سنة إىل 
 دج

 من القانون 830ادلادة  إفشاء السر ادلهٍت
 301التجاري، ادلادة 

 من قانون العقوبات

  دج5000 إىل 500من  من شهر إىل ستة أشهر

، مرجع "دراسة مقارنة بُت اجلزائر وتونس وادلملكة ادلغربية: مسؤوليات زلافظ احلسابات "شريقي عمر،: المصدر
 .103سابق، ص

يتحمل اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد ادلسؤولية التأديبية أمام : المسؤولية التأديبية -3
اللجنة التأديبية للمجلس الوطٍت للمحاسبة حىت بعد استقالتهم من مهامهم عن كل سلالفة أو تقصَت تقٍت أو 

                                                             
. 186، مرجع سابق، صديلمي عمر  1
 .10، ص، مرجع سابق01-10 من القانون 62 ادلادة  2
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أخالقي يف القواعد ادلهنية عند شلارسة وظائفهم، وتتمثل العقوبات التأديبية اليت ؽلكن ازباذىا وفق ترتيبها 
 :التصاعدي حسب خطورهتا وىي

 .اإلنذار- 
 .التوبيخ- 
 .التوقيت ادلؤقت دلدة أقصاىا ستة أشهر- 
 .الشطب من اجلدول- 

     ويقدم كل طعن ضد ىذه العقوبات التأديبية أمام اجلهة القضائية ادلختصة طبقا لإلجراءات القانونية ادلعمول 
، حيث يشكل خطأ مهٍت يعرض لعقوبة 1هبا، وربدد درجات األخطاء والعقوبات اليت تقابلها عن طريق التنظيم

تأديبية كل تقصَت يف احًتام قواعد الواجبات ادلهنية واألخالقية وكل إعلال صادر عن اخلبَت احملاسب وزلافظ 
احلسابات واحملاسب ادلعتمد، عن شخص طبيعي أو شركة مسجلة يف جدول ادلصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت 

والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وادلنظمة الوطنية للمحاسبُت ادلعتمدين، وتعد جلنة االنضباط والتحكيم 
للمجلس الوطٍت للمحاسبة اذليئة الوحيدة ادلؤىلة للتحقيق يف الشكاوى وتقدير درجة خطورة األخطاء ادلرتكبة من 

طرف اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد خالل شلارسة وظيفتهم وإصدار العقوبات التأديبية، 
 : وتصنف األخطاء ادلهنية ويعاقب عليها كما يلي

 :على اخلصوص األخطاء ادلهنية اآلتية (اإلنذار)  تعد من الدرجة األوىل 

 .تصريح دبراجع كاذبة -
 .تصريح باالنتماء إىل مصف اجمللس أو الغرفة أو ادلنظمة خالل شلارستهم وظيفتهم -
االنتقادات غَت ادلؤسسة الصادرة عن ادلهٍت كتابيا أو شفهيا أو بأي شكل آخر بغرض اإلخالل بالثقة  -

 .ادلبنية بُت الزبائن وزمالئو قصد إزاحتهم
 .نقص االحًتام اذباه أحد زمالئو خالل شلارسة نشاطو -

 :على اخلصوص األخطاء ادلهنية التالية (التوبيخ)   وتعد من الدرجة الثانية 

                                                             
 .10، ص، مرجع سابق01-10 من القانون 63 ادلادة  1
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 .يف حالة تكرار خطأ من الدرجة األوىل -
 .رفض التكفل بادلًتبصُت ادلوجهُت من اجمللس الوطٍت للمحاسبة -
 .فتح مكتب ال يتطابق مع التنظيم ادلعمول -
 .الغياب ادلهٍت عن حضور اجتماعُت متتاليُت للجمعيات العامة ولالنتخابات أو عدم سبثيلو -
عدم دفع مصاريف ادلشاركة يف كل تظاىرة ينظمها ادلصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت أو الغرفة الوطنية  -

 .حملافظي احلسابات أو ادلنظمة الوطنية للمحاسبُت ادلعتمدين واليت قام حبضورىا

 :على اخلصوص األخطاء ادلهنية التالية ( أشهر6التوقيت ادلؤقت دلدة أقصاىا )   وتعد من الدرجة الثالثة 

 .يف حالة تكرار خطأ من الدرجة الثانية -
 .خطأ يف االحتفاظ باألرشيف -
 .استعمال اخلتم ادلهٍت يف أعمال غَت منجزة ربت مسؤوليتو -
 .عدم دفع االشًتاك ادلهٍت -
مقاولة األعمال ادلتعلقة بادلهنة من ادلهٍت مع أشخاص معنويُت أو طبيعيُت غَت مسجلُت يف جدول ادلصف  -

 .الوطٍت للخرباء احملاسبُت أو الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات أو ادلنظمة الوطنية للمحاسبُت ادلعتمدين
استعمال ختم غَت مطابق للنموذج الذي سبنحو اجملالس الوطنية للمصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت والغرفة  -

 .الوطنية حملافظي احلسابات وادلنظمة الوطنية للمحاسبُت ادلعتمدين

 :على اخلصوص األخطاء ادلهنية اآلتية (الشطب من اجلدول)   وتعد من الدرجة الرابعة 

 .يف حالة تكرار خطأ من الدرجة الثالثة -
 .إفشاء السر ادلهٍت -
 .إصدار إجازات خاطئة أو مزورة أو مبالغ فيها -
 .تصرفات متعمدة مكررة سبس بقواعد أخالقيات ادلهنة -
 .شلارسة ادلهنة خالل مدة التوقيف -
 .شلارسة ادلهنة دون مكتب مهٍت -
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     حيث يفرض الشطب تسليم اجمللس الوطٍت للمحاسبة اخلتم الرطب وشهادة التسجيل والبطاقة ادلهنية بعد أن 
 . 1يقوم ىذا اجمللس بتبليغ قرار التوقيف ادلؤقت

 الفرق بين األشكال الثالثة لمسؤوليات محافظ الحسابات: 15الشكل رقم 

 

 

 

 

 

، مرجع       "دراسة مقارنة بُت اجلزائر وتونس وادلملكة ادلغربية: مسؤوليات زلافظ احلسابات"شريقي عمر، : المصدر
 .98سابق، ص

 تعيين وعزل محافظ الحسابات: رابعا

 تعيين محافظ الحسابات -1

     يكون تعيُت زلافظ احلسابات أو زلافظي احلسابات عند تأسيس اذليئة أو ادلؤسسة خالل أجل أقصاه شهر 
بعد إقفال آخر دورة لعهدة زلافظ أو زلافظي احلسابات، ويتعُت على رللس اإلدارة أو ادلكتب ادلسَت أو ادلسَت أو 
اذليئة ادلؤىلة إعداد دفًت الشروط بغية تعيُت زلافظ أو زلافظي احلسابات من طرف اجلمعية العامة، حيث غلب أن 

 :يلي يتضمن دفًت الشروط على اخلصوص ما

 .عرض عن اذليئة أو ادلؤسسة وملحقاهتا احملتملة ووحداهتا وفروعها يف اجلزائر ويف اخلارج -

                                                             
 ػلدد درجة األخطاء التأديبية ادلرتكبة من طرف اخلبَت ،2013 يناير 13ؤرخ يف امل 10-13 من ادلرسوم التنفيذي رقم 2،4،5،6،7،8،9 ادلواد  1

. 18،19، ص3احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد خالل شلارسة وظيفتهم والعقوبات اليت تقابلها، جريدة رمسية عدد 

مدنية 

تعويض األشخاص ادلتضررين 
 من رأي زلافظ احلسابات

جزائية 

 السجن والغرامة ادلالية

 

تأديبية 

عقوبة تأديبية من طرف دائرة 
 التأديب

 أشكال 3مسؤوليات محافظ الحسابات 

 عدم إقصاء دلسؤوليات أخرى
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ملخص ادلعاينات وادلالحظات والتحفظات الصادرة عن حسابات الدورات السابقة اليت أبداىا زلافظ أو  -
زلافظو احلسابات ادلنتهية عهداهتم، وكذا زلافظ أو زلافظو احلسابات للفروع إذا كان الكيان يقوم بإدماج 

 .احلسابات
 .العناصر ادلرجعية ادلفصلة دلوضوع مهمة زلافظة احلسابات والتقارير الواجب إعدادىا -
 .الوثائق اإلدارية الواجب تقدؽلها -
 .ظلوذج رسالة الًتشح -
 .ظلوذج التصريح الشريف الذي يبُت وضعية االستقاللية ذباه الكيان طبقا لألحكام التشريعية -
 .ظلوذج التصريح الشريف بعدم وجود مانع ػلول دون شلارسة ادلهنة -
 .ادلؤىالت واإلمكانيات ادلهنية والتقنية -

     كما يتحصل زلافظ احلسابات ادلًتشح من الكيان على ترخيص مكتوب لتمكينو من القيام بتقييم مهمة 
 :زلافظة احلسابات، يسمح لو باإلطالع على ما يلي

 .تنظيم الكيان وفروعو -
 .تقارير زلافظي احلسابات للسنوات ادلالية السابقة -
 .معلومات أخرى زلتملة ضرورية لتقييم ادلهمة -

     ويتم اإلطالع على العناصر ادلذكورة يف عُت ادلكان دون نقل الوثائق أو نسخها خالل أجل ػلدده دفًت 
الشروط، حيث يلتزم زلافظ احلسابات ومساعدوه بالسر ادلهٍت عند اطالعهم على الوثائق وعلى وضعية الكيان 

الذي يعتزمون إخضاعو دلهمة زلافظة احلسابات، كما أن العروض اليت يقدمها زلافظي احلسابات ادلًتشحُت 
 :للمهمة غلب أن توضح العناصر التالية

 .ادلوارد ادلرصودة -
 .ادلؤىالت ادلهنية للمتدخلُت -
 .برنامج عمل مفصل -
 .التقارير التمهيدية، اخلاصة واخلتامية الواجب تقدؽلها -
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 .آجال إيداع التقارير -

       تقوم اذليئات وادلؤسسات ادللزمة بتعيُت زلافظ احلسابات أو أكثر بتشكيل جلنة تقييم العروض، حيث تقوم 
اللجنة بعرض نتائج تقييم العروض حسب الًتتيب التنازيل على جهاز التسيَت ادلؤىل للقيام دبعاينتها وعرضها على 

 .اجلمعية العامة قصد الفصل يف تعيُت زلافظ أو زلافظي احلسابات ادلنتقُت مسبقا

     وذبدر اإلشارة إىل أنو إذا فشلت ادلشاورات أو مل تتمكن اجلمعية العامة من تعيُت زلافظ للحسابات ألي 
سبب كان فإنو يعُت زلافظ احلسابات دبوجب أمر من رئيس زلكمة مقر اذليئة ادلؤسسة بناء على عريضة من 

 . 1ادلسؤول األول للكيان

 إنهاء مهام أو عزل محافظ الحسابات -2
      تنتهي مهام ادلدقق بعد اجتماع اجلمعية العامة العادية اليت تفصل يف حسابات السنة ادلالية الثالثة، كما غلوز 
دلساىم أو عدة مساعلُت ؽلثلون على األقل عشر رأس مال الشركات اليت تلجأ علنيا لالدخار أن يطلبوا من العدالة 

بناء على سبب مربر رفض ادلدقق أو ادلدققُت الذين عينتهم اجلمعية العامة، ويف حالة حدوث خطأ أو مانع فإنو 
غلوز بناءا على طلب من رللس اإلدارة أو رللس ادلديرين أو من مساىم أو أكثر ؽلثلون على األقل عشر رأس مال 

 . 2الشركة أو اجلمعية العامة إهناء مهام ادلدقق قبل االنتهاء العادي ذلذه الوظائف عن طريق اجلهة القضائية

 تقرير محافظ الحسابات: خامسا

  :يًتتب على مهمة زلافظ احلسابات إعداد 

تقرير ادلصادقة بتحفظ أو بدون ربفظ على انتظام وصحة الوثائق السنوية وصورهتا الصحيحة أو عند  -
 .االقتضاء رفض ادلصادقة ادلربر

 .تقرير ادلصادقة على احلسابات ادلدعمة أو احلسابات ادلدرلة عند االقتضاء -
 .تقرير خاص حول االتفاقيات ادلنظمة -

                                                             
متعلق بتعيُت زلافظي احلسابات، جريدة ، 2011 يناير سنة 27ؤرخ يف امل 32-11 من ادلرسوم التنفيذي رقم 2،3،4،5،6،7،13،15 ادلواد  1

 .24، ص7رمسية عدد 
. 141مرجع سابق، ص، -دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية-التنظيم المهني للمراجعة شريقي عمر،  2
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 .تقرير خاص حول تفاصيل أعلى مخس تعويضات -
 .تقرير خاص حول االمتيازات اخلاصة ادلمنوحة للمستخدمُت -
تقرير خاص حول تطور نتيجة السنوات اخلمس األخَتة والنتيجة حسب السهم أو حسب احلصة  -

 .االجتماعية
 .تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية -
  .  1تقرير خاص يف حالة مالحظة هتديد زلتمل على استمرار االستغالل -

     يؤرخ تقرير زلافظ احلسابات عند هناية أشغال ادلراقبة وال ؽلكن أن يكون ىذا التاريخ سابقا لتاريخ وقف 
 يوما على األقل من تاريخ انعقاد 15احلسابات السنوية من طرف األجهزة ادلختصة، حيث يؤرخ التقرير قبل 

اجلمعية العامة أو اجلهاز التداويل ادلؤىل، ويتضمن تقرير زلافظ احلسابات رقم اعتماده ورقم تسجيلو يف جدول 
 .2الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وعنوانو وإمضاءه وختمو

 المعايير الجزائرية للتدقيق: المطلب الرابع

يعاجل ىذا ادلعيار اجلزائري : (اتفاق حول أحكام مهمة التدقيق) 210المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -
للتدقيق واجبات ادلدقق لالتفاق مع اإلدارة وعند االقتضاء مع األشخاص القائمُت على احلكم يف ادلؤسسة 

حول أحكام مهمة التدقيق، حيث ؼلص ىذا ادلعيار كل مهام تدقيق الكشوف ادلالية التارؼلية الكلية أو اجلزئية 
وكذلك ادلهام ادللحقة مع وجود بعض اخلصائص فيما ؼلص التدقيقات ادلتكررة أو تدقيقات الكيانات 

 .الصغَتة
يعاجل ىذا ادلعيار اجلزائري للتدقيق استعمال : (التأكيدات الخارجية) 505المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -

ادلدقق إلجراءات التأكيد اخلارجية هبدف احلصول على أدلة مثبتة، والتأكيد اخلارجي ىو دليل مثبت يتم 
التحصل عليو عن طريق رد خطي موجو مباشرة إىل ادلدقق من طرف الغَت، سواء كان يف شكل ورقي، 

 .شكل آخر إلكًتوين أو

                                                             
. 7، مرجع سابق، ص01-10 من القانون 25 ادلادة  1
 زلدد دلعايَت تقارير زلافظ احلسابات وأشكال وآجال إرساذلا، ،2011 مايو سنة 26ؤرخ يف امل 202-11 من ادلرسوم التنفيذي رقم 3 ادلادة  2

