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:متهيد

التقنيةالعام هلذا البحث يف الفصلني السابقني ,سنحاول معرفة مدى استعمال و تطبيق هذه اإلطاريعد حتديد 
ا .إطارطرف جممع تربية الدواجن للغرب .يف احملاسبة منمن تقنيات  تقدمي خدما

اجلانب حقه من الدراسة و اعتمادا على املعلومات املتوفرة على املعلومات املتوفرة على مستوى هذه إلعطاء
املؤسسة ,فقد مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث :

.GAOجممع تربية الدواجن للغربتقدمي- 

ميثاق التدقيق يف تربية الدواجن للغرب.- 

مع .أنواع التدقيق املطبقة يف -  ا
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GAOقدمي املؤسسةاملبحث األول:ت

و يتبعها.يسريهامناذجعدة عوامل و إىليعد جممع تربية الدواجن للغرب من املؤسسات الناجحة و هذا راجع 

و تطور املؤسسة نشأة املطلب األول: 

االستثنائيةاجلمعية العامة الديوان اجلهوي لرتبية الدواجن للغرب "اورافيو" مث على اثرإنشاءمت 1981أوت15يف 
"AGEX "مع من اورافيو مث1998-01-19يف املنعقدة "GAO"إىلإعادة تسمية ا

من املرسوم 544يعترب شركة مسامهة للمادة إذو حيمل هذا األخري نظام قانوين,1998مارس 10و هذا يف 
معدل و متمم للقانون التجاري .1993ريل با25املؤرخ يف 08- 93التشريعي رقم 

بعة لشركة تسيري املسامهات " اإلنتاج احليواين "براس مال اجتماعي قدره-  :هي ذات طابع عمومي 
دج .2.703.000.000

يكل التنظيمي للمؤسسة .اهلاملطلب الثاين:

مع يف اجلهة  الغربية للبالد ومقره الرئيسي يف طريق امليناء (صالمندر) مستغامن.يقع ا

وحدات اخرىوحدات تربية الدواجنالتغذيةوحدات 
مستغامن- 
وادي تليالت- 
وهران- 
الرمشي(تلمسان)- 
الرحوية (تيارت)- 
سيدي إبراهيم(سيدي - 

بلعباس)
بوقطب (البيض)- 
العبادلة(بشار)- 
حي (مستغامن)-  بين 

هافيت(مستغامن)- 
دهرافيب(مستغامن)- 
وحدة املذابح للغرب(وهران)- 
افيكاب(سيدي بلعباس)- 
رمشايف(تلمسان)- 

وحدة مركزية للخدمات - 
التموينو 

خمرب جهوي و صيدلية - 
مركزية حباسي ماماش 

مبستغامن

01ع على امللحق رقم :من اعداد الطالب الباحث للتوضيح اكثر اطلاملصدر
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ميثاق التدقيق يف املؤسسة.املبحث الثاين: 

و املبادئ األساسية اليت متيز حتديد مهمة التدقيق و صالحيات ميثاق التدقيق حيتوي على مفاهيم الرقابة الداخلية 
و مسؤوليات التدقيق املطبقة على وظيفة كاملة هي:

وحدات من العلف احليواين.- 
وحدات الدعم واملختربية.- 
اهلياكل الوظيفية للمجتمع. - 

املؤسسة.للتدقيق يف املطلب األول: املبادئ العامة 

تمع::أوال هدف ميثاق التدقيق يف ا

حيتوي امليثاق على:

مع .-ا ت و هياكل ا املهمة,الصالحيات و املسؤوليات لوظيفة التدقيق اليت تنطبق على مجيع كيا

ت,واليت تتطلب - ب يتم حتديد املسؤوليات ملسح الذين سيتعني عليهم اإلجابة أناملتطلبات اهلامة لتدقيق احلسا
ت غري متوقعة ,إتباعمل يتم إذاعلى ما  ا اإلدارة األعلى او مواجهة يف تنفيذها من صعو أواإلجراءات اليت اختذ

