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 الحمد والشكر هلل الذي بتوفيقو تتم األعمال شكرا خالصا يليق بجاللو وعظيم سلطانو.

 أتقدم بجزيل شكري وخالص امتناني إلى كل من ساعدني في إنجاز ىذا العمل المتواضع وأخص بالذكر:

الذي لم يبخل علينا من  الدكتور دواح بلقاسم الذي أشرف على ىذه المذكرة والدكتور بوشرف جياللي

 وقتو ونصائحو القيمة،وعلى تواضعو الالمتناىي في المعاملة فكان نعم المشرف.

بن خطاب محمد المهدي.بالشكر الجزيل إلى جميع  عمال المكتبة وعلى رأسهم المدير كما أتقدم   

تخصص تدقيق محاسبي ومراقبة التسيير.5102طلبة ماستر دفعة وإلى كل   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 ىذا ًعولً جيذي ثوزج أىذي

 الزحوي تزضى رضاىا ًاقرزى أقذاهيا ذحد الجنح هللا جعل هي إلى

 الخالق تطاعح طاعريا ًارذثطد

 -عوزىا فً ًتارك هللا حفظيا ًالذذً-

 ًالوثاتزج ًالصثز العول حة ًعلونً العلن طزٌق لً ٌسز هي إلى

 -عوزه فً ًتارك هللا حفظو ًالذي-

 .عائشح ،هحجٌتح،ساهٍح،خذٌجح،ًهحوذ أهٍي،" فاطوح أخٌاذً إلى

 .عائلرً أفزاد كل"حفصح ،أٌٌب ،ًإلى   ًأتناؤىاإلى سوٍزج ًسًجيا أحوذ 

إلى أعش صذٌقاذً:خضزج ،حناى،حٍاج ،كلرٌم،عائشح،ًإلى جوٍع الصذٌقاخ 

 اللٌاذً ذقاسود هعيي هشٌاري الذراسً.
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 تمهـــــــــــــــــــــــــيد

  تستمد مهنة التدقيق نشأهتا من حاجة اإلنسان على التحقق من صحة البيانات احملاسبية اليت يعتمد عليها        
قد ظهرت ىذه احلاجة أوال لدى احلكومات.حيث ،يف ازباذ قراراتو أو التأكد من مطابقة تلك البيانات للوقائع 

 تدل الوثائق التارخيية على أن حكومات قدماء ادلصريون واليونان كانت تستخدم ادلدققُت للتأكد من صحة
للوقوف على مدى صحتها ىكذا والسجالت  احلسابات العامة.وكان ادلدقق يستمع لكل القيود ادلثبتة بالدفاتر    

.مشتقة من الكلمة الالتينية Audinومعناىا يستمعAuding صلد أن كلمة 
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عموميات حول التدقيق المحاسبيول:المبحث األ  

وانفصال جاء كنتيجة حتمية للتطور والتوسع الذي عرفتو األنشطة االقتصادية ة التدقيق وتطورىا إن ظهور مهن    
التالعبات  ادللكية عن اإلدارة ،ففي ظل ىذه ادلعطيات تغَتت أىداف التدقيق احملاسيب من اكتشاف األخطاء و

إىل إبداء الرأي الفٍت احملايد عن مدى صدق وعدالة القوائم ادلالية للمؤسسات وإيصال نتائج عملية التدقيق 
 والفحص لألطراف ذات ادلصلحة .

تدقيق الحساباتتعريف المطلب األول :  

  من بُت التعاريف اليت أعطيت للتدقيق احملاسيب نذكر ما يلي:          
شلنهجة جلمع األدلة والقرائن  التدقيق على أنو:"عملية منظمة و **AAA))*عرفت صبعية احملاسبُت األمريكيُت   

التوافق والتطابق بُت ىذه بشكل موضوعي واليت تتعلق بنتائج األنشطة واألحداث االقتصادية لتحديد مدى 
(1)النتائج وادلعايَت ادلقررة وتبليغ األطراف ادلعنية بنتائج التدقيق.

  

ألدلة وقرائن اإلثبات ادلرتبطة بالعناصر  انتقاديفقد عرف التدقيق بأنو "فحص   friédérich et autres*أما
ىذه  اتساقفٍت زلايد حول مدى  رأي إعطاءالدالة على األحداث االقتصادية،يقوم بو شخص مهٍت من أجل 

(2).العناصر مع ادلعايَت ادلقررة
   

 *كما يعرف "أضبد لطفي"التدقيق على أنو:"الرقابة اليت ديارسها الشخص ادلهٍت ادلؤىل قانونيا وحسب األصول

ادليزانية العامة،قائمة ادلهنية بغية التأكد وادلصادقة على صدق وعدالة القوائم ادلالية السنوية للمؤسسة وادلتمثلة يف 
.الدخل،قائمة التدفقات النقدية

(3) 

 *كما ديكن تعريف تدقيق احلسابات بأنو:"التحقق االنتقادي ادلنتظم ألدلة وقرائن اإلثبات دلا ربويو دفاتر 
 مبادئ زلاسبية متعارف عليها من خالل برنامج زلدد مقدمها هبدف إبداء  إطاروسجالت ادلنشأة من بيانات يف 

 
                                                           

 .108،ص2003،دار وائل للنشر،عمان ،األردن،المصارف االسالمية المراجعة عن المسؤولية االجتماعية فيرليد حاسم الشرع، 1 

2 M friédérich-Georges langloois.alain burlaud ;renébonnault ;comptabilité et 
audit ;manue l& applications2008/2009 ;editions fowcher.france.2007.p441. 

 .103،ص2005،الدار اجلامعية،اإلسكندرية،عولمة أسواق رأس المالالمراجعة الدولية و أمُت السيد أضبد لطفي، 3 
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 (1)الرأي الفٍت احملايد عن صدق وعدالة التقارير ادلالية لقراء ومستخدمي ىذه التقارير.

يف يعرفو "التميمي"بأنو "اإلجراءات ادلختلفة اليت يقوم هبا شخص مستقل وزلايد ألجل التوصل إىل رأي فٍت  -  
األحداث االقتصادية اليت سبت خالل زلايد فيما إذا كانت ادلعلومات ادلسجلة بالدفاتر وادلستندات تعكس وبعدالة 

احملاسبية مت ربضَتىا وفقا للمبادئ احملاسبية ادلتعارف فًتة معينة بادلؤسسة زلل التدقيق وأن ىذه البيانات 
  (2)عليها".

 (3):من خالل التعاريف السابقة صلد أن تعريف التدقيق احملاسيب يضم عدة نقاط مهمة وىى -

/التدقيق احملاسيب عملية منتظمة وشلنهجة :ألهنا تتم خالل عدة مراحل متتابعة تتابعا منطقيا وكل مرحلة ربتوي 1
على رلموعة من اخلطوات ادلتتابعة أيضا،وتتكون عملية التدقيق احملاسيب من أربع مراحل أساسية ىي:مرحلة قبول 

لية التدقيق ،وأخَتا مرحلة بلورة النتائج وإعداد وعرض تنفيذ عمالتكاليف،مرحلة زبطيط أعمال التدقيق ،مرحلة 
 التقارير.

:حيث سبثل عملية صبع وتقييم األدلة /ضرورة احلصول على أدلة اإلثبات والقرائن وتقييمها بطريقة موضوعية2
  جوىر عملية التدقيق للحكم على مدى سبشي تأكيدات ادلؤسسة مع ادلعايَت ادلوضوعية،ومن صور أدلة اإلثبات

 يف التدقيق صلد:الوجود ادلادي،ادلالحظة،ادلصادقات،اإلقرارات اإلدارية،الشهادات من داخل وخارج ادلؤسسة.
 /رلال ونطاق التدقيق:يشَت إىل القوائم ادلالية اخلاضعة لعملية التدقيق وادلتمثلة يف:قائمة ادلركز ادلايل والدخل3

ادلسامهُت واإليضاحات التفسَتية ادلكملة ذلذه القوائم ادلالية،أما وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغَت يف حقوق 
احمليطة لتحقيق أىداف  فنطاق التدقيق فيشَت إىل إجراءات التدقيق اليت تبدو ضرورية ومالئمة يف ضوء الضر و 

 عملية التدقيق.
 /تشمل عملية التدقيق الفحص التحقيق والتقرير.4
 (4)لعمليات اليت مت تسجيلها وربليلها،أي قياس زلاسيب.وىو التأكد من صحة قياس االفحص:-أ

ويقصد بو إمكانية احلكم على صالحية القوائم ادلالية النهائية كتعبَت سليم ألعمال ادلشروع عن فًتة التحقيق:-ب
 مالية معينة.

                                                           

 .13،ص1999،دار وائل للنشر و التوزيع،عمان األردن، علم تدقيق الحسابات من الناحية النظريةخالد أمُت عبد اهلل، 1
 .24،ص2004للنشر،عمان،األردن،،الطبعة الثانية،دار وائل مدخل إلى التدقيقمن الناحية النظرية والعلميةىادي التميمي، 2
 .05،ص2011-2010،مذكرة ماجيسًت،جامعة سطيف،دور التدقيق المحاسبي في تفعيل الرقابة على إدارة األرباحبوسنة ضبزة، 3
 .9بوسنة ضبزة،مرجع سبق ذكره،ص 4
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 ل ادلشروع وخارجو.ويعٍت بلورة نتائج الفحص والتحقيق وإثباهتا يف تقرير يقدم إىل من يهمو األمر داخالتقرير:-ج
نظرا ألمهية ادلعلومة اليت ربتويها القوائم ادلالية لألطراف ذات ادلصلحة جيب /معايَت قياس صدق القوائم ادلالية:5

التأكد من مسايرة إعداد وعرض ىذه القوائم للمعايَت ادلوضوعية ووفق إطار زلدد،ويشمل إطار إعداد وعرش 
احملاسبية ادلقبولة قبوال عاما ومعايَت احملاسبة الوطنية ومعايَت احملاسبة الدولية،ويتحقق القوائم ادلالية كال من ادلبادئ 

 ىذا اذلدف من خالل امتثال ادلدقق دلعايَت التدقيق الدولية أثناء القيام بعملية التدقيق.
رض تقرير األطراف ذات ادلصلحة وادلهتمة بنشاط ادلؤسسة،من خالل ع إىلنتائج عملية التدقيق  إيصال/6

 يتضمن رأي فٍت زلايد،باعتبار أن رأي ادلدقق يعرب عن صدق وعدالة القوائم ادلالية اخلتامية للمؤسسة.
من ما سبق ديكن تعريف التدقيق احملاسيب على أنو:"عملية منظمة ومنهجية تستهدف صبع األدلة والقرائن الكافية 

قل،يبدي رأي فٍت زلايد عن مدى صدق وعدالة موضوعية عن طريق شخص مهٍت مؤىل ومستوتقييمها بطريقة 
 القوائم ادلالية اخلتامية للمؤسسة.
 المطلب الثاني:أنواع التدقيق .

زبتلف أنواع التدقيق باختالف الزاوية اليت ينظر من خالذلا إىل عملية التدقيق،ديكن تلخيص ىذه األنواع حسب 
 التبويبات ادلختلفة اليت أعطيت لو فيما يلي:

 القائم بعملية التدقيق. من حيث-1
األنشطة ادلتعارف علها داخل ادلنشأة كخدمة للمنشأة وتشمل وظائفها من بُت : ىو تقومي الداخليالتدقيق -أ

 (1)أشياء أخرى مراقبة الرقابة الداخلية.

 (2)أو ىو التدقيق الذي يتم تنفيذه داخليا خدمة ألىداف ادلؤسسة.-

يتم تنفيذه من قبل ىيئة خارجية مستقلة عن ادلؤسسة هبدف إبداء الرأي ىو التدقيق الذي التدقيق الخارجي:-ب
 الفٍت احملايد عن مدى صدق وعدالة القوائم ادلالية للمؤسسة خالل فًتة زمنية معينة.

 واجلدول التايل يوضح أوجو االختالف بُت التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي كما يلي :-

 

 
                                                           

  1 أضبد حلمي صبعة،تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية،دار صفاء للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل،عمان،2009،ص73.   
2M friédérich ;Georges ;alain burland ;réné ;op ;cit ;p1448 .  



 الفصل األول:                                                     أساسيات حول التدقيق المحاسبي.
 

 
12 

 (:أوجو االختالف بُت التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي.1-1اجلدول )

 ادلدقق الداخلي  ادلدقق اخلارجي  

خدمة ادلالك عن طريق إبداء - اذلدف 
الرأي يف سالمة وصدق سبثيل 

 القوائم ادلالية اليت تعدىا اإلدارة.
اكتشاف األخطاء والغش يف -

حدود ما تتأثر بو التقارير والقوائم 
 ادلالية.

خدمة اإلدارة عن طريق التأكد -
من أن النظام احملاسيب كفء ويقدم 

 بيانات سليمة ودقيقة لإلدارة. 

شخص مهٍت مستقل عن - نوعية من يقوم بالتدقيق
 ادلؤسسة يعُت من طرف ادلالك.

موظف من داخل اذليكل -
التنظيمي للمؤسسة ويعُت من 

 طرف اإلدارة.
اإلدارة يف استقالل كامل عن - درجة االستقالل 

عملية الفحص والتقييم وإبداء 
 الرأي.

 استقالل جزئي.-

مسؤول أمام ادلالك،حيث يقدم - ادلسؤولية
تقريره عن نتائج الفحص ورأيو الفٍت 

 عن القوائم ادلالية إىل ادلالك.

مسؤول أمام اإلدارة،ومن مث يقدم -
تقريره عن نتائج الفحص والدراسة 

 ا.إىل ادلستويات اإلدارية العلي
حيدد ذلك أمر التعيُت والعرف - نطاق العمل 

السائد ومعايَت التدقيق ادلتعارف 
عليها،وما تنص عليو القوانُت 

ادلنظمة ألعمال التدقيق اخلارجي 
 ادلستقل.

اإلدارة ىي اليت ربدد نطاق عمل -
 ادلدقق الداخلي.

 

 .17: بوسنة ضبزة،مرجع سبق ذكره، صالمصدر
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 القانوني.من حيث اإللزام -2
ىو التدقيق الذي تلزم ادلؤسسة بو وفقا للقوانُت والتشريعات السائدة وغالبا ما يسمى التدقيق اإللزامي:-أ

قوانُت لتنص عليو ىذه ا بالتدقيق القانوين،ومثال على ذلك القوانُت ادلنظمة لعمل ادلؤسسات ادلسامهة،ومن أىم ما
ادلؤسسة وقوائمها ادلالية اخلتامية،وقد جرى العرف أن يقوم  ضرورة تعيُت مدقق حسابات يتوىل تدقيق حسابات

 (1)وربديد أتعابو.رللس اإلدارة ادلؤسسة بًتشيح مدقق احلسابات وتصر اجلمعية العامة للمسامهُت قرار تعيينو 

إىل وىو التدقيق االختياري يتم دون إلزام القانون ويرجع أمر اعتماده التدقيق غير اإللزامي)التعاقدي(:-ب
أصحاب ادلؤسسة أو األطراف ذات ادلصلحة،حيث جيوز يف ىدا النوع من التدقيق ربديد رلال التدقيق بُت 

 اجلمعية العامة ومدقق احلسابات لتحقيق سلتلف األىداف.
 من حيث نطاق التدقيق.-3
وعدالتها،وأن  ىو فحص شامل للعمليات ادلقيدة يف الدفاتر والسجالت للتأكد من صحتها التدقيق الكامل:-أ

  الرأي الفٍت احملايد إلبداءالتالعبات  كافة السجالت وما تتضمنو من بيانات أو حسابات خالية من  األخطاء و
 يف األخَت.

د على نطاق أو رلال الفحص،حيث يقتصر عمل ىو التدقيق الذي يتضمن وضع القيو التدقيق الجزئي:-ب
لة تنحصر مسؤولية ادلدقق يف حدود التدقيق ادلكلف مدقق احلسابات على عمليات معينة ويف ىذه احلا

 2))بو،ويتطلب ذلك وجود اتفاق كتايب بُت مدقق احلسابات واجلهة ادلعينة لو يبُت فيو حدود التدقيق اذلدف منو.

 .من حيث مدى الفحص أو حجم االختبار-4
القيود،الدفاتر والسجالت،احلسابات صبيع وىو أن يقوم مدقق احلسابات بتدقيق التدقيق الشامل)التفصيلي(:-ا

وادلستندات،وىذا النوع من التدقيق يصلح للمؤسسات صغَتة احلجم وال يناسب ادلؤسسات الكبَتة ألن استخدام 
 (3)التدقيق التفصيلي يؤدي إىل زيادة أعباء عملية التدقيق والوقت الالزم ذلا.

 

                                                           

 دار ادلعرفةأصول وقواعد المراجعة والتدقيق )اإلطار النظري(المعايير والقواعد مشاكل التطبيق العلمي،زلمد السيد السرايا،  1
 .44،ص2006اجلامعية،اإلسكندرية،

 . 11،ص2005عمان، ،، دار صفاء للنشر، الطبعة الثانية،المدخل إلى التدقيق الحديثأضبد حلمي صبعة2
األول،الدار ،اجلزء موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة وفقا لمعليير المراجعة العربية الدولية و األمريكيةزلمد مسَت صبان،عبد الوىاب نصر علي،3

 .36،ص2009اجلامعية،اإلسكندرية،
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إقناع ادلدقق بصحة وسالمة نظام الرقابة الداخلية،ويتم ىذا وىو التدقيق الذي يعتمد على التدقيق االختياري:-2
 التدقيق بإتباع ادلدقق أحد ىذه األسباب:

 )التقدير الشخصي )العينات الكمية 
 )علم اإلحصاء )العينات اإلحصائية 

سط اذلامة مثل:الو  اإلحصائيةوإتباع ادلدقق ألحد ىذه األساليب يعتمد على اخلربة واذلام ادلدقق بادلفاىيم 
 .... اإلحصائيةاحلسايب ,التشتت,التوزيع الطبيعي وكذلك طرق اختيار العينات 

.السائد للعمل ادليداين وان التدقيق التفصيلي ديثل االستثناء األساسلذلك يعترب التدقيق االختباري ىو 
(1) 

 :من حيث توقيت عملية التدقيق.5
 وفق ىذا ادلعيار ديكن تقسيم التدقيق إىل نوعُت:

           ويكون ويتم التدقيق ىنا بصفة مستمرة على مدار السنة او خالل فًتات زلددة التدقيق المستمر:-أ
ن يقوم ادلدقق يف هناية السنة ادلالية بإجراء تدقيق هنائي للقوائم ادلالية بعد عملية إقفال صبيع الدفاتر أعلى 

 (2)لربنامج زلدد مسبقا.واحلسابات وعادة ما يكون التدقيق بطريقة منتظمة ووفقا 
ىو التدقيق الذي يتم عند انتهاء إدارة احلسابات من تقييد وترحيل استخراج احلسابات التدقيق النهائي:-ب

 اخلتامية إعداد القوائم ادلالية للمؤسسة يف هناية السنة ادلالية ,ويلجا ادلدقق اخلارجي عادة ذلذا النوع من التدقيق 
(3)احلجم واليت ال ربدد فيها العمليات بصورة كبَتة. يف حالة ادلؤسسات الصغَتة

 

ويف األخَت ذبدر اإلشارة إىل أن وجهة النظر احلديثة تتجو إىل اعتماد اذلدف من إجراء التدقيق كمعيار لتقسيم 
 (4)أنواع التدقيق ,واليت تشمل ما يلي:

ما إذا كان إعداد القوائم ادلالية قد تطبقا دلعايَت  يًتكز من عملية تدقيق القوائم ادلالية ربديدتدقيق القوائم المالية:*
 ومبادا احملاسبة ادلتعارف عليها.

التزام ادلؤسسة بأداء  ويعرف بتدقيق األداء أو التنفيذ حيث يكون الغرض منو معرفة مدى تقيد أتدقيق االلتزام:*
 .سياسات معينة أو قوانُت ولوائح وتعليمات أو مدى التقيد بعقود معينة

                                                           

  1بن ناصر زلفوظ،أهمية التدقيق المحاسبي في المؤسسة االقتصادية،مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاسًت،2011-2012،ص10.
  2كمال الدين مصطفى الدىراوي،زلمد السيد سرايا،دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعة،الدار اجلامعية،مصر،ص194.

  3 زلمد مسَت الصبان،زلمد الفيومي،المراجعة بين النظرية والتطبيق،الدار اجلامعية،بَتوت،1990،ص50.
.23.24اذلادي التميمي،مرجع سبق ذكره،ص  4  
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ربديد  إىلعمليات التدقيق اليت هتدف  ويقصد اإلدارييطلق عليها التدقيق تدقيق النشاط)التدقيق التشغيلي(:*
 .ألىدافها،حيث تقيس الفعالية كيفية ربقيق ادلؤسسة التنظيمفعالية وكفاءة 

 . التدقيق وأهمية أهدافالمطلب الثالث :  
إبداء الرأي الفٍت احملايد عما إذا كانت التقارير ادلالية تعرب بصورة إن اذلدف الرئيسي من عملية التدقيق احملاسيب ىو 

صادقة عن ادلركز ادلايل للمؤسسة ونتائج األعمال والتدفقات النقدية عن تلك الفًتة ادلدقق فيها،وىناك أىداف 
 (1)ثانوية منها التقليدي واحلديث نتيجة التطور واالنفتاح االقتصادي.

 . دقيق.الفرع األول:أهداف الت

 مهها:حصر أىداف التدقيق يف عدة نواح أ إصباالوديكن 
 هداف الرئيسية(:األ هداف العامة)األ-1
 (2)األىداف العامة للتدقيق احملاسيب فيما يلي: 

 . تقليص فرص ارتكاب األخطاء و الَغش لشعور مرتكب الغش بأن ما يقوم بو خاضع للرقابة و التدقيق-
 .وضع السياسات ادلالئمة وازباذ القرارات اإلدارية ادلناسبة مساعدة اإلدارة على -
التأكد من صحة ادلعلومات الٍت تتضمنها القوائم ادلالية و إبداء رأي فٍت زلايد عن مدى صدقها و عدالتها -

م ادلالية استنادا إىل أدلة و براىُت مالئمة و كافية ، و بالتايل خدمة األطراف ذات ادلصلحة اليت تعتمد على القوائ
 اخلتامية للمؤسسة بغرض ازباذ القرارات و رسم السياسات االستثمارية .

 و األخطاء يف الدفاتر و السجالت احملاسبية .اكتشاف حاالت الغش -
 التأكد من وجود نظام رقابة داخلية جيد و إمداد إدارة ادلؤسسة بادلعلومات عنو و أوجو القصور فيو .-
 يف ادلؤسسة .اية صبيع ادلوجودات ضب-
 مراقبة اخلطط و السياسات و طرق تنفيذىا .-
 ربديد االضلرافات و إجياد طرق دلعاجلتها .-
 ادلؤسسة وفقا للخطط ادلوضوعية .تقييم أعمال -
 ربقيق أقصى قدر شلكن من الرفاىية ألفراد اجملتمع .-

                                                           

  1علي حاج بكري،أصول مراجعة الحسابات:أساسيات وعمليات،مديرية الكتب وادلطبوعات اجلامعية،سوريا،2004،ص47.

 .08،ص مرجع سبق ذكرهبوسنة ضبزة،2
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 األهداف الثانوية )الميدانية ( :-2
 (1)و تتمثل ىذه األىداف فيما يلي:

 راهتم.اطمأنة مستخدمي القوائم ادلالية وسبكينهم من ازباذ القرارات ادلناسبة الستثم-
 يف رسم السياسات و ازباذ القرارات . اعتماد اإلدارة عليو- 
  بتحديد مبلغ الضريبة .مساعدة مصلحة الضرائب -
 تقليص فرص ارتكاب األخطاء و الغش عن طريق وضع الضوابط و اإلجراءات .-

 أهمية التدقيق المحاسبي :الثاني: الفرع

إىل خدمة األطراف اليت تعتمد على القوائم ادلالية ادلدققة تربز أمهية التدقيق يف كونو وسيلة و ليست غاية هتدف 
 يلي : يف ازباذ القرارات و رسم السياسات . من بينها ما

 أهمية التدقيق للعميل : -1
 ملخصات القوائم ادلالية على فًتات دورية .مصدر أساسي للمعلومات ادلعتمدة من خالل 

 أساس للحصول على القروض من البنوك و مؤسسات اإلقراض و ادلوردين .-
 التمويلي .ركزه إضافية عن طريق ربليل اقتصادي دلأساس الستثمارات -
 أساس إلعداد اإلقرارات الضريبية و ربديد مقدار الضريبة .-
  .أساس لتحديد سالمة ادلركز ادلايل-
 أساس لتقرير و ربديد رحبية العمليات و قرتو اإلرادية .-
  أساس للتحرك لتجنب العمر ادلايل أو اإلفالس و حاالت االختالس .-
 أساس لتحديد القيم ادلستحقة يف )أ(التعامل على أساس األرباح احملققة )بيع التقسيط( )ب(عقود ادلشاركة -

 التكلفة مضافا إليها نسبة معينة)مقاوالت(.يف ادلصروفات واألرباح )ج(عقود 
 (2)أساس لتوفَت الضوابط والرقابة الداخلية واإلشراف على ادلوظفُت وصحة الدفاتر والسجالت.-

 

                                                           

.09بوسنة ضبزة ،مرجع سبق ذكره،ص  1  
.27_26،ص2011رأفت سالمة زلمود،أضبد يوسف كلبونة،عمر زلمد زريقات،علم تدقيق احلسابات)النظري(،الطبعة األوىل،دار ادلسَتة األردن،  2  
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 أهمية التدقيق لإلدارة:-2
واألداء،ومن ىنا إن إدارة ادلشروع تعتمد اعتمادا كليا على البيانات احملاسبية يف وضع اخلطط،ومراقبة وتقييم التنفيذ 

 ربرس أن تكون تلك البيانات مدققة من قبل ىيئة فنية زلايدة،كذلك صلد طائفة ادلستثمرين تعتمد القوائم ادلالية
حبيث ربقق ذلم أكرب ربح شلكن من اعتبار عنصر  تادلدققة عند ازباذ أي قرار يف توجيو ادلدخرات واالستثمارا

 (1)احلماية ادلمكنة.

 للدائنين والموردين:أهمية التدقيق -3
والقدرة على الوفاء  يعتمدون على تقرير ادلدقق بصحة وسالمة القوائم ادلالية،ويقومون بتحليلها دلعرفة ادلركز ادلايل

 قبل الشروع يف منح االئتمان التجاري والتوسع فيو،وتفاوت نسب اخلصومات اليت سبنحها وفقا لقوة ادلركزبااللتزام 
 (2)ادلايل.