. 19، ص30جريدة رمسية عدد 
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مدعو للرد مباشرة على ادلدقق ما إذا " الغَت"ىو طلب من خاللو يكون  (اغلايب)طلب تأكيد مستعجل  -
 .كان يؤكد أو ينفي ادلعلومات الواردة يف الطلب أو يقدم معلومات مطلوبة

ىو طلب من خاللو يكون الغَت مدعو للرد مباشرة على ادلدقق فقط يف حالة  (سليب)طلب تأكيد ضمٍت  -
 .نفيو للمعلومات الواردة يف الطلب

 يوضح ىذا ادلعيار مفهوم العناصر ادلقنعة يف إطار :(العناصر المقنعة) 500المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -
تدقيق الكشوف ادلالية ويعاجل واجبات ادلدقق فيما يتعلق بتصور وضع حيز التنفيذ إجراءات التدقيق قصد 

 .احلصول على عناصر مقنعة كافية ومناسبة توصل إىل نتائج معقولة يستند عليها لتأسيس رأيو
 يدرس ىذا ادلعيار التزامات ادلدقق :(تخطيط تدقيق الكشوف المالية) 300المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -

فيما ؼلص التخطيط لتدقيق الكشوف ادلالية، وؼلص ىذا ادلعيار التدقيقات ادلتكررة، حيث تعاجل على حدا 
 .ادلسائل اإلضافية اليت غلب أخذىا بعُت االعتبار يف إطار مهمة التدقيق األولية

يعاجل ىذا ادلعيار : ( األرصدة االفتتاحية–مهام التدقيق األولية ) 510الجزائري للتدقيق رقم  المعيار -
واجبات ادلدقق فيما ؼلص األرصدة االفتتاحية يف إطار مهمة التدقيق األولية، حيث تتضمن األرصدة 

االفتتاحية أيضا ادلبالغ الواردة يف الكشوف ادلالية، العناصر ادلوجودة يف بداية الفًتة واليت على أساسها غلب 
 .تقدمي معلومات مثل الطرق احملاسبية يف عرض حسابات السنوات السابقة

      إن مهمة التدقيق األولية ىي ادلهمة اليت تتسم فيها الكشوف ادلالية للفًتة السابقة بأهنا مل تكن موضوع 
 .تدقيق أو مل يتم تدقيقها من طرف ادلدقق السابق

يعاجل ىذا ادلعيار : (تأسيس الرأي وتقرير التدقيق للكشوف المالية) 700المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -
 : ما يلي

 . التزام ادلدقق بتشكيل رأي حول الكشوف ادلالية- 
شكل ومضمون تقرير ادلدقق عندما يتم التدقيق وفق ادلعايَت اجلزائرية للتدقيق ويكون قد أدى إىل صياغة - 

والرأي غَت ادلعدل ىو ذلك الرأي الذي عرب عنو ادلدقق حُت خلص إىل أن إعداد الكشوف )رأي غَت معدل، 
 .  1(ادلالية يف كل جوانبها قد مت وفق ادلرجع احملاسيب ادلطبق

                                                             
. تضمن ادلعايَت اجلزائرية للتدقيق، ي2016 فيفري 4 مؤرخ يف ،002 مقرر رقم  1
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يعاجل ىذا ادلعيار استخدام ادلدقق لإلجراءات : (اإلجراءات التحليلية) 520المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -
التحليلية باعتبارىا مراقبة مادية يف جوىرىا، حيث أن إلزامية أداء ادلدقق إلجراءات ربليلية مثبتة أثناء استعراض 

 .تناسق رلمل احلسابات الذي يتم يف هناية التدقيق

     وتتضمن اإلجراءات التحليلية مقارنات مع معطيات سابقة أو تقديرية للكيان أو لكيانات مشاهبة، وذلك 
باستخدام طرق بسيطة أو معقدة وىذا باللجوء إىل تقنيات إحصائية مت استحداثها لتحديد وربليل التغَتات اذلامة 

 .أو االذباىات غَت ادلتوقعة

يعاجل ىذا ادلعيار التزامات ادلدقق يف تدقيق : (استمرارية االستغالل) 570المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -
الكشوف ادلالية ادلتعلقة بتطبيق اإلدارة لفرضية استمرارية االستغالل يف إعداد الكشوف ادلالية، فعلى ادلدقق مجع 
عناصر مقنعة وكافية ومالئمة من أجل تقدير صحة فرضية استمرارية االستغالل ادلوضوعة من طرف اإلدارة أثناء 

 .إعداد وعرض الكشوف ادلالية
ىذا ادلعيار يعاجل شروط : (استخدام أعمال المدققين الداخليين) 610المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -

وفرصة انتفاع ادلدقق اخلارجي من أعمال التدقيق الداخلي إذا تبُت لو أن وظيفة التدقيق الداخلي بإمكاهنا أن 
 .تكون ذات داللة للقيام دبهمتو

يعاجل ىذا ادلعيار : (استخدام أعمال خبير معين من طرف المدقق) 620المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -
واجبات ادلدقق عندما يستعُت خببَت ؼلتاره للقيام دبراقبة خاصة تتطلب خربة يف ميدان آخر غَت احملاسبة 

 . 1والتدقيق، إضافة إىل كيفيات األخذ باستنتاجات اخلبَت

 

 

 

 

                                                             
.  يتضمن ادلعايَت اجلزائرية للتدقيق،2017 مارس 15 مؤرخ يف ،23 مقرر رقم  1
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 خطوات إجراء الدراسة : المبحث الثاني

من خالل ىذا ادلبحث سنتعرف على بعض العناصر الضرورية للدراسات ادليدانية من ناحية رلتمع الدراسة    
 .وعينتها، وكذا ربديد متغَتات الدراسة، مث دراسة بعض اخلصائص الدؽلغرافية للعينة زلل الدراسة

 مجتمع وعينة الدراسة: المطلب األول

لقد مت ربديد رلتمع الدراسة على أساس من ذلم عالقة دبمارسة مهنة التدقيق اخلارجي، ومن خالل ذلك     
 حددت عينة الدراسة وىم فئة زلافظي احلسابات يف اجلزائر، وذلك حسب معطيات اجمللس الوطٍت للمحاسبة 

.CNC 

   ىذه العينة مت اختيارىا على أساس الوصول إىل معلومات تتعلق أساسا برأي مفرداهتا بغض النظر عن 
 على أعمال التدقيق الداخلي (زلافظ احلسابات)التخصص العلمي واخلربة حول مستوى اعتماد ادلدقق اخلارجي 

، باعتبار التدقيق الداخلي آلية مهمة يف تفعيل احلوكمة، ومعٌت ذلك أن 610 معيار التدقيق الدويل رقم حسب
الدراسة هتدف إىل استطالع آراء العينة حول مدى قيام ادلدقق اخلارجي بتقييم أعمال التدقيق الداخلي، وأثر 

 .نتائج ذلك على احلوكمة

 متغيرات الدراسة: المطلب الثاني

 :   فيما يلي عرض ادلتغَتات ادلستقلة وادلتغَت التابع الذي مت االعتماد عليو يف بناء ظلوذج الدراسة

 المتغيرات المستقلة: أوال

 :                                                      ( سنوات10 سنوات، أكثر من 10 إلى 5 سنوات، من 5أقل من  )متغير سنوات الخبرة  -1
 متغير سنوات الخبرة: 07الجدول رقم 

  سنوات10أكثر من   سنوات10 إلى 5من   سنوات5أقل من  سنوات الخبرة
 3 2 1 الترميز

 من إعداد الطالبة: المصدر
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 :(محاسبة، مالية، إدارة أعمال، تخصص آخر)متغير التخصص العلمي  -2
 متغير التخصص العلمي: 08الجدول رقم 

 تخصص آخر مالية محاسبة التخصص العلمي
 3 2 1 الترميز

 من إعداد الطالبة: المصدر

 المتغير التابع: ثانيا

يتمثل ادلتغَت التابع للدراسة يف درجة اعتماد ادلدقق اخلارجي على أعمال التدقيق الداخلي يف ظل معيار     
 .، باعتبار أعمال التدقيق الداخلي آلية مهمة يف تفعيل احلوكمة610التدقيق الدويل رقم 

 الخصائص الديمغرافية للعينة : المطلب الثالث
لقد مت وصف اخلصائص الدؽلغرافية لعينة الدراسة باستعمال التكرارات والنسب ادلئوية يف جدول، وحىت يتسٌت           

لنا التوضيح أكثر سبت االستعانة بالدوائر ادلستديرة كأحسن وسيلة بيانية، وىذا مع كل من التخصص العلمي 
 مفردة حسب ما توفر لدينا من إمكانات وحسب الردود اليت 33وسنوات اخلربة، علما أن مفردات العينة ىو 

 .وردت إلينا
 :  تبعا للتخصص العلمي -1

     إن التخصص الذي مت االعتماد عليو يف تصنيف أفراد العينة لدينا ىو احملاسبة، ادلالية، على اعتبار أن أغلب 
زلافظي احلسابات يف اجلزائر ذلم شهادات جامعية يف احملاسبة أو ادلالية، أو يف بعض احلاالت شهادات أخرى، 

 (.spss)وقد مت سبثيل ذلك ضمن الربرلة اإلحصائية 
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 تكرارات مفردات العينة حسب التخصص العلمي: 09الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرارات التخصص
 60.6 20 محاسبة
 30.3 10 مالية

 9.1 03 تخصص آخر
 100 33 المجموع

 (spss)مت إعداد اجلدول اعتمادا على سلرجات الربرلية اإلحصائية : المصدر

 بادلائة منها 60,6 مفردة، ىناك ما نسبتو 33      من اجلدول السابق، صلد أن أفراد العينة ادلكونة من 
 بادلائة 9,1 بادلائة متخصصون يف ادلالية، أما الباقي ما نسبتو 30,3متخصصون يف احملاسبة، وىناك ما نسبتو 

 :فلهم زبصصات أخرى، وقد مت سبثيلهم بيانيا يف شكل دائرة مستديرة ربدد نسبة كل زبصص كما يلي

 الدائرة المستديرة لتكرارات مفردات العينة تخصص علمي: 16الشكل رقم 

 

 (spss)من إعداد الطالبة اعتمادا على سلرجات الربرلية اإلحصائية : المصدر
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 :ؽلكن سبثيل اخلصائص اإلحصائية دلتغَت سنوات اخلربة يف اجلدول ادلوايل: تبعا لسنوات الخبرة -2

 تكرارات مفردات العينة حسب متغير سنوات الخبرة: 10الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات الفئة
 9.1 3  سنوات5أقل من 

 36.4 12  سنوات10 إلى 5من 
 54.5 18  سنوات10أكثر من 

 100 33 المجموع
 (spss) من إعداد الطالبة اعتمادا على سلرجات الربرلة اإلحصائية: المصدر

 10أكثر من )يتضح من اجلدول السابق أن أكرب عدد من االستجابات سبثلت يف الفئة الثالثة لسنوات اخلربة     
بادلائة، يف 36,4 واليت مثلت مانسبتو  ( سنوات10 إىل 5من )، مث الفئة الثانية بادلائة 54,5بنسبة  (سنوات

 بادلائة، والشكل ادلوايل يوضح 9,1بنسبة  ( سنوات5أقل من )حُت كانت االستجابات األقل يف الفئة األوىل 
 :   ذلك
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 الدائرة المستديرة لتكرارات مفردات العينة سنوات الخبرة: 17الشكل رقم 

 

 (spss)من إعداد الطالبة اعتمادا على سلرجات الربرلية اإلحصائية : المصدر
 

 أداة الدراسة الميدانية: المبحث الثاني

     يعد االستبيان أداة مالئمة إلجراء الدراسات اليت يتم معاجلتها إحصائيا، حيث تتيح لنا استخدام األساليب 
اإلحصائية ادلالئمة، وقبل ذلك غلب التأكد من أن ىذه األداة تتصف باخلصائص السيكومًتية اليت ذبعلها مالئمة 

 .للتحليل ومنو اختبار الفرضيات

 مصادر جمع البيانات: المطلب األول

وىي مصادر يلجأ إليها الباحث بغية احلصول على بيانات كافية حول : مصادر استمارات االستبيان -1
الدراسة اليت يقوم هبا، ويتم ذلك من خالل اختيار ما يعرف باالستبيان كأداة ىامة جلمع البيانات كوهنا 
مالئمة ويسهل ربليل بياناهتا إحصائيا، ويصمم ىذا االستبيان بتحديد متغَتات الدراسة ووضع الفقرات 

ادلناسبة وادلتعلقة بكل متغَت، باالعتماد على بعض الدراسات واألدبيات ادلتعلقة بادلوضوع زلل الدراسة، مث 
 .بعد ذلك يتم ربكيمها عند بعض ادلختصُت
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 وىي مصادر يعتمد عليها الباحث عند إصلازه للجانب النظري من الدراسة، وىي زبتلف من :مصادر نظرية -2
حيث طبيعتها وموضوعها، ويف ىذه الدراسة مت االعتماد على كتب التدقيق احملاسيب واحلوكمة والرقابة 

الداخلية، كما مت االعتماد على الندوات وادلؤسبرات وادلقاالت ادلنشورة اليت تتعلق بادلوضوع زلل الدراسة، 
 .إضافة إىل ما ربتويو شبكة االنًتنت من مصادر

 بعد التصميم األويل لالستبيان وبعد ربكيمو من قبل ادلختصُت توصلنا إىل :توزيع استمارات االستبيان -3
االستبيان النهائي الذي يوزع على مفردات العينة العشوائية، حيث مت استخدام أسلوب التوزيع اإللكًتوين 

 استمارة استبيان إال أن العدد ادلستلم قليل، ولكن 80وأسلوب التوزيع اليدوي، حيث مت إرسال أكثر من 
حسب اإلحصائيُت فإن ذلك العدد قابل للتحليل إحصائيا، حيث ؽلكننا االعتماد أو استعمال االختبارات 

 .ادلعلمية واليت تقدم تفسَتات مهمة لنتائج الدراسة

 الخصائص السيكومترية لألداة :المطلب الثاني

     إن األداة اليت مت االعتماد عليها يف مجع البيانات الضرورية ذلذه الدراسة ىي االستبيان، وىنا ذبدر اإلشارة إىل 
أنو يلزم التأكد من توفرىا على خصائص معينة ذبعل البيانات اليت مت مجعها من خالذلا قابلة للتحليل ونتائجها 

 .ذات مصداقية، وىذه اخلصائص تدعى باخلصائص السيكومًتية

 الصدق: أوال

أي التأكد من خدمة فقرات االستبيان لألىداف اليت تريد الدراسة ربقيقها والوصول : صدق المحتوى -1
إليها، وىو يدعى بصدق احملكمُت، ويف ىذه الدراسة مت عرض استمارة االستبيان على رلموعة من 

األكادؽليُت ادلتخصصُت يف رلال التدقيق واحملاسبة، حيث مت األخذ بادلالحظات الواردة حبذف فقرات 
 .وتعديل األخرى

كطريقة يتم من خالذلا التأكد من صدق األداة إحصائيا، حيث أنو كلما : الجذر التربيعي لمعامل الثبات -2
كان اجلذر الًتبيعي مرتفعا دل ذلك على صدق االستبيان كأداة جلمع البيانات، ويف ىذه الدراسة فإن 