يرجع أوجزئيا ترك جمال لإلجراءات غري مقصودة اليت جيب اكتشافها و حتليلها و تصحيحها أوهي جتاهل كليا 
وظيفة التدقيق .إىلالفضل يف ذلك جزئيا 

ما حيدده ميثاق التدقيق:-1
حيدد مفهوم التدقيق.- 
التدقيق.أهدافحيدد - 
ت.-  حيدد اهليكل التنظيمي للخلية املسؤولة عن مهام تدقيق احلسا
حيدد نطاق مهمات التدقيق.- 
لتدقيق.-  حيدد العمليات املنهجية والفنية املتصلة 
الواجب.حلسن أداء - 
ئق التدقيق.إىلالوصول إىلحتدد املسموحات واالمتيازات اليت تؤدي -  و
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املستلمني:-2

يتم توزيع ميثاق التدقيق جلميع اجلهات الفاعلة اليت ميكن مراجعتها يف املوقف ,و هذا يعين مجيع املديرين 
اقة هو يالوثة .و الفهم الشامل من هذه يلتحمل املسؤولية على قطعة من األصول التجار  و اإللزاميةأ

املستلمني هم :

مع.- جملس إدارة ا
مع.-  املستخدمني واملديرين وهياكل ا
رئيس املدير العام للمجمع.-

املراقبة الداخلية:-3

مؤرخة ومطبقة من طرف اجلمعية العامة.يالتعاريف واألهداف املسطرة للمراقبة الداخلية هإن

مع عن طريق مواد ميوهي  اق التدقيق.ثحمددة يف هذا امليثاق وذلك للتطبيق األمثل لسياسة ا

التدقيق الداخلي:-4

مع, التدقيق الداخلي جيب  .أهدافملية مستقلة و ذات عيكون أنيف ا

التدقيق:أهداف-ا

التقييم.- 

التطبيق.- 

الفحص.- 

خطوات التدقيق:- ب

الرقابة العامة.- 
املتخصصة.الرقابة- 
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مبادئ التدقيق:- ج

النزاهة.- 
اهلدف.- 
السرية.- 
االختصاص.- 
التقييم.- 
الضمري املهين.- 
االستقاللية.- 
تقرب املؤسس على الدليل.- 

الرتتيب واهليكل التنظيمي:-د

اجناز سياسات التدقيق الداخلي.- 
ال.-  تعريف احملتوى العام للعمليات يف هذا ا
ق الداخلي.ختطيط وتوجيه تطبيق مهام التدقي- 

محاية املعلومات:- ه

ية.املنهجية والعملية التقن-و

ختطيط التطبيق ومتابعة مهمات التدقيق.- ي

استقاللية مهمة التدقيق الداخلي.-ن

املطلب الثاين: إجراءات مهمة التدقيق داخل املؤسسة.

ة التدقيق الداخلي لدينا ما يمراحل القيام بعملأهمنشاط التدقيق يف املؤسسة يعتمد على عدة مراحل ,فمن إن
يلي:
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مج سنوي للتدخل:-1 اجناز بر

مج سنوي ,تضع من خالله  حيث تزاول وظيفة التدقيق الداخلي عملها و ذلك بوضع يف بداية كل سنة خمطط بر
و جمال عملها ,كما هلا حاالت تدخل استثنائية و هذا بطلب من مصاحل املعنية احد الوحدات التابعة إطار

من مديرية الوحدة نفسها.أوللمؤسسة , 

جمال عمل املدقق الداخلي داخل املؤسسة أوحماسيب يف نشاط ما, أوو هذا مىت ما لوحظ ان هناك خطر مايل 
جمه العادي غري حمدد يف نشاط  مصلحة معينة , بل يذهب اىل ابعد من ذلك فيشمل مثال:أويف بر

التدقيق الداخلي لوظيفة اإلنتاج.- 
ت.-  التدقيق الداخلي لوظيفة املشرت
ت.-  التدقيق الداخلي لوظيفة املخزو
التدقيق الداخلي للجرد.- 
ق الداخلي احملاسيب.التدقي- 