 التدقيق بالنسبة للبنوك ومؤسسات اإلقراض األخرى:أهمية -4
تلعب دورا مهما يف التمويل قصَت األجل للمشروعات دلقابلة احتياجاهتا وتوسعها،ذلذا فإهنا تعتمد تقرير ادلدقق 

           لدراسة وربليل القوائم ادلالية قبل الشروع يف هنج االئتمان ادلصريف)القروض( وتعتمد كأساس للتوسع فيو
 .أو األحجام عنو عن طريق تقييم درجة اخلطر يف منح االئتمان ادلصريف

 أهمية التدقيق للمؤسسات الحكومية:-3
والرقابة على الوحدات االقتصادية،وتأكيد  واإلشرافتعتمد ىذه القوائم ادلالية وتقرير ادلدقق للتخطيط وادلتابعة 

 اللتزام باخلطط ادلوضوعية بتحديد االضلرافات وأسباهبا.والتوجيهات وعدم ا واإلجراءاتوالتعليمات 
 أهمية التدقيق لنقابات العمال:-4

تعتمد نقابات العمال على البيانات احملاسبية يف القوائم ادلالية ادلعتمدة يف مفاوضاهتا مع االدارة لرسم السياسة 
 العامة لألجور.

 أهمية التدقيق لرجال االقتصاد:-5
ازداد اىتمام رجال االقتصاد بالقوائم ادلالية ادلعتمدة وما ربويو من بيانات زلاسبية يف ربليلها وتقدير الدخل القومي 

 تقديراهتم وكفاءة برارلهم على دقة البيانات احملاسبية ادلعتمدين عليها.وبرامج اخلطط االقتصادية،وتعتمد دقة 

                                                           

11خالد أمُت عبد اهلل،مرجع سبق ذكره،ص 1  
.28رأفت سالمة زلمود،مرجع سبق ذكره ،ص  2  
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 أهمية التدقيق لمصلحة الضرائب:-6
 الروتينية،وحصوذلا  اإلجراءاتتعتمد مصلحة الضرائب على البيانات احملاسبية يف القوائم ادلالية ادلعتمدة لتقليل 

 على الكشف الضرييب يف الوقت ادلناسب وسرعة ربديد الوعاء الضرييب وربصيل الضريبة.
 أهمية التدقيق في تخصيص الموارد:-7

 ادلتاحة بأفضل كفاءة إلنتاج السلع واخلدمات،حيث تظهر البيانات احملاسبيةيساعد التدقيق يف زبصيص ادلوارد 
 (1)ادلوارد يف اإلنتاج من طرف الوحدات االقتصادية. استخدامكفاءة 

 القومي: لالقتصادأهمية التدقيق -8
يعترب التدقيق من أىم ادلهن اليت سامهت والزالت تساىم يف تنمية اجملتمعات عن طريق تأدية اخلدمات االستثمارية 

 واإلسراف وتوجيو استثمار ادلدخرات وادلوارد ادلتاحة فالتدقيق عون للدولة وتوضيح سلتلف حاالت الفساد 
كفاية دلضاعفة الدخل القومي وتنمية االقتصاد وربقيق يف ربقيق أىدافها عن طريق تنفيذ خططها،شلا حيقق أقصى  

 الرفاىية للمواطنُت.
 .المبحث الثاني:خصائص التدقيق المحاسبي

وادلبادئ والقوانُت العامة ادلرتبطة.اليت هتدف بدورىا  األفكارالتدقيق احملاسيب ىو علم قائم على رلموعة  أنباعتبار 
ربقيق القيم  إىل ادلهنة وتوجيو السلوك أداءالواجب القيام هبا عند  تقسيم وتقييم القرارات و ادلمارسات إىل

 احملددة. واألىداف
 :فروض التدقيق المحاسبي:األولالمطلب 

يف أية عملية من عمليات  إليونظريا ديكن الرجوع  إطارايعتمد التدقيق احملاسيب على رلموعة من الفروض،تكون 
 (2).التدقيق

 قابلية البيانات للفحص:-1
شلا ربتويو القوائم ادلالية،فعملية التدقيق قائمة على ىذه الفرضية،ذلك انو يشرط لقيام  التأكد إمكانيةيعٍت ىذا 

 يتوفر على احلرية ادلطلقة يف االطالع على البيانات ادلالية. أنادلدقق دبهمتو 
 يَت تتمثل يف :احملاسبية.فهذه ادلعا ينبع ىذا الفرض من ادلعايَت ادلستخدمة لتقييم البيانات

                                                           

 .29-28رأفت سالمة زلمود،نفس ادلرجع السابق،ص  1
 .29ص1990زلمد مسَت صبان والفيومي زلمد،ادلراجعة بُت التنظَت والتدقيق،الدار اجلامعية للنشر والتوزيع،بَتوت. 2
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 ت ادلستخدمُت احملتملُت ،وارتباطها باألحداث جايعٍت ضرورة مالئمة ادلعلومات احملاسبية إلحتياالمالئمة :
 اليت تعرب عنها.

 شخصان أو أكثر بفحص ادلعلومات نفسها فإهنما البد أن يصال معٌت ذلك أنو إذا قامالقابلية للفحص:
 إىل ادلقاييس أو النتائج نفسها اليت جيب التوصل إليها . 

 دبعٌت تسجيل احلقائق بطريقة عادلة وموضوعية.البعد عن التحيز :
 ا ادلعلومات احملاسبية .القابلية للقياس الكمي:ىي خاصية جيب أن تتحلى هب

  عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة كل من المدقق واإلدارة. -2
،وىو يعٍت  أخرىالوحدة االقتصادية من جهة  وإدارةيفًتض عدم وجود تعارض يف ادلصاحل بُت ادلدقق من جهة  

 ا وجود قدر من التعاون بُت الطرفُت يساعد على اصلاز عملية التدقيق بسرعة وسهولة.يضمن
  عادية. أخطاء أيةتقدم للفحص من  أخرىمعلومات  وأيةخلو القوائم المالية -3

من خالل القوائم ادلالية وبالتايل على ادلدقق  األخطاءادلدقق اكتشاف  بإمكانقد ال يكون  تواطؤيف حالة حدوث 
موسعة .  أخرىحيافظ على نزعة الشك ادلهٍت لعلو يكشف تلك التالعبات من خالل اختيارات  أن  
:أخطاءوجود نظام سليم للرقابة الداخلية يلغي احتمال حدوث -4  

االعتماد إمكانيةداخلية سليم قد يعزز من دقة البيانات ادلالية وبالتايل وجود نظام رقابة  أنيعٍت ىذا الفرض   

(1)على التدقيق االختباري بدال من الشامل.   

:التطبيق السليم والمناسب للمبادئ المحاسبية-5  

تطبيق ادلبادئ احملاسبية على مستوى ادلؤسسة االقتصادية يساعد على مصداقية ادلعلومات والبيانات احملاسبية  أن
مت تطبيقها باحلرف الواحد ستعطي مصداقية للنتائج  إذاوتقييدىا يف السجالت والدفاتر احملاسبية وىذه ادلبتدئ 
جلدول ادللحقة بادليزانية.ادلتحصل عليها يف ادلؤسسة من خالل الوثائق الشاملة وا  

:لكانت صحيحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقب  التيالعناصر والمفردات -6  
جراءات السليمة ووجود نظام سليم للرقابة ادلؤسسة يف ادلاضي حسب تطبيق اإل ذا سبت العمليات احملاسبية داخلإ

الداخلية ستكون حتما كذلك يف ادلستقبل وىذا يف حالة مراعاة تطبيق ادلبادئ احملاسبية والعكس يكون 

                                                           

.14-15بن ناصر زلفوظ، مرجع سبق ذكره،ص  1  
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صحيح،لذلك البد للمدقق أن يبذل اجلهد الكايف والعناية ادلهنية لكشف مواطن الضعف قصد تفاديها مستقبال 
 واالعتماد على مراكز القوة.

 الحسابات يزاول عمله كمدقق فقط : مراقب-7
يف حالة الطلب من مراقب احلسابات . إبداء رأيو حول مصداقية القوائم ادلالية .فإن عليو أن يلتزم بذلك يف إطار 

 ادلهمة ادلوكلة لو . رغم إمكانية قيامو خبدمات أخرى .
 تفرض على المدقق التزامات مهنية عليه أن يلتزم بها . القوانين المهنية-8

يتطرق ىذا الفرض إىل اجملموع ادلسؤوليات اليت على ادلدقق االلتزام هبا اذباه عمالئو و اليت يفرضها مركز مراقب 
 احلسابات  .

 المطلب الثاني : معايير التدقيق المحاسبي .
 رأيو حول القوائم ادلالية بشكل زلايد و مستقل البد من العمل دبعايَت تنظم حىت يتمكن ادلدقق من إعطاء 

، و اليت مت 1954و حيث مت إصدار ىذه ادلعايَت من قبل رلمع احملاسبُت األمريكيُت و ربكم عملية التدقيق 
 (1):تقسيمها إىل ثالث أقسام رئيسية على النحو التايل

المعايير العامة : -1  
بعملية التدقيق شخص أو أشخاص لديهم خربة كافية و تدريب مهٍت مالئم .أن يقوم  جيب  * 

.جيب أن  يتوفر يف ادلدقق االستقالل الذىٍت خالل عملية التدقيق  * 
كذلك عند إعداد التقرير .ذل ادلدقق العناية ادلهنية الالزمة للقيام بعملية الفحص  ن يبجيب أ * 

الميداني : معايير العمل  -2  
.مالئمةعلى مساعديو بطريقة  باإلشرافوان يقوم يقسم التخطيط للعمل الذي سوف يقوم بو ادلدقق  أنجيب  - 
 - لنظام الرقابة الداخلية باالعتماد عليها عند القيام باالختبارات . يقوم بدراسة كافية أنجيب 

 وإرسالاالستفسار ،عن طريق الفحص وادلالحظة و كافية و مقنعة   إثباتوقرائن  أدلةجيب أن حيصل على -
 ادلصادقات .

 التقرير : إعدادمعايير -3
القوائم ادلالية وفقا للمبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها. إعدادمت  إذاجيب  أن يبُت التقرير ما  - 

 -جيب أن يبُت ألتقرير الثبات يف تطبيق ادلبادئ احملاسبية و استمراريتها .
                                                           

  1 غسان فالح ادلطارنة،تدقيق الحسابات المعاصرة)الناحية النظرية(،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل ،األردن،2006،ص38-37.
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كافيا   اإلفصاحجيب أن يبُت التقرير مدى كفاية ادلعلومات )اإلفصاح عن ادلركز ادلايل ونتيجة األعمال (،أو يعترب _
 ما مل يذكر عكس ذلك.

جيب  الرأي إبداءو يف حالة عدم جيب أن يتضمن تقرير ادلدقق رأيو حول القوائم ادلالية بشكل زلايد و مستقبل ،-
. األسبابذكر   

على النحو التايل: أكثرشرحها بتفصيل  إىلادلوجز للمعايَت سوف نتطرق  بعد االستعراض  
 المعايير العامة أو الشخصية ::الفرع األول

-ترتبط ىذه ادلعايَت بالتكوين الشخصي للقائم بعملية التدقيق احملاسيب ،حيث أن أخلدمات أدلهنية جيب أن تقدم 
على درجة من الكفاءة ادلهنية بواسطة أشخاص مؤىلُت ،وتوصف ىذه ادلعايَت بادلعايَت العامة ألهنا سبثل مطالب 

كما تعترب شخصية ألهنا ربدد الصفاتالتقرير بشكل مالئم   وإعدادأساسية دلقابلة معايَت العمل ادليداين   
(1)،و تتمثل ادلعايَت العامة فيما يلي:الشخصية اليت جيب أن يتحلى هبا الشخص ادلمارس ذلذه ادلهنة    

العمل . بإجراءجيب على ادلدقق أن يكون مستقال يف شخصيتو و تفكَته يف كل ما يتعلق  - 
و باقي اخلطوات األخرى و كذلك عند  جيب على ادلدقق أن يبذل العناية ادلهنية ادلعقولة عند القيام بالفحص-

  إعداد تقرير ادلدقق.
لتأىل شخص أو أشخاص على درجة كافية من اجيب أن يقوم بالفحص و باقي اخلطوات اإلجرائية األخرى  -

 العلمي والعملي يف رلال خدمات التدقيق
 التأهل العلمي والعملي :-1

أي أن الشخص الذي يقوم بفحص القوائم ادلالية جيب أن تكون لديو كفاءة معينة ،ويتوفر على مواصفات فنية 
،وحىت صاحبها بالتدريب والتأىل ادلناسبتلك الكفاءة .ولكي تعطي ىذه ادلواصفات أثرىا ال بد أن يتمتع تظهر 

ال بد من توافر شروط التأىل العلمي و ادلهٍت و االستقالل عند ابداء الرأي الفٍت احملايد.يتحقق معيار الكفاءة   
التأهل العلمي )الفني(:-أ   

معيا يف احملاسبة والتدقيق وكذلك احلصول على قدر كاف من جوانب ادلعرفة جاوىو أن يكون لدى ادلدقق مؤىال 
اليت سبكنو من إبداء الرأي وتقدمي النصح فيما يعرض عليو خالل عملية التدقيق .فمثال  األخرىادلرتبطة بالعلوم 

 . اإلحصاءد و وغَتىا مثل:االقتصا واإلدارةجيب على ادلدقق احلسابات أن يكون ملما باجلوانب السلوكية 

                                                           

.23بوسنة ضبزة،مرجع سبق ذكره،ص  1  
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منو متابعة  األمرو ال يكفي التأىل العلمي الذي حيصل عليو مدقق احلسابات خالل سنوات الدراسة وإمنا يتطلب 
مرتبطة بعملو و كذلك زيادة معرفتو الفنية عن ما يستجد يف احملاسبة و التدقيق ما يستجد من معلومات و علوم 

 (1).وتعديل ادلعايَت

 )الخبرة المهنية(: التأهيل العملي-ب
 و التمرن عن طريق ادلمارسة دبعٌت أنو جيب التدريب العلمي  إىلمهنة التدقيق كأي مهنة أخرى ربتاج -

الذي يرغب يف أن يكون مدققا قضاء فًتة من الزمن للتدريب العملي و معرفة أصول ادلهنة كغَتىا على الشخص 
 إشراف شخص مهٍت ذوي خربة.من ادلهن مثل :) احملاماة،اذلندسة،الطب( ربت 

 )الحياد(: يةاالستقالل-2
يسعى مستعملو ادلعلومات احملاسبية الناذبة عن نظام ادلعلومات احملاسبية ادلولد ذلا للحصول على معلومات ذات 

 مصداقية لالعتماد عليها يف سن قرارات مستقبلية ،إذا أن ربديد مدى االعتماد على ىذه ادلعلومات يكون 
 (2)مدى استقاللية ادلدقق . على أساس

 (3)يتحدد ادلدقق من خالل الًتكيز على ثالثة جوانب :-

 االستقالل عند وضع برنامج التدقيق.  -

 االستقالل عند القيام بالفحص.  -

التقرير. إعداداالستقالل عند    -  

 العناية المهنية الالزمة :-3

التقرير النهائي لعملية التدقيق  إعدادوىو أن يبذل ادلدقق احلسابات العناية الواجبة يف عملية التدقيق و عند 
،واذلدف من ذلك ىو احلكم على درجة جودة أداء ادلدقق أثناء القيام بعملو .و العناية ادلهنية تتطلب االلتزام 

ريعات ادلختلفة وكذلك تتطلب شلن يعمل يف مكتب تدقيق دبستوى أداء معُت وفقا دلا تنص عليو ادلعايَت والتش
 .التقرير إعداداحلسابات االلتزام دبعايَت العمل ادليداين ومعايَت 

 وجيري البعض أنو جيب توافر عدد من الشروط العامة يف ادلدقق احلكيم أو احلذر منها.

                                                           

.39غسان فالح ادلطارن،مرجع سبق ذكره،ص  1  
.57،ص2012-2011ادلشري فاطمة،التدقيق احملاسيب والرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصادية،مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت،  2  
.41غسان فالح ادلطارنة،مرجع سبق ذكره،ص  3  
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       .دلتاحة اليت ترتبط بالتدقيقأن يبذل ادلدقق جهده يف تطوير نفسو عن طريق احلصول على ادلعرفة ا-
باألخطار اليت من ادلمكن أن تلحق بالعميل مثل:تقييم نظام الرقابة الداخلية .و التنبؤ   

األخذ بعُت االعتبار الظروف اليت ديكن أن ربدث عند التخطيط أو أثناء عملية التدقيق .-  
ة يف ظل التعامل مع العميل.إعطاء أمهية أكرب للمخاطر اليت تظهر من خالل خربتو السابق-  
.إزالة الشكوك اليت قد تتعلق بالعناصر ادلهمة يف إبداء الرأي -  

 :معايير العمل الميداني:الفرع الثاني
 (1)وىي رلموعة ادلعايَت ادلتعلقة بإجراءات تنفيذ عملية التدقيق وتتمثل فيما يلي:

مناسبا وكافيا،كما جيب أن يتم اإلشراف بالطريقة *التخطيط السليم لعملية التدقيق:جيب أن يكون التخطيط 
 ادلناسبة والفعالة على أعمال ادلساعدين.

     *معايَت تقييم الرقابة الداخلية:جيب دراسة البنية الرقابة الداخلية وتقوديها بشكل مفصل وواقعي حىت يتمكن
 بيق إجراءات التدقيق.من تقرير مدى االعتماد عليها وربديد نوعية االختبارات الالزمة عند تط

*معايَت كفاية األدلة:ونعٍت بو احلصول على األدلة والقرائن الكافية وذات النوعية اجليدة عن طريق الفحص 
 ادلستندي والتدقيق احملاسيب الذي يعتمد عليو إلبداء الرأي يف القوائم ادلالية.

 معايير إعداد التقرير:الفرع الثالث:
رلموعة التقارير اليت تتعلق بإعداد التقرير النهائي وشروطو،وتتمثل ىذه اجملموعة فيما يلي:ىو معايَت الرأي الفٍت -  
يعرب ىذا التقرير عن سبثيل القوائم ادلالية نتيجة أعمال ادلؤسسة ومركزىا ادلايل سبثيال عادال طبقا التقرير النظيف:-1

ى أساس قابة الداخلية بكل مقوماتو وإجراءاتو وكذا علللمبادئ احملاسبية.يقوم ىذا التقرير على تبٍت نظام سليم للر 
 سالمة ادلعاجلة احملاسبية

:يعترب ىذا التقرير امتدادا للتقرير التطبيقي كونو يشَت إىل بعض التحفظات اليت يراىا ادلدقق التقرير التحفظي-2
 ضرورية للحصول على معلومات معربة عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة.

يقوم ادلدقق بإصدار ىذا النوع من التقرير إذ كان التدقيق وفقا دلعايَته ورأى بأن ادلعلومات لب:التقرير السا-3
 احملاسبية الناذبة عن النظام ادلولد ذلا مل يتم إعدادىا وفقا دلعاجلة سليمة.

 يكون عند استحالة إجراءات التدقيق اليت يرى ادلدقق ضرورة استخدامها،تقرير عدم إبداء الرأي:-4

                                                           

  1 زلمد بوتُت،المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق،ديوان ادلطبوعات اجلامعية،اجلزائر،ص35.
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عدم كفاية نطق الفحص بسبب القيود اليت تضعها إدارة ادلؤسسة على نطاق عملية التدقيق أو عوامل ك 
 (1)أخرى.

 المطلب الثالث:عالقة التدقيق بالمحاسبة.
 يعترب التدقيق أحد الوظائف وثيقة الصلة باحملاسبة وادلستقلة عنها،حيث يقوم التدقيق بقياس درجة الثقة 

وادلعلومات احملاسبية وتوصيل نتيجة القياس بصورة مناسبة دلستخدمي ىذه البيانات يف البيانات 
وادلعلومات،فالتدقيق يضفي على البيانات وادلعلومات احملاسبية درجة أكرب من الثقة واالعتماد عليها.فالتدقيق فرع 

 (2)ية.من فروع احملاسبة ورلال عماىا ادلستندات والبيانات احملاسبية والقوائم ادلال

 اجلدول التايل يبُت الفرق بُت احملاسبة والتدقيق: -

 

16،ص2010زىَت احلدرب،علم تدقيق احلسابات،دار البداية ناشرون وموزعون،الطبعة األوىل،لمصدر:ا  

 + شلا سبق يتضح لنا أن ىناك فروق بُت احملاسبة وتدقيق احلسابات من ادلمكن تلخيصها على النحو التايل:
احملاسبية اليت سبت على مستوى ادلنشأة أو ادلشروع تكون هتتم احملاسبة بتسجيل العمليات مجال العمل:-1

 ملخصة من خالل أرقام وبيانات،بينما يهتم التدقيق بفحص تلك األرقام والبيانات وإبداء الرأي ادلناسب ذلا.
                                                           

  1ح القاضي -ح دحدوح،أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية الدولية،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،األردن،1999،ص334.
.29رأفت سالمة ،أضبد يوسف كلبونة،عمر زلمد زريقات،مرجع سبق ذكره،ص 2

  

 احملاسبة ومسك الدفاتر التدقيق احملاسيب
مراجعة األعمال اليت قام هبا احملاسب من خالل -

 العينات اليت يقوم باختيارىا.
القيام بتنظيم رأي فيت زلايد من خالل العينات اليت -

م هبا.قام بتشكيلها نتيجة الفحوصات اليت قا  

يقوم احملاسب بالتسجيل يف دفًت اليومية ومن مث -
 الًتحيل إىل دفًت اإلستاد .

تقوم احملاسبة بعملية الًتصيد وعمل ادلوازنة األزمة -
 لكل حساب.

إعداد ميزان ادلراجعة .-  
عمل قيود التسوية.-  
تنظيم حساب نتيجة العمال وحساب ادلتاجرة -

 وحساب األرباح واخلسائر,
ادليزانية العمومية.تنظيم -  
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احملاسبة عمل بياين يقوم على التسجيل من واقع الوثائق وادلستندات بدفًت اليومية ومن شبة عملية طبيعة العمل:-2
 الًتحيل مث تلخيصها على شكل بيانات يف القوائم ادلالية،ليتم يف األخَت فحصها من طرف ادلدقق.  

تتمثل يف التقرير الذي يبدي  تعرب عن القوائم ادلالية بالنسبة للمحاسبة،بينما التدقيق فمخرجاتوالمخرجات:-3
ادلدقق رأيو الفٍت احملايد فيو  
:احملاسبة دبوظفيها عبارة عن موظفي ادلؤسسة أو التابعُت ذلا،أما التدقيق فهو جهة مدى االستقاللية والحيادية-4

 مستقلة وزلايدة وال تتبع إلدارة ادلنشأة بأي حال من األحوال.
التدقيق.المبحث الثالث:خطوات تنفيذ عملية   

 يتم تنفيذ عملية التدقيق يف ادلؤسسة وفق خطوات وإجراءات تضمن السَت احلسن ذلا وتساعد يف احلصول 
 على أكرب فعالية من قبل القائمُت هبا،بغرض الوصول إىل األىداف ادلسطرة وادلرجوة من ىذه الوظيفة.

(1)وفق اخلطوات التالية:من خالل ىذا ادلبحث سوف نتطرق إىل ادلسار العام لعملية التدقيق   

*صبع أدلة اإلثبات .               *قبول ادلهمة والتخطيط لعملية التدقيق.  
*إعداد التقرير.                          *تقييم نظام الرقابة الداخلية.  

الخطوات التمهيدية لعملية التدقيق.الطلب األول:  
عدة خطوات قبل  ازباذعند قيام ادلدقق بعملية التدقيق تكون معرفتو بادلنشأة قليلة إن مل تكن معدومة لذلك عليو 

 ادلباشرة يف تنفيذ عملية التدقيق وتكون كما يلي:
وىنا نرى أن شروط تعينو وإجراءاتو زبتلف باختالف الشكل التأكد من صحة تعيينه مدققا للحسابات: -1

شروع موضوع التدقيق،ومن ىنا زبتلف طرق التأكد والتحقق من صحة التعيُت تبعا لذلك،فعند تدقيق القانوين للم
شركات ادلسامهة عليو االطالع على عقد التأسيس والقانون النظامي)أو النظام الداخلي( للشركة،وذلك يف حال  

اذليئة العامة اخلاص بتعيينو أو إعادة  كونو ادلدقق األول أي يف بداية عمل ادلشروع وإال فعليو اإلطالع على قرار
سلفو لتنحيتو أو عزلو أو استقالتو ما دينعو ىو نفسو كمهٍت تعيينو،فقد يكون من األسباب وادلربرات اليت يبديها 

(2)من قبول ادلهمة اجلديدة.  

                                                           
،جامعة 2011-2010زلمد أمُت مازون،التدقيق احملاسيب من منظور ادلعايَت الدولية ومدى إمكانية تطبيقها يف اجلزئر،مذكرة لنيل شهادة ادلاجيسًت، 1

  .28،ص3اجلزائر
 .118،ص2004األوىل، ،دار النهظة العربية،بَتوت،لبنان،الطبعةالرقابة المالية والمراقب المالي من الناحية النظريةعبد الرؤوف جابر،  2
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لمشروع ،قد يكون التدقيق تتوقف على الشكل القانوين لالتأكد من نطاق عملية التدقيق المطلوبة :  -2
)شركات األشخاص و ادللكيات الفردية ( .إلزاميا )شركات ادلسامهة ( أو اختيار   

        إذ يتعرف ادلدقق من خالل ىذه اخلطوة على ادلسؤولُتاتصاالت أولية مع المؤسسة محل التدقيق : -3
يقوم بزيارات ميدانية يتعرف من  و مسَتي سلتلف ادلصاحل و جيري حوار مهم و مع من يشتغل معهم ،كما

زيارة العمل ىذه :فقد يتعذر خالذلا على أماكن ادلؤسسة ،نشاطاهتا و وحداهتا و عليو خيتتم الفرصة و االستفادة 
(1)عليو تكرارىا:  

يقوم ادلدقق بدراسة النظام احملاسيب ادلطبق فعال يف ادلؤسسة وفق رلموعة فحص و تقيم النظام المحاسبي : -4
  العناصر أمهها :ادلخطط احملاسيب الوطٍت و القطاعي ،كيفية القيد و الًتحيل ،دقة السجالت و كفايتها ،من 

.استخالص أىم العمليات اليت تقوم هبا ادلؤسسة ،طريقة تقييم ادلخزونات   

ل اإلطالع يف ىذه احلالة يتعرف على ادلركز ادلايل من خالاإلطالع على القوائم المالية للسنوات السابقة: -5
على احلسابات اخلتامية وادليزانية العمومية ادلعدة مسبقا،واإلطالع على تقرير ادلدقق السابق ودراسة تقرير رللس 

 اإلدارة.
عليو احلصول على كشف بأمساء ادلديرين وادلوظفُت وادلسئولُت بادلؤسسة،ومدى فحص التنظيم اإلداري: -6

 دلسؤوليات.اختصاص كل منهم ومعرفة حدود السلطات وا
يقوم ادلدقق بذلك ليقتنع بكفاية االقتطاعات للضريبة حىت يتأكد من صحة البيانات الواردة النظام الضريبي: -7

 (2)يف القوائم ادلالية.