 وىو قيمة مرتفعة إىل درجة 823,0معامل الصدق احملدد باجلذر الًتبيعي دلعامل ألفا كرونباخ يقدر حبوايل 
 .استنتاج صدق األداة
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يشَت الثبات إىل درجة بقاء النتائج احملصل عليها من مفردات العينة مستقرة إذا مت إعادة توزيع : الثبات -3
استمارات االستبيان على نفس العينة ومع نفس الظروف، ويعد الثبات ذو أعلية بالغة بغية التحليل والتفسَت 

واالعتماد على النتائج احملصل عليها، ومن الناحية اإلحصائية يتم استعمال معامل ألفاكرونباخ دلعرفة مدى 
الثبات من عدمو، وكلما كان ىذا ادلعامل كبَت كانت فقرات االستبيان ثابتة، ويسمى دبعامل ثبات االتساق 

 بادلائة، أما ادلعامل ادلرتفع يفوق 30الداخلي لفقرات االستبيان، ويعد ىذا ادلعامل مقبوال إذا كان أكثر من 
، وىو ما 6780, بادلائة حسب ادلتخصصُت، ويف ىذه الدراسة فإن معامل ثبات االستبانة ككل وىو 60

 . (بادلائة (67,8 يعٍت أنو مرتفع لدرجة القول أن ىذه الفقرات تتميز بالثبات

 أساليب المعالجة اإلحصائية: المطلب الثالث

 :لقد تطلبت ىذه الدراسة استخدام األساليب اإلحصائية التالية

 .التكرارت والنسب ادلئوية لوصف اخلصائص الدؽلغرافية للعينة -
 .ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية دلعرفة األعلية النسبية دلتغَتات الدراسة -
 .(مستوى االتساق الداخلي)معامل ألفاكرونباخ دلعرفة درجة ثبات االستبيان  -
-kolmojorov)مسَتنوف - اختبار اعتدالية التوزيع االحتمايل للبيانات باستخدام اختبار كودلوجوروف -

smirnov)حىت يتسٌت لنا االعتماد على االختبارات ادلعلمية . 
للتحقق من درجة أعلية كل بعد من أبعاد معيار ( one sample T test)استخدام اختبار العينة األحادية  -

 . وكذا بعد التكامل بُت التدقيق الداخلي واخلارجي لتفعيل احلوكمة610التدقيق الدويل رقم 
، الذي يستخدم يف حالة متغَت (one way anova)اختبار ربليل التباين األحادي يف اذباه واحد  -

مستقل واحد ومتغَت تابع واحد دلعرفة داللة الفروق يف آراء مفردات العينة حول أعلية أبعاد معيار التدقيق 
 .  وكذا بعد التكامل بُت التدقيق الداخلي واخلارجي لتفعيل احلوكمة610الدويل رقم 
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 نتائج الدراسة الميدانية: المبحث الثالث

قبل الشروع يف اختبار الفرضيات باستخدام بعض أساليب اإلحصاء االستداليل تتم دراسة بعض الشروط      
 .اليت غلب توفرىا يف العينة حىت نطبق عليها االختبارات ادلعلمية أوال مث يتم ربليل فقرات األداة

 اختبار التوزيع الطبيعي: المطلب األول

    تشًتط معظم االختبارات ادلعلمية أن تتبع بيانات العينة زلل االختبار للتوزيع الطبيعي، وىذا يشَت إىل أن 
 .تكون عينة الدراسة مسحوبة من رلتمع تتبع بياناهتا التوزيع الطبيعي

مسَتنوف ادلتعلق باعتدالية التوزيع،     - تتيح لنا استخدام اختبار كودلوجوروف(spss)   إن الربرلية اإلحصائية 
 :حيث أن الفرض اإلحصائي الختبار اعتدالية التوزيع ىو كما يلي

 .بيانات العينة ادلسحوبة من اجملتمع، تتبع بياناتو التوزيع الطبيعي: الفرض الصفري -
 .بيانات العينة ادلسحوبة من اجملتمع، ال تتبع بياناتو التوزيع الطبيعي: الفرض البديل -

أكرب من مستوى  sig  حيث أن القاعدة العامة لقبول الفرض أو رفض الفرض الصفري ىي أنو إذا كانت قيمة 
 . فإننا نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلةαالداللة 

 بادلائة وىي أكرب من مستوى 28,4 أي 0,284 ادلتعلقة باالستبانة ككل sig     ويف ىذه الدراسة تبلغ قيمة 
، وعليو نقبل الفرضية العدمية القائلة بأن بيانات العينة ادلسحوبة من اجملتمع تتبع التوزيع α=0,05الداللة 
 .الطبيعي

 تحليل فقرات الدراسة: المطلب الثاني

يتم يف ىذا ادلطلب ربليل فقرات الدراسة حيث أننا سنستخدم اختبار من اختبارات اإلحصاء االستداليل     
والذي يسمح بالتحقق من وجود الفقرات ادلعربة ، (one sample t test ) لعينة واحدةTوالذي نعٍت بو اختبار 

الوضع التنظيمي للتدقيق الداخلي، نطاق وظيفة التدقيق الداخلي،  ) 610عن أبعاد معيار التدقيق الدويل رقم 
، والتحقق من وجود الفقرات ادلعربة عن تكامل (الكفاءة ادلهنية للمدقق الداخلي، العناية ادلهنية للمدقق الداخلي

 .التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي لتفعيل احلوكمة



درجة اعتماد المدقق الخارجي على أعمال التدقيق الداخلي وأثره على - الدراسة الميدانية: الفصل الرابع
 الحوكمة

 

211 
 

    حيث أننا نقول أن مفردات العينة ذلم آراء اغلابية ذباه الفقرة أي أن الفقرة ذات أعلية، وتعد كعامل مهم يف 
عند قيامو بالتحقق من جودة أعمال التدقيق الداخلي يف ظل معيار  (زلافظ احلسابات)أداء ادلدقق اخلارجي 
، وذلم آراء اغلابية ذباه الفقرات اليت تعرب على أن تكامل التدقيق الداخلي مع التدقيق 610التدقيق الدويل رقم 

 . اخلارجي يعد آلية لتفعيل احلوكمة، أونقول عكس ذلك وىو صحيح

 610 ألبعاد معيار التدقيق الدولي رقم Tاختبار : أوال

 : للوضع التنظيمي للتدقيق الداخليTاختبار  -1

 أي أنو أقل من (0000,) ىو sig    فيما يتعلق ببعد الوضع التنظيمي للتدقيق الداخلي، فإن مستوى الداللة 
، وىذا يعٍت أن مفردات العينة ذلم آراء اغلابية ذباه ىذا البعد وموافقون عليو، أي أن ربقق α( 0,05)قيمة 

 .  ادلدقق اخلارجي من الوضع التنظيمي للتدقيق الداخلي لو دور ىام يف النموذج ادلقًتح

 sig   أما إذا أخذنا بعُت االعتبار فقرات ىذا البعد لوجدنا أن كل فقرات ىذا البعد ذلا مستوى داللة 
، وذلك يعٍت أن كل فقرات ىذا البعد ذلا أعلية ودور ال بأس بو يف α( 0,05)وىو أقل من قيمة  (0,000)

ربقق ادلدقق اخلارجي من الوضع التنظيمي للتدقيق الداخلي، واجلدول ادلوايل يبُت ذلك أكثر وبشكل مفصل 
 :وحسب كل فقرة
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 لعينة واحدة لتحليل مستوى أهمية التحقق من الوضع التنظيمي للتدقيق tاختبار  : 11الجدول رقم 
 الداخلي

رقم 
 الفقرة

المتوسط  عنوان الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  tقيمة 
 الداللة

 الترتيب

دعم من رللس الالتحقق من حصول ادلدقق الداخلي على  1
 ألداء مهامو دون أي تدخل من الغَتاإلدارة 

4,36 ,89 8,75 ,000 3 

 1 000, 26,66 39, 4,81 تنفيذيةة التحقق من عدم تويل ادلدقق الداخلي أي مسؤويل 2
 1 000, 26,66 39, 4,81 من سلتلف اجلوانبالتحقق من استقاللية ادلدقق الداخلي  3
التحقق ما إذا كان قسم التدقيق الداخلي مسؤوال من  4

ادلكلفُت باحلوكمة أو مسؤول من جهات أخرى ذلا 
 صالحيات مالئمة

3,96 
 

,84 6,57 ,000 6 

أو شلارسة أية ضغوط قيود ن وضع  اإلدارة أي التحقق م 5
 قسم التدقيق الداخلي على

4,06 1,24 4,88 ,000 5 

دارة تعمل وفق توصيات قسم اإلالتحقق شلا إذا كانت  6
 التدقيق الداخلي

4,24 ,75 9,50 ,000 4 

 2 000, 19,24 48, 4,63الداخلي ادلدقق  اليت يعدىا ةرير الدوريافحص التق 7
 - 000, 64,014 2,50 30,90 جميع الفقرات

 (spss) مت إعداد اجلدول اعتمادا على سلرجات الربرلية اإلحصائية :المصدر

 : لنطاق وظيفة التدقيق الداخليTاختبار  -2

 α وىو أقل من قيمة sig (0,000)    فيما يتعلق ببعد نطاق وظيفة التدقيق الداخلي فإن مستوى الداللة 
، وىذا يعٍت أن مفردات العينة ذلم آراء اغلابية ذباه ىذا البعد وموافقون عليو، أي أن التحقق من نطاق (0,05)

 .وظيفة التدقيق الداخلي لو دور ىام يف النموذج ادلقًتح
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 وىو أقل (0,000)    أما فيما ؼلص فقرات ىذا البعد، فإن كل الفقرات اليت ػلتويها ىذا البعد مستوى داللتها 
تقييم نطاق وطبيعة اإلجراءات والفحوص اليت يقوم هبا ادلدقق "إال الفقرة اخلامسة واألخَتة  α( 0,05)من قيمة 
، إذن فكل فقرات ىذا البعد ذلا α( 0,05)وىو أقل من قيمة (0,002)  فمستوى داللتها ىو " الداخلي

 :مكانة وأعلية ضمن التحقق من نطاق وظيفة التدقيق الداخلي، واجلدول ادلوايل يفصل يف ذلك أكثر

  لعينة واحدة لتحليل مستوى أهمية التحقق من نطاق وظيفة التدقيق الداخليtاختبار   : 12الجدول رقم

رقم 
 الفقرة

المتوسط  عنوان الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  tقيمة 
 الداللة

 الترتيب

 1 000, 15,84 62, 4,72  بادلؤسسةالرقابة الداخليةالتحقق من متابعة نظام  1
 1 000, 15,84 62, 4,72 ادلعلومات ادلالية والتشغيليةتقييم مدى صحة  2
التحقق من الوجود الفعلي لألصول ومدى ضمان احلماية  3

 الكافية ذلا
4,72 ,62 15,84 ,000 1 

 2 000, 15,31 63, 4,69 مدى التزام ادلدقق الداخلي دبيثاق التدقيق الداخليتقييم  4
 والفحوص اليت يقوم هبا اإلجراءاتنطاق وطبيعة تقييم  5

 ادلدقق الداخلي
3,60 1,05 3,28 ,002 3 

 - 000, 49,40 2,26 22,48 جميع الفقرات
 (spss) مت إعداد اجلدول اعتمادا على سلرجات الربرلية اإلحصائية :المصدر

 : للتحقق من الكفاءة المهنية للمدقق الداخليTاختبار  -3

 αوىو أقل من قيمة  sig( 0,000)    بالنسبة لبعد الكفاءة ادلهنية للمدقق الداخلي فإن مستوى الداللة 
، أي أن مفردات العينة ذلم آراء اغلابية حول التحقق من مدى الكفاءة ادلهنية للمدقق الداخلي، ولو دور (0,05)

 .ىام يف النموذج ادلقًتح

وىو أقل من  (0,000)    أما بالنسبة للفقرات األربعة ادلتضمنة يف ىذا البعد، الفقرة الثانية مستوى داللتها 
، وىذا يعٍت أن ذلا أعلية ودور كبَت ضمن التحقق من الكفاءة ادلهنية للمدقق الداخلي، α( 0,05)قيمة 
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والفقرة الثالثة " تقييم ادلستوى التعليمي للمدقق الداخلي ومدى حرصو على التعليم ادلستمر"والفقرات األوىل 
التحقق من عضوية ادلدقق "والفقرة الرابعة " التحقق من وجود سياسات لتكوين وتوظيف ادلدققُت الداخليُت"

،  (0,280)، (0,123)، (0,110)فإن مستوى داللتها على التوايل " الداخلي يف ىيئات مهنية ذات عالقة
ومعٌت ذلك أن ىاتو الفقرات ليست ذلا أعلية كبَتة ضمن التحقق من الكفاءة ادلهنية للمدقق الداخلي، وليس من 

 :الضروري أن يأخذىا ادلدقق بعُت االعتبار، واجلدول ادلوايل يبُت ذلك

 لعينة واحدة لتحليل مستوى أهمية التحقق من الكفاءة المهنية للمدقق tاختبار  : 13الجدول رقم
 الداخلي

رقم 
 الفقرة

المتوسط  عنوان الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  tقيمة 
 الداللة

 الترتيب

قييم ادلستوى التعليمي للمدقق الداخلي ومدى حرصو ت 1
 التعلم ادلستمرعلى 

2,63 1,27 1,64- ,110 3 

 1 000, 3,94 79, 3,54 ادلدقق الداخلي يف رلال التدقيق واحملاسبةخربة تقييم  2
ادلدققُت لتكوين وتوظيف  سياسات من وجودالتحقق  3

 الداخليُت
3,18 ,95 1,09 ,280 2 

ىيئات مهنية  يف  دقق الداخليامل من عضويةالتحقق  4
ذات عالقة 

2,63 1,31 1,57- ,123 4 

 - 000, 16,5 3,13 12,00 جميع الفقرات
 (spss) مت إعداد اجلدول اعتمادا على سلرجات الربرلية اإلحصائية :المصدر

 : للتحقق من العناية المهنية للمدقق الداخليTاختبار  -4

وىو أقل من  (0,000)ىو sig     إذا نظرنا لبعد العناية ادلهنية للمدقق الداخلي لوجدنا أن مستوى الداللة 
 وىذا يعٍت أن مفردات العينة ذلم آراء اغلابية ذباه ىذا البعد، فالتحقق من العناية ادلهنية ،α( 0,05)قيمة 

 .للمدقق الداخلي لو دور كبَت وأعلية بالغة يف النموذج ادلقًتح
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 وىذا يدل على أن كل ىذه ،α( 0,05)    كما أننا نالحظ أن مجيع فقرات ىذا البعد داللتها أقل من قيمة 
 :الفقرات ذلا أعلية ومكانة ضمن التحقق من العناية ادلهنية للمدقق الداخلي، واجلدول ادلوايل يوضح ذلك

  لعينة واحدة لتحليل مستوى أهمية التحقق من العناية المهنية للمدقق الداخليtاختبار  :14الجدول رقم 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  عنوان الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  tقيمة 
 الداللة

 الترتيب

التحقق من درجة االلتزام دبعايَت التدقيق الداخلي  1
 وبأخالقيات ادلهنة

4,42 ,75 10,89 0,000 2 

موظفي التدقيق عمل وجود رقابة مستمرة على التحقق من  2
 الداخلي

3,45 ,90 2,88 0,007 6 

 3 0,000 6,84 1,06 4,27 وجود برنامج عمل للمدقق الداخليالتحقق من  3
 1 0,000 9,81 90, 4,54 لعملوالتحقق من توثيق ادلدقق الداخلي  4
 5 0,000 4,74 1,10 3,90 التحقق من مجع ادلدقق الداخلي ألدلة كافية 5
 4 0,000 4,97 1,25 4,09 شاهبةملتدقيق أو مستندات أخرى دليل لالتحقق من وجود  6