مج التدقيق:إعالم-2 لتدقيق من قبل اهليئة املسؤولة عن بر اهليئة املعنية 

بع هلا أنهنا هي مديرية التدقيق و مراقبة التسيري, اعتبارا على  .إدارنشاط التدقيق 

لتدقيق من قبل رئيس املهمة.إجراء-3 حوار مع املسؤولني على اهليئة املعنية 

ستعمال استمارة أسئلة املراقبة الداخلية.إجراء-4 لتدقيق, و هذا  حوار مع املسؤولني على اهليئة 

لتدقيق من رئيس املهمة.إىلاالستنتاجاتتقدمي -5 املسؤولني على الرئيس على اهليئة املعنية 

ت املستخلصة.تقرير مؤقت يبني فيه خمتلف خطوات املهمة وكذا خمتلف النتائج والتحليالحترير-6

اهليئة املعنية وهذا من اجل إعطاء تفسريات عن التحاليل والنتائج إىلحتويله قبل مشروع التقرير النهائي -7
.إليهااملتوصل 

استقبال تفسريات اهليئة املعنية.-8
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دف -9 وجدت.أناألخطاء أوصحيح للفهم تإجراءقيام املدقق الداخلي بفحص التفسريات املرسلة,

ائي حت- 10 اهليئة اإلدارية العليا.إىلنسخة منه وإرسالرير 

ملؤسسة: اإلجراءات املتبعة يف إدارة التدقيق 

تقليل من حدوثها وذلك جيعل أمواهلم تنفذ بسهولة  أوالتخطيط املناسب ميكن املدققني من حتديد املشاكل ومنع 
لتايل جتنب اخلطر الناجم عن احتمال  بعض العناصر.إمهالكبرية و

خطوات عمل املدقق:

هذه املصلحة؟ كم مسؤويلسؤال يطرحه:من هم أولمصلحة من هذه املصاحل فان أليعند وصول املدقق 
.عددهم؟ ووظيفة كل واحد منهم؟

حيث تكمن خطوات عمل هذا املدقق على مستوى املصاحل التالية:

على مستوى مصلحة التمويل تكون من خالل:-1

 ت املواد األولية للشهر.فحص ئق مشرت فواتري وو
 إحصاء حاالت املدخالت واملخرجات األولية للشهر مث يطرح املدقق سؤال:هل مت استالم شحنات املواد

األولية يف نفس اليوم الذي استلمت فيه فواتري الشراء.

ب:على مستوى مصلحة اإلنتاج تكون-2

ستهالكيات الشه ئق اخلاصة  األولية.واد ر من املطلب الو
 يةذاألغإنتاجالوقوف على كيفية سري عملية.
 الشهر.يفحاالت اإلنتاج اليومية

أسئلة أخرى يطرحها املدقق:

ورشات اإلنتاج؟إىلمن هم املسؤولني عن نقل املواد األولية من املخازن - 
األولية؟د ما هو معدل فقدان املوا- 
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من خالل:على مستوى املصلحة التجارية تكون -3

 املباعة.يةذاألغاستخراج كشوف املبيعات خالل شهر لكل نوع من
.ئق مبيعات املنتوج خالل الشهر فحص فواتري وو
.التأكد من حاالت املبيعات خالل الشهر



GAOعملیة التدقیق على مستوى مجمع تربیة الدواجن للغرب :   الرابعالفصل 

72

مع. املبحث الثالث: أنواع التدقيق املطبقة يف ا

جممع تربية الدواجن يعتمد يف التدقيق على نوعني مهمتني ومها التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي.إن

املطلب األول: التدقيق الداخلي للمؤسسة.

مج خمطط هلا مسبقا. ت على التدقيق الداخلي والذي يقوم به حسب بر مع يعتمد مدقق احلسا يف ا

تقرير يعده املدقق الداخلي و هو تقرير مفصل حول كل العناصر  أهمإىلو يف هذا الصدد,تطرقنا يف هذا النوع 
اليت قد اجري عليها التدقيق.