 مخطط التدقيق:-2
من اخلطوات التمهيدية،يقوم ادلدقق برسم برنامج وىو عبارة عن خطة عمل ادلدقق يتبعها يف تدقيق  االنتهاءعقب 

 الدفاتر والسجالت وما ربتويو من بيانات.
 (3)حيتوي برنامج تدقيق احلسابات وأىدافو على مايلي:-

 خطوات تفصيلية خلطة تدقيق احلسابات.*

                                                           

  1 زلمد بوتُت، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق،الطبعة الثانية،ديوان ادلطبوعات اجلامعية،اجلزائر،ص2005،ص69.

.121عبد الرؤوف جابر،مرجع سبق ذكره،ص  2  
  3 إيهاب نظمي،ىاين العزب،تدقيق الحسابات)اإلطار النظري(،دار وائل للنشر،الطبعة األوىل،األردن،2012،ص123.
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 *داللة على اخلطوات والعمل ادلنجز.
 تدريب للمساعدين. *وسيلة

 *مدى دقة خطة التدقيق.
 االعتبارات الواجب التقيد بها عند تصميم برنامج تدقيق الحسابات:-3

ىي خطط عمل ادلدقق اليت سيتبعها يف تدقيق العملية ادلالية ويظهر يف ىذه اخلطط واألىداف اليت ستحقق والزمن 
 احملدد إلصلاز اخلطة وكذلك التعليمات الفنية.

 (1)االعتبارات الواجب أخذىا يف احلسبان عند تصميم برنامج التدقيق ومن أمهها:أما -

 *التقيد بنطاق عملية التدقيق كاملة كانت أم جزئية.
 *مدى كفاية النظام الداخلي وعلى ضوئو يتحدد نطاق عملية التدقيق.

 ية.*األىداف اليت يرمى إىل ربقيقها ألن التدقيق وسيلة وليس غا
 وسائل التدقيق.*استخدام 

 *إتباع طرق ادلراجعة اليت تالءم ظروف كل حالة.
 أنواع برامج تدقيق الحسابات:-4
 برامج تدقيق الحسابات الثابتة:-أ

 (2):من مزاياها

 .*تساعد يف تقييم العمل بُت ادلدققُت
 عيوب البرامج الثابتة:

 *ربد من السهو والتكرار.
 *ربديد الوقت الذي ربتاجو العملية.

تتحول عملية التدقيق إىل عملية روتينية. *قد  
 *عدم إجراء أي تعديل.
 .*احلد من العُت الناقدة

 
                                                           

.127زىَت احلدرب،مرجع سبق ذكره،ص  1  
.124إيهاب نظمي،ىاين العزب،مرجع سبق ذكره،ص  2  
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 برامج تدقيق متدرجة)المرتبة(:-ب
 ويعد ىذا النوع من الربامج أثناء تنفيذ عملية التدقيق،وحيتوي على اخلطوط العريضة لعملية التدقيق أما التفاصيل 

الستخدام واالختيارات فتقرر أثناء القيام بالتدقيق ويتميز ىذا النوع من الربامج أنو يًتك دلوظفي ادلكتب رلاال 
(1)خربهتم ودرايتهم الفنية.  

 =أوراق ومذكرات التدقيق:
 أوراق التدقيق وربتوي ىذه األوراق على كل البيانات اليت سبكن ادلدقق من كتابة تقريره، كما جيب أن ربتوي 

(2)ىذه ادلعلومات يف ملفُت ومها: على البيانات وادلعلومات اليت تبُت طريقة ربقيق ادلفردات وربفظ  

وحيوي ىذا ادللف على مايلي:الملف الدائم:-  
مكاتبو ومصانعو وفروعو.*اسم العميل وعناوين   

نوع الشركة القانوين وتاريخ التأسيس وطبيعة النشاط ويف حالة الشركات األجنبية اسم وعنوان الشريك الوكيل.*  
 *النظام الداخلي وعقد التأسيس أو عقد الشركة التضامنية ورقم تسجيل الشركة.

ذليكل التنظيمي.*النظام اإلداري ادلستعمل يف ادلنشأة مع اخلارطة التنظيمية وا  
 *أنظمة احملاسبة ادلستعملة مع دليل احلسابات وأرقامها.

 *قائمة السجالت والدفاتر ادلمسوكة.
 *نسخة عن قرارات اذليئة العامة ورللس اإلدارة واليت ذلا عالقة بادلدقق والتدقيق.

 *احلسابات اخلتامية لعدة سنوات سابقة.
 *صورة من توقيعات ادلسئولُت يف الشركة.

 *ملخص بااللتزامات ادلرتبط هبا ادلشروع .
 *بيان رأس ادلال والسندات وملخص األصول الثابتة وصندوق التوفَت والقانون اخلاص بو إن وجد.

 
 
 
 

                                                           

.128زىَت حدرب،مرجع سبق ذكره،ص  1  
.125إيهاب نظمي،ىاين العزب،مرجع سبق ذكره،ص  2
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 (1)وحيتوي البيانات ادلتعلقة بعملية التدقيق للعام احلايل وتتضمن:الملف الجاري:

 نسخة عن كتاب التعيُت وأمساء ادلدققُت السابقُت.*
 *صورة عن اخلطابات ادلتبادلة بُت العميل وادلدقق.

 *تقرير ادلدقق عن نتيجة فحصو لنظام الرقابة الداخلية.
 *برنامج التدقيق للعام احلايل والوقت التقديري.

 *ميزان ادلراجعة و موازين التحقق الدورية .
 *ربليل ادلصروفات واإليرادات.

 *ملخص بسجل ادلالحظات وقيود التسوية.
 *ادلوجودات وادلطلوبات واحتساب قيمتها وطريقة التثبيت منها.

 *ملخص اجتماعات اذليئة العامة ورللس اإلدارة أثناء العام احلايل.
 *زلاضر اجلرد ادلختلفة واخلاصة بادلخزونات السلعي و السلعي والنقدية.

 *صورة عن التقرير النهائي.
 مذكرات التدقيق:-

األمور اليت تكون حباجة إىل إيضاحات فيقوم بتدوينها بسجلو اخلاص بعض  إىلكثَتا ما يتعرض ادلدقق أثناء عملو 
 وتدوين ما مت بشأهنا وسن ادلالحظات اليت يدوهنا ادلدقق يف ىذا السجل ما يلي:

 والقانونية.*بيانات بادلستندات ادلفقودة أو الغَت ادلستوفية لبعض الشروط الشكلية و ادلوضوعية 
 هبا. ب*أرصدة احلسابات اليت خيشى ادلدقق حدوث تالع

 *كشف باألخطاء اليت عثر عليها ادلدقق أثناء عملية التدقيق.
 اليت يريد ادلدقق استكماذلا يف مرات قادمة. باألمور*كشف 

 *كشف دبا وجده من ثغرات يف أنظمة الرقابة الداخلية.
 الداخلية: المطلب الثاني:تقييم نظام الرقابة-

التعاريف اليت زبص نظام الرقابة الداخلية باختالف اجلهات الصادرة عنها ولو أهنا كانت تصب تعددت واختلفت 
 يف نفس ادلضمون.

 فكان تعريف رللس خرباء احملاسبة الفرنسية لنظام الرقابة الداخلية ىو الضمانات اليت تساىم يف التحكم 
                                                           

.129زىَت احلدرب ،مرجع سبق ذكره،ص  1  
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آخر تطبيق تعليمات بتأمُت احلماية لألصول وكذا نوعية ادلعلومات ومن جانب يف ادلؤسسة،لتحقيق اذلدف ادلتعلق 
 اإلدارة وربسُت النجاعة،يف حُت عرفتو ادلنظمة الوطنية حملافظي احلسابات الفرنسية بأنو "نظام مشكل من رلمل

بتعريفها و تطبيقها وحواسها ربت مسؤوليتها من أجل  اإلدارةوالرقابة احملاسبية و ما يليو ،واليت تقوم  اإلجراءات 
 (1)التحقق من:

 ضباية أألصول.-
 صدق و صحة التسجيالت احملاسبية واحلسابات السنوية الناذبة عنها-
 التسيَت ادلنتظم وبنجاعة لعمليات ادلؤسسة .-
 تطابق القرارات مع سياسة األدارة.-

التحكم يف ادلؤسسة،فال بد على ادلدقق أن حيكم على مدى سالمة ىذا  وباعتبار اخلطة التنظيمية اليت تساعد على
النظام كون عملية الفحص اليت يقوم هبا تقتصر على رلموعة من العينات باعتبار استحالة تدقيقو لكل احلسابات 

ادلمكن  ،وحيدد نطاق ىذه العينات وفقا دلدى سالمة نظام الرقابة الداخلية ،كما أنو يعتمد عليو كون من غَت
 للتدقيق اثبات أن التسجيالت احملاسبية وكذا ادلستندات تعكس كل العمليات اليت قامت هبا ادلؤسسة .

 يف إطار مهمتو ادلتمثلة يف التقييم واحلكم على نظام الرقابة الداخلية.-

 يلتزم ادلدقق جبملة من اخلطوات ديكن تلخيصها فيما يلي :

 *صبع اإلجراءات.

 ق .*اختبارات التطاب

 *تقييم أويل لنظام الرقابة الداخلية .

 *اختبارات االستمرارية .
 *تقييم هنائي لنظام الرقابة الداخلي.

 
 

                                                           

 .34-35-ص ،مرجع سبق ذكره،زلمد أمُت مازون  1 
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 :جمع اإلجراءات:أوال
سواء كانت مكتوبة أو غَت مكتوبة يقوم ادلدقق جبمع ادلعطيات )القوانُت ادلختلفة،طرق العمل.....(،و معرفة أكرب 

نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة ،وذلك لتكوين بعض اآلراء عن النظام ومقارنة ذلك قدر شلكن من ادلعلومات عن 
ببعض ادلعايَت،كما يتم استخراج بعض ادلعلومات من اجمللدات واألرشيف ووضع خرائط أو فحص بعض خرائط 

 رق اإلنشائيةسَت العمليات لبعض النظم ادلطبقة للمؤسسة،فهذا يساعد على سَت ادلعلومات بطريقة أفضل من الط
 (1)وادلتمثلة يف ذبميع اإلجابات من ادلعاملُت بادلؤسسة .

 :اختبارات الفهم والتطابق:ثانيا
 ،فليتأكداإلجراءاتاحملاسبية طريقة عمل كتبها اخلرباء وادلسؤولُت دلعرفة سهولة أو صعوبة تطبيق  األدبياتتبُت 

اليت ذكرت واليت سبت مالحظتها  اإلجراءاتجيب أن تدعم باختبار النظام للتأكد من أن ادلدقق من درجة االعتماد،
 الفحص يتم تطبيقها بالفعل كما ىو مذكور يف خرائط سَت العمليات ،الوصف الكتايب،احملادثاتخالل مرحلة 

 اليت سبت مع ادلسؤولُت والعاملُت. 
 ارات االستمرارية.المطلب الثالث:تقييم نظام الرقابة الداخلية واختب

 لرقابة الداخلية:التقييم األولي لنظام ا-1
إذا سبكن ادلدقق من احلصول على معلومات كافية حول نظام الرقابة الداخلية،ديكنو أن يعطي تقييم أويل ذلذا النظام 

نقائص وثغرات هذا يؤكد قوتو ومصداقية ادلهن يف حُت يؤكد وجود فإن كان النظام يعمل بطريقة زلددة وجيدة ف
 غش. و زبلق أخطاء مع احتمال وجود تالعب

 فالستخراج نقاط القوة ونقاط الضعف ىناك طريقتُت:
 أألوىل: تكمن يف فحص نظام الرقابة الداخلية والبحث عن قوة وضعف النظام .*

 ة الداخلية*الثانية :أكثر شكلية وتتمثل يف طرح بعض األسئلة رلمعة يف قوائم تدعى قوائم استقصاء الرقاب
 اختبارات االستمرارية :-2

يتأكد ادلدقق خالل ىذا النوع من االختبارات من أن نقاط القوة ادلتوصل إليها يف التقييم االويل للنظام نقاط قوة 
 (2)فعال،أي مطبقة من الواقع وبصفة مستمرة ودائمة.

                                                           

36-35نفس ادلرجع السابق صزلمد متزون،  1 
.44بوسنة ضبزة،مرجع سبق ذكره،ص  2  
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 التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية:-3
 سوء سَته،عند و باعتماده على اختبارات االستمرارية السابقة الذكر،يتمكن ادلدقق من الوقوف على ضعف النظام 

اكتشاف سوء تطبيق أو عدم تطبيق لنقاط القوة، ىذا باإلضافة إىل نقاط الضعف)ضعف التطور(اليت توصل إليها 
 عند التقييم األويل لذلك النظام.

ادلتوصل إليها)نقاط الضعف ونقاط القوة( يقدم ادلتدخل حوصلة يف وثيقة شاملة مبينا أثر باالعتماد على النتائج 
ذلك على ادلعلومات ادلالية مع تقدمي اقًتاحات قصد ربسُت اإلجراءات، سبثل الوثيقة يف العادة حوصلة عن التقرير 

 همة.االجيابية دل انبو حول ادلراقبة الداخلية يقدمو ادلدقق إىل اإلدارة،كما سبثل إحدى اجل
 *يتميز النظام اجليد بتنظيم داخلي جيد،يظهر وحيدد بكل وضوح:

 وظيفة ومسؤولية كل فرد يف ادلؤسسة يف شكل مكتوب إذا كان ذلك شلكنا،ومفهوم من طرف اجلميع،-
 نظام يعطي الرخص الالزمة ويراقب كل العمليات يف شكل إجراءات وطرق العمل اليت ينبغي إتباعها عند -

 كل عملية،يسمح بإعطاء كيفية ادلعاجلة واإلدخال يف نظام ادلعلومات الذي ديثل الصورة احلقيقية لنظام ادلؤسسة،
لتحقيق أىداف نظام الرقابة الداخلية وتطبيق زلتواه البد من وجود موظفُت ذو كفاءة عالية وإخالص يف العمل -

 (1)فهم عند التقييم األويل لذلك النظام .يؤمنون أن ربقيق ىذه األخَتة ألىدافها ىي ربقيق ألىدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.45رجع السابق،صبوسنة ضبزة ،نفس ادل  1  
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 خالصة

   على ضوء ما تقدم يف ىذا الفصل مت الوقوف على صبلة من االستنتاجات :        
*التدقيق احملاسيب كان نتاجا لتطور الوقائع االقتصادية عقب الثورة الصناعية والتطورات والتغيَتات اليت حدثت     

جراء االنفصال التام بُت ادلالك و اإلدارة .يف معظم الشركات   
األمر الذي أدى إىل ضرورة تدخل طرف خارجي مستقل يقدم رأي فٍت زلايد وموضوعي،انتقل مضمون ىذا 

األخَت من اكتشاف الغش ومنع األخطاء إىل إبداء الرأي حول مدى احًتام القواعد والقوانُت وادلبادئ احملاسبية 
ثيل ىذه ادلعلومات للصورة الصادقة وللوضعية ادلالية أو نتائج ادلؤسسة.ادلعمول هبا يف مدى سب  

*دير ىذا الرأي عرب مراحل أساسية تضمن السَت احلسن دلهمة ادلدقق وتسمح باختصار عاملي الوقت واجلهد 
ت تدعم وهتدف  إىل ربصيل أكرب فعالية،من التخطيط لعملية التدقيق،تقييم نظام رقابتها،والبحث عن أدلة إثبا

عند التقييم األويل لذلك النظام. الرأي النهائي للمدقق  
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 تمهــــــــيد

أصبحت عملية التدقيق عامال رئيسيا يف عصر ادلسائلة وادلراقبة اجلديدة،وتطورت الطريقة اليت تتبعها        
اليت تتحمل دبوجبها ادلسؤولية حبيث  ابة الداخلية،وتطورت أيضا الطريقة منشآت القطاع العام يف احملافظة على الرق

 ي أصبح ذلك يتطلب ادلزيد من الشفافية وادلساءلة من تلك ادلؤسسات اليت تقوم بإنفاق أموال ادلستثمرين أو دافع
التدقيق ورفع التقارير عملية الضرائب.وقد ىدا التوجو على الكيفية اليت تقوم اإلدارة من خالذلا بتنفيذ ومراقبة 

 عنها.
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  الجزائرية. المؤسسة العمومية االقتصادية مفاىيم عامة حول:المبحث األول

شرين بشكل برز مفهوم ادلؤسسة العمومية االقتصادية على ادلستوى العادلي يف بداية القرن الع             
،حيث اعتربىا جانب من الفقو د أساسا ترابا جغرافياعتمتبسيط،حيث عرفت بأهنا ذات العمومية الوحيدة اليت ال 

ذبسيدا لالمركزية،وادلؤسسة العمومية االقتصادية يف اجلزائر بالصورة اليت ىي علية اليوم دل تكن وليدة الصدفة،بل  
سبيزت ىذه األخرية باالضطراب والتباين ا ادلنظومة القانونية ادلتعاقبة،كانت نتاج التقلبات واألزمات اليت عاشته

إذل احمليط االقتصادي ادلضطرب،فقد كان  باإلضافةدفعت ادلؤسسة العمومية االقتصادية إذل ما ىي عليو اليوم، 
ؤسسة العمومية للظروف السياسية واألمنية واالجتماعية اليت عاشتها اجلزائر الدور الكبري يف صناعة تاريخ ادل

 االقتصادية وربديد مفهومها. 

    ومراحل تطورىا. االقتصادية المؤسسة العمومية تعريفالمطلب األول:
عموما ديكن حصر مفهوم ادلؤسسة العمومية االقتصادي يف رلالني أساسيني يف إطار نظامني عادليني،وىذا ما     

مث سوف ضلاول بيانو يف ىذا ادلبحث وذلك بتحديد مفهوم ادلؤسسة العمومية االقتصادية يف ظل االقتصاد ادلوجو 
  ربديد مفهومها يف إطار نظام اقتصاد السوق.

المؤسسة العمومية. مفهوم ل تطورالفرع األول:مراح  
  :الذاتي التسيير مرحلة في االقتصادية العمومية المؤسسة مفهوم-1

 1))، اجملاالت كافة يف وتدىور بتخلف سبيزت معدومة شبو اقتصادية بقاعدة بدأت هنا أ ادلرحلة ىذه ميز ما     

 النقص وتغطية الفراغ دللئ التدخل إذل وقدراهتم فئاهتم اختالف على اجلزائريني العمال بكافة دفع الذي األمر وىو
 دفعت واليت ،ذاتيا ادلسرية ادلؤسسة ميالد شهادة العمالية ادلبادرة ىذه وتعترب الفرنسيون، ادلسريون تركو الذي

وادلتعلق 1963سبتمرب18يف 95-63قانون جسده ادلرسوم رقم  إطار يف نشاطها نظم إذل اجلزائري بادلشرع
 تنظيمي للمؤسسة العمومية  إطار أول يعتربىذا األخري الذي (2)،اتياادلؤسسات ادلسرية ذ بتنظيم وتسيري

 
                                                   

تطور االقتصاد اجلزائري ومساتو منذ االستقالل إذل إصالحات التحول ضلو اقتصاد السوق،ادللتقى الوطين حول اإلصالحات االقتصادية صاحل مفتاح،1
 .01،ص2004أفريل 21-20ادلركز اجلامعي ببشار،يومي يف اجلزائر وادلمارسة التسويقية،

 .15،يتعلق بتسيري وتنظيم ادلؤسسات ادلسرية ذاتيا،ج ر،العدد1963سبتمرب18ادلؤرخ يف  95-63ادلرسوم   2
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 :االشتراكي التسيير مرحلة في االقتصادية العمومية المؤسسة-2
ل األو  الثالثي ادلخطط استهدف أن فبعد التغيري، ضرورة أمام ادلسئولون وقف والصعوبات، ادلشاكل تفاقم مع 

  التخطيط ضلو االذباه ليحدد األول الرباعي ادلخطط جاء ادلقبلة، ادلخططات إلصلاز والبشرية ادلادية الوسائل ربضري
 وإجبار ، التمويل أشكال على عميقة إصالحات احملروقات،وإدخال قطاع على والًتكيز الثقيلة الصناعات إلنشاء

 منع مع لالستثمار واآلخر لالستغالل واحد :حسابني فتح على والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية ادلؤسسة
( إنشاء العديد من ادلؤسسات العمومية 73-70وقد مت يف ظل ادلخطط الرباعي )(1)،التداخل بينهما

 (2)االقتصادية.

 المؤسسة العمومية الجزائرية في ظل اقتصاد السوق:-3
إعطائها االستقاللية قي ازباذ قراراهتا لتعديالت وإصالحات يف  1988لقد خضعت ادلؤسسة االقتصادية يف سنة

وقد كانت  ريية وخروجها من دائرة ادلخططات اليت كان فيها ىدف ادلؤسسة اجتماعيا أكثر منو اقتصاديا.يالتس
ىذه اإلصالحات ادلعلن عنها نتيجة منطقية لتغريات و إصالحات سياسية وإدارة  من اجل ربقيق التغري اجلذري 

الذباه ضلو الدديقراطية واالنفتاح االقتصادي،فتحرر ادلؤسسات يف إدارهتا إذ أصبح للمؤسسة للمجتمع اجلزائري، وا
االقتصادية شخصية معنوية متميزة عن الدولة،أي أن الدولة  أصبحت مالكة ومسامهة يف رأمسال ادلؤسسة لكنها 

 .اال تسريى

ه ادلؤسسات وكلفت صناديق ادلسامهة يري ىذاب الدولة من التدخل يف تسوتعد ىذه العملية اخلطوة األوذل النسح
 ما يزيد  1994للتطهري ادلارل للمؤسسات بلغت سنة  ضخمةهبذه العملية حيث رصدت الدولة مبالغ مالية 

 مليار دينار جزائري.400عن 
وىي شركات ذلا وىذه خطوة سابقة خلوصصة ادلؤسسات فيما بعد، مث استبدلت ىذه الصناديق بشركات قابضة 

مث  1995كية مسامهات الدولة وىدفها تسيري رلموعة من ادلؤسسات اليت تعمل يف قطاع واحد سنة حق مل
بشركات ادلسامهات.وىذا عدم االستقرار يف اختيار الطريقة ادلثلى خلوصصة  2001استبدلت بدورىا سنة 

 (3)ادلؤسسات العمومية.

                                                   
 1 .02صاحل مفتاح،مرجع سبق ذكره،ص

 2الطيب داودي – ماين عبد احلق،تقييم إعادة ىيكلة المؤسسة االقتصادية العمومية الجزائرية،رللة ادلفكر،بسكرة،العدد الثالث،ص.134
 3عبد السميع روينة،تسيري ادلؤسسات اليت تواجو صعوبات،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجيسًت،جامعة العقيد احلاج خلضر،باتنة،2003-

.14،ص2004  
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 .االقتصادية   الفرع الثاني:مفهوم المؤسسة العمومية
وزبضع بذلك للسلطة  وتسيطر عليها الدولة، تنشئها تعرف على أهنا مؤسسة عامة تقدم خدمة عامة     

 (1):العامة،والغرض منها النفع العام، وىذا التعريف يتضمن العناصر التالية
*ادلؤسسة العمومية ربدثها الدولة،وذلك عندما تقدم نشاطا معينا يقتضي أن تقوم بو ربقيقا للمصلحة 

 .وبالتارل زبضعها ألحكام ادلرافق العامة حسب الطرق ادلتبعة يف إدارة ىذة ادلرافقالعامة،
خضوع ادلؤسسة العمومية للسلطة اإلدارية، أي أهنا ال ديكن أن تنفصل من سلطة الدولة وزبضع يف تنظيمها *

 .االداخلي واخلارجي إلدارهت
 العام .*ادلؤسسة العمومية تنشأ بقصد ربقيق حاجة من حاجات النفع 

عرفت بأهنا:"مشروع تنظيمي يتمتع بالشخصية ادلعنوية ويتوذل *ادلؤسسة العمومية االقتصادية :ربت ىذا العنوان 
 القيام بنشاط اقتصادي،صناعي أو ذباري،مستعمال يف ذلك قواعد القانون اخلاص".

 (2(شركة ذبارية ذات رأمسال عمومي شللوكة للدولة".*وىناك من عرفها:"

التشريعي للمؤسسة العمومية االقتصادية:ورد التعريف التشريعي ذلذه ادلؤسسة يف كل من القانون  *التعريف
والقانون التجاري احملدد للقواعد اخلاصة ادلطبقة على ادلؤسسات ( 3)التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية،

 (4)العمومية االقتصادية.

 إلنتاجالتنمية الوسيلة ادلفضلة  إطارحيث جاء يف القانون التوجيهي:"تشكل ادلؤسسة العمومية االقتصادية،يف -
 ادلكلفة هبا.ادلوارد واخلدمات وتراكم رأس ادلال،وتعمل ىذه ادلؤسسة يف خدمة األمة والتنمية وفقا للدور وادلهام 

القانون التجاري إال إذا نص صراحة على أحكام قانونية وتتمتع بالشخصية ادلعنوية اليت تسري عليها قواعد 
 (5)خاصة.

 

                                                   
 .29،ص2004(،دار العلوم،عنابة،العام)استقاللية المؤسساتتطور تنظيم القطاع زلمد الصغري بعلي،1  
  .19،ص2004،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف القانون،جامعة اجلزائر،،المظاىر القانونية لالصالحات االقتصاديةعجة اجليالرل  2

 القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية. ادلتضمن 01-88القانون رقم   3
    وادلتضمن القانون التجاري واحملدد للقواعد اخلاصة ادلطبقة  59-75معدل ومتمم لألمر رقم  1988جانفي12مؤرخ يف  04-88القانون رقم 4 

 على ادلؤسسات العمومية االقتصادية.
  .29،ص2013-2012،مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت،،النظام القانوين للمؤسسة العمومية االقتصاديةهبلول مسية 5
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 نماذج المؤسسات العمومية:-1
تنقسم بدورىا إذل نوعني من ادلؤسسات:مؤسسات عمومية وطنية أو تابعة للجماعات احمللية،أما النوع الثاين فهي 

 مؤسسات نصف عمومية أو سلتلطة زلليا.
وىي انتشر ىذا النوع من ادلؤسسات يف الدول الرأمسالية)أوربا خاصة(،لعدة أسباب المؤسسات العمومية: -أ

تعترب مؤسسات رأمساذلا تابعا للقطاع العام أي للدولة،ويكون التسيري فيها بواسطة شخص أو أشخاص زبتارىم 
ت تابعة اجلهة الوطنية وجيب التمييز بني منوذجني من ىذه ادلؤسسات:مؤسسات تابعة للوزارات ومؤسسا

 للجماعات احمللية.
وتدعى بادلؤسسات الوطنية وتأخذ أحجاما معتربة،وىي زبضع للمركز مباشرة أي مؤسسات تابعة للوزارات:*

 وىي صاحبة إنشائها واليت يقوم دبراقبة تسيريىا بواسطة عناصر تعينها تقدم إليها تقارير دورية ألحدى الوزارات 
 عن نشاطها ونتائجها.