 - 0,000 40,24 3,09 24,69 جميع الفقرات
 (spss) مت إعداد اجلدول اعتمادا على سلرجات الربرلية اإلحصائية :المصدر

 610ألبعاد معيار التدقيق الدولي رقم  T تلخيص اختبار: ثانيا

( 0,000) لتقييم أعمال التدقيق الداخلي ذلا مستوى داللة 610    إن كل أبعاد معيار التدقيق الدويل رقم 
 وىذا يعٍت أن كل أبعاد ىذا ادلعيار ذلا أعلية ودور يف تقييم أعمال التدقيق ،α( 0,05)وىو أقل من قيمة 

 :، واجلدول ادلوايل يبُت ذلك أكثر(زلافظ احلسابات)الداخلي والتحقق من جودهتا من قبل ادلدقق اخلارجي 
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 لعينة واحدة لتحليل مستوى أهمية تقييم أعمال التدقيق الداخلي في ظل معيار tاختبار  :15الجدول رقم 
 610التدقيق الدولي رقم 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  عنوان الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  tقيمة 
 الداللة

 الترتيب

 1 0,000 64,01 2,50 30,90 التحقق من الوضع التنظيمي للتدقيق الداخلي 1
 3 0,000 49,40 2,26 22,48  التدقيق الداخليالتحقق من نطاق وظيفة 2
 4 0,000 16,50 3,13 12,00  للمدقق الداخليالتحقق من الكفاءة المهنية 3
 2 0,000 40,24 3,09 24,69 مدقق الداخليلل العناية المهنيةالتحقق من  4

 (spss) مت إعداد اجلدول اعتمادا على سلرجات الربرلية اإلحصائية :المصدر

 لفقرات تكامل التدقيق الداخلي مع التدقيق الخارجي لتفعيل الحوكمة  T اختبار: ثالثا

 لفقرات بعد تكامل التدقيق الداخلي مع التدقيق اخلارجي لتفعيل احلوكمة أظهر أن مستوى T    إن اختبار 
 ىذا ما يدل على أن مفردات العينة ذلم آراء اغلابية ذباه ،α( 0,05)وىو أقل من  (0,000) ىو sigالداللة 

ىذا البعد، كما أن ىذا البعد لو مكانة وأعلية يف النموذج ادلقًتح وكل ىذا يظهر جليا من خالل فقرات ىذا البعد 
 أي أن كل ىاتو الفقرات ذلا أعلية بالغة ،α( 0,05)وىي أقل من قيمة  (0,000)فكلها ذلا مستوى داللة 

ودور ىام يف التعبَت عن أن تكامل ادلدقق الداخلي مع ادلدقق اخلارجي آلية لتفعيل احلوكمة، واجلدول ادلوايل يفصل 
 :يف ذلك أكثر
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 لعينة واحدة لتحليل مستوى أهمية تكامل التدقيق الداخلي مع التدقيق tاختبار : 16الجدول رقم 
 الخارجي لتفعيل الحوكمة

رقم 
 الفقرة

المتوسط  عنوان الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  tقيمة 
 الداللة

 الترتيب

التكامل بُت التدقيق الداخلي و التدقيق اخلارجي لو  1
 انعكاس إغلايب  على احلوكمة

4,75 ,435 ,2023 ,000 1 

يكون التكامل من خالل استعمال ادلدقق اخلارجي لنتائج  2
 أعمال ادلدقق الداخلي

4,57 ,662 13,65 ,000 2 

يقوم ادلدقق اخلارجي بتقييم وظيفة التدقيق الداخلي لتحديد  3

 والعمل على ربسينهامدى األداء 
4,12 ,892 7,21 ,000 5 

التدقيق الداخلي الفعال يساعد على توفَت وقت  4
ادلدقق اخلارجي  ويقلل تكلفة عملية التدقيق 

 اخلارجي

4,36 ,652 12,00 ,000 4 

التعاون والتنسيق بُت ادلدقق الداخلي وادلدقق اخلارجي  5
 يساىم يف طمأنة سلتلف أطراف احلوكمة

4,51 ,618 14,07 ,000 3 

 (spss ) مت إعداد اجلدول اعتمادا على سلرجات الربرلية اإلحصائية:المصدر

 اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج: المطلب الثالث

 :الفرضية األولى

H01 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى(α≤0,05)  في درجة اعتماد المدقق الخارجي
 . تعزى لمتغير الخبرة610على أعمال التدقيق الداخلي في ظل معيار التدقيق الدولي رقم 

 تبعا دلتغَت سنوات اخلربة 610 قبل اختبار الفروق، فإننا نشَت إىل أعلية أبعاد معيار التدقيق الدويل رقم     
يرون ىذه األعلية بشكل كبَت  ( سنوات10أكثر من )دلفردات العينة، حيث أن زلافظي احلسابات ذوي اخلربة 

أكرب من ادلتوسط احلسايب حملافظي احلسابات ذوي اخلربة  (9,16)على اعتبار أن ادلتوسط احلسايب الذي ؽلثلهم 
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، وىذا ( سنوات5أقل من ) وأكرب من ادلتوسط احلسايب حملافظي احلسابات ذوي اخلربة  ( سنوات10 إىل 5من )
 :وفق اجلدول ادلوايل

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهمية أبعاد معيار التدقيق الدولي رقم : 17الجدول رقم 
  تبعا للخبرة610

  سنوات10أكثر من   سنوات10 إلى 5من   سنوات5أقل من  سنوات الخبرة

 ISAأبعاد المعيار
610 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

86 ,000 88 5,86 92,16 7,73 

 (spss) مت إعداد اجلدول اعتمادا على سلرجات الربرلية اإلحصائية :المصدر

     الختبار الفرضيات بالتباين األحادي دلعرفة ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة اعتماد 
 تبعا للخربة أم ال، قمنا بإجراء اختبار ISA 610ادلدقق اخلارجي على أعمال التدقيق الداخلي يف ظل ادلعيار 

α ( 0,05 )أكرب من قيمة( 0,162)، حيث وجدنا أن مستوى الداللة ANOVAربليل التباين األحادي 
 :واليت نصها (H01)وعليو نقبل الفرضية الصفرية

H01 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى(α≤0,05)  في درجة اعتماد المدقق الخارجي
 . تعزى لمتغير الخبرة610على أعمال التدقيق الداخلي في ظل معيار التدقيق الدولي رقم 

 :     واجلدول ادلوايل يبُت ذلك
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 (one way anova)نتائج تحليل التباين األحادي : 18الجدول رقم 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 ISAأبعاد المعيار
610 

 0,162 1,939 90,114 2 180,227 بين المجموعات
 46,483 30 1394,500 داخل المجموعات

  32 1574,727 المجموع

 (spss) مت إعداد اجلدول اعتمادا على سلرجات الربرلية اإلحصائية :المصدر

 :الفرضية الثانية

H02 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى(α≤0,05)  في درجة اعتماد المدقق الخارجي
 .تخصص تعزى لمتغير ال610على أعمال التدقيق الداخلي في ظل معيار التدقيق الدولي رقم 

 تبعا للتخصص دلفردات العينة، 610     قبل اختبار الفروق، فإننا نشَت إىل أعلية أبعاد معيار التدقيق الدويل رقم 
حيث أن من لديهم زبصص آخر غَت ادلالية واحملاسبة يرون ىذه األعلية بشكل كبَت مقارنة دبن لديهم زبصص يف 

أكرب من ادلتوسط احلسايب دلن  (97,66)احملاسبة أو ادلالية، على اعتبار أن ادلتوسط احلسايب الذي ؽلثلهم 
 :، وىذا حسب اجلدول ادلوايل( 87,70) والذين زبصصوا يف ادلالية (90,15)زبصصوا يف احملاسبة 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهمية أبعاد معيار التدقيق الدولي رقم : 19الجدول رقم 
  تبعا للتخصص610

 تخصص آخر المالية المحاسبة التخصص

 ISAأبعاد المعيار
610 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

90,15 7,89 87,80 3,94 97,66 3,21 

 (spss) مت إعداد اجلدول اعتمادا على سلرجات الربرلية اإلحصائية :المصدر

     بعد إجراء اختبار ربليل التباين األحادي دلعرفة ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة اعتماد 
 تبعا للتخصص أم ال، فإنو وجدنا أن ISA 610ادلدقق اخلارجي على أعمال التدقيق الداخلي يف ظل ادلعيار 

 :واليت نصها (H02)وعليو نقبل الفرضية الصفرية  α ( 0,05)أكرب من قيمة( 0,094)مستوى الداللة 

H02 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى(α≤0,05)  في درجة اعتماد المدقق الخارجي
 .التخصص تعزى لمتغير 610على أعمال التدقيق الداخلي في ظل معيار التدقيق الدولي رقم 

 :     واجلدول ادلوايل يبُت ذلك

 (one way anova)نتائج تحليل التباين األحادي : 20الجدول رقم 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 ISAأبعاد ألمعيار
610 

 094, 2,558 114,705 2 229,411 بين المجموعات
 44,844 30 1345,317 داخل المجموعات

  32 1574,727 المجموع

 (spss) مت إعداد اجلدول اعتمادا على سلرجات الربرلية اإلحصائية :المصدر
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 :لثةالفرضية الثا

H03 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى(α≤0,05)  في تكامل المدقق الخارجي مع
 .المدقق الداخلي لتفعيل الحوكمة  تعزى لمتغير سنوات الخبرة

قبل اختبار الفروق، فإننا نشَت إىل أعلية التكامل بُت التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي لتفعيل احلوكمة تبعا      
يرون ىذه  ( سنوات5أقل من )دلتغَت سنوات اخلربة دلفردات العينة، حيث أن زلافظي احلسابات ذوي اخلربة 

أكرب من  (23,00)األعلية بشكل كبَت مقارنة بالفئات األخرى على اعتبار أن ادلتوسط احلسايب الذي ؽلثلهم 
وأكرب من ادلتوسط احلسايب  ( سنوات10 إىل 5من )حملافظي احلسابات ذوي اخلربة  (22,41)ادلتوسط احلسايب 

 :، وىذا وفق اجلدول ادلوايل( سنوات5أقل من ) حملافظي احلسابات ذوي اخلربة  (22,16)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهمية بعد التكامل بين التدقيق الداخلي : 21الجدول رقم 
 تبعا للخبرة والتدقيق الخارجي لتفعيل الحوكمة

  سنوات10أكثر من   سنوات10 إلى 5من   سنوات5أقل من  سنوات الخبرة

تكامل التدقيق 
الداخلي مع 

التدقيق الخارجي 
 لتفعيل الحوكمة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

23 ,000 22,41 1,72 22,16 3,05 

 (spss) مت إعداد اجلدول اعتمادا على سلرجات الربرلية اإلحصائية :المصدر

     وبعد إجراء اختبار ربليل التباين األحادي دلعرفة ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية يف تكامل 
التدقيق الداخلي مع التدقيق اخلارجي لتفعيل احلوكمة تبعا لسنوات اخلربة أم ال، فإنو وجدنا أن مستوى الداللة 

 :واليت نصها (H03)وعليو نقبل الفرضية الصفرية α ( 0,05)أكرب من قيمة( 0,861)

H03 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى(α≤0,05)  في تكامل التدقيق الداخلي مع
 .التدقيق الخارجي لتفعيل الحوكمة تعزى لمتغير سنوات الخبرة
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 :     واجلدول ادلوايل يبُت ذلك

 (one way anova)نتائج تحليل التباين األحادي : 22الجدول رقم 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

تكامل التدقيق 
الداخلي مع التدقيق 

الخارجي لتفعيل 
 الحوكمة

 861, 150, 958, 2 1,917 بين المجموعات
 6,381 30 191,417 داخل المجموعات

  32 193,333 المجموع

 (spss) مت إعداد اجلدول اعتمادا على سلرجات الربرلية اإلحصائية :المصدر

 :الفرضية الرابعة

H04 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى(α≤0,05)  في تكامل التدقيق الداخلي مع
 .تخصصالتدقيق الخارجي لتفعيل الحوكمة تعزى لمتغير ال

 تكامل التدقيق الداخلي مع التدقيق اخلارجي لتفعيل احلوكمة     قبل اختبار الفروق، فإننا نشَت إىل أعلية بعد 
تبعا للتخصص دلفردات العينة، حيث أظهرت الدراسة أن من لديهم زبصص آخر غَت ادلالية واحملاسبة يرون ىذه 
األعلية بشكل كبَت مقارنة دبن لديهم زبصص يف احملاسبة أو ادلالية، على اعتبار أن ادلتوسط احلسايب الذي ؽلثلهم 

، (21,25) والذين زبصصوا يف احملاسبة (23,70)أكرب من ادلتوسط احلسايب دلن زبصصوا يف ادلالية  (25,00)
 :وىذا حسب اجلدول ادلوايل
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهمية بعد تكامل التدقيق الداخلي مع : 23الجدول رقم 
 التدقيق الخارجي لتفعيل الحوكمة تبعا للتخصص

 تخصص آخر المالية المحاسبة التخصص

تكامل التدقيق 
الداخلي مع 

التدقيق الخارجي 
 لتفعيل الحوكمة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

21,25 2,12 23,70 2,21 25 ,000 

 (spss) مت إعداد اجلدول اعتمادا على سلرجات الربرلية اإلحصائية :المصدر

تكامل      بعد إجراء اختبار ربليل التباين األحادي دلعرفة ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية يف 
 تبعا للتخصص أم ال، فإنو وجدنا أن مستوى الداللة التدقيق الداخلي مع التدقيق اخلارجي لتفعيل احلوكمة

 :واليت نصها (H04) الفرضية الصفريةنرفضوعليو  α ( 0,05)أكرب من قيمة( 0,003)

H04 : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى(α≤0,05)  في تكامل التدقيق الداخلي مع
 .التخصصالتدقيق الخارجي لتفعيل الحوكمة تعزى لمتغير 

 :    ونقبل الفرضية البديلة واليت نصها

على تكامل التدقيق الداخلي مع التدقيق  يوجد اختالف دال إحصائيا على أن التخصص العلمي يؤثر"
 "  الخارجي لتفعيل الحوكمة

 : واجلدول ادلوايل يبُت ذلك
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 (one way anova)نتائج تحليل التباين األحادي : 24الجدول رقم 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  F  قيمة 
 الداللة

تكامل التدقيق 
الداخلي مع التدقيق 

الخارجي لتفعيل 
 الحوكمة

 003, 7,333 31,742 2 63,483 بين المجموعات
 4,328 30 129,850 داخل المجموعات

  32 193,333 المجموع

 (spss) مت إعداد اجلدول اعتمادا على سلرجات الربرلية اإلحصائية :المصدر
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 خالصة

 واليت تقضي بتقيم 610لقد كان دلفردات العينة آراء اغلابية حول كل أبعاد معيار التدقيق الدويل رقم       
أعمال التدقيق الداخلي باعتبار التدقيق الداخلي آلية مهمة يف تفعيل احلوكمة، ما يعكس اغلابية التكامل بُت 