العناصر لدينا:أهمومن 

العامة: لدينا مثال:اإلدارةعلى مستوى -1

.دفرت الدخل
.سجل العطل السنوية
.سجل حوادث العمل
 اخلارجيني.سجل العاملني
.سجل املعاينة التقنية لربجمة املواد الصناعية

أومشاكل أوكانت العناصر حتتوي على أخطاء إذارأيهمابداءوبعد دراسة كل عنصر من العناصر يقوم املدقق 
ال.أمكانت يومية إذاكانت سليمة ,و أيضا يذكر إذاما 

إجراءات التسيري :

و االستثمار مطبق بشكل سليم.التخزينإجراءما كان إذايتم دراسة ما 

لتدقيق.ويقوم املدقق بذكر عمليات الشراء واملبالغ اليت قد  حققتها املنشاة املعنية 

ئق الداخلية:-ا لنسبة للو
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بداء  ملنشاة مبا فيها اهليكل التنظيمي ويقوم  ئق املتعلقة  توي على كان حيإذاما رايةيقوم املدقق بدراسة كل الو
ال.أوأخطاء 

: أليالنسبة لسالمة املعلومات وتسجيلها - ب

يقوم بدراسة ما يلي :

.ملفات التحفيزات الفردية
.تنقيط العمال
.حالة األجور
.ملهمات املبالغ املخصصة 

لنسبة للنقل:- ج

ا كالتامني. ئق املتعلقة  يقوم بدراسة و سائل النقل و الو

املخزون:لنسبة لتسيري -د

يقوم بدراسة ما يليك

 األولية.استمارة ختزين املادة
.تسيري الوقود

لنسبة لالستغالل:- ه

اإلنتاج:- 1- 

دراسة احرتام معايري اإلنتاج واالستعمال األمثل للمواد األولية:

التجارة:- 2- 

ئن. لز يقوم بدراسة كل ما يتعلق 
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املطلب الثاين: التدقيق اخلارجي للمؤسسة.

ت , الذي يقوم بدراسة تفصيلية  يعتمد يف هذا التدقيق على شخص خارجي عن املؤسسة و هو حمافظ احلسا
للمؤسسات داخليا و خارجيا.

و يعتمد يف تقاريره على نوعني:

le rapport interimaireالتقرير املؤقت- 

le rapport finalالتقرير النهائي - 

أوال: التقرير املؤقت:

لتدقيق ففي بداية التقرير يف هذا التقرير يقوم حمافظ  ت بتقدمي كل املعلومات املفصلة حول املؤسسة املعنية  احلسا
ت بذكر القانون الذي خوله بتقدمي هذه املهمة, مثال:يبدأ حمافظ احلسا

مع لسنةإطار" يف  ت ,و مبوجب القرار املتعلق  نقدم لكم نأ,لنا الشرف Nمهمتنا املتعلقة مبحافظ احلسا
ت املقرر يف " ويقوم "N/31/12تقرير نتائج مؤقت و الذي حيتوي على التقييم يف املراقبة الداخلية و دراسة " حلسا

لتصريح ب: ت  حمافظ احلسا

دة املؤقتة:-1 اهلدف من الز

ت يف هذه املرحلة  املراقبة الداخلية تعتمد على معايري وإجراءات اليت تؤكد ما يلي:إنيذكر حمافظ احلسا

محاية املمتلكات.- 
احلركة العادية.- 
مع.-  تطبيق و احرتام قرارات مديرية ا

قوانني الصفقة:سةدرا-2

كان قد مت استعمال واحرتام معايري النظام احملاسيب املايل و قانون التجارة و قانون ماذايدرس يف هذه املرحلة 
الضرائب و مبادئ احملاسبة.
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كانت توجد مشاكل و عواقب.إذاويذكر على مستوى الرقابة الداخلية ما 

ي.غاية التقرير النهائإىلتتبعها اإلجراءات الواجباملؤقت ووضع رأيهالتقرير يضع أخرويف 

نيا:التقرير النهائي:

ت بدراسة أخرية للمكان الذي متت فيه الدراسة األولية. يف هذه املرحلة النهائية يقوم حمافظ احلسا

ائي مفصل و الذي يضم نفس العناصر اليت توجد يف التقرير املؤقت و لكنعدادويقوم  تكون فيه تقرير 
ائية .واآلراءالقرارات 