ادلؤسسات يف البلدية أو الوالية أو ذبمع بني البلديات وتكون ىذه تابعة للجماعات المحلية:مؤسسات *
والواليات أو درلها معا،وتكون عادة ذات أحجام متوسطة أو صغرية ويشرف عليها منشئيها عن طريق 

 (1)إدارهتا،وتكون عادة يف رلال النقل والبناء أو اخلدمات العامة.

لقد ظهرت ىذه الشركات أول مرة يف أدلانيا يف القرن التاسع عشر العمومية المختلطة:المؤسسات نصف -ب
ومن األسباب األساسية ذلذه ادلؤسسات ىي زلاولة  ذلك لتعم أوربا وبعض الدول األخرى،فيها بعد  وانتشرت

 ن طرفنيمراقبة بعض القطاعات االقتصادية والتحكم فيها من طرف الدولة حيث تتكون ىذه ادلؤسسات م
األول وىو الدولة وادلتمثلة يف الوزارات أو ادلؤسسات العمومية،والثاين يتمثل يف القطاع اخلاص ويتم إنشاء ىذه 

 ادلؤسسات بطريقتني:
اإلنشاء من العدم:أي االتفاق بني الطرفني للقيام دبشروع اقتصادي يتم ربديد أىدافو،حجمو،شروطو ومدة -

بادلائة يف رأس 51العمومي عن  رأمساذلا من الطرفني،واالبا ال تقل مسامهة الطرف حياتو....إخل،ويتم ادلسامهة يف
ادلال،ألن القرارات تؤخذ على أساس عدد األصوات واليت تقدر بدورىا بعدد األسهم يف رأس ادلال لكي تبقى 

 مسال أكثر من النصف ادلؤسسة سلتلطة،وتسري طبقا لألىداف العامة وللصاحل العام إال أن قاعدة ادلسامهة يف رأ

                                                   
.30جع سبق ذكره،صهبلول مسية ،مر   1   



المؤسسة العمومية االقتصاديةالتدقيق المحاسبي في اني:                           الفصل الث  

 

 
40 

من طرف الدولة ليست هنائية،نظرا ألن الدولة بوزهنا االقتصادي والقانوين،نستطيع التحكم يف تسيري ىذه ادلؤسسة 
يف رأس ادلال إذن بإمكاهنا إصدار قوانني أو مراسيم دبوجبها زبضع ذلا ادلؤسسة دون بلوغ حصتها النصف 

ا يف اجلزائر يف إطار إصالحات إعادة اذليكلة االقتصادية،إذ دخل العديد ادلختلطة وىو ما صلده يف عدة دول وحالي
  من اخلواص األجانب يف شركات سلتلطة مع الدولة بأكثر من ىذه النسبة .

أما الطريقة الثانية لوجود ىذه الشركات ىي التأميم :ودبوجب ىذه العملية تستطيع الدولة حيازة جزء من رأمسال -
،وزبضع ىذه الطريقة لنفس القاعدة لنسبة امتالك رأمسال البا تعويضو للجانب اخلاصمؤسسة خاصة ويتم ا

 ولنفس األسباب،وىناك عدة أشكال من ادلؤسسات ادلختلطة والعمومية ادلسرية بعقد مع القطاع اخلاص 
 لتوسيعها.أو بالتأجري ....إخل،وىي موجودة يف العديد من الدول ادلتطورة ويف اجلزائر وىي تسعى حاليا 

 المطلب الثاني:أنواع المؤسسات العمومية وخصائصها.
 الفرع األول:خصائص المؤسسة العمومية.

 (1)تتميز ادلؤسسة العمومية باخلصائص التالية:

 .الصفة ادلشًتكة لكل ادلؤسسات العمومية ىي سبركزىا يف القطاعات القاعدية كوهنا كلها قطاعات مهمة 
  يف وضعية احتكارية للسوق،أي أهنا متواجدة يف سوق االحتكار أالب ىذه ادلؤسسات موجودة

 الكامل)عارض وطالبني متعددين(مثل احتكار الكهرباء والغاز يف اجلزائر من طرف سونلغاز.
  أالب ادلؤسسات ادلقدمة للخدمات العمومية ىي مؤسسات ضخمة وكربى من حيث عدد عماذلا ورقم

يكون ذلك خاصة إذا تعلق األمر بالقطاعات القاعدية  أعماذلا ومعدل استثماراهتا احملققة و 
 كالربيد،واالتصاالت والطاقة والنقل واريىا.

  ليس من أولويات أالب ادلؤسسات العمومية ذات الطابع اخلدمي وحىت ذات الطابع الصناعي والتجاري
 منعها ألنوالبحث عن ربقيق الربح االجتماعي ولكن مع ذلك فإن عدم البحث عن الرحبية ال يعين 

 يف أحيان كثرية ال يتناقص الربح االجتماعي مع الربح ادلادي. 
  إذل قطاع الصناعات الثقيلة ادلتميزة  النتمائهاتتميز ادلؤسسات العمومية دبعيار كثافة رأس ادلال وذلك

اسعة ذات ادلركزة وادلكلفة وباستثماراتو الو  اإلنتاجيةوبالوحدات  الضخمةبرأمساذلا الكبري وبالتجهيزات 
 ادلردودية،على ادلدى القصري.

                                                   
.22عجة اجليالرل،مرجع سبق ذكره،ص  1  
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 .زبول ذلذه ادلؤسسات مهمة أساسية تتمثل يف إرضاء أسواقها بأقل تكلفة 
 الفرع الثاني:أنواع المؤسسات العمومية.-

 زبتلف أنواع ادلؤسسة العمومية باختالف النشاط الذي تقوم بو وىذا ما سوف نتطرق إليو من خالل اآليت:
ىي شركات مسامهة أو شركات زلدودة سبلك الدولة أو اجلماعات احمللية فيها االقتصادية:المؤسسة العمومية -1

 بصفة اري مباشرة مجيع األسهم أو احلصص وتنشأ عن طريق:
  إسًتاتيجيةقرار من احلكومة عندما يتعلق األمر بتطوير أنشطة أولوية أو فروع جديدة ذات أمهية. 
  التابعة لصناديق ادلسامهة.قرار كل جهاز السيما األجهزة 
  صادرة عن مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى تتخذىا األجهزة ادلؤىلة ذلذا الغرض طبقا ت مشًتكة اقرار

 لقوانينها األساسية اخلاصة هبا.
 .تكون عن طريق معاىدة دولية مقرة شرعا على إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية من القانون العام 
 أجاز للربدلان بإنشاء مؤسسات وىذا يف إطار ادليادين اليت خيصصها لو لكنو دل  كما أن الدستور اجلزائري

 حيدد نوعها.
 المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري:-2

يف حني دل تكن الدولة الليبريالية إال دولة  اإلداريةولدت ادلؤسسة العامة الصناعية والتجارية عن ادلؤسسة العامة 
 وحبفظ النظام وال تتدخل يف احلياة االقتصادية احملفوظة للمبادرة  اإلداريةفي بالقيام بالوظائف دركية كانت تكت

 ىذه.كافيا للقيام بأعباء مهمات الدولة الليبريالية التقليدية   اإلداريةاخلاصة وكان إحداث ادلؤسسات العامة 
واحلرب العادلية الثانية دفعت الدولة الليبريالية  1929ولكن مع التطور االقتصادي واالجتماعي وخاصة بعد أزمة 

دل تعد تتماشى  اإلداريةللتدخل دبمارسة نشاطات ذات الطابع الصناعي والتجاري وبدا أن صبغة ادلؤسسة العامة 
 جلئ لصيغة ادلؤسسة العامة الصناعية والتجارية  وىذه ادلهمة اجلديدة اي مهمة النشاط ضمن اقتصاد السوق

وسبارس ادلؤسسة العامة الصناعية و التجارية ، م ادلؤسسةمفهو ترب والدهتا بداية ما يسمى عادة بأزمة اليت تع
نشاطات ذات طبيعة خاصة تشبو ادلؤسسة العامة اإلدارية من بعش الوجوه ،وزبتلف عنها من وجوه أخرى جاء 

 (1).88/10من القانون 44ادة يف ادل إنشاؤىا

 

                                                   
  .01-88من القانون44ادلادة  1
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 المؤسسات العمومية اإلدارية :-3
،كما زبضع للقواعد ىي مؤسسات زبضع للقانون العام 88/01من القانون 43حسب ما نصت عليو ادلادة 

      و العاملون فيها ىم من ادلوظفني  ونشاطها اري ذباري و اري مربح( 1)ادلطبقة على اإلدارة ودلبدأ التخصص.
.أما بالنسبة دليزانية ادلؤسسة نها يكونون يف وشع شرعي و تنظيميالوكالء العاملني وعقودىا اإلدارية وادلنتفعون مأو 

 .واعد ادليزانية واحملاسبة العامةالعامة اإلدارية ىي جزء من ادليزانية العامة للدولة و زبضع للدولة و زبضع لق
 المؤسسات الفالحية: -4

وذبمع ادلؤسسات ادلخصصة يف كل من الزراعة دبختلف أنواعها و منتجاهتا ،وتربية ادلواشي حسب تفرعاهتا أيضا 
،  االستهالك،باإلضافة إذل أنشطة الصيد البحري ،و اريىا من النشاطات باألرض وادلوارد الطبيعية القريبة إذل 

 . سات ضمن القطاع األول ككليها أنشطة ادلناجم لتصبح مجيع ىذه ادلؤسلاعادة ما تضاف 
 ووظائف المؤسسة العمومية. أىدافالمطلب الثالث :

تسعى ادلؤسسة لتحقيق مجلة من األىداف عرب التنسيق بني سلتلف الوظائف األمر الذي يضمن ذلا السري احلسن 
 .لنشاطها

 المؤسسة العمومية : أىدافالفرع األول:
 ادلؤسسة اليت تسريىا ,وديكن تلخيصها فيما يلي: تسعى الدولة إذل ربقيق عدة أىداف حسب نوع

رفع رأس  إمكانيةان استمرار ادلؤسسة العمومية مرىون بتحقيقها دلستوى أدىن من الربح يضمن ذلا تحقيق الربح:
ماذلا بأقل التكاليف ادلمكنة و بالتارل توسيع نشاطها حىت يصمد أمام ادلؤسسات األخرى واستعمال الربح احملقق 

 اخلسائر واألعباء.الديون ,وتوزيع األرباح ,وتكوين مؤونات لتغطية  لتسديد
ادلؤسسة  إنتاجربقيق الدولة لنتائجها دير عرب عملية تصريف ,أو بيع  إنتحقيق احتياجات و متطلبات المجتمع:

 العمومية وىو ما يلىب طلبات اجملتمع .
 (2): االجتماعيةاألىداف 

      .وذلك يعترب العامل من أوائل ادلستخدمني يف النشاط الذي سبارسو ادلؤسسة ضمان مستوى أجر مقبول:*
من خالل حصولو على مقابل لعملة الذي يتمثمل يف األجر الذي يتأرجح بني الزيادة و النقصان ,وىذا حسب 

                                                   
.01-88من القانون 43ادلادة    1  

  2 زلمد إبراىيم عبيدات و فايز الزايب ,أساسيات اإلدارة الحديثة ,دار النشر و التوزيع,عمان األردن ,1997,ص20.
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شلا يسمح طبيعة ادلؤسسة و عوامل اقتصادية أخرى ,وذلذا صلد أن الدولة قد تتدخل لضبط حد أدىن لألجور 
 للعامل بتلبية حاجياتو األساسية .

 إن رابات العمال ىي يف ذبدد و تطور مستمرين نتيجة للتطورات السريعة تحسين مستوى معيشة العمال:* 
تشهدىا اجملتمعات يف سلتلف ادليادين ,وخصوصا ميدان التكنولوجيا ,ىده األخرية الىت تؤدي إذل ظهور اليت 

 لتلبية احلاجات. وتعدد ادلنتجاتالتأثري على أذواق ادلستهلكني ,شلا يتطلب تنوع منتجات جديدة تسمح لنا ب
إن اإلشهار والدعاية الىت تقوم هبا ادلؤسسة لًتويج وتقدًن منتجات استهالكية معينة: أنماطو إقامة  إنشاء*

األحيان منتجات بديلة جديدة يسمح لنا بالتأثري على أذواق ادلستهلكني وتغريىا ,وىي تطرح ذلم أيضا يف بعض 
 تكون بأقل التكلفة.

      باإلضافةو ادلساكن الوظيفية أو العادية ، االجتماعيةتتمثل يف التأمينات توفير تأمينات و مرافق للعمال:*
 ادلرافق العامة مثل تعاونيات استهالك و ادلطاعم . إذل

سسة عالقة مهنية و اجتماعية بني حيث يتوفر داخل ادلؤ اإلتحاد والتماسك بين العمال: إلى*الدعوى 
يف مستوياهتم العملية و التكوينية حيث أن سباسكهم يعد األداة األساسية  االختالفاتاألشخاص و ىذا رام 

 خللق وضمان حركة مستمرة للمؤسسة.
 (1).التشغيل الكامل ألفراد اجملتمع وذلك للحد من البطالة إذلأي هتدف ادلؤسسة *امتصاص الفائض من العمالة:

 وتتمثل يف :األىداف الثقافية و الرياضية:
 تدريب العمال ادلبتدئني و رسكلة القدامى .-
 توفري الوسائل الًتفيهية والثقافية.-
 ي دوره الكامل يف اإلنتاج.دزبصيص أوقات الرياضة شلا جيعل العامل يف صحة جيدة ،فيؤ -

 األىداف التكنولوجية:
 اإلنتاجية عمليا.وسائل المصلحة أو تعمل الدولة على إدارة  أوتؤدي البحث والتنمية:*

          بالتنسيق مع العديد  وىذا*المساىمة في السياسة الوطنية في مجال البحث والتطوير التكنولوجي:
يئات التخطيط األخرى وذلك من أجل و ىيئات البحث العلمي واجلامعات ،وكذا ى منظمات جلهات منا من

 ود بني ادلؤسسات من خالل تطوير و إدخال الوسائل التكنولوجية .اجلهربسني و تنسيق 

                                                   
  1 إمساعيل عرباجي ،اقتصاد المؤسسة ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية،الطبعة األوذل،اجلزائر ،1997،ص12.
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 الفرع الثاني:وظائف المؤسسة.
 .االقتصادية المؤسسة وظائف :أوال

                مدخالهتا تتلقى حيث بنشاطها، للقيام بالغة أمهية تكتسي اليت الوظائف من رلموعة للمؤسسة
 وخدمات مادية منتجات شكل يف رجاتسل إذل ربويلها مث ...معلومات طاقة، أولية، مواد شكل يف احمليط من

 .ادلؤسسة داخل الوظائف أىم إذل سأتطرق جهيت ومن للسوق، موجهة
 :اإلدارية الوظيفة 1-
 دبهامها القيام عليها يتوجب األىداف ىذه ولبلوغ ادلسيطرة األىداف إذل للوصول للمؤسسة العليا اإلدارة تسعى
 وىذا ادلستويات، ىذه بني األمثل التنسيق على والعمل الرقابة التوجيو، التخطيط، مستوى على وجو أكمل على

 قادرة معقولة أىداف وضع على ادلؤسسة يف اإلدارية الوظيفة تعمل.ذلا النجاح ربقيق إذل حتما يؤدي ما
 )اإلدارة(.التخطيط على ادلؤسسة قدرة بآخر أو بشكل يعكس ما وىذا ادلتاحة، الوسائل طريق عن ربقيقها على 

 :البشرية الموارد إدارة وظيفة 2-
 سبارس األفراد،وىي إدارة وظيفة ديارس قسم من زبلوا ال فإهنا خاصة أو عمومية كانت سواء ادلؤسسة أن أي

 يستلزم األعمال، تنفيذ على ومتعاونة وراضية قادرة وجعلها ادلؤسسة يف العاملة القوة على باحلصول تتعلق وظائف
 :منها سلتلفة بأنشطة القيام ذلك
 وترقيتهم؛ ربفيزىم وكذا وتدريبهم العاملني تعيني -

 ادلؤسسة؛ لعمال ةمالالز  االجتماعية اخلدمات بكافة االعتناء -
 .(1)فيها والعاملني ادلنشأة بني طيبة عالقة على احلفاظ -

 :اإلنتاج وظيفة 3-
 إدارة ددهتا رباليت والشروط ادلواصفات مع يتطابق كما السوق يف ادلطلوبة ادلنتجات بتصنيع ادلكلفة الوظيفة ىي

 :مها أساسيتني كميتني يف النشاط ىذا ويتمثل اإلنتاج، ىندسة
 .االستعمال أو االستهالك جاىزة منتجات على احلصول بغرض األولية ادلواد ربويل ىو :الصنع

 ك لالستهال أخرى منتجات على للحصول بينهما والتأليف ادلصنعة النصف القطع ضم ىو :التركيب
  هبدف صناعية سلرجات إذل ادلادية ادلدخالت ربويل عملية أنو على اإلنتاج اعتبار ديكن االقتصادية اجلهة ومن

 
 

                                                   
 عرباجي إمساعيل، اقتصاد المؤسسة،ديوان ادلطبوعات اجلزائرية،الطبعة األوذل،اجلزائر،1996،ص17.

1  
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 (1).ادلباشر الغري أو ادلباشر االستهالك

 :التموين وظيفة 4-
 والعمليات ادلهام من كمجموعة والتموين ادلؤسسة وأنشطة العمليات سلتلف هبا ينطلق اليت الوظائف من التموين

 وتكاليف بكميات أساسا ادلؤسسة خارج من عليها احملصل ادلخزون عناصر سلتلف توفري على العمل يعين
 ادلخزون بعناصر االحتياط أو بالشراء التوفري أن يعين وىذا وخططها ادلؤسسة لربامج طبقا مناسبة ونوعيات

 .ادلناسب الوقت ويف متناسق إطار يف اإلنتاجية أو البيعية سواء ادلؤسسة بنشاط اخلاصة الربامج تنفيذ أجل من 
 :يف الوظيفة ىذه مهام وتكمن

 ادلناسب؛ ادلوارد اختيار -
 ادلناسب؛ التوريد أو الشراء طريقة ربديد -
 .ومتابعتها للموردين الطلبيات تقدًن -

 :التسويق وظيفة 5-
   ذلا االستعمال حاجات تشبع اليت واخلدمات السلع إنتاج على تقوم اليت الوظائف أحد أنو على التسويق يعرف

 وتقوم ادلناسبني، وادلكان الزمان يف ادلستهلك يدي بني توافرىا إذل يؤدي بشكل توزعها اليت السلع تلكأو 
 :يلي كما ىي أساسية عناصر أربعة بني ادلزج على التسويقية الوظيفة
 .الًتويج التوزيع، التسعري، السلعة،

 :المالية الوظيفة-6
  األموال عن البحث إذل رلموعها يف تسعى اليت والعمليات ادلهام رلموعة ىي البسيط تعريفها يف ادلالية الوظيفة

  األموال من نريدىا اليت احلاجات ربديد بعد ادلارل زليطها إطار ويف للمؤسسة، بالنسبة ادلمكنة مصادرىا يف
  اإلمكانيات أحسن باختيار وىذا اليومية وحاجاهتا سبويلها برامج وكذا االستثمارية، وخططها برارلهاخالل من 
 .والتوزيع اإلنتاج جوانب يف أىدافها إذل والوصول عادي بشكل نشاطها بتحقيق ذلا تسمح  اليت

 ديون أو ذايت سبويل أو خاصة أموال من ادلالئم ادلارل ادلزيج اختيار على بالسهر ادلالية الوظيفة وتقوم
 .شلكنة تكاليف وبأقل مردود أحسن ذلا حيقق والذي استحقاقها دبختلف

 والسهر مناسب وقت ويف مالئمة وبتكاليف مناسبة بكمية األموال عن البحث ىي ادلالية فالوظيفة إذن

                                                   
  

  1  كامل ادلغريب،أساسيات في اإلدارة،دار الفكر للنشر والتوزيع،الطبعة األوذل،1995،ص64.
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 :أساسية دوائر عدة يف الوظيفة ىذه دور وينحصر ادلؤسسة أاراض لتحقيق األحسن قةبالطري إنفاقها على
 واإلحصائية؛ ادلالية الدراسات دائرة -
 ادلالية؛ احلسابات دائرة-
 التكاليف؛ حسابات دائرة -

 (1). تادلرتبا دائرة  -

 .االقتصاديةطرق التدقيق المحاسبي في المؤسسة العمومية المبحث الثاني:

تشريح القوائم ادلالية و احلسابات ادلكونة ذلا ،كما ادليدانية اخلاصة بالتدقيق احملاسيب تنحصر يف  اإلجراءات إن  
 تكون ملما باجلانب النظري سابقا ناىيك عن التمكن  إنالعملي وتطبيقو بنجاح يقتضي  اإلجراءنذكر فهم 

 ادلتبع و ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها مع النصوص من اجلانبني احملاسيب و القانوين ،سواء من النظام احملاسيب
 و األحكام القانونية ادلرتبطة هبذا اجملال. 

 المراحل العملية للتدقيق المحاسبي.المطلب األول:
طقي ،وربتوي كل رلموعة متتابعة بشكل منإن التدقيق احملاسيب يعترب عملية منتظمة تتم من خالذلا مخسة مراحل 

 يف أداء واجبو على النحو التارل: ادلدققمن اخلطوات اليت يتبعها 
 يف ظل الظروف ادلثلى إن يتصل العميل بادلدقق قبل هناية السنة ادلالية ادلطلوب مرحلة اإلجراءات األولية :-1

طيط العملية بشكل مناسب تدقيقها ،وذلك حىت يكون للمدقق الوقت الكايف لقبول ىذه أم ال، فضال عن زب
 (2):األمر الذي يسمح بإسبام ادلهمة بطريقة أكثر كفاءة ،أما أىم اخلطوات ادلتبعة صلد

 من عزلو .االتصال بادلدقق السابق يف حالة وجوده دلعرفة أسباب ذبديد وكالتو ،و التأكد -
 عليو االلتزام هبا لعدم سلالفتها.التأكد من سالمة التعيني و ربديد رلال العمل والتعليمات اليت جيب -
ادلعرفة الشاملة للعميل زلل التدقيق حىت يتمكن من وضع اخلطة ادلالئمة اليت ترضي النزعة ادلهنية ،باستعمال -

 ميدانية ،إجراء ادلقابالت . تقنيات كاإلطالع على الوثائق وادلستندات ،القيام بزيارات عدة
 بادلعلومات الشاملة عن ادلؤسسة زلل التدقيق. إدلامونطالقا من ربديد أىداف عملية التدقيق و ذلك ا-
 

                                                   
.294عدون،مرجع سبق ذكره،صناصر دادي   1  
.38خالد أمني عبد اهلل،مرجع سبق ذكره،ص  2  
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 مرحلة دراسة و تقييم نظام الرقابة:-2
يقوم مدقق احلسابات بفحص نظام الرقابة الداخلية ادلطبق يف ادلؤسسة باستعمال رلموعة من الوسائل وفق 

،وذلك للتأكد من صحة وسالمة تطبيق النظام مع معرفة نقاط قوتو و ضعفو ،وعليو فإن دراسة خطوات منهجية 
    وتقييم نظام الرقابة الداخلية يعد نقطة االنطالق اليت يرتكز عليها ادلدقق عند إعداده للربنامج و ربديد حجم 

 و نوعية االختبارات  و أدلة اإلثبات اليت سوف حيصل عليها.
 (1)ات اليت يتبعها مدقق احلسابات يف دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية كما يلي:أما اخلطو -

 ادلعتمدة .الفهم اجليد ذليكل نظام الرقابة الداخلية من النظام احملاسيب ادلطبق و أساليب الرقابة  -
 يقها مع أوراقو.ربديد سلاطر الرقابة لكي يتمكن ادلدقق من معرفة مواطن القوة و الضعف لتسجيلها و توث-
 اختبارات االلتزام تصمم من من طرف ادلدقق للتأكد من تنفيذىا لتسمح بتصور وسيلة فعالة للفحص .-
 برنامج التدقيق: إعدادمرحلة -3

يعترب برنامج تدقيق احلسابات خطة مرسومة على ىذه النتائج اليت توصل اليها ادلدقق بعد دراستو و فحصو لنظام 
 (2)،وذلك هبدف التنفيذ بكل كفاءة و فعالية مع الوصول اذل إبداء رأي فين سليم .الرقابة الداخلية 

وديثل ىذا الربنامج ملخصا دلا ينبغي القيام بو قبل أن يقتنع سباما ادلدقق بأن مجيع نواحي البيانات ادلالية قد مت 
 ميم برنامج تدقيق و تصوضع  افحصها ،ويشمل كذلك على قائمة التعليمات التفصيلية للمساعدين ،أم

 (3)احلسابات بصفتو خطة عمل لفريق التدقيق بغية ربقيق أىداف عديدة أمها:

 تقسيم العمل بني أعوان فريق التدقيق و ربديد دور و مسؤولية كل منهم .-
 تتبع عملية تدقيق احلسابات و ربديد الوقت الذي استغرقتو كل عملية و كل خطوة.-
 الحسابات:مرحلة تنفيذ عملية تدقيق -4

تعد مرحلة تنفيذ عملية تدقيق احلسابات من أىم ادلراحل اليت سبكن ادلدقق من إبداء رايو الفين احملايد حول صدق 
فحص العمليات اليت تنجزىا ادلؤسسة و التحقق من عناصر ساسا على قوائم ادلالية ،و تقوم ادلرحلة أو عدالة ال

 لة فهي باختصار كما يلي:قوائمها ادلالية ،أما أىم خطوات ىذه ادلرح

                                                   
.215-214اسان فالح ادلطارنة،مرجع سبق ذكره،ص   1 
.135أمحد حلمي مجعة،مرجع سبق ذكره،ص 2  
.211-210زلمد السيد سرايا،مرجع سبق ذكره،ص 3  
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االختبارات األساسية ادلوجهة ضلو التأكد من صحة قيم األرصدة  وسالمة العمليات و حدوثها ووجودىا -
 ادلستخرجة لكل احلسابات. األرصدة،وتنحصر يف الفحص التحليلي،تفاصيل العمليات احملاسبية و 

 أجل الوصول إذل إبداء رأي فين زلايد. أساليب تنفيذ عملية التدقيق بطريقة زلايدة دون ربيز من-

 تقرير التدقيق: إعدادمرحلة -5

اذلدف من عملية التدقيق ىو إبداء الرأي حول صحة القوائم ادلالية ،من خالل عرض تقرير شامل عن عملية  إن
خص مكتوب التدقيق الزباذ القرارات السليمة ،أما مفهوم التقرير الذي يعد ادلنتج النهائي لعمل ادلدقق ىو"مل

البيانات الواردة يف القوائم ادلالية ،و اليت ديكن االعتماد عليها  يبدي فيو ادلدقق رأيو الفين ادلهين احملايد عن صحة
 (1)يف ازباذ القرارات من طرف ذوي العالقة دبثل ىذه البيانات".