 كانت ذلا أعلية 610التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي لتفعيل احلوكمة، فكل أبعاد معيار التدقيق الدويل رقم 
 .معتربة

    وذبدر اإلشارة إىل أن بعد التحقق من الوضع التنظيمي للتدقيق الداخلي كانت لو األولوية الكبَتة والقصوى، 
وشلا ال شك فيو أن ذلك يعلل بكونو يضمن استقاللية وموضوعية قسم التدقيق الداخلي كعناصر جوىرية ال ؽلكن 

 .االستغناء عنها

 

 

 

  



 

 

 
 

 خاتمة
 



 خاتمة

 

226 
 

     بعد استعراض اجلانب النظري دلوضوع الدراسة، حيث مت األخذ بعٌن االعتبار التدقيق اخلارجي يف ظل ادلعايًن 
، كما مت التطرق إىل احلوكمة 610الدولية واإلشارة إىل عمل ادلدقق اخلارجي يف ظل معيار التدقيق الدويل رقم 

كمصطلح ميثل روح الدراسة اليت قمنا هبا مرفقة مبدخل إىل التدقيق الداخلي وتطبيقاتو لدعم احلوكمة مع إبراز 
عالقتو بالتدقيق اخلارجي يف رلال دعمو للحوكمة، كما أشرنا يف ىذه الدراسة إىل واقع مهنة التدقيق اخلارجي يف 

اجلزائر ومت إرفاق ذلك بدراسة ميدانية من خالل االستعانة باستمارة استبيان وتوزيعها على عينة بسيطة، وبعدما مت 
إجراء متطلبات ادلعاجلة اإلحصائية من الناحية ادلنهجية، فإننا سنقوم بعرض أىم النتائج اليت توصلنا إليها وعلى 

 .ىذا األساس نضع بعض ادلقرتحات اليت نراىا مناسبة لتذليل ما تعلق بإشكالية الدراسة

 نتائج الدراسة : أوال

، حيث يتم (التطبيقي)    سنقوم بعرض نتائج الدراسة من جانبٌن، نتائج اجلانب النظري ونتائج اجلانب ادليداين 
التطرق إىل ىذه األخًنة من حيث حتليل فقرات الدراسة من جهة، ومن جهة أخرى النتائج ادلرتبطة باختبار 

 .الفرضيات واليت استخدمنا فيها بعض أساليب اإلحصاء االستداليل

 نتائج الجانب النظري -1

 :من أىم النتائج اليت مت استخالصها من الفصول النظرية ذلذه الدراسة ما يلي   

تعددت تعاريف الباحثٌن وادلنظمات ادلهنية حول مفهوم التدقيق اخلارجي على أنو يعد رقابة، عملية  -
فحص وتقييم يف ظل أدلة اإلثبات، حيث يقوم بو شخص مهين مستقل ليبدي رأيو الفين احملايد حول 

 .مدى سالمة القوائم ادلالية للشركات ولو مرجعية دولية يف ذلك
ينفذ ادلدقق اخلارجي عملو من خالل القيام بإجراءات متهيدية لعملية التدقيق، التنظيم الداخلي دلكتب  -

 .التدقيق، أوراق العمل، أدلة وقرائن اإلثبات
مل يتفق الباحثٌن وادلنظمات ادلهنية حول مفهوم زلدد دلصطلح احلوكمة، إال أنو ويف كل األحوال مصطلح  -

 .يشًن إىل الشفافية، االستقاللية، ادلساءلة، العدالة، ادلسؤولية
ينشأ التدقيق الداخلي كوظيفة داخل الشركة بغرض خدمتها، وىو نشاط تقييمي أصبح ذو صبغة  -

إدارة ادلخاطر، الرقابة )تأكيدية، استشارية، مستقل وموضوعي، ويعد كآلية مهمة يف تفعيل احلوكمة 
 .(الداخلية
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التكامل بٌن التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي يكون من خالل اعتماد ادلدقق اخلارجي على أعمال  -
 .التدقيق الداخلي، وىذا من شأنو تفعيل احلوكمة

 إىل وجوب اعتماد ادلدقق اخلارجي على أعمال التدقيق الداخلي، 610يشًن معيار التدقيق الدويل رقم  -
ويكون ذلك من خالل تقييم ادلدقق اخلارجي ألعمال التدقيق الداخلي والتحقق من جودهتا، وىذا ما 

 .يدعم العالقة االعتمادية بٌن ادلدقق اخلارجي وادلدقق الداخلي األمر الذي يسهم يف تفعيل احلوكمة
 والذي ألغي 1991 الصادر سنة 08-91يف اجلزائر مهنة زلافظة احلسابات كان ينظمها القانون  -

 لينظم مهنة اخلبًن احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب 2010بصدور القانون اجلديد يف جويلية 
 ادلتعلق باستفادة ادلدقق اخلارجي من أعمال 610ادلعتمد، وقد مت إصدار ادلعيار اجلزائري للتدقيق رقم 

 .التدقيق الداخلي
 نتائج الجانب الميداني  -2

 : يتم عرض ىذه النتائج من ناحيتٌن
 نتائج تحليل فقرات االستبيان . أ

نتائج حتليل االستبيان أن فقرات بعد التحقق من الوضع التنظيمي للتدقيق الداخلي ذلا متوسط      أشارت
 ومعىن ىذا أن مفردات العينة ذلم آراء اجيابية وموافقون فوق ادلتوسط بأمهية تلك 4,81 و3,96حسايب بٌن 

الفقرات يف أداء زلافظ احلسابات لتحققو من الوضع التنظيمي للتدقيق الداخلي مع تسجيل بعض التفاوت 
، "التحقق من عدم تويل ادلدقق الداخلي أي مسؤولية تنفيذية"بٌن الفقرات، وجتدر اإلشارة إىل أن الفقرة الثانية 

مت إعطاءىا األولوية واألمهية " التحقق من استقاللية ادلدقق الداخلي من سلتلف اجلوانب"والفقرة الثالثة 
التحقق ما إذا كان "، أما الفقرة الرابعة 4,81القصوى يف أداء زلافظ احلسابات من خالل ادلتوسط احلسايب 

" قسم التدقيق الداخلي مسؤوال من ادلكلفٌن باحلوكمة أو مسؤول من جهات أخرى ذلا صالحيات مالئمة
 أي أنو ليس من الضروري التحقق 3,96مقارنة بباقي الفقرات ليس ذلا أمهية، حيث بلغ متوسطها احلسايب 

 .منها

 3,60     وفيما يتعلق بفقرات بعد التحقق من نطاق وظيفة التدقيق الداخلي ذلا متوسط حسايب بٌن 
، وىذا يدل على أن مفردات العينة ذلم آراء اجيابية وموافقون فوق ادلتوسط بأمهية تلك الفقرات يف 4,72و

التحقق من متابعة نظام "حتقق زلافظ احلسابات من نطاق وظيفة التدقيق الداخلي، حيث أن الفقرة األوىل 
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التحقق من "والفقرة الثالثة " تقييم مدى صحة ادلعلومات ادلالية والتشغيلية"والفقرة الثانية " الرقابة الداخلية
مت إعطاءىا األولوية واألمهية البالغة يف أداء زلافظ احلسابات وحتققو من نطاق وظيفة " الوجود الفعلي لألصول

تقييم نطاق وطبيعة "، يف حٌن أن الفقرة اخلامسة 4,72التدقيق الداخلي من خالل ادلتوسط احلسايب 
مقارنة بباقي الفقرات ليس ذلا أمهية حيث حققت متوسط " اإلجراءات والفحوص اليت يقوم هبا ادلدقق الداخلي

 .3,60حسايب قدره 

 2,63      أما بالنسبة لفقرات بعد التحقق من الكفاءة ادلهنية للمدقق الداخلي فمتوسطها احلسايب بٌن 
تقييم خربة ادلدقق الداخلي "، فمفردات العينة ذلم آراء اجيابية جتاه فقرات البعد عموما، فالفقرة الثانية 3,54و

مت إعطاءىا األولوية واألمهية القصوى يف أداء زلافظ احلسابات، يف حٌن أن الفقرة " يف رلال التدقيق واحملاسبة
ليس ذلا أي أمهية على اإلطالق " التحقق من عضوية ادلدقق الداخلي يف ىيئات مهنية ذات عالقة"الرابعة 

 .2,63ومتوسطها احلسايب 

     كما أشارت نتائج حتليل االستبيان أن فقرات بعد التحقق من العناية ادلهنية للمدقق الداخلي ذلا متوسط 
 ومعىن ذلك أن مفردات العينة ذلم آراء اجيابية وموافقون فوق ادلتوسط بأمهية تلك 4,54 و3,45حسايب بٌن 

الفقرات يف أداء زلافظ احلسابات للتحقق من العناية ادلهنية للمدقق الداخلي مع تسجيل بعض التفاوت بٌن 
مت إعطاءىا أولوية وأمهية قصوى يف " التحقق من توثيق ادلدقق الداخلي لعملو"الفقرات، حيث أن الفقرة الرابعة 

التحقق من وجود رقابة مستمرة "، أما الفقرة الثانية 4,54أداء زلافظ احلسابات من خالل ادلتوسط احلسايب 
 3,45ليس ذلا أمهية مقارنة بباقي الفقرات، حيث أن متوسطها احلسايب " على عمل موظفي التدقيق الداخلي

 .أي ليس ضروري على زلافظ احلسابات األخذ هبا للتحقق من العناية ادلهنية

     كما أشارت نتائج حتليل االستبيان أن فقرات تكامل التدقيق الداخلي مع التدقيق اخلارجي لتفعيل 
 أي أن مفردات العينة ذلم آراء اجيابية وموافقون فوق ادلتوسط 4,75 و4,12احلوكمة ذلا متوسط حسايب بٌن 

بأمهية تلك الفقرات يف إثبات تكامل التدقيق الداخلي مع التدقيق اخلارجي لتفعيل احلوكمة، مع تسجيل بعض 
التكامل بٌن التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي لو انعكاس "التفاوت بٌن الفقرات، حيث أن الفقرة األوىل 

يقوم "حصلت على األولوية األوىل واألمهية البالغة يف إثبات التكامل، أما الفقرة الثالثة " اجيايب على احلوكمة
ليس ذلا أمهية مقارنة " ادلدقق اخلارجي بتقييم وظيفة التدقيق الداخلي لتحديد مدى األداء والعمل على حتسينها
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، أي أهنا ال تساىم إىل حد ما يف إثبات التكامل بٌن التدقيق 4,12بباقي الفقرات ومتوسطها احلسايب 
 .الداخلي والتدقيق اخلارجي

 واليت متثل تقييم أعمال وظيفة التدقيق 610      إذا تطرقنا إىل األبعاد األربعة دلعيار التدقيق الدويل رقم 
الداخلي لوجدنا أن بعد التحقق من الوضع التنظيمي للتدقيق الداخلي ذو أمهية بالغة وأولوية كبًنة من خالل 

 وىو أكرب منو على بعد التحقق من العناية ادلهنية للمدقق الداخلي مبتوسط حسايب 30,90ادلتوسط احلسايب 
 وعلى بعد التحقق  22,48  وعلى بعد التحقق من نطاق وظيفة التدقيق الداخلي مبتوسط حسايب24,69

 .12,00من الكفاءة ادلهنية للمدقق الداخلي مبتوسط حسايب 

 نتائج اختبار الفرضيات . ب
 :   لقد توصلنا إىل أنو  

التخصص العلمي تؤثر على درجة اعتماد ادلدقق - ال يوجد اختالف دال إحصائيا على أن سنوات اخلربة -
، شلا يدل على قبول الفرضية 610اخلارجي على أعمال التدقيق الداخلي يف ظل معيار التدقيق الدويل رقم 

 .الصفرية ورفض الفرضية البديلة
ال يوجد اختالف دال إحصائيا على أن سنوات اخلربة تؤثر على التكامل بٌن التدقيق الداخلي والتدقيق  -

 .اخلارجي لتفعيل احلوكمة، شلا يدل على قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة
يوجد اختالف دال إحصائيا على أن التخصص العلمي يؤثر على التكامل بٌن التدقيق الداخلي والتدقيق  -

 .  اخلارجي لتفعيل احلوكمة، شلا يدل على قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية الصفرية

 مقترحات الدراسة. ج

على زلافظي احلسابات احلرص على احلفاظ على عنصر االستقاللية ألنو مبثابة الضامن الوحيد لكل ما يتعلق - 
 .بالشفافية، النزاىة، الصدق، طمأنة مستخدمي القوائم ادلالية، السمعة اجليدة دلكاتب التدقيق

على إدارات ادلنشآت ضمان وجود وضع تنظيمي مالئم لقسم التدقيق الداخلي األمر الذي يضمن استقاللية - 
 .وموضوعية قسم التدقيق الداخلي ما ينعكس إجيابا يف خدمة ادلنشأة

وجوب حتقيق االتصال والتنسيق بٌن ادلدقق الداخلي وادلدقق اخلارجي لتحقيق أقصى درجات االستفادة وحتقيق - 
 .كفاءة وفعالية العملية التدقيقية للمؤسسة زلل التدقيق
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 آفاق الدراسة. د

 : من ادلواضيع اليت ميكن تناوذلا مستقبال ما يلي 

 دور جلان التدقيق يف دعم العالقة بٌن التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي لدعم احلوكمة. 
 تقييم مدى أخذ ادلدقق اخلارجي أعمال مدقق آخر بعٌن االعتبار. 
 تقييم مدى اعتماد ادلدقق اخلارجي على أدلة اإلثبات. 
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 .2014-2013مالية وزلاسبة، 

أثر فاعلية الحاكمية المؤسسية على األداء المالي للشركات عدنان عبد اجمليد عبد الرمحن قباجة،  -6
 أطروحة مقدمة استكماال دلتطلبات منح درجة دكتوراه المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية،

الفلسفة يف التمويل، كلية الدراسات اإلدارية وادلالية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، شباط 
2008. 

أثر ممارسة مدقق الحسابات الخارجي للشك المهني والعناية المهنية على "عيسى أمحد عيسى العزام،  -7
، أطروحة دكتوراه الفلسفة ختصص زلاسبة، جامعة العلوم "في األردن كشف الغش في القوائم المالية

 .2015-5-2 ،اإلسالمية العادلية، عمان
 ،-دراسة حالة بعض مؤسسات تلمسان-الحوكمة والمسؤولية االجتماعية للشركاتغالي نسيمة،  -8

لنيل شهادة الدكتوراه ختصص حوكمة الشركات، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم مقدمة أطروحة 
 .2015-2014، -تلمسان-التسيري،  جامعة أيب بكر بلقايد

أثر تطبيق معايير التدقيق الدولية على استقطاب االستثمارات األجنبية في "فارس ارشيد عودة اخلرابشة،  -9
 مقدمة استكماال دلتطلبات درجة أطروحة، "(على القطاعين الصناعي والخدمي دراسة تطبيقية)األردن

 .2015-1-5 ،الدكتوراه ختصص احملاسبة، جامعة العلوم اإلسالمية العادلية، عمان
دراسة -معايير المراجعة الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في الواقع المهني بالجزائر"لقليطي خلضر،  -10

، -الشلف–، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف علوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي -"تحليلية مقارنة
2014-2015. 