ملهمة مث يذكر كل املشاكل اليت واجهها من مسك امليزانيات ففي مقدمة  التقرير يذكر القانون الذي خوله للقيام 
ت و املبيعات......اخل . و املشرت

كانت تعاين من مشاكل و إذاحمايد و أخري حول وضعية املعنية املؤسسة ما رأيو يف خالصة التقرير يعطي 
كانت سليمة .إذاأوعواقب 

2015حالة يف جممع تربية الدواجن للغرب يف ديسمرب دراسة:

أنواع الشركات الفرعية )2(انظرا مللحق:2015حتليل رقم حسب الشركات الفرعية التابعة يف ديسمرب - 
التابعة للمجمع هي:
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.AVICAB;DAHRA VIP;H.AVIP;MOSTAVI;SAO

دراسة ثالثة شركات فرعية كمثال:

ئق الداخلية تربية الدواجن للغرب املصدر :من الو

مع تربية الدواجن للغرب .األعمالجدول يبني رقم –2ملحق حسب الشركات الفرعية التابعة 

)3(:انظر امللحق 2015يف ديسمرب حتليل اإلنتاج املباع للغري 

) أنواع من املنتجات:7دراسة سبعة (

:patéحتليل املنتوج 

لنسبة للقيمة أي الفرق كان 6.15لنسبة للكمية و 7.75كانت النتائج احملققة اقل من التقديرات مبعدل 
.-18.80لنسبة لتكلفة الوحدة الواحدة 

(حوصلة الطائر):abatsحتليل املنتج 

لنسبة للقيمة أي الفرق كان 65.76لنسبة للكمية و 69.37كانت النتائج احملققة اقل من التقديرات مبعدل 
.-9.35لنسبة لتكلفة الوحدة الواحدة 

(حلم الكتكوت):poussin chairحتليل املنتج 

الشركة 
الفرعية 

الفرقالنتائج احملققةمعدل النتائج احملققةالتقديرات
ر.ع.ر.ع.داملجر.ع.خر.ع.داملجر.ع.خر.ع.داملجر.ع.خر.ع.د

خ
املج 

MOSTA
VI

89250
6

62851955357999431160214115964
4

111.98
٪

254.91
٪

121.38
٪

1069259736
2

20428
7

DAHRA
VIP

50052
0

3828504345480678....48067896.040.0095.3119842382523667

H.AVIP3449418330721780042291169977212268122.692.7397.4677971333
0

5533



GAOعملیة التدقیق على مستوى مجمع تربیة الدواجن للغرب :   الرابعالفصل 

77

لنسبة للقيمة أي الفرق كان 71.93لنسبة للكمية و 79.28كانت النتائج احملققة اقل من التقديرات مبعدل 
-3.71لنسبة لتكلفة الوحدة الواحدة 

(الدجاج املذبوح):poulet abattuحتليل املنتج 

النسبة للقيمة أي الفرق كان 57.89لنسبة للكمية و 61.91كانت النتائج احملققة اقل من التقديرات مبعدل 
-18.80لنسبة لتكلفة الوحدة الواحدة 

(الديك):coqsحتليل املنتج 

لنسبة للقيمة أي الفرق كان 530.85لنسبة للكمية و 475.72كانت النتائج احملققة اقل من التقديرات مبعدل 
13.91لنسبة لتكلفة الوحدة الواحدة 

(منتجات خمتلفة):diversحتليل املنتج 

لنسبة للقيمة.263.73سبة بنمن التقديرات أكثركانت النتائج احملققة 

من الدجاج املذبوح):أخر(صنف poulardeabattuحتليل املنتج 

لسببني :إنتاجهامل يوضع هلذا النوع من املنتجات التقديرات ومل يتم 

ا-  منتجات استثنائية.أل
السنوي.األعمالمل يتم تدوينها ضمن رقم ألنه- 

ن اإلنتاج املباع  املنتجات.أغلبيةمن احلقيقي يف أكثرالتقديري كان االستنتاج: نستنتج 