 (2):أما العناصر األساسية اليت جيب أن يتضمنها التقرير حسب ادلعايري الدولية للتقرير و للتدقيق صلد 

 رة اليت تغطيها.اليت تتضمن البيانات و الفقرة االفتتاحية ب ، اجلهة ادلرسل ذلا ،الفقالعنوان ادلناس-
 جة من ادلوثوقية.للحصول على أكرب در تصف عملية التدقيق ادلنجزة  فقرة النطاق اليت-
 يف الساحة ادلخصصة للمدقق إلبداء رأيو الفين احملايد للقواعد ادلالية زلل التدقيق. الرأي إبداءفقرة -
 .تاريخ ربرير التقرير ادلقدم للجهلت ادلعنية،مع توقيع وختم ادلدقق ادلكلف بادلهمة ادلسندة إليو-

 المطلب الثاني:إجراءات تدقيق حسابات الميزانية.
ى بقائمة ادلركز ادلارل هتدف إذل إظهار أين يقف ادلشروع ماليا يف حلظة زلددة من الزمن ادليزانية أو ما تسم إن

،وذلذا تشبو ادليزانية بتمثيل احلدث حلظة حدوثو كالصورة الفوتوارافية حلظة التقاطها ، و تتكون ادليزانية احملاسبية 
 (3)نهما.من جانبني األصول و اخلصوم زلققة التوازن بي

 تدقيق حسابات األصول:-1
على أنو "منافع اقتصادية متوقع  06/1985يعرف األصل حسب رللس معايري احملاسبة ادلالية يف بيانو رقم 

 احملاسبية قد اكتسبت حق احلصول على ىذه ادلنافع أو السيطرة عليها احلصول عليها يف ادلستقبل و أن الوحدة 
 

                                                   
.114اسان فالح ادلطارنة،مرجع سبق ذكره،ص  1 

.21،ص1990شاىني،احملاسبة وادلراجعة كمهنة متقدمة،رللس احملاسبون،العدد الرابع،الكويت،إبراىيم   2 
.95زلمد بوتني،مرجع سبق ذكره،ص  3  
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 متداولة ، أخرىكما يتكون األصل من صنفني أصول ثابتة و (1)يف ادلاضي".نتيجة أحداث أو عمليات سبت 
 ويف كل صنف إذل عدة حسابات.

 تدقيق حسابات األصول الثابتة:-1-1
 (2)ديكن إجيازىا فيما يلي:تدقيق حسابات األصول الثابتة الملموسة:-أ

 القياس أو ماشابو.*القيام باجلرد الفعلي لألصول الثابتة سواء بالعد أو ادلشاىدة أو 
 لك.طالع على ادلستندات الدالة على ذ*التأكد من ملكية األصول باإل

 *الكد من كيفية تقييم صحة األصول.
 *التحقق من ادلعاجلة احملاسبية السليمة وفقا للمعايري احملاسبية ادلتعارف عليها مع تدعيمها بإثباتات.

 ت.*التأكد من عدم رىن األصول وخاصة منها العقارا
 (3)وديكن إجيازىا فيما يلي:تدقيق حسابات األصول الثابتة غير الملموسة:-ب

 *التأكد من صحة النفقات ادلسجلة يف حساب ادلصاريف اإلعدادية وأن اإلطفاء مت يف آجالو القانونية.
 شركة بأخرى على ادلدقق االطالع  انفصالأو  اندماجشريك أو يف حالة  انسحابأو  *يف حالة انضمام

 على االتفاق ادلربم بني الشركاء والطريقة ادلتبعة يف صحة تقوًن شهرة احملل وإظهارىا بالدفاتر.
 *اإلطالع على الوثاق والشهادات الرمسية اليت تثبت ملكية احلقوق للمؤسسة مع إمكانية ذبديد محايتها.

 تدقيق حسابات األصول المتداولة:1-2
 (4)فيما يلي:ديكن إجيازىا تدقيق حسابات المخزون:-أ

 نعلي. جرد إجراءو ادللكية لسلع ادلخزون مطابقا دلا ىو وارد بادليزانية شلا يطلب وجود ال_التأكد من 
 اليت تستخدمها ادلؤسسة حملاسبة ورقابة ادلخزون. اآللية_فحص النظام ادلتبع يف جرد ادلخزون و 

 احملاسبية ادلتعارف عليها. ة تقييم ادلخزون مع استمرارية ذلك وفقا للمبادئ_التأكد من صح
 _التحقق من التقدير السليم دلؤونات تدين قيمة عناصر ادلخزون بشكل عقالين .

                                                   
  1 رضوان حلوة حنان،مدخل إلى النظرية المحاسبية،دار وائل ،الطبعة الثانية،األردن،2009،ص85.

.219خالد أمني عبد اهلل،مرجع سبق ذكره،ص  2  
  3 زلماد التهامي طواىر،مسعود صديقي،المراجعة وتدقيق الحسابات)اإلطار النظري( والممارسة التطبيقية،ديوان ادلطبوعات اجلامعية،الطبعة 

.75،ص2003الثانية،اجلزائر،  

.79زلمد التهامي طواىر،مسعود صديقي،مرجع سبق ذكره،ص  4  
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 (1):فيما يلي إجيازىاديكن ب_تدقيق حسابات الحقوق المدنية:

 الدين ادلسجل يف حسابات الزبائن ومطابقتها للحسابات الفردية ._احلصول على مصادقات تثبت صحة 

 وجود ديون مشكوك يف ربصيلها شلا يتطلب دراستها وأحصيتها يف مؤونات موضوعية ._التأكد من 

 _التأكد من القروض ادلقدمة للغري وأن تكون مستوفية للشروط القانونية مع االطالع على الضمانات .

 نظريهتا. _ متابعة الرسم على القيمة ادلضافة ادلسًتجع لكونو يعري عن حجم ادلشًتيات أكرب من

 (2)فيما يلي: إجيازىاديكن ج_تدقيق حسابات النقدية:

_القيام جيرد النقدية ألهنا تعترب من أكثر األصول ادلعرضة للنقض,االختالس والسرقة,ىذا بتجهيز زلضر يتضمن 
 النقدية الستخراج الفروق.فئات النقد و كمياهتا من أجل ادلقارنة 

 الالزمة. ادلقاربة البنكية و إجراء التسوية _احلصول على كشف مفصل حلساب البنك إلعداد جدول

 _القيام دبراجعة مناسبة للوقوف على تطور األرصدة خالل الفًتة خاصة منها ادلبيعات مع اخلارج بالعملة الصعبة.

 تقييم حسابات الخصوم:-2

 دلالكني للمشروع و الديون صلد النوع األول ديثل حقوق اإن مفردات اخلصوم ادلمثلة بنوعيها األموال ادلملوكة 
 .(3)و بالتارل و فإن إعادة صيااة األصول و االلتزامات يؤدي إذل زيادة أو خفض حقوق ادللكية 

تدفق نقدي مستقبلي خارج من ادلشروع يف حني النوع الثاين يعرب عن الديون ادللقاة على عاتق ادلؤيد و اليت سبثل 
 .(4)عن ادلالكني  ادلقرضنييف التسديد ترجع للدائنني مث أما األولوية 

 .(5)التدقيق باختالف الطبيعة القانونية و ىي: إجراءاتزبتلف تدقيق حسابات األموال المملوكة :-2-1
 _فحص اإلضافات و ادلستويات اليت تطرأ على رأس ادلال خالل الفًتة لتأكد من وجود اإلثباتات.

                                                   
.105زلمد بوتني،مرجع سبق ذكره،ص  1  
.103خالد أمني عبد اهلل،مرجع سبق ذكره،ص  2  

  3 حسني القاضي مأمون محيدان،المحاسبة الدولية ومعاييرىا،دار الثقافة،األردن،2008،ص206.
  4 طالل زلمد احلجاوي،أساسيات المعرفة المحاسبية،دار اليازوين،األردن،الطبعة العربية،2009،ص315.

.267خالد أمني عبد اهلل،مرجع سبق ذكره،ص  5  
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 ما يطرأ من تغريات رأس ادلال . _االطالع على زلاضر جلسات اجلمعية العامة للتعرف على
 _فحص كل األموال القانونية ادلتعلقة باألرباح احملتجزة من حيث نسبتها  وفرة بقائها دون توزيع.

 تدقيق حسابات االلتزامات:-2-2
 تتكون االلتزامات أو الديون من صنفني التزامات طويلة األجل و التزامات قصرية األجل.

 (1):ديكن إجيازىا فيما يلي طويلة األجلتدقيق حسابات التزامات أ(
رفة إحكام و إصدار السندات سندات _االطالع على النظام الداخلي للشركة و زلاضر اجللسات دلع 
 استهالكو.و 

 بعالوة إصدار أو خبصم إصدار. _التأكد من شروط إصدار السندات لكوهنا تصدر بقيمتها االمسية أو
 ادلتعلقة بعقد القرض و مكونات شروطو و اعتماده من اجلهة ادلسؤولة ._التأكد من صحة اإلجراءات 

 فيما يلي. إجيازىاديكن : ت قصيرةب(تدقيق حسابات التزاما
 و ادلردودات عن طريق يومية ادلشًتيات. اإلشعاراتلفواتري الشراء و  أدلستندي_القيام بالتدقيق 

 رصدة احلسابات الفردية ادلسجلة بالدفاتر._احلصول على مصادقات من الدائنني و مقارنتها مع أ
 دراسة القوائم ادلالية للشركات احلليفة و الفروع يف حالة ما إذا كانت الشركة األخرى يف زلل التدقيق._

 _متابعة الرسم على القيمة ادلضافة احملصلة من ادلبيعات لتخفيض حق االسًتجاع و دفع ادلستحقات.
 حسابات التسيير  و حسابات النتائج:المطلب الثالث:إجراءات تدقيق 

 يير.ألول:إجراءات تدقيق حسابات التسالفرع ا
من عملية تدقيق العناصر ادلكونة للميزانية يشرع ادلدقق إذل زلتويات جدول حسابات النتائج ادلتمثلة د االنتهاء بع

ل صدق ىذه احلسابات بعد يف حسابات التسيري بصنفيها اإلرادات و ادلصروفات،و لكي يدرل ادلدقق برأيو حو 
 التزامها بادلبادئ احملاسبية جيب إتباع اخلطوات التالية :

 تدقيق حسابات المصاريف:-1

      يعرف رللس معايري احملاسبة ادلالية للمصاريف  بأهنا :"التدفقات اخلارجية من الوحدة احملاسبية أو أي نقص
يف أصوذلا أو زيادة يف التزاماهتا أو )كليهما معا( و اليت تنشأ خالل الدورة عن إنتاج السلع أو بيعها أو تأدية 

                                                   
.246- 248خالد أمني عبد اهلل،مرجع سبق ذكره،ص 1  
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أما أىم .(1)"اخلدمات أو أية أنشطة أخرى نامجة عن األعمال الرئيسية ادلعتادة و ادلتكررة يف الوحدة احملاسبية 
 (2)إجراءات تدقيق حسابات ادلصاريف ىي كما يلي:

 التأكد من حساب تكلفة السلع ادلستهلكة مع فحص بطاقات ادلخزون و مقارنتها مع اجلرد ادلادي._
مبدأ باستقاللية التميز  الفعلي بني مع احلفاظ على  اإلثبات_التأكد من اخلدمات ادلقدمة بفحص مستندات 

 مصاريف االستغالل و رأس ادلال اليت ربمل على األصول
موجو للمؤسسة و زبص الدورة ادلالية ادلعنية ،و يكون _من جدية اإلنفاق و صحتو بوجود مستند إلثبات مبدأ 

 ومهيا ،ودل يستعمل ألكثر من مرة.أصلو اري نسخة أو صورة ، فعليا اري 
 مجيع العمال للتأكد من كل االقتطاعات الالزمة. _االطالع على كشف الرواتب واألجور بأمساء

 من التصريح و التسديد دلختلف،الضرائب والرسوم ادلتعلقة بكل دورة مالية مدقق فيها. _التأكد
 ادلراسالت ادلتبادلة بني الطرفني ._االطالع على فواتري الشراء الواردة من الغري مع االطالع على 

ثمارات ادلتعلقة ،السنوية و طريقة حساهبا دبراجعة بطاقات االست _على ادلدقق التأكد من أقساط االىتالكات
 و كفايتها لألصل ادلكون ذلا. ادلؤوناتهبا،كما يتم التأكد من 

 :"التدفقات الداخلة إذل الوحدة معايري احملاسبة ادلالية فإهنايعرفها رللس  حسب ماتدقيق حسابات اإلرادات:-2
الدورة عن إنتاج السلع أو  أو )كليهما معا(و اليت تنشأ خالل التزاماهتااحملاسبية أو أي زيادة يف أصوذلا أو زبفيض 

 (3)بيعها أو تأدية اخلدمات أو أية أنشطة أخرى نامجة عن األعمال الرئيسية ادلعتادة و ادلتكررة يف الوحدة احملاسبية.

 (4)تتمثل إجراءات تدقيق حسابات اإليرادات فيما يلي:

 ذبيلها.فحص عمليات البيع للتحقق من صحة _
 _التحقق من العقود و ادلراسالت اليت سبت بني ادلؤسسة و زبائنها و ما يتعلق بالتعويضات و ادلردودات.

 _القيام بتدقيق حسايب و مستندي لكل الفواتري ادلتعلقة بالبيع و ادلعاجلة احملاسبية ذلا.

 وعد.ن لتسلم ألصحاهبا يف ادل_التأكد من إرسال فواتري البيع للزبائن و خروج السلع ادلباعة من ادلخز 
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 _التأكد من اإلنتاج ادلخزن عن طريق اجلرد ادلادي لعناصر ادلخزون يف هناية الدورة.
 _التأكد من ربصيل الديون ادلسجلة بالدفاتر مع تواريخ تسديدىا بكل صيغ التسديد ادلتوفرة.

 الفائدة و تسديدىا._التأكد من ربصيل الفوائد ادلالية و معرفة شروطها مثل معدالت 
 على عقد اإلجياز و شروطو مع فحص وصالت قبض ادلبالغ ادلستعملة من ادلستأجر._االطالع 

 _التأكد من صحة ربقق اإليراد بادلستندات ادلؤيدة لو مع فحص معاجلتو احملاسبية السليمة.
 الفرع الثاني:إجراءات تدقيق حسابات النتائج.

نها و النهائية يرى البعض أن صحتها مرتبطة بصحة حسابات التسيري لكون كل حسابات النتائج الوسطية م إن  
ة تستقبل يف طرفيو ادلصاريف و اإليرادات ،لكن ىذا ال دينع من تدقيق حسابات النتائج ليقضي نزعو نتيجة زلقق

 الشك ادلهين ادلوجود لدى ادلدقق.
 (1)ل فيما يلي:أما أىم إجراءات التدقيق ادلختلفة  حبسابات النتائج تتمث

 احملققة من النشاط التجاري ._التأكد من اذلامش اإلمجارل الذي يعرب على النتيجة األولية 
_التأكد من صحة حسابات القيمة ادلضافة لكونو يضم عدة حسابات يف طرفيو ليتم ترحيلو إذل نتيجة 

 يف النشاط الصناعي.االستغالل،كما يعترب مؤشر يف التحاليل االقتصادية ولو دور فعال خاصة 
 نتيجة الدورة . إذل_التأكد من نتيجة االستغالل اليت سبثل النشاط العادي للمؤسسة لتحول 

  العادي للمؤسسة مث ربويلو للنتيجة اإلمجالية._التأكد من نتيجة خارج االستغالل اليت سبثل النشاط اري
 عترب ادلدقق مسؤوال إذا صادق عليها._التأكد من نتيجة الدورة على أهنا حقيقة و ليست صورية ،و ي

_التأكد من معدل الضرائب على األرباح الذي يتغري باستمرار حسب قوانني ادلالية ،مع فحص ادلعدالت 
  ادلخفضة يف حالة األرباح ادلعاد استثمارىا وىذا دبعرفة امتيازات اإلعفاء ،واستغالذلا.
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 إعداد طبيعة التقرير في المؤسسة العمومية االقتصادية . طريقة المبحث الثالث:
يعترب تقرير ادلدقق هناية نظام ادلعلومات احملاسيب يف ادلنشأة,فهو يعطي ملخصا كامال ووافيا حملتواه من معلومات 

نتائج اليت تؤكد نشاط ادلنشأة خالل فًتة زمنية معينة,ويتوقف شكل التقرير على القدرة على التعبري عن النشاط وال
تقرير مدقق عن  األساسيةبعض النقاط  إذلربققت خالل ىذه الفًتة,ومن خالل ىذا ادلبحث سوف يتعرض 

 احلسابات .
 المطلب األول:تقرير مدقق الحسابات.

اد يعترب التقرير الركيزة اليت تعتمد عليها الفئات ادلختلفة اليت خيدمها ادلدقق كادلستثمرين و ادلقًتضني ورجال االقتص
وإدارة ادلؤسسة واريىم,الن ىذه الفئات ادلختلفة تورل تقرير ادلدقق عناية فائقة حيث تعتمد عليو يف ازباذ قراراهتا 

 ورسم سياستها احلالية منها وادلستقبلية .
الفرد للقيام بعملية التدقيق أي إذل ادلالك  تكليفوأو اجلهة اليت قامت بتعيني ادلدقق  إذليكون التقرير عادة موجها 

يف ادلؤسسات الفردية,أو إذل رللس الشركاء يف شركات األشخاص أو إذل ادلسامهني شلثلني باذليئة العامة للمسامهني 
وىكذا صلد أن التوجو خيتلف باختالف الشكل القانوين للمؤسسة زلل التدقيق الن التعيني  األمواليف شركات 

.خيتلف حسب الشكل
(1) 

يعترب تقرير مراقب احلسابات عن القوائم ادلالية السنوية دبثابة ادلنتج النهائي لعملية التدقيق وأداة أو وسيلة 
 االتصال،واليت ديكن من خالذلا أن يقوم ادلدقق بتوصيل نتائج فحصو وتقييمو لألدلة والقرائن ورأيو الفين احملايد 

 (2)ارل يف هناية السنة ونتائج األعمال.عن صحة وسالمة عرض القوائم ادلالية للمركز ادل

رلموعة من العناصر أو الضوابط حملتوى التقرير على ارار  إذلنو يتعني على ادلدقق التطرق ىذا فإ إذل باإلضافة
تأكيد على احتواء  اللتزام والثبات يف تطبيقها باإلضافة إذلاالقوائم ادلالية، إعدادماد على ادلبادئ احملاسبية يف االعت

 من عدمو . القوائم ادلالية على كافة ادلعلومات اجلوىرية
ون بدوره دبحتوى القوائم يأخذ عدة صور زبتلف فيما بينها باختالف رأيو ادلرى ديكن لتقرير احلسابات أن

 :وعموما ديكن الوقوف على أربع أنواع من التقاريرادلالية،
 :التقرير النظيف.1

 ربعة شروط ىي:إذا توفرت لديو أو بدون ربفظ على القوائم ادلالية اليت قام بتدقيقها يصدر ادلدقق رأي
                                                   

.129ص 2004خالد أمني عبد اهلل،علم تدقيق احلسابات )الناحية النظرية،الطبعة الثانية،دار وائل للنشر.األردن،  1  
.316،ص2007عبد الفتاح صحن،أمحد عبيد،أسس ادلراجعة اخلارجية،ادلكتب اجلامعي احلديث،مصر،  2  



المؤسسة العمومية االقتصاديةالتدقيق المحاسبي في اني:                           الفصل الث  

 

 
55 

 وفقا للمبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها وادلقبولة قبوال عاما. أعدت*أن القوائم ادلالية قد 
 .ادلشروع ومركزه ادلارل األعمال*صدق وعدالة القوائم ادلالية ودقة تعبريىا عن نتائج 

 األعمالالكافية وادلالئمة اليت تربر رأيو على صدق تعبري القوائم ادلالية لنتائج  اإلثبات*حصول ادلدقق على أدلة 
 (1)ز ادلارل يف هناية السنة ادلالية.وادلرك

 :التقرير التحفظي.2

خالل عملية التدقيق أو يف البيانات وادلعلومات الواردة صادف  إذابرأي متحفظ, باإلدالءيقوم مدقق احلسابات 
 يف القوائم ادلالية ما يقيد رأيو,فيكون تقريره يف ىذه احلالة مقيدا بتحفظات سبثل اعًتاضاتو أو انتقاداتو اليت يرى 

ية ادلتعارف من الضرورة اإلشارة إليها مثل:وجود قيود على نطاق عملية التدقيق أو تعديل تطبيق ادلبادئ احملاسب
تكون التحفظات ىامة  أنالنسبية للتحفظ الوارد يف تقرير ادلدقق ,أي  األمهيةعليها ومن الضروري مالحظة 

وبدرجة تربر ذكرىا يف التقرير كما جيب أن بشمل التقرير الذي ينطوي على فقرة مستقلة توضح أسباب 
 (2).التحفظ

 :التقرير السلبي.3

ادلدقق من أن القوائم ادلالية ال سبثل الواقع الصحيح للمؤسسة سواء من حيث ادلركز يصدر ىذا الرأي عندما يتأكد 
ادلارل أو نتيجة األعمال طبقا للمبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها,وتقع على ادلدقق مسؤولية بيان األسباب ادلؤدية 

.إلصدار مثل ىذا الرأي من أدلة وبراىني مع ذكرىا
(3) 

الن ادلدقق يقدم عادة رلموعة من التوصيات قبل تقريره السليب واالبا ما تلتزم  احلدوث يعترب الرأي أمرا نادر
 الثبات بتنفيذ ىذه التوصيات.
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 الرأي. إبداء:االمتناع عن 4
ع يستطيع إعطاء رأي فين عن القوائم ادلالية،موضو  يعين االمتناع عن إبداء الرأي أن مدقق احلسابات ال

 (1):روف معينة ديكن توضيحها فيما يليبناءا الظالتدقيق،وقد يكون ذلك 
*وجود قيود مفروضة على عمل ادلدقق تفرض عليو من إدارة الشركة،وذلك بعدم سبكينو من االتصال بالعمالء 

 للمدنني للحصول على مصادقات بصحة أرصدهتم مع الشركة.
ى قضائية على القوائم ادلالية،مثل دعاو *وجود أحداث مستقبلية ال ديكن التكهن بنتائجها ادلستقبلية قد تؤثر 

لشركة أخرى ،أو قضية من عمال الشركة يطالبون بدفع على حقوق االخًتاع  مرفوعة ضد الشركة كتعديها
 تعويضاهتم ...و اريىا.

 رأيو ،فإنو ديتنع و ادلالئمة و اليت تسمح بإبداء *عندما يتعذر على ادلدقق احلصول على أدلة اإلثبات الكافية 
 ذلك. عن

ذل تضييق نطاق الفحص الذي جيريو ادلدقق ،أو بسبب وجود *االبا ما ترجع أسباب االمتناع عن إبداء الرأي إ
 عناصر ىامة ال ديكن التأكد من صحتها وذلا تأثري جوىري على القوائم ادلالية اليت سيبدي ادلدقق رأيو فيها.

  مدقق الحسابات.المطلب الثاني:طبيعة و أىمية و معايير إعداد تقرير 
 يعترب تقرير مدقق احلسابات عن القوائم ادلالية السنوية للوحدة االقتصادية دبثابة ادلنتج النهائي لعملية التدقيق .

االقتصادية يف الوحدة ادلصلحة  ألصحاباليت يؤديها ادلدقق اخلارجي و اجلدير بالذكر أن اخلدمات التصديقية 
أمشل من عملية تدقيق احلسابات القوائم ادلالية السنوية،حيث تشمل خدمات التصديق أية معلومات خبالف 
تدقيق حسابات القوائم ادلالية السنوية و ذلك ألي طرف صاحب مصلحة يف الوحدة االقتصادية،مثل فحص 

   قوانني و النظم و اللوائح اليت زبضع ذلا .على مدى التزام ادلنشأة بالالقوائم ادلالية ادلرحلية)الدورية( ،و التصديق 
و فحص القوائم ادلالية ادلستقبلية )التقديرية(،و ذلك خدمة التصديق على تقرير اإلدارة عن مدى فعالية ىيكل 

 الرقابة الداخلية.
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 الفرع األول:طبيعة و أىمية تقرير مدقق الحسابات .

ة دبثابة ادلنتج النهائي لعملية تدقيق احلسابات و أداة أو وسيلة يعترب تقرير مدقق احلسابات عن القوائم ادلالي
احملايد االتصال اليت ديكن من خالذلا أن يقوم ادلدقق بتوصيل نتائج فحصو و تقييمو لألدلة و القرائن ،و رأيو الفين 

 تدفقات النقدية عن صحة و سالمة عرض القوائم ادلالية للمركز ادلارل يف هناية السنة ،و نتائج األعمال و ال
و التغريات يف حقوق ادللكية عن السنة ادلالية إذل أصحاب ادلصلحة يف الوحدة االقتصادية سواء كانوا ديثلون 

 أطراف داخل الوحدة االقتصادية مثل مستويات اإلدارة العليا بادلنشاة أو أية أطراف خارجية مثل ادلالك 
مستخدمي القوائم ادلالية الذين يقومون بازباذ  والدائنني.واريىم من احلاليني احملتملني،وادلقرضنيأو ادلستثمرين 

 العديد من القرارات بناء على ادلعلومات احملاسبية ادلنشورة يف القوائم و التقارير ادلالية ،اليت قام ادلدقق دبراجعتها

 (1)و إضفاء الثقة عليها . 

كبري لنوع الرأي الذي يبديو مدقق احلسابات من خالل و قد أثبتت العديد من الدراسات احملاسبية وجود تأثري  
حيث ديكن تلخيص أمهية تقريره على حجم ادلعامالت يف األوراق ادلالية و أسعار األسهم يف سوق األوراق ادلالية ،

  تقرير تدقيق احلسابات دلدقق احلسابات نفسو و ألصحاب ادلصلحة كما يلي :
 صة دلدقق احلسابات نفسو باعتباره ادلنتج النهائي لعملية تدقيق احلسابات تقرير تدقيق احلسابات لو أمهية خا-1

و ادلؤشر على اصلازه لعملو وفق دلعايري تدقيق احلسابات ادلتعارف عليها ،أداة ادلدقق لتوصيل رأيو الفين احملايد 
تعكس احتياجاهتم شلا يِثر و بالتارل االستفادة من ردود أفعاذلم و اليت ألصحاب ادلصلحة يف الوحدة االقتصادية 
 على جودة عملية تدقيق احلسابات ككل.