نموذج مقترح للتنبؤ بالعوامل المؤثرة على احتمال تغيير مدقق نادر يوسف زلمد صالح الدين،  -11
، أطروحة مقدمة استكماال دلتطلبات المدرجة في بورصة فلسطين الحسابات الخارجي في الشركات

 .2015-08-23 ،درجة الدكتوراه ختصص زلاسبة، جامعة العلوم اإلسالمية العادلية، عمان
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األدوات الداخلية للحاكمية المؤسسية على المخاطر المصرفية في  أثرنواف عليان مفلح الزامل،  -12
، أطروحة مقدمة استكماال دلتطلبات درجة دكتوراه (2013-2008) البنوك اإلسالمية األردنية للفترة

 .2015-6-3 جامعة العلوم اإلسالمية العادلية، عمان، -الفلسفة ختصص ادلصارف اإلسالمية 

 رسائل ماجستير. 3

، "ادلراجعة الداخلية يف ظل ادلعايري الدولية للمراجعة الداخلية يف البنوك التجارية األردنية"أمحد زلمد سللوف،  -1
مذكرة مقدمة استكماال دلتطلبات احلصول على شهادة ادلاجستري ختصص نقود ومالية، جامعة اجلزائر، 

2006-2007. 
دور النظم وادلعايري احملاسبية يف حتقيق شروط ومتطلبات احلوكمة ادلؤسسية يف الشركات "أنس زلمود الطرمان،  -2

، رسالة مقدمة استكماال دلتطلبات احلصول على درجة ادلاجستري يف "الصناعية ادلسامهة العامة األردنية
 .2009احملاسبة، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، كلية األعمال، قسم احملاسبة، أيار 

تقومي مدقق احلسابات اخلارجي لوظيفة ادلدقق الداخلي يف ظل تطبيق معيار "باسل خالد مفلح شناق،  -3
، مذكرة مقدمة استكماال دلتطلبات احلصول على درجة "دراسة ميدانية يف األردن: 610التدقيق الدويل رقم 

 .2005ادلاجستري يف احملاسبة، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية ، آيار
دراسة –ادلراجع الداخلي يف حتسني نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسات االقتصادية  تقييم دور"برابح بالل،  -4

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستري يف شعبة علوم التسيري -"عينة من ادلراجعني الداخليني
 .2015-2014 بوقرة بومرداس، أزلمدختصص زلاسبة، جامعة 

 EMOدراسة حالة مؤسسة احملركات - دور التدقيق الداخلي يف تفعيل حوكمة الشركات"برامهة كنزة،  -5
، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ادلاجستري يف علوم التسيري ختصص إدارة "اخلروب والية قسنطينة

 .2014-2013، 2مالية، جامعة قسنطينة 
دور ادلدقق اخلارجي يف تقييم ادلخاطر وحتسني نظام الرقابة الداخلية لعمليات ادلخزون "بوبكر عمريوش،  -6

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على "دراسة ميدانية مبؤسسة مطاحن اذلضاب العليا-داخل ادلؤسسة
- شهادة ادلاجستري يف العلوم التجارية، ختصص دراسات مالية وزلاسبية معمقة، جامعة فرحات عباس

 .2011-2010سطيف، 
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العوامل ادلؤثرة يف العالقة بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي يف ادلصارف " عوض ادلدىون، إبراىيمرغدة  -7
 مقدمة، مذكرة "(دراسة تطبيقية)وأثرىا يف تعزيز نظام الرقابة الداخلية وختفيض تكلفة التدقيق اخلارجي

 .2014، غزة-شهادة ادلاجستري ختصص زلاسبة ودتويل، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالميةاستكماال لنيل 
، -"مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر-أمهية تطبيق احلوكمة يف البنوك وأثرىا على بيئة األعمال "عثماين مرية،  -8

قتصادية فرع مالية وبنوك وتأمني، االعلوم ال  يفمذكرة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة ادلاجستري
 .2012-2011جامعة ادلسيلة، 

دراسة حالة ادلؤسسة –دور ادلراجعة يف تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصادية "عزوز ميلود،  -9
، مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاجستري ختصص اقتصاد وتسيري -"بسكرة-الوطنية لصناعة الكوابل الكهربائية

 .2007-2006 سكيكدة، 1955 أوت 20ادلؤسسات، جامعة 
حالة ادلؤسسة  ) تصميم إدارة للمراجعة الداخلية كأداة لتحسني أداء وفعالية ادلؤسسة"كاروس أمحد،  -10

، مذكرة مقدمة استكماال لنيل شهادة ادلاجستري فرع زلاسبة "(ENAMCالوطنية ألجهزة القياس وادلراقبة 
 .2011-2010، 3وتدقيق، كلية العلوم االقتصادية، التسيري وعلوم جتارية، جامعة اجلزائر 

، "دراسة حالة من خالل االستبيان- مراجعة احلسابات وواقع ادلمارسة ادلهنية يف اجلزائر "لقليطي خلضر، -11
-مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستري يف علوم التسيري ختصص زلاسبة، جامعة احلاج خلضر

 .2009-2008باتنة، 
، أطروحة "التدقيق احملاسيب من منظور ادلعايري الدولية ومدى إمكانية تطبيقها يف اجلزائر"زلمد أمني مازون،  -12

 .2011-2010، 3مقدمة لنيل درجة ادلاجستري يف العلوم التجارية فرع زلاسبة وتدقيق، جامعة اجلزائر
مدى اعتماد ادلدققني اخلارجيني على ادلدققني الداخليني يف تقييم نظام الرقابة "زلمود عبد السالم زلسن،  -13

غزة، - ، مذكرة مقدمة استكماال لنيل شهادة ادلاجستري يف احملاسبة والتمويل، اجلامعة اإلسالمية"الداخلية
 ".2011يونيو 

 مقاالت ومداخالت. 4

أثر أداء اخلدمات االستشارية " مفتاح زلمد، حامد حسناء عطية، إيناس زلمود عبد الفتاح، العريفى إبراىيم -1
على مسؤولية مراجع احلسابات بالتطبيق يف منشآت ادلراجعة يف ليبيا، اجمللة ادلصرية للدراسات التجارية، 

 .2015، 4العدد
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أسس : اخلدمات االستشارية واستقاللية ادلراجع اخلارجي"أبو فائد عبد الرزاق ادلربوك، تنتوش عادل رجب، -2
سوق –كلية االقتصاد والعلوم السياسية - والتجارةاالقتصاد، رللة "يبيةلنظرية وحقائق عملية يف البيئة ال

 .،2014 ،، ليبيا5، العدد -جامعة الزيتونة-األحد
مسامهة النظام احملاسيب ادلايل يف تعزيز مبادئ حوكمة الشركات من وجهة نظر "أمحد بوراس، زلمد بوطالعة،  -3

 .2015، جوان 3، رللة البحوث االقتصادية وادلالية، العدد "شلارسي مهنة احملاسبة يف الشرق اجلزائري
تقومي انعكاسات اخلدمات االستشارية على استقاللية ادلراجع الداخلي ببيئة "آدم صاحل حامد زلمد علي،  -4

 ،، السودان4 والسياسية، العدداإلداريةكلية االقتصاد -، رللة كلية االقتصاد العلمية" السودانيةاألعمال
 .2015يناير

، "دليل مقرتح لتفعيل جلنة التدقيق لدعم تنفيذ حوكمة الشركات وآلياهتا"بشرى عبد الوىاب زلمد حسن،  -5
 .جامعة الكوفة، كلية اإلدارة واالقتصاد

دور التدقيق الداخلي يف احلد من الغش واكتشافو لدى البنوك " بصول مدحت ماجد، بصول ربا ماجد،  -6
صفر، -كانون األول، ، األردن2، العدد اإلنسانية، رللة الزرقاء للبحوث والدراسات "دراسة ميدانية: األردنية
2013. 

، "موقف مراقب احلسابات من تدقيق األدوات ادلالية ادلشتقة"البكوع فيحاء عبد اخلالق، غزال سعاد سعيد،  -7
 .2014 ،، العراق12 واإلدارية، العدد االقتصاديةرللة جامعة األنبار للعلوم 

-تطبيق قواعد احلوكمة وأثره على اإلفصاح احملاسيب وجودة التقارير ادلالية"بن عيشي عمار وعمري سامي،  -8
 ."دراسة حالة شركات ادلسامهة اجلزائرية

:  يف حتسني أداء ادلدقق اخلارجي COSOدور عناصر الرقابة الداخلية وفق مقررات جلنة"البواب عاطف،  -9
 . 2015،  األردن،2العدد ، رللة دراسات العلوم اإلدارية،"دراسة ميدانية على احملاسبني القانونيني األردنيني

عوامل تغيري مدقق احلسابات اخلارجي اليمين يف الشركات ادلسامهة العامة اليمنية من وجهة "البواب عاطف،  -10
 .2013 يونيو ،، اليمن37، العدداالجتماعية، رللة الدراسات "دراسة ميدانية: نظر مدققي احلسابات

دعم استقالل وحياد مراجع احلسابات اخلارجي مبعايري السلوك ادلهين احمللية "جربوع، يوسف زلمود زلمد،  -11
 .1999ديسمرب/ يوليو،، اليمن8، رللة الدراسات االجتماعية، العدد"والدولية
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 ادلدقق اخلارجي على عمل اعتمادتأثري التطور يف ادلعايري الدولية للتدقيق يف قرار "مجعة أمحد حلمي،  -12
 لالقتصاد، اجمللة العلمية "دراسة حتليلية ميدانية: التدقيق الداخلي يف الشركات ادلسامهة العامة األردنية

 . 2010أكتوبر، ، مصر4والتجارة، العدد
 ادلدقق اخلارجي على اعتمادتأثري معايري التدقيق يف قرار : العودلة"مجعة أمحد حلمي، الرفاعي غالب عوض،  -13

 .2003 ،، مصر2دراسة نقدية، اجمللة ادلصرية للدراسات التجارية، العدد: عمل ادلدقق الداخلي
دراسة : مسؤولية ادلدقق اخلارجي يف ظل معايري مجعية احملاسبني القانونيني األمريكية"حسن كفاح جبار،  -14

، جامعة -مركز دراسات اخلليج العريب-، رللة االقتصادي اخلليجي"حالة لدولة اإلمارات العربية ادلتحدة
 .2009 ،، العراق16البصرة، العدد 

 ."واقع حوكمة ادلؤسسات يف اجلزائر وسبل تفعيلها"حسني يرقي، عمر علي عبد الصمد،  -15
دور إدارات التدقيق الداخلي يف تفعيل مبادئ احلوكمة يف البنوك "خريسات عال زلمد، العمري رانية زلمد،  -16

 .، مصر2، اجمللة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، العدد "العاملة باألردن
، آفاق "دراسة ميدانية: العوامل ادلؤثرة على استقاللية ادلدقق اخلارجي يف األردن"خشارمة حسني علي،  -17

 .،2002 ،، مصر1,2جديدة للدراسات التجارية، العدد
أدلة ) بتطبيق حوكمة الشركات على جذب االستثمارات األجنبية االلتزامقياس أثر "خليل أبو سليم،  -18

 .2014، يناير 1،العدد 3فرع العلوم اإلنسانية، اجمللد -، رللة جامعة جازان"(ميدانية من البيئة األردنية
دراسة ميدانية : إمكانية تطبيق معايري التدقيق الدولية يف فلسطني"درغام ماىر موسى، مطري رأفت حسني،  -19

 .2008، األردن، يونيو 1، اجمللة العربية لإلدارة، العدد "على قطاع غزة
تقومي مدقق احلسابات اخلارجي لوظيفة التدقيق الداخلي يف "ذنيبات علي عبد القادر، شناق باسل خالد،  -20

دراسة حتليلية من وجهة نظر مدققي احلسابات اخلارجيني : 610ظل تطبيق معيار التدقيق الدويل ذي الرقم 
 .2006، نيسان 2والداخليني يف األردن، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، العدد

، رللة "دراسة ميدانية: دور ادلراجعة الداخلية يف إدارة ادلخاطر يف بيئة األعمال ادلصرية" راضي زلمد سامي،  -21
 .2014 ،، مصر2، العدد (جامعة طنطا–كلية التجارة )التجارة والتمويل 

التدقيق  واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر بني اإلصالحات احملاسبية ادلالية ومعايري" زوىري جليلة، صاحل إلياس، -22
 .2، رللة االبتكار والتسويق، العدد "الدولية
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منوذج مقرتح لدور ادلراجع اخلارجي خبصوص تقدمي اخلدمات االستشارية على استقاللية "زين علي أمحد،  -23
 ،، مصر1، اجمللة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، العدد" السودانيةاألعمالادلراجع اخلارجي ببيئة 

 .1994يناير
ادلراجعة الداخلية يف إطار حوكمة الشركات من منظور طبيعة خدمات "السعدين مصطفى حسن البسيوين،  -24

 .2006، مصر، 449، رللة ادلال والتجارة، العدد "ادلراجعة الداخلية
العوامل احملددة جلودة وظيفة ادلراجعة الداخلية يف حتسني جودة حوكمة "مسري كامل زلمد عيسى،  -25

، يناير 1، العدداإلسكندريةجامعة - ، رللة كلية التجارة للبحوث العلمية"مع دراسة تطبيقية- الشركات
2008. 

مدى توفر مقومات احلاكمية "السناوي عبد الرؤوف زلمد، دراغمة زىران زلمد علي، جزار صهيب توفيق،  -26
دراسة ميدانية من واقع الشركات ادلسامهة العامة يف )ادلؤسسية ادلتعلقة بتدقيق احلسابات وإدارة الشركة

 .، األردن2، العدد األعمال، اجمللة األردنية يف إدارة "(فلسطني
مدى االلتزام مبعايري التدقيق الداخلي الدويل يف شركات الكهرباء "سويدان ميشيل، أبو زراق بالل،  -27

 .2013 ،، األردن3، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، العدد"األردنية
دراسة حتليلية انتقادية دلعايري ادلراجعة الدولية لبيان مدى إمكانية تطبيقها على "الشامي مصطفى أمحد،  -28

 .2002 يناير،، الكويت1، اجمللة العربية للعلوم اإلدارية، العدد"ادلستوى احمللي
التدقيق الداخلي كأحد أىم اآلليات يف نظام احلوكمة ودوره يف الرفع من جودة األداء يف "شريقي عمر،  -29

 .2015، يوليو، 7، رللة أداء ادلؤسسات اجلزائرية، العدد"ادلؤسسة
، رللة العلوم "دراسة مقارنة بني اجلزائر وتونس وادلملكة ادلغربية: مسؤوليات زلافظ احلسابات"شريقي عمر،  -30

 .2012، 12االقتصادية وعلوم التسيري، العدد
: مقومات الرقابة الداخلية وأثرىا على تقييم األداء ادلايل للبنوك التجارية"الشطرات حسين خليل مجيل،  -31

 .55، رللة مركز صاحل عبد اهلل كامل لالقتصاد اإلسالمي، العدد "دراسة ميدانية
دراسة : اخلدمات االستشارية وأثرىا على درجة استقاللية ادلراجع اخلارجي وحياده"شقوره إيدام زلمد علي،  -32

، 1، العدد- كلية العلوم اإلدارية جبامعة أم درمان اإلسالمية- ، رللة العلوم اإلدارية للبحوث العلمية"ميدانية
 .2013 ،السودان
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: دور آليات حوكمة الشركات يف دعم استقالل مراجع احلسابات اخلارجي"الشواريب زلمد عبد ادلنعم،  -33
 يونيو ،، مصر1، العدد(جامعة بورسعيد–كلية التجارة ) ، رللة البحوث ادلالية والتجارية"دراسة ميدانية

2013. 
الشوبكي يونس عليان، أمهية التدقيق اخلارجي على عمليات التجارة االلكرتونية للشركات ادلسامهة العامة  -34

 .2012ريل ف أ،مصر ، الفكر احملاسيب، العدد األول،"1013األردنية يف ظل معيار التدقيق الدويل رقم 
دراسة ميدانية على –دور ادلراجع الداخلي يف إدارة ادلخاطر ادلصرفية "الشيخي ادلعتز رمضان بوبكر،  -35

 .2013 ديسمرب ،، مصر4، الفكر احملاسيب، العدد -"ادلصارف التجارية الليبية
أساليب احملاسبة اإلدارية ونظم الرقابة اإلدارية وادلدخل الشامل إلدارة "الشيشيين حامت زلمد عبد الرؤوف،  -36

 ،، مصر3، اجمللة ادلصرية للدراسات التجارية، العدد " مع دراسة تطبيقية يف البنوك التجاريةERMادلخاطر 
2013. 