ملقارنة مع التقديرات.إذن مع قد حقق خسارة  ا

ت النتائج النهائي  )4:انظر امللحق (TCRاستنتاج بعض املعطيات من جدول حسا

السنة املالية:إنتاج-1

- 2014:919814747.90ديسمرب- 
- 2015:433011863.38ديسمرب- 
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استهالك السنة املالية:-2

6425750885.63: 2014ديسمرب- 

2015:5031944167.15ديسمرب- 

):2-1القيمة املضافة لالستغالل(-3

319865411.98: 2014ديسمرب- 

757086904.12: 2015ديسمرب- 

االستغالل:فائض إمجايل-4

- 694463317.39: 2014ديسمرب- 
-223474630.06: 2015ديسمرب- 

النتيجة العملياتية:-5

- 928578106.30: 2014ديسمرب- 
- 430227715.59: 2015ديسمرب- 

النتيجة املالية:-6

- 1798757.68: 2014ديسمرب- 
- 1690715.93: 2015ديسمرب- 

:)6+5(النتيجة العادية قبل الضرائب-7

-930376863.98: 2014ديسمرب- 

- 431918431.52: 2015ديسمرب- 

العادية :لألنشطةالنتيجة الصافية -8

-919814.747.90: 2014ديسمرب- 
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-433011863.38: 2015ديسمرب- 

النتيجة غري العادية:-9
0.00: 2014ديسمرب- 

0.00: 2015ديسمرب- 

صايف نتيجة السنة املالية:- 10

- 919814747.90: 2014ديسمرب- 
- 433011863.38: 2015ديسمرب- 

النتيجة الصافية:

كانت النتيجة 2015بينما يف ديسمرب- 919814747.90تقدر 2014كانت النتيجة يف ديسمرب 
433011863.38 -.

ملقارنة بني سنة  ن املؤسسة حققت خسارة وخاصة  .2015و2014نستنتج يف األخري 

ولتغطية اخلسارة:

ت  ج النقاط التالية:النتائيقرتح املدقق يف حالة وجود خسارة يف جدول حسا

جديدة.أهدافوضع - 
وضع تقديرات جديدة.- 
دة اإلنتاج أي ضعف اإلنتاج.-  ز
التقليل من التكاليف.- 
دة عدد ساعات العمل.-  ز
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:خالصة

مؤسسة تربية أنمن خالل الفصل حاولت تسليط الضوء على مؤسسة تربية الدواجن للغرب. و كانت النتيجة 
االقتصادي من خالل إعادة هيكلتها و اعتمادها على نظام الرقابة الداخلية اليت حتاول مواكبة التطور الدواجن 

تعترب عنصر مهم يف إعطاء الصورة الصحيحة للمؤسسة.

طرق التدقيق منها التدقيق الداخلي الذي يعتمد على املدقق الداخلي للمجمع و أحسنوكذا اعتمادها على 
ت حيث ان كالمها أوعلى املدقق اخلارجي أماالتدقيق اخلارجي الذي يف الغالب األحيان يعتمد  حمافظ احلسا

يف ضمان السريورة يسامهان يف كشف الصورة احلقيقية للقوائم املالية أي طرق التدقيق املعتمدة تلعب دور كبري
. احلسنة للمؤسسة االقتصادية
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:متهيد

ويعترب من أهم العناصر داخل ألنهلقد أصبح نظام املعلومات يقوم بدور فعال داخل املؤسسة، وذلك نتيجة 
.القرارات املناسبة والفورية للمؤسسةاختاذاملؤسسة واليت هلا دور كبري يف عملية 

وحدة اقتصادية وتطوير املعلومات اليت توضح ألنهرتقاء بوجهة النظر الداخلية االوتعترب احملاسبة كمهنة من واجبها 
ومن هنا يعترب نظام معلومات احملاسبة ،القراراتالختاذة ليدورها ضمن بيئتها ومسامهتها يف توفري املعلومات املا

فصللاهذايفسنحاول،وعليهاملختلفةاالقتصاديةقرار يف املؤسسات مبثابة الذاكرة املرنة و الواسعة لصناعة ال
:إىلالتطرق