القانونية  مسؤولية مدقق احلسابات يعترب تقرير ادلدقق دبثابة الوثيقة ادلكتوبة و اليت جيب الرجوع إليها لتحديد -2
أمام اجملتمع واليت وذلك يف حالة مساءلتو جنائيا أو مدنيا نتيجة وجود تقصري أو إمهال و كذلك مسؤوليتو ادلهنية 

 هنة.تنظمها قواعد آداب وسلوك ادل
ربقيق تقرير مدقق احلسابات على القوائم ادلالية للوحدة االقتصادية قيمة مضافة للمتعاملني يف سوق ادلال -3

الذي  ادلدقق رأيسواء مؤسسات مالية أو استثمارية أو ادلقرضني أو ادلستثمرين و الدائنني و األفراد من خالل 
 يساعدىم يف ربديد مدى جودة ونوعية ادلعلومات يف القوائم ادلالية ،و درجة االعتماد عليها يف ازباذ قراراهتم .

                                                   
  1 رأفت سالمة زلمود،أمحد يوسف كلبونة،عمر زلمد زريقات،علم تدقيق الحسابات النظري،دار ادلسرية للنشر و التوزيع و الطباعة ،الطبعة األوذل،

.192-191،ص2011األردن ،  
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 يعطي مؤشرا عن مدى وفاء اإلدارة العليا بالوحدة االقتصادية زلل تدقيق احلسابات إن تقرير مدقق احلسابات-4 
عتبارىا وكيال عن ادلالك ومدى التزامها بادلبادئ احملاسبية ادلقبولة دلسؤولياهتا يف إدارة ادلوارد االقتصادية للوحدة با

ومعايري احملاسبة الدولية يف إعداد القوائم ادلالية للمشروع،ومدى التزامها بالقوانني واللوائح والتشريعات ادلنظمة 
ت دليال صدق القوائم ربفظا ألنشطة الوحدة االقتصادية،ويعد تقرير مدقق احلسابات فاصلة الرأي النظيف بدون 

دل ترتكب ربريفات جوىرية أو معتمدة يف القوائم  وإمناربت إشراف إدارة الوحدة االقتصادية  إعدادىاادلالية اليت مت 
 (1)ادلالية.

وذلك ادلنظمات ادلهنية ادلشرفة على ادلهنة بتقرير ادلدقق اخلارجي، اىتمت ،ية الكبرية وادلتزايدة للتقريرونظرا لألمه
خالل وضع ادلعايري إلعداد التقرير وربديد ادلتطلبات الشكلية وادلوضوعية وزلتوى التقرير،وبدائل رأي ادلدقق يف من 

 (2)القوائم ادلالية.

 الفرع الثاني:معايير إعداد تقارير عملية تدقيق الحسابات.

أداء عملية التدقيق، فقد  حسب الدراسة اليت قام هبا رلموعة من الباحثني لوضع ىيكل عام للمعايري اليت ربكم
 أشار إذل أن ادلعايري اليت تتعلق بكيفية إعداد التقرير تتكون من ادلعايري التالية:

 : GAAPمعايري توضح مدى سبشي القوائم ادلالية اليت أعدهتا ادلنشأة مع ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها -
 ء ادلهين للمدقق على ضوء التحول واخلصخصة،فال بد سباشيا مع مبدأ العرض واإلفصاح العام، وتطويرا لألدا

 أن تشمل القوائم ادلالية ادلنشورة:
 *قائمة الدخل.

 *قائمة ادلركز ادلارل.
 *قائمة التغيري يف حقوق ادللكية.

 *قائمة التدفق ادلارل.
 معايري مدى الثبات والتجانس يف تطبيق ىذه ادلبادئ:-

 سباشيا مع مبدأ الثبات،وتطويرا لألداء ادلهين للمدقق جيب أن يتضمن التقرير ما يلي: 
 *طريقة اجلرد والتقوًن ومدى موافقتها لإلجراءات ادلعتمدة.

                                                   
.334حسني القاضي،حسني دحدوح،ص    1  
.193إذل 191رأفت سالمة زلمود،أمحد يوسف كلبونة،عمر زلمد زريقات،مرجع سبق ذكره،ص  2  
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 *التغريات اليت طرأت على أسس وطرق التقوًن أو اجلرد.
 *أثر ما تقدم على نتائج احلسابات.

 ادلالية: معيار التحقق من اإلفصاح يف القوائم-
يقوم ىذا ادلعيار على أساس أنو يفًتض أن القوائم ادلالية تفصح بدرجة كايف عن عما تضمو ىذه القوائم من 

 (1)بيانات جوىرية،ما دل يرد يف التقرير ما خيالف ذلك.

 جيب أن حيتوي التقرير على ما يلي:
 ائم ادلالية.وعادل جلميع احلقائق اذلامة واجلوىرية يف القو إفصاح كامل وكايف -أ

 اإلفصاح عن أية معلومات خارجة عن زلتوى القوائم ادلالية ويراىا ادلدقق ضرورية،وتقتضي الضرورة ىنا يف:-ب
 *تفسري ما احتوتو القوائم ادلالية.

 *حاجة مستخدمي معلومات التقرير.
 معيار تضمني تقرير التدقيق العمليات اري ادلالية:-

تقييم األداء اإلداري للمنشأة عن مدى تنفيذ اخلطط والتوجيو والتنسيق والرقابة وازباذ وذلك إسهاما من التقرير يف 
 القرار،كما يشمل العائد االجتماعي الذي ربقق من تنفيذ الربامج واألنشطة ادلختلفة.

 معيار تضمني تقرير ادلدقق رأي ادلدقق:
 رأي يف نواحي زلددة فيجب عليو اإلشارة بصورة ويف مجيع األحوال إذا رأي ادلدقق أية أمور ربول دون إبداء ال

 (2)واضحة وصرحية عن ذلك يف تقريره وبصفة عامة ديكن حصر معايري التدقيق يف ما يلي: 

 . *المجموعة األولى: المعايير األساسية
 وتتمثل يف:القابلية للفهم،ادلالئمة.

 *المجموعة الثانية:المعايير الثانوية.
 لية للمقارنة والتقييم والقبول،التوقيت اإلجياز،وتتمثل يف:الكمال،القاب

مالئمة  احليطة واحلذر، القابلية للقياس الكمي ، التعبري النقدي، وتشمل: *المجموعة الثالثة:المعايير األخرى
       العرض،إتاحة الفرصة لرأي ادلعارض.                                 

                                                   
  1 حامد طلبة زلمد أبو ىيبة،أصول المراجعة،زمزم ناشرون وموزعون،الطبعة األوذل،األردن،2011،ص160.

.132صمرجع سبق ذكره محد حلمي مجعة،أ  2  
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 وعناصره.المطلب الثالث:تصنيف التقرير 
 على أىم تصنيفات التقرير باإلضافة إذل عناصره. فيف ىذا الطلب سوف نتعر 

 الفرع األول:تصنيف التقرير.
 جيب أن يراعي كاتب التقرير ادلستوى اإلداري للقارئ.أوال:من حيث المستويات:

ادلستجدات يف العمل متابعة األعمال قيد االصلاز كما يقوم على تزويد ادلشرفني بآخر يهدف إذل إشرافي:*
 والتأكد من تنفيذ الواجبات وربديد أماكن الضعف والقوة ومدى االحتياجات ادلطلوبة.

 دةة ظاىرة أو حدث ذو أمهية،ويرفع عايتم إعدادىا لدراس وإمناوىذه التقارير ال تتصف بالتكرار وسيطي:*
 متوسط. إداريإذل مستوى  
 ازباذقادر على  إدارةألمهية ويتطلب ازباذ قرار.ويرفع إذل مستوى وىو التقرير الذي خيص موضوع بالغ اعالي:*

 عارل. إداريالقرار قد يكون مستوى 
 .ثانيا:من حيث الهدف

وىي التقارير خبصوص جوانب معنوية يف العمل تطلب من قبل اإلدارات وعادة ما تكون هبدف االطالع سري:*
العمل،مثل تقارير التسويق،وتصميم منتجات وخدمات جديدة قبل إصدار قوانني أو تعليمات جديدة يف رلال 

 (1)لتقدديها يف األسواق،حيث يتم وضع بعض القيود على عالنية التقارير.

 (2)يعترب التقرير علنيا إذا كانت اإلدارة ال تضع أي قيود على تداولو أو نشره.علي:*

 ثالثا:من حيث التفصيل.
 يكتب بو كافة تفاصيل ادلوضوع.تفصيلي:

 ترتيب التفاصيل جيب أن يكون منطقيا ليسهل على القارئ فهمو.-
 وقوانني وقرارات.ورسوم  كن أن يلحق بو جداول وخرائطدي-

 يتضمن النقاط ادلهمة فقط وال يتطرق للتفاصيل أو الفرعيات مختصر:
 االبا ما تكون التقارير ادلقدمة لإلدارة العليا من النوع ادلختصر.-
 اجتماعية وليست تفصيلية.تكون األرقام بو -

                                                   
.133مجعة،مرجع سبق ذكره،صأمحد حلمي   1  
.36زلمد بوتني،مرجع سبق ذكره،ص  2  
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 رابعا:من حيث الرسمية.
يكون عادة أكثر من عشر صفحات ومقسم إذل أجزاء أو أقسام سلتلفة،واالبا ما يتم ذبليده،يستخدم  رسمي:*

 كتابة األسلوب الرمسي يف الكتابة حيث أنو يف أالب األحيان يكون مقدما من ادلنشأة إذل أو جهة رمسية خارجية
 من التقرير الرمسي،من ثالث إذل عشر صفحات واالبا ما حيتوي على جداول يكون عادة أصغر غير رسمي:*

 أو رسوم بيانية وىو ما يكون لإلطالع الداخلي وليس جلهة خارجية.
يكون عادة صغري ال يزيد عن ثالث صفحات،واالبا ما يكون ما يكون يف صورة خطاب أو مذكرة غير رسمي:*

 اإلدارية األقل.داخلية على ادلستويات 
يتوقف حجم التقرير على ادلوضوع واذلدف،وتعد أفضل التقارير ىي ادلتوسطة والطويلة خامسا:من حيث الحجم.

 العملية وكان مصريىااحلياة واليت تفي بالغرض الذي كتبت من أجلو،فما أكثر التقارير الطويلة اليت كتبت يف 
 (1).أو على األرفف احلفظ يف اإلدراج 

      و ال نعين هبذا أن التقرير الطويل عدًن الفعالية ،و لكن اإلطالة يف التقرير و التكرير يف النقاط و اإلسهاب 
 يف التفاصيل يفقد التقرير فاعلية.

 سادسا:من حيث الدورية .
      ارير يومية انني منطيا األعمال ووفقا لفًتات زمنية مثل تقو ىي تقارير منظمة ربددىا اللوائح أو القو دورية:*

 أو أسبوعية أو شهرية أو نصف سنوية ...اخل.
اري مرتبط بفًتة زمنية زلددة ،قد يكون عدة مرات سنويا ولكن ليس يف مواعيد زلددة أو قد يكون غير دورية :*

مرتبطا بتغطية موضوع أو مهمة معينة ليست ذلا صفة التكرارية مثل :تقرير عن ذبهيزات جديدة تود ادلؤسسة 
 رائها أو تقرير عن حادث معني ...اخل.ش

 الفرع الثاني :العناصر األساسية لتقرير المدقق.
جيب أن يتضمن تقرير مدقق احلسابات عدد من العناصر ادلكونة لو ،كما نص عليها معيار التدقيق الدورل 

 (2)على النحو التارل: 700رقم

  عنوان مناسب ،يساعد يف التعرف على ىذا التقريرجيب أن يتضمن تقرير مدقق احلسابات عنوان التقرير : -1
 أو التفريق بينو و بني التقارير األخرى اليت تصدر من جهات أخرى مثل تقرير رللس اإلدارة .

                                                   
.37زلمد بوتني،مرجع سبق ذكره،ص  1  

  2 خلف عبد اهلل الواردات،التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق،الوراق للنشر والتوزيع،الطبعة األوذل،األردن،2006،ص من295إذل297.
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جيب توجيو التقرير إذل اجلهة اليت قامت بتعيني مدقق احلسابات مثل اجلمعية الجهة التي يوجو إليها التقرير: -2
 نشأة اليت يدقق أعماذلا ادلدقق.العامة للمسامهني للم

 جيب أن تتضمن ما يلي :القرة االفتتاحية)التمهيدية(:-3
  أة اخلاضعة للتدقيق و الفًتة اليت تعطيها البيانات ادلالية .جيب أن حيدد تقرير ادلدقق البيانات ادلالية للمنش-
اإلدارة ،و تصرحيا بأن مسؤولية ادلدقق ىي جيب أن يتضمن التقرير بيانا أن إعداد البيانات ادلالية من مسؤولية -

 إبداء الرأي بالبيانات ادلالية استنادا لعملية التدقيق .
البيانات ادلالية ىي عرض من اإلدارة ،حيث أن إعداد مثل ىذه البيانات يتطلب قيام اإلدارة بعمل تقديرات -

 (1)زلاسبية مهمة.

لنمطي ادلختصر اري ادلتحفظ بعد فقرة ادلقدمة أو الفقرة االفتتاحية الفقرة الثانية يف التقرير اوىي فقرة النطاق:-4
هتدف  التدقيقادلدقق دلعايري التدقيق ادلتعارف عليها ،و أن عملية  إتباع،و جيب أن يذكر يف بداية ىذه الفقرة 

مهية النسبية للتوصل إذل تأكيد مناسب عن ما إذا كانت القوائم ادلالية خلية من التحريف اجلوىري يف ضوء األ
 ،وليس التحريفات البسيطة اليت ال تؤثر على قرارات ادلستخدمني للتقرير.

على العينات )األساس االختباري(  األدلة ،و مدى االعتمادكما جيب أن تشمل ىذه الفقرة كذلك عملية مجع 
ى مالئمة ادلبادئ  م مد،أو تدقيق كافة العمليات ادلالية ،و يف األخري توضح فقرة النطاق قيام ادلدقق بتقيي

 احملاسبية ادلتعارف عليها .
 يف حالة التقرير النمطي ادلختصر اري ادلتحفظ ،و ربتوي على رأي ادلدقق األخريةىي الفقرة  فقرة الرأي :-5
رأيو  يف القوائم ادلالية ككل،وهتدف ىذه الفقرة إذل توضيح النتائج اليت مت الوصول إليها و ادلدقق مطالب بإبداء 

 (2)عن القوائم ادلالية كوحدة واحدة دبا يف ذلك التزام ادلؤسسة دببادئ احملاسبة ادلتعارف عليها.
 عملية التدقيق ،و دبا أن مسؤولية ادلدقق  إكمال:جيب على ادلدقق أن يؤرخ التقرير بتاريخ  تاريخ التدقيق-6

تقريره بتاريخ  إصدار،لذا جيب على ادلدقق عدم  اإلدارةىي تقدًن تقرير حول البيانات ادلالية ادلعدة و ادلقدمة من 
 على تلك البيانات . اإلدارةيسبق تاريخ توقيع و موافقة 

                                                   
.121.120اسان فالح ادلطارنة،مرجع سبق ذكره،ص  1  
بوبكر عمروش،دور ادلدقق اخلارجي يف تقييم ادلخاطر وربسني نظام الرقابة لعمليات ادلخزون داخل ادلؤسسة،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات   2  

.   43،ص2010نيل شهادة ادلاجيستار،جامعة فرحات عباس،سطيف،    
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  ادلسئولجيب أن يتضمن التقرير اسم موقع زلدد و ىو عادة ادلدينة اليت يدير ادلدقق مكتبو عنوان المدقق:-7
 عن عملية التدقيق تلك .

 جيب أن يوقع التقرير باسم مؤسسة التدقيق أو باالسم الشخصي للمدقق أو كالمها معا توقيع المدقق:-8

 (1)و حسبما ىو مناسب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
.122.121ق ذكره،صاسان فالح ادلطارنة،مرجع سب  1  
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 خالصة

       يلي: من خالل ىذا الفصل ديكن استخالص ما

      شهدت ادلؤسسة العمومية االقتصادية عرب مراحل تطورىا تغريات عديدة يف نظام رقابتها فبعد               
أن كانت الرقابة اخلارجية تلعب الدور األساسي يف متابعة أنشطة ادلؤسسة العمومية االقتصادية، أصبحت ادلؤسسة 

ليات اليت تقوم هبا،حيث يعترب وجود زلافظ رلربة على القيام برقابة داخلية تضمن ذلا السري احلسن دلختلف العم
العمليات احملاسبية حسابات داخل دلؤسسة ىدف أساسي وللوصول إذل ىذا اذلدف التأكد من صحة وسالمة 

فإنو يتوجب عليو  بأكمل القيام دبهامو وجو وتبليغ النتائج ادلتوصل إليها إذل كل األطراف ادلعنية عن طريق إعداد 
 التقرير.



 الجانب التطبيقي                                                          مؤسسة ميناء مستغانم
 

 
65 

 تمهـــــــــــــــــــــيد
التدقيق احملاسيب باعتباره صورة جد  عليها يقوم اليت النظرية لألطر تعرضنا السابقة الفصول دراسة خالل من       

مهمة للمتابعة الذاتية لعمليات ادلؤسسة العمومية االقتصادية مع توضيح سلتلف ادلراحل والطرق ذلذه العملية اليت 
تضمن للمدقق بإعداد تقريره حول القوائم ادلالية للمؤسسة، باعتبار ىذا األخَت أىم أداة يف عملية الرقابة على 

 .ومية االقتصادية ادلؤسسة العم
ادلؤسسة  حالة بدراسة ادليداين الواقع على النظرية ادلضامُت تلك إسقاط ىذا الفصل خالل من سنحاول        

         العمومية اجلزائرية االقتصادية كنموذج من خالل مؤسسة ميناء مستغازل.
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 نبذة تاريخية عن مؤسسة ميناء مستغانم. :أوال
للوالية بصفتو  امتدادادليناء بصورتو العامة لو دور كبَت يف منو وتقدم التجارة بوالية مستغازل،فهو يعترب        
ويتميز عن غَتة  أخرى إذلوادلتابعة للمشاكل النامجة من فًتة  باحلداثة اتسمفمنذ إنشاءه  يف فك العزلة،  ميساى

 .اإلداريةخبصائصو ادلتميزة ووظائفو 
 :ميناء مستغانم مؤسسةتقديم -1       

طول الساحل بُت صالمندر وخروبة كان موجود شاطئ ,دل يكن دلدينة مستغازل ميناء,وعلى 0381قبل سنة    
وىذه ادلنطقة القرصنة ادلسمات ب"مرسى الغنائم"لقبت هبا مدينة  اإلحبارشاسع على صخور ضخمة خطَتة على 

   تعترب البداية احلقيقية دليناء مستغازل حيث كانت التعامالت والتبادالت ذبري مباشرة 0388مستغازل يف سنة 
مت بناء أول رصيف من اخلشب سبهيد لبناء مستقبلها ومع الوقت ازداد عدد 0381على الشاطئ ويف سنة 

طن واحلاجز 08111حوارل0330احلبوب,حيث بلغت سنة  يف ان وازدادت معو العمليات خاصةالسك
وانتهت 0381 فيو بدأت سنة  األشغالولكن 0380أول مشروع لبناء ادليناء يعود تارخيو إذل803بلغمًت

ادلسطحة  األرضيةمًت وطريق السكة احلديدية وصلت إذل 103وصل طول احلاجز إذل0381يف سنة 0818سنة
ويف تلك الفًتة 0818مربط سفن  ألول األشغالكما انتهت 0383للميناء وأول طريق جنوب_غرب بدأ سنة 

 دل يكن للميناء أرصفة.
 أألخرىبعد احلرب العادلية الثانية مت ذبهيز ادليناء بادلعدات اذل أن احتل ادلرتبة السادسة بالنسبة للموانئ اجلزائرية 

ويستورد ادلنتجات  واألحصنة األغنامالوطنية من مخور,محضيات,الصلصال)الطُت(, ادلنتوجاتحيث يصدر كل 
الذي وضع لتطوير ادليناء مت تطوير  ادلصنعة واالستهالكية وكذلك آالت التصنيع وبعد االستقالل ومع التخطيط

 أعمالو التجارية وىي:
 .0810طن وقد دشن سنة 03111سلزن لسكر قدرتو الطاقوية  إنشاء_أ

 .األشغالراء معدات كالرافعات وعربات لرفع _شب
 .0830سنة أنشئطن الذي 011كل سند سنة _موقع سند جر السفن والذي خصص لسندينج
 .0831طن سنة 81111_وضع سلزن للحبوب سعتود
 
 
 



 الجانب التطبيقي                                                          مؤسسة ميناء مستغانم
 

 
67 

 تعريف مؤسسة ميناء مستغانم :-  2    
 إعادةمن  ذات استقاللية مالية,نشأتإن مؤسسة ميناء مستغازل ىي مؤسسة عمومية كغَتىا من ادلوانئ        

 031_30دبوجب ادلرسوم رقم0830أوت08ىيكلية لقطاع ادليناء اجلزائري يف 
ورثت مؤسسة ميناء 0830يف onpالديوان الوطٍت للموانئ "و sonama"الشركة الوطنية للمناولة"بعد أن اضللت

ىناك مهمتُت "cnamكان من مهام "الذي  مستغازل وسائل ونشاطات كلتا الشركتُت وفضال عن نشاط بواخر 
 رئيسيتُت دلؤسسة مستغازل مها:

 العامة للميناء والتجهيزات ادلخصصة لالستثمار وتسيَت ادليناء . األمالك_تسيَت أ
 .واإلرشاد_احتكار عمليات ادلناولة ونشاطات القطر ب

 خصائص مؤسسة مستغانم:-3     
 سًتاتيجي *ادلوقع اإل
 ,معسكر,تيسمسيلت,تيارت,سعيدة ,غليزان ,الشلف والية"انطالقا من والية مستغازل00امتداد*خطوط 

 . ,عُت الدفلة,اليزي,سبنراست البيض,االغواط
 مؤمنة باخلطوط ادلنتظمة. األفقيةأرصفة سلصصة لسفن ذات التجارة *

 *ناقالت احلبوب,ناقالت السكر,ناقالت اخلمر,وناقالت الزفت.
 .ادلغطاةوغَت  ادلغطاةين *إمكانية التخز 

 احملافطة اجليدة على البضائع)احلراسة(.*
 تسليم البضائع دلستورديها عن طريق السكك احلديدية )تبادل ما بُت ادلوانئ اجلزائرية(.*

 ادلتعاملون االقتصاديون. إليو*بٌت ربتية وذبهيزات يف مستوى ما يطمح 
 لتعامل مع سلتلف عمليات الشحن والتفريغ. مهيئون*عمال 

 تسيير موانئ ومالجئ ميناء مستغانم.-4      
إن السَت احلسن ألي مؤسسة ال يتوقف على استيعاب ىياكلو التحتية والعليا وعلى وفرة ذبهيزاتو وزبصصها دبا 

تنظيم يسمح بالتحكم يلي:طلبات الزبائن الدائمُت للميناء)السفينة،السلع(بل يتوقف كذلك  على منوذج 
 والتنسيق بُت سلتلف تدخالتو.

،مت إنشاء مؤسسة تسيَت موانئ ومالجئ صيد مستغازل يف حقيبة شركة تسيَت مسامهات 0118يف شهر جانفي 
 الدولة"ادلوانئ"على شكل فرع دلؤسسة ميناء مستغازل.
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تسيَت موانئ ومالجئ  ادلكرس لبحث 0118أوت 08ولدت ىذه ادلؤسسة دبوجب انعقاد رللس احلكومة يف 
( عن رللس مسامهات الدولة اخلاص بإسناد 0118سبتمرب00الصادر بتاريخ  10الصيد دبقتضى القرار)رقم 

الصادر بتاريخ 13موانئ ومالجئ الصيد إذل شركة تسيَت مسامهات الدولة "ادلوانئ" دبقتضى القرار )رقم 
دبقتضى االجتماع العام االستثنائي دلؤسسة ميناء (ادلتعلق بتثمُت وتطبيق القرار السابق و 0118سبتمرب 08

اخلاص بإنشاء ىذا الفرع الذي يسهر على تسيَت نشاط الصيد دليناء  0118جانفي 01مستغازل ادلنعقد يف 
 مستغازل ومينائي صالمندر وسيدي خلضر.