حتليل العالقة بني معدل دوران ادلدقق وجودة التدقيق اخلارجي وانعكاس ذلك على "صربي ماىر مشتهى،  -37
، يونيو 2 واإلدارية، العدد االقتصادية، رللة اجلامعة اإلسالمية للدراسات "رأي مدقق احلسابات اخلارجي

2014. 
حالة –أثر تكامل ادلراجعة الداخلية واخلارجية على األداء الرقايب "صديقي مسعود، ابن بلغيث مداين،  -38

 .2005 ديسمرب ،، األردن2، اجمللة العربية لإلدارة، العدد -"اجلزائر
، احملاسبة، "دور ادلراجع الداخلي يف إضافة القيمة وتفعيل تطبيق حوكمة الشركات"العبادي مصطفى راشد،  -39

 .2002 ،، السعودية47العدد 
، رللة الواحات "دراسة نقدية حتليلية-أثر ىيكل ادللكية يف حتقيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات"عبدي نعيمة،  -40

 .2014، 2جامعة األغواط، العدد-للبحوث والدراسات 
مفهومها وأىدافها ومقوماهتا ومشاكلها والتطورات : احلاكمية ادلؤسسية"علي أسامة عبد ادلنعم السيد،  -41

اجلامعة ادلستنصرية، العدد -كلية اإلدارة واالقتصاد-، اجمللة العراقية للعلوم االقتصادية"الدولية اخلاصة هبا
 .2009، العراق، 23

تقومي مدقق احلسابات اخلارجي لوظيفة التدقيق الداخلي يف "علي عبد القادر ذنيبات، باسل خالد شناق،  -42
دراسة حتليلية من وجهة نظر مدققي احلسابات اخلارجيني : 610ظل تطبيق معيار التدقيق الدويل ذي الرقم 

 .2006، 2، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، العدد"والداخليني يف األردن
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يف ظل معايري التدقيق ادلتعارف  (حوكمة الشركات)تدقيق التحكم ادلؤسسي "عمر إقبال توفيق ادلشهداين،  -43
جامعة جرش، العدد - كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية- ، رللة أداء ادلؤسسات اجلزائرية"إطار مقرتح- عليها
 .2012، األردن، 2

مدخل : تأثري إدارة ادلخاطر وفوائدىا يف ادلنظمات"العنزي سعد علي محود، الدليمي عراك عبود عميد، -44
 .2015 ،، العراق13، رللة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، العدد"نظري حتليلي

، رللة الفقو "إشكالية تطوير التدقيق الداخلي يف ادلؤسسات يف ظل إطار حوكمة الشركات"العياشي زرزار،  -45
 .2014 سبتمرب ،، ادلغرب23والقانون، العدد 

دور ادلدقق اخلارجي يف ظل التحديات ادلعاصرة يف احلد من ظاىرة غسيل "الفتلي قيصر علي عبيد،  -46
 .2014، 30، رللة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، العدد"األموال

دور معايري ادلراجعة الداخلية الدولية يف تفعيل عملية ادلراجعة "الفرماوي وائل حيي عبد احلميد السيد،  -47
، مصر 2العدد  ، اجمللة العلمية للدراسات التجارية والبيئية،"الداخلية يف ضوء االثر الفعال للحوكمة

2014. 
، " على ادلراجعة الداخلية ألغراض التخطيط للمراجعة اخلارجيةاالعتمادتقييم مدى " متويل سامي وىبة،  -48

 .1993 والتجارة، مصر، لالقتصاداجمللة العلمية 
، رللة األكادميية للدراسات "العوامل ادلؤثرة على استقالل مراجع احلسابات"زلمد براق، عمر ديلمي،  -49

 .،2017 جانفي ،، اجلزائر17االجتماعية اإلنسانية ، العدد 
دراسة تطبيقية على شركات : دور ادلراجعة الداخلية يف استمرارية ادلنشأة"زلمد عبد الرمحن عمر أمحد،  -50

 ،، مصر55، رللة مركز صاحل عبد اهلل كامل لالقتصاد اإلسالمي، العدد "القطاع اخلاص مبنطقة اجلوف
2015. 

دراسة حتليلية للعوامل ادلؤثرة على فاعلية إدارة ادلراجعة الداخلية من احلد من "زلمد عمر السر احلسن،  -51
، رللة األكادميية األمريكية العربية للعلوم "دراسة حالة ادلصارف التجارية السودانية: سلاطر التشغيل ادلصريف

 .2016 ،أ.م.، الو2والتكنولوجيا، العدد
دور اآلليات الداخلية للحوكمة يف حتسني اإلفصاح والتقرير عن ادلسؤولية " حيي عبد الرمحن، إبراىيمصلالء  -52

  .AUJAA، رللة احملاسبة وادلراجعة " دلنشآت األعمال السعوديةاالجتماعية
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 ملتقيات . 5

، ادللتقى العلمي الدويل حول النظام احملاسيب ادلايل "معايري ادلراجعة الدولية" منصور، حويل زلمد، أعمارةبن  -1
 .2011 ديسمرب 14و13يف مواجهة ادلعايري الدولية للمحاسبة وادلعايري الدولية للمراجعة، يومي 

، ادللتقى الدويل الثاين حول األداء ادلتميز للمنظمات "حوكمة ادلؤسسات ومتطلبات البيئة"مجعة ىوام،  -2
 .2011 نوفمرب 23-22 ،واحلكومات، ورقلة

، "أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على اإلفصاح احملاسيب وجودة التقارير ادلالية للشركات"زرزار العياشي،  -3
أم - جامعة العريب بن مهيدي،واقع ورىانات وآفاق: احلوكمة احملاسبية للمؤسسة : ادللتقى الدويل الثامن

 .،2010 ديسمرب 8-7،  البواقي
، ادللتقى "اجلزائرية احملاسبية البيئة يف ادلايل احملاسيب النظام تطبيق و تكييف آفاق "،إمساعيل  رزقي،زلمد سفري -4

 ماي 6-5الوطين حول واقع وآفاق النظام احملاسيب ادلايل يف ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف اجلزائر، 
2013. 

، ملتقى وطين حول "االجتماعيةحوكمة الشركات وعالقتها بادلسؤولية "طاري زلمد العريب، تغليسية دلني،  -5
 .2012 ماي 7-6حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد ادلايل واإلداري، 

، ملتقى وطين حول "إرساء مبادئ احلوكمة يف شركات التأمني التعاوين"عبد الرزاق بن الزاوي، إميان نعمون،  -6
 .2012 ماي 7-6بسكرة، -جامعة زلمد خيضر، حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد ادلايل واإلداري

، "حوكمة الشركات ودورىا يف تفعيل نظام الرقابة على شركات التأمني التعاوين"عزيزة بن مسينة، طبين مرمي،  -7
 .،2012 ديسمرب 4-3، الشلف-  حول الصناعة التأمينية، جامعة حسيبة بن بوعلي7ادللتقى الدويل 

، ادللتقى العلمي "أمهية بناء أنظمة إلدارة ادلخاطر دلواجهة األزمات يف ادلؤسسات ادلالية"عصماين عبد القادر،  -8
الدويل حول األزمة ادلالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العادلية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة 

 .2009 أكتوبر 21-20 أيام ،سطيف-فرحات عباس
فعالية وأداء ادلراجعة الداخلية يف ظل حوكمة الشركات كآلية "مسعود دراوسي، ضيف اهلل زلمد اذلادي،  -9

حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد ادلايل : ، ملتقى وطين حول"للحد من الفساد ادلايل واإلداري
 التجارية وعلوم التسيري، جامعة زلمد ،واإلداري، سلرب مالية، بنوك وإدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية

 .2012 ماي 7-6 ،بسكرة-خيضر
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 مؤتمرات.6

دور ادلراجعة الداخلية كآلية لتقومي نظام الرقابة الداخلية يف "سامح رفعت أبو حجر، إميان أمحد زلمد روحية،  -1
جامعة - كلية التجارة-، ادلؤدتر السنوي اخلامس لقسم احملاسبة"ظل تطبيق حوكمة الشركات يف مصر

  .(احملاسبة يف مواجهة التغريات االقتصادية والسياسية ادلعاصرة)القاىرة
ادلراجعة الداخلية يف إطار حوكمة الشركات من منظور طبيعة خدمات "السعدين مصطفى حسن البسيوين،  -2

ادلنظمة العربية للتنمية - (التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات)، ادلؤدتر العريب األول "ادلراجعة الداخلية
 .،2009 سبتمرب ،اإلمارات، الشارقة- اإلدارية

ادلسؤولية القانونية دلراجع احلسابات وبذل العناية ادلهنية يف ضوء ادلعايري "السعدين مصطفى حسن بسيوين،  -3
، اإلداريةادلنظمة العربية للتنمية - ، مؤدتر حوكمة الشركات وأسواق ادلال العربية"ادلصرية واألمريكية والدولية

 .2007مايو  مصر،
مدى التزام مدققي احلسابات بتحديد وتقييم عوامل "سليم أمحد زلمد، بالقاسم أزلارب سعد سليمان،  -4

، ادلؤدتر العلمي الدويل "دراسة ميدانية على مكاتب تدقيق احلسابات بالعاصمة عمان: الغش يف القوائم ادلالية
 .2015الفرص والتحديات والتطلعات، جامعة البلقاء التطبيقية، األردن، -منظمات األعمال-األول

 وثائق. 7
 .مجعية ادلدققني الداخليني- 1
 .2009االحتاد الدويل للمحاسبني، - 2
 .1995، إصدار 610معيار التدقيق الدويل رقم - 3

 نصوص قانونية ونصوص تنظيمية. 8

، جريدة رمسية 1970تضمن قانون ادلالية لسنة م ،1969 ديسمرب 31 مؤرخ يف 107-69األمر رقم  -1
 .110عدد

تعلق بتنظيم مهنة احملاسب واخلبري احملاسب، جريدة ، م1971 ديسمرب 29 ادلؤرخ يف 82-71األمر رقم  -2
 .107رمسية عدد 

 .39متعلق مبجلس احملاسبة، جريدة رمسية عدد ، 1995 يوليو 17 مؤرخ يف 20-95األمر رقم  -3
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، يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة ،1980 مارس 1 ادلؤرخ يف 05-80القانون  -4
 .10 جريدة رمسية عدد

متضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  ،1988 يناير سنة 12 ادلؤرخ يف 01-88القانون  -5
 .2 ، جريدة رمسية عدداالقتصادية

 .53، جريدة عدد متعلق بمجلس المحاسبة وسيره، 1990 ديسمرب سنة 4 ادلؤرخ يف 32-90القانون  -6
يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب  ، أبريل27 مؤرخ يف 08-91القانون  -7

 .20، جريدة رمسية عدد المعتمد
يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ ، 2010 جوان سنة 29 ادلؤرخ يف 01-10القانون رقم  -8

 .42، جريدة رمسية عدد الحسابات والمحاسب المعتمد
يتعلق بواجبات ومهمات مندويب احلسابات ، 1970 نوفمرب 16 ادلؤرخ يف 173-70ادلرسوم رقم  -9

 .97جريدة رمسية عدد للمؤسسات الوطنية العمومية أو شبو العمومية، 
متضمن قانون أخالقيات مهنة اخلبري ، 1996 أبريل 15 ادلؤرخ يف 136-96ادلرسوم التنفيذي رقم  -10

 .24احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد، جريدة رمسية عدد 
حيدد درجة األخطاء التأديبية ادلرتكبة من ، 2013 يناير 13 مؤرخ يف 10-13ادلرسوم التنفيذي رقم  -11

طرف اخلبري احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد خالل شلارسة وظيفتهم والعقوبات اليت تقابلها، 
 .3جريدة رمسية عدد 

متعلق بتعيني زلافظي احلسابات، جريدة ، 2011 يناير سنة 27 مؤرخ يف 32-11ادلرسوم التنفيذي رقم  -12
 .7رمسية عدد 

زلدد دلعايري تقارير زلافظ احلسابات ، 2011 مايو سنة 26 مؤرخ يف 202-11ادلرسوم التنفيذي رقم  -13
 .30وأشكال وآجال إرساذلا، جريدة رمسية عدد 

 حيدد تشكيلة اجمللس الوطين للمحاسبة ،2011 يناير 27 مؤرخ يف 24-11ادلرسوم التنفيذي رقم  -14
 .7وتنظيمو وقواعد سريه، جريدة رمسية عدد 

زلدد لتشكيلة اجمللس الوطين للمصف الوطين ، 2011 يناير 27 ادلؤرخ يف 25-11ادلرسوم التنفيذي رقم  -15
 .7للخرباء احملاسبني وصالحياتو وقواعد سريه، جريدة رمسية عدد 
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حيدد تشكيلة اجمللس الوطين للغرفة الوطنية ، 2011 يناير 27 ادلؤرخ يف 26-11ادلرسوم التنفيذي رقم  -16
 .7حملافظي احلسابات وصالحياتو وقواعد سريه، جريدة رمسية عدد 

يتضمن ادلوافقة على اإلجازات والشهادات وكذا شروط اخلربة ، 1999 مارس سنة 24 مقرر مؤرخ يف  -17
ادلهنية اليت ختول احلق يف شلارسة مهنة اخلبري احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد، جريدة رمسية عدد 

32. 
 . متضمن ادلعايري اجلزائرية للتدقيق،2016 فيفري 4 ادلؤرخ يف 002مقرر رقم  -18
 . يتضمن ادلعايري اجلزائرية للتدقيق،2017 مارس 15 مؤرخ يف 23مقرر رقم  -19
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2.Thèse 
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 قائمة المالحق

 استمارة اإلستبيان النهائية: 01الملحق رقم 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مستغانم- جامعة عبد الحميد ابن باديس
 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

  
                                                                                  إىل السادة زلافظي احلسابات

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاتو،

اعتماد المدقق الخارجي على أعمال التدقيق الداخلي كآلية لتفعيل "      تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان
استكماال دلتطلبات احلصول على درجة الدكتوراه ختصص ، -حالة محافظي الحسابات في الجزائر"-الحوكمة

 .إدارة مالية وزلاسبية

     حيث هتدف ىذه الدراسة إىل معرفة مدى تقييم زلافظي احلسابات يف اجلزائر ألعمال التدقيق الداخلي عند 
 ، وأثر اعتماد وتعاون ادلدقق اخلارجي و ادلدقق الداخلي 610شلارسة مهامهم يف ظل معيار التدقيق الدويل رقم 

 .يف تفعيل احلوكمة

نأمل من حضرتكم احملرتمة التعاون معنا بتعبئة ىذا اإلستبيان بغية احلصول على معلومات دتكننا من حتليلها     
والوصول إىل نتائج حول اإلشكالية ادلطروحة، ونؤكد لكم أن ادلعلومات ادلقدمة لن تستعمل إال ألغراض البحث 

 .العلمي وبسرية تامة

 .     تقبلوا منا فائق التقدير واإلحرتام، كما نشكركم على حسن تعاونكم معنا
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  المعلومات الديمغرافية  :الجزء األول

   :التخصص العلمي

 زلاسبة                         مالية              إدارة أعمال                          ختصص آخر         

   :سنوات الخبرة

  سنوات10سنوات              أكثر من 10 إىل 5 سنوات                     من 5أقل من 

ىذا اجلزء خيص ما يقوم بو ادلدقق اخلارجي عند تقييمو ألعمال التدقيق الداخلي يف ظل معيار : الجزء الثاني
 .، وإبراز أثر اعتماد وتعاون ادلدقق الداخلي وادلدقق اخلارجي يف تفعيل احلوكمة610التدقيق الدويل رقم 

 دائما الفقرة المحور
 

 غالبا 
 

 أحيانا 
 

 نادرا
 

 أبدا
 

خلي
لدا

ق ا
دقي

 للت
مي

نظي
 الت

ضع
الو

 
   

دعم من رللس اإلدارة الالتحقق من حصول ادلدقق الداخلي على 
 ألداء مهامو دون أي تدخل من الغري

     

     تنفيذية ة التحقق من عدم تويل ادلدقق الداخلي أي مسؤويل
      من سلتلف اجلوانبالتحقق من استقاللية ادلدقق الداخلي 

التحقق ما إذا كان قسم التدقيق الداخلي مسؤوال من ادلكلفني 
 باحلوكمة أو مسؤول من جهات أخرى ذلا صالحيات مالئمة

     

 قسم أو شلارسة أية ضغوط علىقيود ن وضع  اإلدارة أي التحقق م
التدقيق الداخلي 

     

دارة تعمل وفق توصيات قسم التدقيق اإلالتحقق شلا إذا كانت 
الداخلي 

     

     الداخلي ادلدقق  اليت يعدىا ةرير الدوريافحص التق

فة 
وظي

ق 
نطا

خلي
لدا

ق ا
دقي

الت
 

        بادلؤسسة الرقابة الداخليةالتحقق من متابعة نظام  
       ادلعلومات ادلالية والتشغيليةتقييم مدى صحة 

      التحقق من الوجود الفعلي لألصول ومدى ضمان احلماية الكافية ذلا 
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      مدى التزام ادلدقق الداخلي مبيثاق التدقيق الداخلي تقييم 
 والفحوص اليت يقوم هبا ادلدقق اإلجراءاتنطاق وطبيعة تقييم 

  الداخلي
     

لي 
داخ

ق ال
مدق

ة لل
هني

الم
ءة 

كفا
ال

 
 

التعلم قييم ادلستوى التعليمي للمدقق الداخلي ومدى حرصو على ت
  ادلستمر 

     

       ادلدقق الداخلي يف رلال التدقيق واحملاسبةخربة تقييم 
وظيف  سياسات من وجودالتحقق          ادلدققني الداخلينيلتكوين وت
     ىيئات مهنية ذات عالقة  يف  دقق الداخليامل من عضويةالتحقق 

خلي
لدا

ق ا
مدق

ة لل
مهني

ة ال
عناي

ال
 

التحقق من درجة اإللتزام مبعايري التدقيق الداخلي  
 وبأخالقيات ادلهنة 

     

       موظفي التدقيق الداخليعمل وجود رقابة مستمرة على التحقق من 
        وجود برنامج عمل للمدقق الداخليالتحقق من 

       لعملوالتحقق من توثيق ادلدقق الداخلي 
       التحقق من مجع ادلدقق الداخلي ألدلة كافية

       شاهبةملتدقيق أو مستندات أخرى دليل لالتحقق من وجود 
دقق

الم
مل 

تكا
خلي

لدا
 ا

مع 
 

قق 
مد

ال
 

يل 
وتفع

جي 
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التكامل بني التدقيق الداخلي و التدقيق اخلارجي لو انعكاس إجيايب  
   على احلوكمة

     

يكون التكامل من خالل استعمال ادلدقق اخلارجي لنتائج أعمال 
 ادلدقق الداخلي 

     

يقوم ادلدقق اخلارجي بتقييم وظيفة التدقيق الداخلي لتحديد مدى 
 والعمل على حتسينها األداء 

     

التدقيق الداخلي الفعال يساعد على توفري وقت ادلدقق 
 اخلارجي  ويقلل تكلفة عملية التدقيق اخلارجي 

     

التعاون والتنسيق بني ادلدقق الداخلي وادلدقق اخلارجي يساىم يف 
   طمأنة سلتلف أطراف احلوكمة 
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 اإلحصائية للتوزيع الطبيعي لألبعاد واإلستبانة ككل (spss)مخرجات البرمجية: 2الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 ككل_االستبانة 5_البعد 4_البعد 3_البعد 2_البعد 1_البعد 

N 33 33 33 33 33 33 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 30,9091 22,4848 12,0000 24,6970 22,3333 112,4242 

Std. Deviation 2,50454 2,26552 3,13249 3,09723 2,45798 7,99230 

Most Extreme Differences 

Absolute ,176 ,263 ,171 ,175 ,225 ,172 

Positive ,141 ,191 ,171 ,117 ,139 ,096 

Negative -,176 -,263 -,104 -,175 -,225 -,172 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,014 1,513 ,980 1,007 1,291 ,987 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,255 ,021 ,292 ,262 ,072 ,284 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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 tاإلحصائية الختبار (spss)مخرجات البرمجية : 3الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

الدعم  33 4,3636 ,89506 ,15581 

 06818, 39167, 4,8182 33 المسؤولية

االستقاللية  33 4,8182 ,39167 ,06818 

 14748, 84723, 3,9697 33 المكلفين

 21733, 1,24848 4,0606 33 القيود

 13078, 75126, 4,2424 33 التوصيات

 08504, 48850, 4,6364 33 التقارير

 

 
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

الدعم  8,752 32 ,000 1,36364 1,0463 1,6810 

 1,9571 1,6793 1,81818 000, 32 26,667 المسؤولية

االستقاللية  26,667 32 ,000 1,81818 1,6793 1,9571 

 1,2701 6693, 96970, 000, 32 6,575 المكلفين

 1,5033 6179, 1,06061 000, 32 4,880 القيود

 1,5088 9760, 1,24242 000, 32 9,500 التوصيات

 1,8096 1,4631 1,63636 000, 32 19,243 التقارير

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 43598, 2,50454 30,9091 33 1_البعد

 39438, 2,26552 22,4848 33 2_البعد

 54530, 3,13249 12,0000 33 3_البعد

 53916, 3,09723 24,6970 33 4_البعد

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 28,7972 27,0210 27,90909 000, 32 64,014 1_البعد

 20,2882 18,6815 19,48485 000, 32 49,407 2_البعد

 10,1107 7,8893 9,00000 000, 32 16,505 3_البعد

 22,7952 20,5987 21,69697 000, 32 40,242 4_البعد
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One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 10900, 62614, 4,7273 33 النظام

 10900, 62614, 4,7273 33 المعلومات

 10900, 62614, 4,7273 33 األصول

 11082, 63663, 4,6970 33 الميثاق

النطاق  33 3,6061 1,05887 ,18433 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 22113, 1,27029 2,6364 33 المستوى

 13824, 79415, 3,5455 33 الخبراتية

 16546, 95048, 3,1818 33 السياسات

 22953, 1,31857 2,6364 33 العضوية

 
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 0868, 8141,- 36364,- 110, 32 1,644- المستوى

 8270, 2639, 54545, 000, 32 3,946 الخبراتية

 5188, 1552,- 18182, 280, 32 1,099 السياسات

 1039, 8312,- 36364,- 123, 32 1,584- العضوية

 

 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 13078, 75126, 4,4242 33 المعايير

 15746, 90453, 3,4545 33 الرقابة

 18603, 1,06867 4,2727 33 البرنامج

 15746, 90453, 4,5455 33 التوثيق

االدلة  33 3,9091 1,10010 ,19150 

 21917, 1,25906 4,0909 33 الدليل

 

 

 

 

 

                                                                  One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 1,9493 1,5053 1,72727 000, 32 15,847 النظام

 1,9493 1,5053 1,72727 000, 32 15,847 المعلومات

 1,9493 1,5053 1,72727 000, 32 15,847 األصول

 1,9227 1,4712 1,69697 000, 32 15,312 الميثاق

النطاق  3,288 32 ,002 ,60606 ,2306 ,9815 
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One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 1,6906 1,1579 1,42424 000, 32 10,891 المعايير

 7753, 1338, 45455, 007, 32 2,887 الرقابة

 1,6517 8938, 1,27273 000, 32 6,841 البرنامج

 1,8662 1,2247 1,54545 000, 32 9,815 التوثيق

االدلة  4,747 32 ,000 ,90909 ,5190 1,2992 

 1,5374 6445, 1,09091 000, 32 4,977 الدليل

 
 

                                   One-Sample Statistics  

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 07576, 43519, 4,7576 33 التكامل

 11539, 66287, 4,5758 33 االستعمال

التقييم  33 4,1212 ,89294 ,15544 

 11364, 65279, 4,3636 33 توفير

 10767, 61853, 4,5152 33 التعاون

 
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 1,9119 1,6033 1,75758 000, 32 23,200 التكامل

 1,8108 1,3407 1,57576 000, 32 13,656 االستعمال

التقييم  7,213 32 ,000 1,12121 ,8046 1,4378 

 1,5951 1,1322 1,36364 000, 32 12,000 توفير

 1,7345 1,2958 1,51515 000, 32 14,072 التعاون
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 اإلحصائية للتباين األحادي (spss)مخرجات البرمجية: 04الملحق رقم 

  
ANOVA 

 1234مجموع

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 229,411 2 114,705 2,558 ,094 

Within Groups 1345,317 30 44,844   

Total 1574,727 32    

 

 
ANOVA 

 5_البعد

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 63,483 2 31,742 7,333 ,003 

Within Groups 129,850 30 4,328   

Total 193,333 32    

 

 
 

 

ANOVA 

 1234مجموع

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 180,227 2 90,114 1,939 ,162 

Within Groups 1394,500 30 46,483   

Total 1574,727 32    

 

 
ANOVA 

 5_البعد

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,917 2 ,958 ,150 ,861 

Within Groups 191,417 30 6,381   

Total 193,333 32    

 

 



 ملخص
، وكذا معرفة إذا كانت هناك فروق ذات داللة 016هتدف هذه الدراسة إىل إبراز درجة اعتماد املدقق اخلارجي على أعمال التدقيق الداخلي يف ظل معيار التدقيق الدويل رقم         

حصائية يف درجة اعتماد املدقق اخلارجي على أعمال التدقيق الداخلي تبعا لسنوات خربة وختصص مفردات العينة، وإذا كانت هناك فروق ذات داللة إ α≤0,05إحصائية عند مستوى 
ان يف مجع البياانت على استمارة حيث اعتمد، لسنوات خربة وختصص مفردات العينةيف تكامل التدقيق اخلارجي مع التدقيق الداخلي لتفعيل احلوكمة تبعا  α≤0,05عند مستوى 

 tمفردة من جمتمع الدراسة، ومت استخدام عدة أساليب إحصائية الختبار الفرضيات ومنها اختبار  33فقرة، ومت توزيع هذه االستمارات على عينة مكونة من  72استبيان واملكونة من 
التخصص العلمي تؤثر على درجة اعتماد املدقق  -ال يوجد اختالف دال إحصائيا على أن سنوات اخلربة ومن أبرز النتائج اليت توصلنا إليها أنه  ، التباين األحاديلعينة واحدة واختبار 

تؤثر على التكامل بني التدقيق الداخلي ، كما أنه ال يوجد اختالف دال إحصائيا على أن سنوات اخلربة 016اخلارجي على أعمال التدقيق الداخلي يف ظل معيار التدقيق الدويل رقم 
 دقيق اخلارجي لتفعيل احلوكمة. والتدقيق اخلارجي لتفعيل احلوكمة، بينما يوجد اختالف دال إحصائيا على أن التخصص العلمي يؤثر على التكامل بني التدقيق الداخلي والت

 
        this study aims to illustrate the degree of approval by the external auditor of internal audit work according to 
ISA 610, and also aims to identify whether there are statistically significant differences at the α≤0.05 level with regard 
to concerns the degree of approval by the external auditor of the internal audit work based on experience and 
specialization, and whether there are statistically significant differences at level α≤0.05 with regard to the integration 
of external audit with internal audit to activate governance based on experience and specialization. 
      We used in the data collection the questionnaire composed of 27 items. These forms were distributed to a sample 
of 33 individuals, and several statistical methods were used to test hypotheses such as the t test for one sample, 
ANOVA test at a factor, the most important results we have obtained are that there are no statistically significant 
differences at the α≤0.05 level with regard to the degree of approval by the external auditor of the internal audit 
work in based on experience and specialization, and there are no statistically significant differences at the α≤0.05 level 
regarding the integration of external audit with internal audit to activate governance in based on experience, and 
there are statistically significant differences at the α≤0.05 level with regard to the Integration of External Audit to 
Internal Audit to enable governance based on specialization. 
 
      cette étude vise à illustrer le degré d'approbation par l'auditeur externe des travaux d'audit interne selon la norme 
ISA 610, et vise également à identifier s'il existe des différences statistiquement significatives au niveau α≤0,05 en ce 
qui concerne le degré d'approbation par l'auditeur externe des travaux d'audit interne en fonction de l'expérience et 
de la spécialisation, et s'il existe des différences statistiquement significatives au niveau α≤0,05 en ce qui concerne 
l'intégration de l'audit externe à l'audit interne pour activer la gouvernance en fonction de l'expérience et de la 
spécialisation,  Nous avons utilisé dans la collecte des données  le questionnaire composé de 27 items, Ces formulaires 
ont été distribués à un échantillon de 33 individus, et plusieurs méthodes statistiques ont été utilisées pour tester des 
hypothèses telles que le test t pour un échantillon, test ANOVA à un facteur. 
       les résultats les plus importants que nous avons obtenus sont qu' il n'y a pas de différences statistiquement 
significatives au niveau α≤0,05 en ce qui concerne le degré d'approbation par l'auditeur externe des travaux d'audit 
interne en fonction de l'expérience et de la spécialisation, et il n'y a pas de différences statistiquement significatives au 
niveau α≤0,05 en ce qui concerne l'intégration de l'audit externe à l'audit interne pour activer la gouvernance en 
fonction de l'expérience, et  il y a des différences statistiquement significatives au niveau α≤0,05 en ce qui concerne 
l'Intégration de l'audit externe à l'audit interne pour activer la gouvernance en fonction de la spécialisation. 
 