 الهيكل التنظيمي لمؤسسة ميناء مستغانم.-5
ليل كامل لشكل التنظيم،وتوزيع ادلسؤوليات على ادلسؤولُت،عدد إن دراسة التنظيم البد أن تعطي بادلقابل رب

 ادلستخدمُت نفصل ادلهام،الوظائف والسلطات ويكون الشكل النموذجي كالتارل:
 .الشكل رقم:الهيكل التنظيمي لمؤسسة ميناء مستغانم

 
 معلومات من ادلؤسسة.المصدر:         
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 مصلحة  النشاط الثقايف  
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 والتفريغ

مصلحة الشؤون 

 االجتماعية

 مصلحة الرواتب 
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 مصلحة تسيير المخزون
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 التدقيق الداخلي في المؤسسة.ثانيا:
حيث تتم التسجيالت جلميع   األخرىسسات حال ادلؤ  حاذلات اا معلومتعترب مؤسسة ميناء مستغازل نظام       

          لتدفقات ادلالية الىت ربدث بصفة يومية ودائمة لذلك   وجب وجود خلية تدقيق دلعاجلة ادلعلومات احملاسبية بدقة     ا
 .فٌت زلايد رأىوإبداء 

 خلية التدقيق الداخلي.-1
تعرف وظيفة التدقيق الداخلي باعتبارىا دائمة ومستقلة داخل الشركة لتدقيق موضوعي لعملية الرقابة الداخلية 

      األخرىذلا وظيفة تقدير وتقييم فعالية الضوابط وتقييم درجة من السيطرة على أنشطتها,ىذه الرقابة ىي اليت 
مسؤولياهتم وتقدمي ربليالت وتوصيات وادلشورة وادلعلومات يف حضور مجيع ادلسؤولُت يف الشركة لالطالع  على 

 ادلتعلقة بأنشطة التدقيق .
يف الوقت الذي  أدائهامهمة التدقيق الداخلي ىو قياس فعالية النظم التنظيمية يف مكان داخل الشركة لتحقيق 

 توفر فيها الضمانات من أجل ربقيق:
 ة.*نوعية ادلعلومات وسالمتها التشغيلية وادلالي

 *محاية الوسائل.
 والتعليقات والقوانُت. واألنظمة واإلجراءات*التطبيق الصحيح 

 .لألىداف*االمتثال 
     مستقل وموضوعي فيما يتعلق جبميع الوظائف األخرى للشركة اذباهويتم تأسيس وظيفة التدقيق الداخلي يف 

 يف رلال تدخلو.
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 مستغانم.كيفية إنجاز مهمة المراجعة في مؤسسة -2
    حىت يقوم زلافظ احلسابات بتنفيذ مهمتو يف ادلؤسسة فإنو يتبع منهجية معينة،وىذا تفاديا للوقوع يف األخطاء
أو عدم قيامو بإصلاز مهمتو على أكمل وجو،ونستطيع القول أن ىذه ادلنهجية متماثلة لدى سلتلف مدققي 

 يلي: نتطرق إذل عرض ىده ادلنهجية فيمابرنامج عملو.سوف احلسابات،ولكن كل مدقق حر يف إعداد 
 .التعرف على ادلؤسسة 
 .فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة 
 ادلؤسسة. تنفيذ مهمة التدقيق يف 
 .إعداد التقرير 

 التعرف على المؤسسة.-أ
خالل ىذه ادلرحلة يقوم زلافظ احلسابات جبمع كل احلقائق التقنية،التجارية،القانونية،الضريبية و االجتماعية وىذا 

حىت يتمكن من إصدار حكمو على ادلنتج النهائي ذلذه ادلؤسسة وادلتمثل يف القوائم ادلتعلقة دبؤسسة ميناء مستغازل 
 ه ادلرحلة من خالل النقاط التالية:هبذادلالية د.وديكن تلخيص كيفية قيام ادلدقق 

شلا يسمح لو من التعرف على زليطها من خالل،اإلطالع على الوثائق اخلارجية ادلتعلقة دبؤسسة ميناء مستغازل 
 التعرف على:

 القوانُت والتنظيمات وادلميزات اخلاصة بالقطاع الذي تنشط بو،
 مكانة ادلؤسسة يف السوق،

 يَت ادلقارنة ما بُت ادلؤسسات العامة يف ىذا القطاع،ىذا ما ديكنو من استخراج معا
 ،معرفة التطور التارخيي للمؤسسة واذليكلة والقواعد القانونية اليت زبضع ذلا

التعرف على ادلسؤولُت ومسَتي سلتلف ادلصاحل مع إجراء حوار معهم ومع من سيشتغل معهم أكثر من غَتىم 
 دانية يتعرف من خالذلا على أماكن ادلؤسسة.أثناء أدائو للمهمة،كما يقوم بزيارات مي

 معرفة الوسائل والتقنيات ادلستخدمة يف األنشطة وكذا يف التسيَت واإلدارة،
 التعرف على السياسات العامة للمؤسسة:اإلسًتاتيجيات واآلليات ادلستقبلية،

    األشغال ادلتعلقة دبمارسة مهمتوبعد تعرف زلافظ احلسابات على ادلؤسسة واحمليط الذي تعمل فيو،يبدأ بتنفيذ 
يف ىذه ادلؤسسة،حيث يقوم بإعداد ما يسمى بادللف الدائم أين جيمع ادلعلومات اليت تتصف باالستمرارية النسبية 
واليت تتغَت على أساس زمٍت بعيد،كنظام الرقابة الداخلية للمؤسسة،القوائم ادلالية لثاللث السنوات السابقة،القانون 
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فبعد إعداد زلافظ  لمؤسسة،زلاضر اجتماع رلالس اإلدارة،تقارير ادلدققُت اخلارجيُت السابقة ....إخل،التأسيسي ل
باإلضافة إذل ربديده للعمليات، احلسابات للملف الدائم يكون قد تعرف على كل العوامل اليت تؤثر على أوضاع 

ر والًتكيز على العناصر اليت تكًتث فيها ادلؤسسة واليت من شأهنا زبلق اخلطر بالنسبة ذلا األكثر عرضة للخط
 األخطاء.

 فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة.-ب
والتعليمات ادلعمول هبا يف ادلؤسسة  واإلجراءاتخالل ىده ادلرحلة يقوم زلافظ احلسابات بتقييم كل طرق العمل   

ك التأكيد ىنا على ضرورة تقييم ىذا النظام وذلعلى احلسابات والقوائم ادلالية،وينبغي قصد الوقوف على آثار 
 3حىت يتسٌت للمدقق فحص احلسابات.ويتم تقييم إجراءات نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة من خالل مخسة 

 خطوات،واليت نستعرضها فيما يلي:
اليت ينص عليها يقوم زلافظ احلسابات باجلمع والتعرف على سلتلف اإلجراءات ادلعمول هبا يف ىذه ادلؤسسة و -

 نظام الرقابة الداخلية اخلاص هبا،
بعد مجع سلتلف اإلجراءات،حياول زلافظ احلسابات فهم نظام الرقابة الداخلية ادلطبق وذلك من خالل قيامو -

 أي يتأكد من أنو فهم كل أجزائو وأحسن تلخيصو ذلا بعد تتبعو دلختلف العمليات،باختبارات 
احلسابات بالتعرف على نظام الرقابة الداخلية وفهمو،أصبح بإمكانو إعطاء تقييم أورل ذلذا بعد أن يقوم زلافظ -

وىذا من خالل استخراجو مبدئيا لنقاط القوة )ضمانات تسمح بالتسجيل اجليد للعمليات( ونقاط القوة  النظام
لغالب_استمارات مغلقة _يف ا)عيوب يًتتب عنها خطر ارتكاب أخطاء وتزوير( ويتم استعمال يف ىذه اخلطوة 

،أي استمارات تتضمن أسئلة يكون اجلواب عليها إما ب"نعم" أو ب"ال" )اجلواب بنعم إجيايب،اجلواب بال 
سليب(،وعليو يستطيع ادلدقق يف هناية ىذه اخلطوة ربديد نقاط قوة النظام ونقاط ضعفو وذلك من حيث 

 التصور،أي من الناحية النظرية للنظام زلل الدراسة،
نقاط قوة فعال أي مطبقة يف الواقع  يتأكد ادلدقق من أن نقاط القوة ادلتوصل إليها يف التقييم األورل للنظام -

وصلد أن الختبارات االستمرارية أمهية قصوى فهي وبصفة مستمرة ودائمة، وىذا ما يسمى باختبارات االستمرارية 
 بها إجراءات مطبقة باستمرار وال ربمل خلال.تسمح للمدقق بأن يكون على يقُت بأن اإلجراءات اليت راق

من خالل الوقوف نقاط ضعف نظام الرقابة الداخلية دلؤسسة   يقوم ادلدقق بالتقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية-
سوء تطبيقة  أو عدم تطبيق  اكتشافوميناء مستغازل وسوء سَته باعتماده على اختبارات االستمرارية،وىذا عند 

نقاط القوة، ىذا باإلضافة إذل نقاط الضعف اليت توصل إليها عند التقييم األورل لذلك النظام. وباالعتماد على 
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        مبينا آثار ذلك   النتائج ادلتوصل إليها )نقاط الضعف ونقاط القوة( يقدم ادلدقق حوصلة يف وثيقة شاملة
ع تقدمي اقًتاحات قصد ربسُت اإلجراءات، وسبثل ىذه الوثيقة دبثابة تقرير حول نظام على ادلعلومات ا دلالية،م

 الرقابة الداخلية يقدمو ادلدقق إذل إدارة ادلؤسسة.
 تنفيذ مهمة التدقيق في مؤسسة ميناء مستغانم.-ج
متو وحيدد العمليات وعلى أساس ادلعلومات احملصل عليها يف ادلرحلة األولية،خيطط ادلدقق مهيف ىذه ادلرحلة    

وادلواطن احلساسة اليت ربتاج إذل تدقيق أكرب، مع مراعاة الوقت وامتداد حدود التحقق مع اختبار التقنيات 
 والوسائل ادلالئمة، فعلى سبيل ادلثال قد يلجأ ادلدقق إذل:

 *استجواب األفراد ادلعنيُت إعداد سلططات السَت،
  حظات العينية،*اللجوء إذل العينات اإلحصائية وادلال

ادلوكلة  فهذا الربنامج ادلفصل لألعمال سيصبح دليل للقيام دبهمة التدقيق ،فادلدقق ديكنو اآلن معرفة ما ىي ادلهام  
 إليو )ماذا؟(،حسب خطة زلددة )مىت(،و أخَتا بأية تقنية)كيف؟(.

فبعد التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية أي استخراج نقاط قوتو و ضعفو ، يعاد النظر يف برنامج التدخل 
مدعمة يف حالة وجود نقاط ضعف ،حبذف أجزاء منو يف حالة سالمة النظام أو بإضافة أجزاء أخرى و اختبارات 

 .و ديكن اإلشارة إذل ما يلي :
خلي قوي فهذا ديثل دليال مبدئيا على صحة احلسابات ،لكنو غَت كاف و ال بد يف حالة وجود نظام رقابة دا-أ

 من تقرير مباشر للحسابات و القوائم ادلالية ،و يف ىذه احلالة يكتفي ادلدقق بالتأكد من :
عدم ارتكاب أخطاء أو أعمال غش ت،مت إدخاذلا يف العمليات اخلتامية اليت يصعب على نظام الرقابة الداخلية -
  كتشافها ،فقد تسجل مؤونات غَت مربرة و قد تسوى حسابات خطأ ،كالتأكد من األرصدة عن طريق ادلقارنة ا 

 و دراسة 
تطورىا من دورة إذل أخرى ،و كذا القيام باختبارات قيام ادلدقق بالتدقيق التحليلي اليت تتم عن طريق طلبات -

 لمتعاملُت مع ادلؤسسة ،السريانية اليت يقدمها ادلدقق مباشرة من دون وساطة ل
 و عن طريق الفحص ادلادي لوجود ادلؤسسة .

      أما يف حالة ضعف نظام الرقابة الداخلية على ادلدقق توسيع برنامج تدخلو ،و ذلك دلا لنقاط الضعف -ب
بالقيام من آثار سلبية على شرعية و صدق احلسابات ،و إذا استبعدنا سلبيات النظام اخلطَتة جدا اليت ال تسمح 

 بأي عمل أي عدم مواصلة العمل و رفض ادلصادقة على احلسابات و القوائم ادلالية ،فإن على ادلدقق:
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  القيام هبا يف حالة و جود النظام.تدعيم االختبارات اليت كان يتوقع 
  متممة لالختبارات السابقة .إضافة اختبارات 

      الرقابة الداخلية و القيام باختبارات السريانية تنجز ىذه ادلرحلة يف خطوتُت ،ربديد آثار تقييم نظام 
 و التطابق .

 تحديد آثار تقييم نظام الرقابة الداخلية في ميناء مؤسسة مستغانم :الخطوة األولى: 
لقد سبق القول أن التقييم النهائي للنظام سيؤدي إذل تسهيل أو تعقيد ادلهمة ،أي يؤدي إذل توسيع أو تضييق 

النموذجية ادلسطرة .فالنظام اجليد يعفي ادلدقق من ادلراقبة ادلباشرة لشمولية و حقيقة التسجيالت برامج التدخل 
 ا.،كما أن النظام ادلليء بالعيوب قد يؤدي بو إذل استحالة القيام بفحص احلسابات و إعطاء رأي حوذل

 و التطابق التجانسالخطوة الثانية:
         يسمح ىذا النوع من االختبارات للمدقق التحقق أوال من مدى ذبانس و تطابق ادلعلومات احملاسبية       

و ادلعلومات حول العمليات ادلنجزة ،و يكمن اذلدف ىنا يف اكتشاف فيما إذا كان ىناك اضلراف مابُت ما ىو 
 مسجل و ما  ىو منفذ.

 االطالع على: و تتم اختبارات التطابق و التجانس عن طريق
 *موازين ادلراجعة .   
 *فحص سريع للقيود الكبَتة و تدقيق العمليات ادلمركزة .   
 *زلاضر اجتماعات إدارة ادلؤسسة .   
 العقود اليت قامت بإمضائها ادلؤسسة.*   
 *ادلوازنات...اخل.   

ادلقارنة ما بُت السنوات ،مثل القيام  باإلضافة إذل القيام بالتدقيق التحليلي للحسابات و الذي يعتمد على أسلوب
 النفقات ادلالية. ،اىتالك االستثمارات، ،نفقات ادلستخدمُت اذلامش اإلمجارل دبتابعة تطور:

 أما اختبارات السريانية للتسجيالت و األرصدة فتتم ىي األخرى باالعتماد على مصادر سلتلفة نذكر منها :
 الفواتَت ،سندات االستالم أو التسليم ،ملف اجلرد ادلستمر لقيم االستغالل ...اخل. الوثائق الداخلية:-
للمتعاملُت مع ادلؤسسة قصد تأكيد أو نفي العمليات ادلسجلة يف دفاتر ادلؤسسة يف إرسال طلبات ادلصادقة -

رسال طلبات مصادقة ألطراف دفاتر ادلؤسسة و اليت سبت معهم مثل:الزبائن ادلوردين و البنوك .كما يقوم ادلدقق بإ
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أخرى طلبا دلعلومات حول ادلؤسسة اليت يدققها مثل :احملامُت فيما خيص النزاعات احملتمل أن تكون مع الغَت 
 ،ادلستخدمُت و مصاحل الرىن العقاري فيما خيص العقارات.

أماكن وجودىا ،مراقبة  حبضور عملية العد وتقييم االضلرافات ،مراقبة االستثمارات يف المشاهدة الميدانية :
 الصندوق فجائيا جبرده.

وىو عبارة عن ملخص دلا قام بو خالل فًتة تواجده بادلؤسسة،ويتميز ىذا التقرير بالشمولية :إعداد التقرير-د
 والدقة مع عرض كل األدلة والقرائن اليت تثبت حكم ورأي ادلدقق فيما خيص نظام ادلعلومات يف ادلؤسسة.

 ويضم كل من زلافظ احلسابات وأعضاء رللس إدارة ادلؤسسة،وتتجلى أمهية االجتماع :االجتماع النهائي
من السماح يف عرض وتوضيح كل النقاط واألدلة واإلثباتات اليت ربصل عليها ادلدقق أثناء مهمتو،فالبد 

 دلسؤورل ادلؤسسة أن يتعرفوا على شكوك وربقيقات ادلدقق وإمكانية مناقشتها.
تماع عرض ادلشاكل والتوصيات استنادا إذل األولويات ودرجة األمهية،حيث يسعى ادلدقق إذل يتم خالل ىذا االج

عرض ادلشاكل ادلستعصية واألمور اذلامة،ويتطلب صلاح ىذا االجتماع التحضَت اجليد من ناحية العرض أو عند 
 مناقشة التوصيات:

 ة باستدالالت وبيانات،يكشف من خاللو ادلدقق على كل نقاط القوة والضعف مرفقالعرض:-0
يت مرحلة النقد ومناقشة التوصيات ومالحظات مدقق احلسابات،واليت غالبا ما تكثر بعد االنتهاء من العرض تأ

 فيها ادلعارضات واالنتقادات.
 :عندما يصادف زلافظ احلسابات معارضة من رللس إدارة ادلؤسسة،جيد نفسو أمام حالتُت مها:المعارضة-0
 ادلدقق قادرا على االستدالل واالستحضار يثبت حكمو ونتائجو،ويف ىذه احلالة تنتهي مباشرة،إما أن يكون -أ

يف ىذه احلالة من  وإما أن ديتنع ادلدقق لعدم وجود أدلة كافية أو عدم تصنيفها وترتيبها كفاية لالستدالل هبا،-ب
ذا كان ادلشكل خطَتا ومعتربا فإنو يتم دم  ذكر ىذه ادلالحظة يف التقرير،وذلك لصاحل الطرفُت .أما إاألفضل ع

 توقيف االجتماع وتأجيلو ريثما يتحصل ادلدقق على أدلة كافية قبل اإلدالء باحلكم النهائي.
يف كلتا احلالتُت سيواجو زلافظ احلسابات معارضة رللس إدارة ادلؤسسة دوما،مهما كانت الظروف 

د واحللول ادلقًتحة من ادلدققُت،شلا يدفع بادلدقق إذل تغيَت والتوصيات،ذلك ألن من طبيعة اجمللس عدم قبول النق
األخَت البعض منها بقناعة ،ديكن إضافة سببا آخر يدفع رللس إدارة ادلؤسسة إذل معارضة ربليل ادلدقق،كون ىذا 

 ليس بالضرورة خبَتا أو أخصائيا يف رلال ادلؤسسة شلا قد يؤدي إذل اقًتاح حلول غَت مناسبة للمشاكل.
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 قرير المدقق.ت 
همة تدقيق دون تقرير يكشف عن حكم يعترب التقرير ادلنتج النهائي دلهمة التدقيق،إذ ليس من ادلمكن تصور م

ادلدقق حول وضعية ادلؤسسة،وذلك حبصر مواطن القوة والضعف ،ربديد ادلخالفات واألخطاء ادلكتشفة، اليت من 
 خالذلا يضع التوصيات واالقًتاحات ادلمكنة.

االجتماع النهائي الذي مت فيو مناقشة مجيع النقاط اليت ستذكر يف التقرير ،وبعد حصول ادلدقق على إجابة بعد 
 من رللس اإلدارة بشكل رمسي،ديكن للمدقق كتابة التقرير النهائي دلهمتو.

ومطول خيتلف إعداد التقرير حسب ىدف التدقيق،فنميز بُت:تقرير احلصيلة لألوضاع بصفة عامة،وتقرير مفصل 
يشمل على دورات وفصول حسب نوعية تدخالت ادلدقق.لكن وبصفة عامة ،ديثل التقرير وثيقة رمسية ومصدرا 
 للمعلومات،كما يعترب أداة عمل للمدققُت وادلسَتين على حد سواء،وعلى ىذا يتم توضيح يف ىذا التقرير ما يلي:

 *تقييم نظام الرقابة الداخلية،
 ،مع وجود األدلة والقرائن الكافية للحكم النهائي عليها،*الكشف عن األوضاع السائدة

 *اقًتاح توصيات وتوجيهات لتصحيح األخطاء وادلخالفات،
 أما عن الشكل النهائي فعموما يبٌت التقرير على النحو التارل:

 صفحة أو مستند اإلرسال،-
 فهرس،مقدمة،خالصة،-
 بة أعضاء رللس اإلدارة،نص التقرير حيث صلد فيو:عرض النتائج،التوصيات وأجو -
 اخلاسبة،خطة التحقيق والتدخالت وادلالحق.-

 :في المؤسسة العمومية االقتصادية آليات برنامج التدقيق الداخلي ثالثا:
 آليات برنامج التدقيق الداخلي في المؤسسة:-1

 وديكن توضيح آلية برنامج التدقيق الداخلي على النحو التارل :
 إذل برنامج خاص لكل مهمة تدقيق حبد ذاهتا  باإلضافةإعداد برنامج تدقيق شامل  -
ومراجعة نسبة ونوعية االصلاز يف  ضبطيتضمن تقدير الوقت لكل جزء من أجزاء التدقيق ليساعد يف  -

 مهمة التدقيق 
بعد ادلهمة أو السنة يتم إعداد برنامج التدقيق األول،مثال يف ادلهمة األوذل أو السنة األوذل ،وبعدىا أي  -

 األوذل ،يتم ربديث الربنامج دوريا أو سنويا على ضوء ادلعطيات اجلديدة وربديث الدراسة.
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يتم إعداد برنامج تدقيق عادة بعد ادلسح ادليداين األورل ويعترب الربنامج مبدئي أورل ذبرييب وىو خاضع  -
خالل ى ضوء ادلعطيات اليت تتوفر التدقيق،عل اكتمالللتعديل طوال مسار التدقيق أي خالل وحىت 

 عملية التدقيق.
 ديكن تعديل برنامج التدقيق على ضوء معطيات التدقيق ادلستجدة خالل أعمال التدقيق -
إعادة دراسة الربامج ادلعدة مسبقا وتعديلها على برنامج تدقيق خاص دلهمة التدقيق احملددة ومناسب  -

 لتوقيت ومكان وموضوع التطبيق.
 على موافقة مدير أو مشرف التدقيق على التعديالت على برامج التدقيق،جيب احلصول  -
جيب أن تكون التعديالت والتغيَتات اذلامة على الربامج مكتوبة،واضحة على شكل مذكرات مع بيان  -

 األسباب ادلوضحة لذلك وتكون ىذه ادلذكرات جزء من ملف التدقيق وأوراق العمل.
سها ،على مهمة تدقيق جديدة فقط،يف حال كانت ادلهمة اجلديدة تتم يتم استخدام الربامج ادلعدلة نف -

 لنفس األىداف وبنفس الضوابط.
جيب على فريق التدقيق الذي سيقوم بتنفيذ ادلهمة معرفة واالطالع ،ومناقشة برنامج التدقيق ،وىذا أمر  -

 أساسي.
 لبرنامج تدقيق لنشاط التدقيق على العمليات )المشتريات(.نموذج 

 ادلرجع  ج التدقيق على ادلشًتيات برنام
 إن اذلدف من التدقيق على ادلشًتيات،األهداف:

 ما إذا كان ىناك نظاما للرقابة مناسبا)االكتمال(-
 التأكد من االلتزام باألنظمة والتعليمات )الوجود(-
 التحقق من الكفاءة والفعالية )التقييم(-

 

 النطاق:
 خالل الفًتة من...إذل.... إعدادىايقيم التدقيق على أوامر الشراء اليت مت -
 

 

  : اإلجراءات
 الخطوة األولى:

مجع ادلعلومات ذات العالقة بالنشاط للتدقيق من مصادره ادلختلفة،للحصول على فهم لطبيعة -
 ىذا النشاط دبا يلي:
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 *تقارير وملفات التدقيق السابق.
 عن اجلهة اخلاضعة للتدقيق.*توفَت ادلعلومات 

 *االجتماع االفتتاحي مع مسؤورل النشاط اخلاضع للتدقيق لتوضيح ادلهمة.
 ،التعليمات واالتفاقات ادلتعلقة بالنشاط.اإلجراءات*السياسات،اخلطط،

 *اذليكل التنظيمي والوصف الوظيفي.
 *ادلوازنة التقديرية،وادلعلومات ادلالية من النشاط.

 الثانية: )تقييم نطام الرقابة الداخلية(.الخطوة 
 *فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية ادلعمول)منوذج التقييم(.

 *ربديد نقاط الضعف يف ىذا النظام،لتقدمي التوصيات هبدف ربسُت نظام الرقابة .حسب ما يلي:
 نظام مراقبة فعال.حدد أنواع ادلخاطر ادلتعلقة بأىداف ادلراقبة اليت ديكن تفاديها من خالل -
حدد عمليات ادلراقبة بواسطة فحص اإلجراءات والتعليمات ادلوجهة للمستخدمُت وكذلك من -

 خالل ادلقابالت هبدف التنبيو من ادلخاطر اليت مت ربديد نوعها.
 وثق نتائج ىذا الفحص من  خالل رسوم بيانية أو خريطة تتبع نظام الرقابة الداخلية.-
العمليات دلدقق بنظام الرقابة الداخلية وذلك من خالل تتبعو لسَت عدد من التأكد من إدلام ا-

 داخل النظام)اختبار ادلسار(.
 إيصال النتائج: 

 قيد نتيجة التدقيق .-0
وقبل كتابة البحث عن النتائج والتوصيات احملتمل ازباذىا مع إدارة النشاط اخلاضع للتدقيق -0

 مسودة التقرير.
 ادلدقق. ربرير مسودة تقرير-8
 تقدمي مسودة التقرير إذل الرئيس التنفيذي للتقرير.-8
 توزيع مسودة التقرير على مدير إدارة النشاط اخلاضع للتدقيق.-3
اكتمال حبث مسودة التقرير مع إدارة النشاط اخلاضع،جيب أن يكون ادلدقق قادرا على  عند -1

كتابة التقرير النهائي وأن اإلجابات والتعليمات اليت وصلت من إدارة النشاط ادلعنية قد أدخلت 
ضو بعد يف التقرير،يسلم الرئيس التنفيذي التقرير النهائي إذل ادلدير العام للدراسة والتوجيو. ويتم عر 

اجتماعها لإلطالع على سَت أعمال ادلنشأة ومدى االلتزام من خالل ذلك على جلنة التدقيق يف 
      الرئيس التنفيذي للتدقيق.
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 الخدمات التي يقدمها التدقيق الداخلي للمؤسسة:-2
 واإلشراف بطريقة :تقوم اإلدارة بالتخطيط والتنظيم تحديد كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للمنشأة

توفر ضمان معقول بأن األىداف والغايات سوف تتم ربقيقها،ىناك تأثَت معقول بأن األىداف ادلنشودة 
 سوف يتم ربقيقها ولذلك فإن مجيع أنظمة وعمليات وأنشطة ادلنشأة خاضعة لتقييم التدقيق الداخلي.

 :قابلية المعلومات لالعتماد عليها 
لية والتشغيلية ادلقدمة لإلدارة دقيقة،وكاملة ومفيدة،وان تكون قدمت يف الوقت جيب أن تكون ادلعلومات ادلا

 ادلناسب.حىت ديكن لإلدارة االعتماد عليها يف ازباذ القرارات ادلناسبة.
 :حماية األصول 

شلتلكات يؤكد ادلدقق الداخلي على ضرورة حبث اخلسائر الناذبة عن السرقة واحلريق،والتصرفات غَت القانونية يف 
ادلنشأة،ولذلك فإن الرقابة التشغيلية اجليدة سبنع سوء استخدام األصول ومحاية األصول من ادلخاطر احملتملة وذلك 

 من خالل التأمُت عليها ضد ىذه ادلخاطر.
 :االلتزام بالسياسة واإلجراءات الموضوعية 

منهم القيام بو من إتباع السياسات  يتحقق التدقيق الداخلي من خالل منتسيب ادلنشأة يقومون دبا ىو مطلوب
واخلطط واإلجراءات واألنظمة والتعليمات،ويف حالة عدم التزام ادلوظفُت بدلك فعلى ادلدقق ربديد أسباب دلك. 

إذ قد تكون اإلجراءات خاطئة وال ديكن تطبيقها وليس ادلسئول عن دلك ادلوظف فقط، وما ىي الطريق اليت 
 راءات والسياسات احملددة.ربقق التزام العاملُت باإلج

 :الوصول إلى األهداف والغايات 
يتم وضع األىداف والغايات وإجراءات الرقابة من قبل اإلدارة ويقوم ادلدقق الداخلي بتحديد فيما إذا كانت 

متوافقة مع أىداف وغايات النشأة،وتقع مسؤولية وضع األىداف على عاتق اإلدارة العليا أو رللس اإلدارة، وعلى 
 دلدقق التأكد من أن الربامج أو العمليات قد نفذت كما خطط ذلا.ا

 :على ادلدقق الداخلي ربديد ادلناطق واألنشطة اليت تتضمن سلاطر عالية،وإعالم تحديد مواطن الخطر
اإلدارة عنها لتحديد فيما تطلب األمر إخضاعها للتدقيق ويتم ربديد مواطن اخلطر من خربة ادلدقق 

أة، أو من معلومات مستقاة من مصادر أخرى ذات نشاط مشابو للمنشأة اخلاضعة السابقة يف ادلنش
 للتدقيق أو من خربة ادلدقق ومعرفتو العامة.

 



 الجانب التطبيقي                                                          مؤسسة ميناء مستغانم
 

 
80 

 منع واكتشاف الغش واالحتيال:-7
تقع مسؤولية منع الغش واالحتيال على إدارة ادلنشأة وعلى ادلدقق الداخلي  فحص وتقييم كفاية وفعالية 

من قبل اإلدارة للحيلولة دون وقوع الغش،وليس من مسؤولية ادلدقق الداخلي اكتشاف الغش اإلجراءات ادلطبقة 
ولكن عليو إن يكون لديو معرفة كافية بطرق و احتماالت الغش  ليكون قادرا على ربديد أماكن حدوث الغش 

ة للتأكد من عدم واالحتيال،وعلى ادلدقق عند اكتشافو ضعف يف نظر الرقابة الداخلية عمل اختبارات إضافي
 حدوث الغش و االحتيال ,إال انو جيب إن يكون باستطاعتو التحقيق يف الغش أو ادلشاركة مع جهات أخرى.

 الشك المهني:-8
جيب على ادلدقق الداخلي زبطيط وتنفيذ أعمال التدقيق باعتبار الشك ادلهٍت،إذ ال جيب على ادلدقق افًتاض عدم 

ق،كما ليس لو افًتاض األمانة ادلطلقة،وبدال من ذلك على ادلدقق تقييم قرائن األمانة للجهات اخلاضعة للتدقي
التدقيق دبوضوعية، وعليو االىتمام بالظروف واألحوال اليت إن وجدت فال بأس عليو حيث أخذ احليطة واحلذر يف 

 إجراءات التدقيق.
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 خالصة
التدقيق  ة مع خبَت زلاسيب متخصص يف ميدانمستوى ادلؤسسعلى  التطبيقية الدراسة أن سبق شلا ادلالحظ
 : إذل خلصت ،احملاسيب 

 التدقيق على مستوى ادلؤسسة يكون ضروري وإلزامي.-0
 .دبراحل عملية البد من ادلرور هباسبر عملية التدقيق احملاسيب على مستوى ادلؤسسة  -0
 احملاسبية دلعرفة ادلركز ادلارل.يقدم ادلدقق تقريرا هنائيا يشمل مجيع العمليات -8
 العب.سة من خالل كشف عمليات الغش والتديثل التقرير ادلركز ادلارل للمؤس-8
 .أحسن قرارات ازباذ على النهائي ادلدقق تقرير مستخدمي تساعدالتدقيق احملاسيب عملية -3
 تؤثر اليت األخرى العوامل بعض عن منأى يف ليس تطبيقها من الفائدة ربقق يف يرون أهنم إال

 . للمؤسسات الداخلي والتنظيم التدقيق دلكاتب الداخلي كالتنظيم ، للمهنة احلسن السَت على مباشرة
. 
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I 
 

 العنوان
 مقدمة عامة 

 الفصل األول:أساسيات التدقيق المحاسبي
 املبحث األول: عموميات حول التدقيق احملاسيب

 خصائص التدقيق احملاسيب املبحث الثاين:
 تنفيذ عملية التدقيق احملاسيب داخل املؤسسة املبحث الثالث:

 التدقيق المحاسبي في المؤسسة العمومية االقتصادية الفصل الثاني:
 مسار تنفيذ عملية التدقيق يف املؤسسة العمومية اجلزائرية. املبحث األول:

 املبحث الثاين: طرق التدقيق احملاسيب يف املؤسسة العمومية االقتصادية
 الثالث: طريقة إعداد طبيعة التقرير يف املؤسسة العمومية االقتصادية املبحث

 الجانب التطبيقي:    دراسة حالة مؤسسة ميناء مستغانم
 أوال: نبذة تارخيية عن مؤسسة ميناء مستغامن.

 ثانيا:التدقيق الداخلي يف املؤسسة.
 االقتصاديةثالثا: آليات برنامج التدقيق الداخلي يف املؤسسة العمومية 

 خامتة عامة 
 

 

 

 

 

 

 

 



 الملخص

 

 عليها للحفاظ تسعى فهي دمتلكاهتا حلماية كبرية أمهية بإعطاء االقتصادية العمومية املؤسسات تقوم        
 املؤسسة تقوم وحىت واستمرارها، بقاءها ضمان إىل ذلك يؤدي وبالتايل أعماهلا، وتشعب حجمها كرب مع خاصة
 ،إىل عملية الرقابة على العمليات اليت تقوم هبا خاصة أمهية تويل أصبحت فهي ومهامها أنشطتها كل مبتابعة
 ومحاية املؤسسة أهداف ولتحقيق ومراقبتها، والغش األخطاء معرفة على تساعد وسيلة األخرية هذه تعترب حيث

 السريعة، العاملية والتغريات العوملة عصر يف وأننا خاصة باملتغريات املليء االقتصادي حميطها مواجهة وكذا أمالكها
 الغش أعمال خمتلف من موجوداهتا حبماية كفيل فعال الداخلية للرقابة نظام لوضع ماسة ضرورة هناك أصبحت

 املالية البيانات خمتلف بفحص الداخلي املدقق فقيام .املاليةاحملاسبية و   والوثائق العمليات وسالمة والتالعبات
 األداء تقييم أن كما الداخلية، للرقابة فعال نظام وجود ظل يف يكون أن بد ال دقتها و صحتها وضمان للمؤسسة

 مبعرفة املركز املايل للمؤسسة، من خالل عملية الفحص التحقيق وإعداد التقرير. يسمح املايل
 الكلمات المفتاحية:

 التدقيق احملاسيب،املؤسسة العمومية،آليات التدقيق احملاسيب. 
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    ة والرقابة اجلديد.وتطورت الطريقة ءلأصبحت عملية التدقيق احملاسيب عامال رئيسيا يف عصر ادلسا            
اليت تتبعها منشآت القطاع العام يف احملافظة على الرقابة الداخلية،وتطورت أيضا الكيفية اليت تتحمل مبوجبها 

تقوم بإنفاق أموال ادلستثمرين أو ادلسؤولية ،حبيث أصبح ذلك يتطلب ادلزيد من الشفافية من تلك ادلؤسسات اليت 
اليت تقوم اإلدارة من خالذلا بتنفيذ ومراقبة عملية  طريقةدافعي الضرائب.وقد أثر ىذا التوجو بشكل جوىري على ال

 التدقيق احملاسيب ورفع التقارير عنها.
التدقيق احملاسيب يف القطاع العام يساعد يف حتسني عمليات ادلؤسسة،حيث تشكل مهمة التدقيق احملاسيب         

        العام،ويلعب معظم ادلدققني الداخليني يف القطاع العام أحد العناصر األساسية للحوكمة القوية يف القطاع 
وميكن تنظيم دلؤسساهتم جتاه العامة كجزء من عملية الفحص وادلوازنة. ع العام أيضا دورا مهما يف ادلساءلةيف القطا 

        مهمة التدقيق احملاسيب وتنفيذىا على عدة مستويات ضمن ادلؤسسة أو ضمن إطار أوسع يغطي رلموعة 
 ات ادلتشاهبة.من ادلؤسس

 اختبار الفرضيات:
بعد عرض وحتليل سلتلف جوانب ادلوضوع بطوريو النظري والتطبيقي،توصلنا إىل النتائج ادلرتبطة بالفروض       

 ادلوضوعة مسبقا كما يلي:
 :التدقيق احملاسيب ىو فحص انتقائي بناءا على دلعلومات ادلالية،تعترب ىذه بالنسبة للفرضية األولى

صحيحة،حيث تقوم عملية التدقيق احملاسيب على فحص أنظمة الرقابة الداخلية و البيانات الفرضية 
 وادلستندات واحلسابات والدفاتر اخلاصة بادلشروع فحصا اقتصاديا منظما.

 :التدقيق احملاسيب من شأنو كشف عمليات الغش يف ادلؤسسة العمومية بالنسبة للفرضية الثانية
اطئة ألن اذلدف من تدقيق حسابات ادلؤسسة ليس فقط كشف الغش وإمنا االقتصادية،تعترب فرضية خ

معرفة ادلركز ادلايل للمؤسسة عن طريق تدقيق عمليات ادلؤسسة الذي من شأنو احملافظة على موجودات 
 ادلؤسسة.

 :ة يقدم ادلدقق تقريره النهائي يف وثيقة تضم مجيع البيانات والعمليات اخلاص بالنسبة للفرضية الثالثة
بادلؤسسة، تعترب ىذه الفرضية صحيحة ألن ختام ادلدقق لعملو يكون بتقدمي رأيو الفين عن مدى داللة 
القوائم ادلالية عن الوضع ادلايل للمؤسسة يف هناية زمنية معلومة ، يف وثيقة حتتوي على كافة ادلعلومات 

ير عدة صور منها:تقرير نظيف،تقرير اجلوىرية من عدمها توجهو إىل اجلهة ادلعنية بو ،وقد يأخذ ىذا التقر 
 حتفظي، تقرير سالب، أو االمتناع عن تقدمي الرأي.
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 نتائج البحث:
من خالل دراستنا واليت تناولت اجلانب النظري للتدقيق احملاسيب يف ادلؤسسة العمومية االقتصادية،مع إسقاط ىذه 

التطبيقي الذي تضمن معلومات من ذوي اجلوانب على حالة ادلؤسسة العمومية اجلزائرية،من خالل الفصل 
 التخصص،توصلنا إىل النتائج التالية:

  التدقيق ىو عملية منظمة تقوم على مجع وتقييم األدلة والقرائن بشكل موضوعي من طرف شخص مهين
 متخصص من شأنو إيصال النتائج إىل ادلعنيني بعملية التدقيق.

 رائن يبدي ادلدقق رأيو الفين حول مدى صدقها وعدالتها.يشرتط يف عملية التدقيق احملاسيب مجع أدلة وق 
  يعمل التدقيق احملاسيب على حتسني عمليات ادلؤسسة العمومية االقتصادية واحلد من التالعبات

 والغش،وبالتايل ضمان احملافظة على ادلوجودات داخل ادلؤسسة.
 ايدة حول مدى داللة القوائم ادلالية يتوقف صلاح ادلدقق يف تأدية أدواره واخللوص إىل آرائو الفنية احمل

 اخلتامية للمؤسسة على الفهم العميق والتوظيف ادلستمر لإلطار النظري والتطبيقي للتدقيق.
  عند فحص القوائم ادلالية اخلتامية وتقييم نظام الرقابة الداخلية والتأكد من سالمة ادلعاجلة للعمليات

 دور ادلدقق يف إعداد تقريره.االقتصادية اليت تقوم هبا ادلؤسسة يأيت 
  جيب أن يتضمن تقرير مدقق احلسابات رأيو ادلهين احملايد يف البيانات احلسابية اخلتامية مأخوذة كوحدة

واحدة وذلك استنادا إىل أعمال التدقيق اليت قام هبا أو االمتناع عن إبداء الرأي يف البيانات احلسابية 
لى مدقق احلسابات أن يتضمن تقريره األسباب ادلهنية اليت أدت    اخلتامية، ويف مثل ىذه احلالة جيب ع

إىل ذلك، كما جيب على مدقق أن يذكر يف تقريره مدى القناعة اليت توصل إليها يف البيانات ادلالية 
 موضوع الفحص وحدود مسؤوليتو  وحدود ما يتحملو من مسؤولية حيال البيانات ادلالية.

 اقتراحات :
 سات متابعة إرشادات وتوصيات ادلدقق الداخلي وذلك من خالل وضع برامج مالئمة عل مسريي ادلؤس

واإلشراف على تنفيذىا ، للتأكد من أن اإلجراءات التصحيحية تتماشى مع ىذه التوصيات بناء    على 
 تشغيل ىيكال مالئما للرقابة الداخلية.

 ها ادلؤسسة يف السنوات األخرية وكيف إعداد سجل حيتوي مجيع حاالت ادلخالفات واألخطاء اليت واجهت
 مت التصرف فيها.



ــــامةعـــــــــــــــــــــــــخاتــــــــــــــــــــــــــمة              
 

 
84 

  إجراء ادلزيد من البحوث اليت تتناول سلوك التدقيق احملاسيب يف ادلؤسسات العمومية االقتصادية اجلزائرية
مقارنة مع ادلؤسسات دلعرفة مدى شلارسة ادلؤسسات اجلزائرية لسلوك التدقيق احملاسيب واجتاه ىذه ادلمارسة 

يف البيئات االقتصادية األخرى خاصة يف ظل تبين اجلزائر للنظام احملاسيب ادلايل القائم على معايري زلاسبية 
 .االنتهازيةدولية،وما مدى مسامهة التدقيق يف احلد من ىذه ادلمارسات 



 قائمة المراجع
 باللغة العربية:أوال:المراجع 

 
  5002عمان، ،، دار صفاء للنشر، الطبعة الثانية،المدخل إلى التدقيق الحديثأمحد حلمي مجعة. 
  دار صفاء للنشر والتوزيع،الطبعة تطور معايير التدقيق والتأكيد الدوليةأمحد ،حلمي مجعة،

  .5002 األوىل،عمان،
  منشورات جامعة منتوري،قسنطينة،اجلزائرمراقبة ومراجعة الحساباتفليس،األرقم عبد احلفيظ،بن، 

،5002 . 
  2221،ديوان ادلطبوعات اجلامعية،الطبعة األوىل،اجلزائر ،اقتصاد المؤسسة إمساعيل ،عرباجي. 


 ،الدار اجلامعية،اإلسكندرية،المراجعة الدولية و عولمة أسواق رأس المالأمني السيد أمحد لطفي، 

5002. 

  مؤسسة الوراق للنشر أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية الدوليةح دحدوح،-ح القاضي،
 .2222والتوزيع ،األردن،

 ،5022وزعون،الطبعة األوىل،األردن،،زمزم ناشرون ومأصول المراجعةحامد طلبة حممد أبو ىيبة. 
  0500ة،األردن،،دار الثقافالمحاسبة الدولية ومعاييرهاحسني مأمون محيدان،القاضي.  
  خالد أمني عبد اهلل،علم تدقيق احلسابات )الناحية النظرية،الطبعة الثانية،دار وائل

  .5002للنشر.األردن،،ص.
 ،دار وائل للنشر و التوزيع،عمان  علم تدقيق الحسابات من الناحية النظريةخالد أمني عبد اهلل،

 .2222األردن،
  دار ادلستقبل علم تدقيق الحسابات النظري والعلميخالد ،خليل حممود الرفاعي،راغب اخلطيب،

 .5002للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل،
  الوراق للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل،التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيقخلف عبد اهلل ،الواردات، 

 .5002األردن،
 ،(،الطبعة الحسابات)النظريعلم تدقيق أمحد يوسف ،عمر حممد زريقات،كلبونة  رأفت سالمة حممود

 .5022األوىل،دار ادلسرية األردن،



 ،دار ادلسرية علم تدقيق الحسابات النظريرأفت سالمة حممود،أمحد يوسف كلبونة،عمر حممد زريقات،
 .5022األردن ، و التوزيع و الطباعة ،الطبعة األوىل،   للنشر 

 ،5002،الطبعة الثانية،األردن،،دار وائل مدخل إلى النظرية المحاسبيةرضوان حلوة حنان . 
 ،5002،دار اليازوين،األردن،الطبعة العربية،أساسيات المعرفة المحاسبيةطالل حممد احلجاوي. 
 ،دار النهظة الرقابة المالية والمراقب المالي من الناحية النظريةعبد الرؤوف جابر،

 .5002العربية،بريوت،لبنان،الطبعة األوىل،
 5001عبيد،أسس ادلراجعة اخلارجية،ادلكتب اجلامعي احلديث،مصر، عبد الفتاح صحن،أمحد. 
 ،5000،،مصر،الدار اجلامعية،اإلسكندريةأصول المراجعةعبد الفتاح صحن،رجب السيد راشد. 
  ،2222،ديوان ادلطبوعات اجلزائرية،الطبعة األوىل،اجلزائر،اقتصاد المؤسسةعرباجي إمساعيل. 
 مديرية الكتب وادلطبوعات اجلامعية،ات:أساسيات وعمليات،،أصول مراجعة الحسابعلي حاج بكري 

 .5002سوريا،
 ،دار ادلسرية للنشر والتوزيع،الطبعة تدقيق الحسابات المعاصرة)الناحية النظرية(،غسان فالح ادلطارنة

 .5002األوىل ،األردن،
 ،2222،دار الفكر للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل،أساسيات في اإلدارةكامل ادلغريب. 
 الدار ،دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعةكمال الدين مصطفى الدىراوي،حممد السيد سرايا،

  مصر. اجلامعية،


،دار وائل المراجعة عن المسؤولية االجتماعية في المصارف االسالميةجميد حاسم الشرع، 

 .5002للنشر،عمان ،األردن،

 ،وادلمارسة المراجعة وتدقيق الحسابات)اإلطار النظري( حمماد التهامي طواىر،مسعود صديقي
 .5002التطبيقية،ديوان ادلطبوعات اجلامعية،الطبعة الثانية،اجلزائر،

 , دار النشر و التوزيع,عمان األردن أساسيات اإلدارة الحديثة حممد إبراىيم عبيدات و فايز الزغيب,
,2221. 
 ،وقواعد المراجعة والتدقيق )اإلطار النظري(المعايير والقواعد مشاكل  أصولحممد السيد السرايا

 . 5002دار ادلعرفة اجلامعية،اإلسكندرية،التطبيق العلمي،
 ،5002(،دار العلوم،عنابة،تطور تنظيم القطاع العام)استقاللية المؤسساتحممد الصغري بعلي .  



 الطبعة الثانية،ديوان ادلطبوعات إلى التطبيق، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية حممد بوتني،
 .5002اجلامعية،اجلزائر،

 ،2220،الدار اجلامعية،بريوت،المراجعة بين النظرية والتطبيقحممد مسري الصبان،حممد الفيومي. 
 ،الدار اجلامعية للنشر المراجعة بين التنظير والتدقيقحممد مسري صبان والفيومي حممد،

 .2220،والتوزيع،بريوت
 موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة وفقا لمعليير المراجعة مد مسري صبان،عبد الوىاب نصر علي،حم

 .5002،اجلزء األول،الدار اجلامعية،اإلسكندرية،العربية الدولية و األمريكية
 ،عمان، ،الطبعة الثانية،دار وائل للنشر،مدخل إلى التدقيقمن الناحية النظرية والعلميةىادي التميمي 

 .5002 ردن،األ
 أطروحات:

  لنيل درجة الدكتوراه يف القانون،جامعة  ،أطروحة االقتصاديةلإلصالحات عجة اجلياليل،ادلظاىر القانونية
 .5002اجلزائر،

 الملتقيات:

  صاحل مفتاح،تطور االقتصاد اجلزائري ومساتو منذ االستقالل إىل إصالحات التحول حنو اقتصاد
السوق،ادللتقى الوطين حول اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر وادلمارسة التسويقية،ادلركز اجلامعي 

 .0222أفريل 02-02ببشار،يومي 
 مذكرات:
  بن ناصر حمفوظ،أمهية التدقيق احملاسيب يف ادلؤسسة االقتصادية،مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة

  .5025-5022ادلاسرت،
 ،5022-5025هبلول مسية،النظام القانوين للمؤسسة العمومية االقتصادية،مذكرة لنيل شهادة ادلاسرت . 
 ام الرقابة لعمليات ادلخزون داخل بوبكر عمروش،دور ادلدقق اخلارجي يف تقييم ادلخاطر وحتسني نظ

 .5020ادلؤسسة،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجيستار،جامعة فرحات عباس،سطيف،
 ماجيسرت،جامعة سطيف بوسنة محزة،دور التدقيق احملاسيب يف تفعيل الرقابة على إدارة األرباح،مذكرة 

،5020-5022. 



  اجو صعوبات،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجيسرت،جامعة عبد السميع روينة،تسيري ادلؤسسات اليت تو
 .5002-5002العقيد احلاج خلضر،باتنة،

  حممد أمني مازون،التدقيق احملاسيب من منظور ادلعايري الدولية ومدى إمكانية تطبيقها يف اجلزئر،مذكرة لنيل
 . 2،جامعة اجلزائر5022-5020شهادة ادلاجيسرت،

 5022يب والرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصادية،مذكرة لنيل شهادة ادلاسرت،ادلشري فاطمة،التدقيق احملاس 
-5025 . 

 
 نصوص قانونية ونصوص تنظيمية:

  ادلتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية. 22-88القانون رقم 
  وادلتضمن القانون  78-57معدل ومتمم لألمر رقم  2888جانفي20مؤرخ يف  22-88القانون رقم

 التجاري واحملدد للقواعد اخلاصة ادلطبقة على ادلؤسسات العمومية االقتصادية.
  22-88من القانون 23ادلادة.  
  22-88من القانون22ادلادة.  

 الجرائد:

 ،2220جملس احملاسبون،العدد الرابع،الكويت،المحاسبة والمراجعة كمهنة متقدمة،إبراىيم شاىني. 
  عبد احلق،تقييم إعادة ىيكلة ادلؤسسة االقتصادية العمومية اجلزائرية،جملة ادلفكر، ماين –الطيب داودي 

 العدد الثالث.  بسكرة،
  يتعلق بتسيري وتنظيم ادلؤسسات ادلسرية ذاتيا،ج 2222سبتمرب21ادلؤرخ يف  22-22ادلرسوم،

 .22ر،العدد
 :لغة األجنبيةلثانيا:المراجع با
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  والعميقة السريعة العادلية التغريات من العديد ادلاضي القرن من األخرية السنوات شهدت           
 حيث التغريات ىذه كل من مستهدفة االقتصاديةالعمومية  ادلؤسسة كانت قد و ادلستقبلية، توجهاهتا و أثارىا يف

 القرار أخذ حرية و العمل حرية نتيجة حتقيقها ميكن األخرية ىذه و الفعالية، و الكفاءة عاتقها على أخذت
 ادلؤسسة، يف ادلسطرة األىداف لتحقيق إليها ادلوكل بالنشاط القيام على حتفيزىا و ادلؤسسة، أداء مبستوى لالرتقاء
 لكرب نظرا و ومهامها، وظائفها تشعب إىل أدى والذي االقتصادية ادلؤسسة العمومية تطور يف ذلك ساىم كما

 ادللكية فصل إىل أدى مما التسيري رلال يف األكفاء باألشخاص يستعان أصبح وظائفها وتعدد حجمها
 .التسيري عن 

 على ممارسات إدارة األرباح يف العديد مع وجود كل ىذه التغريات أصبح ىناك نقص يف الرقابة        
من ادلؤسسات العمومية االقتصادية اجلزائرية الذي اعترب يف نظر الكثري من احملاسبني من أىم ادلشاكل اليت تعرقل  

    سري ىذه ادلؤسسات االقتصادية، وتؤدي إىل فقدان ثقة األطراف ذات ادلصلحة هبا،حيث أصبحت الرقابة 
رد ذلك يعود للحاجة ادلتنامية دلؤسساتنا على عملية إعداد وعرض القوائم ادلالية أولوية ضرورية ،وم

ة على أعمال اإلدارة وزيادة الشفافية حول األداء ادلايل واحملاسيب ءل وتكري  مباد  ادلراقبة وادلسااالقتصادية،لتبين
احلقيقي للمؤسسة،وىذا قصد تعزيز و زيادة القدرات التنافسية للمؤسسات اجلزائرية و االستفادة من التجارب 

يف ىذا اجملال للفوز برىانات وحتديات السوق خاصة يف ظل تبين اجلزائر إلصالحات زلاسبية ،تنظم عملية  الدولية
والفعالية ،باعتبار التدقيق األداء التدقيق داخل ادلؤسسة الشيء الذي يضمن ذلا حتقيق مستويات عالية من 

  ب باحلسابات.احملاسيب يقوم على الدقة و الشفافية للحد من عمليات الغش والتالع
 أهمية الدراسة:

 . احلد من عمليات الغش والتالعب باحلسابات 
 .إعطاء صورة واضحة للمركز ادلايل للمؤسسة 
 .التأكد من صحة وسالمة القوائم ادلالية 

 أسباب اختيار الموضوع:
 تعود أسباب اختيار ادلوضوع ألسباب ذاتية وأخرى موضوعية:

 أسباب موضوعية:-
  زلل البحث مرتبط بالتخصص الذي ندرس بو.يعترب ادلوضوع 
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  تزايد أمهية  وضرورة إجراء التدقيق احملاسيب للمؤسسات العمومية االقتصادية اجلزائرية،خاصة بعد التغريات
 والتحوالت ايل عرفتها كل من ادلؤسسات وادلنظومات احملاسبية.

 سبية.حاجة ادلؤسسة إىل التدقيق للتأكد من صحة وسالمة بياناهتا احملا 
 األسباب الذاتية:-

التعرف أكثر على ميدان التخصص الذي ندرس فيو،باإلضافة إىل ميدان العمل اخلارجي الذي حنن بصدد اخلروج 
 إليو.

 أهداف الدراسة:
 .التعرف على واقع مهنة التدقيق احملاسيب يف ادلؤسسة العمومية االقتصادية اجلزائرية 
  الكشف عن صدق وسالمة ادلعلومات ادلالية.على اعتماد التدقيق احملاسيب تأثري 
 .توضيح أمهية الرقابة الداخلية يف دعم مهمة تدقيق احلسابات لتحقيق النتائج اجليدة 
 .ختفيض مستويات الغش والتالعب باحلسابات 

 شكالية:اإل
 فيما تتمثل خطوات وآليات التدقيق المحاسبي في المؤسسة العمومية الجزائرية؟   

 الفرعية:األسئلة 
 ما ىو مفهوم التدقيق احملاسيب؟ 
 ما ىي مراحل التدقيق يف ادلؤسسة لعمومية االقتصادية؟ 
 كيف يساىم التدقيق احملاسيب يف رفع مستوى ادلؤسسة العمومية؟ 
 كيف يتم إعداد التقرير النهائي يف ادلؤسسة العمومية؟ 

 فرضيات:ال
 دلعلومات ادلاليةعلى ا ي بناءئفحص انتقا التدقيق احملاسيب ىو. 
  رفع األداء من خالل كشف عمليات الغش .يالتدقيق احملاسيب 
 مبا فيها يقدم ادلدقق تقريره النهائي يف وثيقة تضم تقرير عن مجيع البيانات والعمليات اخلاصة بادلؤسسة،

 .يةلالقوائم ادلا
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 منهج الدراسة:
 مت إجناز ىذا البحث باالعتماد على ادلنهج الوصفي وادلنهج التحليلي 

 خطة البحث:
 لقد عاجلنا ىذا ادلوضوع من خالل فصلني.

 أساسيات التدقيق احملاسيب. تطرقنا يف الفصل األول ل
 التدقيق احملاسيب يف ادلؤسسة العمومية االقتصادية اجلزائرية. أما الفصل الثاين خصصناه ل

 تطبقي.وجانب 
 
 

 
 
 

 
 