وماتلمدخل إىل نظم املع- 
احملاسيباملعلوماتنظام- 
ت-  احملاسبيةواملعلوماتالبيا
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وماتل: مدخل إىل نظم املعاألولاملبحث 

الشركات تعتمد عليها العديد من، حيثاملنظماتاح العديد من اما يف جنهعب دورا لتم املعلوماتأصبحت نظـ
ل وحدة اقتصادية كفوظرو يتالءمومات مبا لأنظمة املعم تصميـميف الوقت احلاضر يف اختاذ القرارات املناسبة. ويتـ

لتخطيط واختاذ القرارات والرقابةحدهعلى  ذا املبحث هيف ل،وسنحاو ، وذلك من أجل متكينها من القيام 
.النظاممة لكنبداية ماملعلوماتنظامما خيص لالتعرض لك

املعلوماتونظمالنظاممفهوم:األولاملطلب

نه يعترب من أهم العناصر داخل أللقد أصبح نظام املعلومات يقوم بدور فعال داخل املؤسسة، وذلك نتيجة 
.القرارات املناسبة والفورية للمؤسسةاختاذاملؤسسة واليت هلا دور كبري يف عملية 

النظامتعريف:أوال

إجراءات،وحسبوتنسيقبرتتيبمعاتعملاليتالعناصرأواألجزاءمنجمموعةإىلنظامكلمةتشري

.1األهدافمنمعينةجمموعةأومعنيهدفقحتقيأجلمنحمددةوقواعد
هدفحتقيقإىلتسعىواليتالبعضبعضهامعاملرتبطةالعناصرجمموعة:"نهالنظاممبصطلحيقصدكما
أوعةلسمتقدإىلجمتمعةفداليتواآلالتاألشخاصنمجمموعةنمنيتكو لالعمنظامفمثالمعني

فداهأقحتقيإىلتسعىواليتالفرعيةاألنظمةنمجمموعةنماألنظمةنتتكو الغالب،ويفمعينةخدمة

.2يلالكلنظامالرئيسيفداهلقحتقيإىلالهجمميفتؤديفرعية
قلتحقيالبعضاهبعضمعبطةارت وظيفيا وماملتحدةواألجزاءالعناصرمنجمموعة":هأنىلعمالنظافوعر 

املستمرةحلركةالنظامذاهفويتصالنتائج،همنقىلوتتاملواردتوفربيئةإطاريفالنظامويوجدهدف معني
.3"واملرونة

االت القياس العرض، حممد مطر1 .22:،ص4200،دار وائل للنشر والتوزيع ،اإلفصاحالتأصيل النظري للممارسات املهنية احملاسبية يف ا
تمع العريب للنشر والتوزيع،نظم املعلومات احملاسبيةحسام عبد هللا ابو خضرة وحسن مسري عشيش ،2 ، 2008،األوىل الطبعة األردن،،مكتبة ا

.14-13ص:
.129،ص:2007،دار النشر والتوزيع ،األردن ،نظرية احملاسبية حسني القاضي ومأمون محدان،3
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التجهيزاتاألفراد(والعناصراملواردمنومتجانسةبطةمرتاجمموعةعفعبارةهوعامةبصفةالنظامإذن

وتعمل)حدود النظام(معنيإطارداخلالبعضبعضهامعتتفاعلاليت)واألموال والسجالت...واآلالت
.احمليطةالبيئيةوالقيودفالظرو لظيفاألهدافمنجمموعةأوهدفحتقيقحنوواحدةكوحدة

صر مور الدين عبد اللطيف:املصدر ،نظم املعلومات احملاسبية وتكنولوجيا املعلوماتالسيد عبد املقصود دبيان و
.15ص:،2004،اجلامعية مصر،الدار 

.1وماتلاملعنظمتعريف:اني
تتعاجلاليتواآلالتاألفرادمناملؤلفةاملرتابطةالعناصرمنجمموعةااملعلوماتنظمتعترب ا،وحتوهلالبيا

.املختلفة،واجلهات،والرقابة،ختطيط،تشغيلإدارة:أغراضختدممعلوماتإىل
اإلداريالقراراختاذلعملياتاملناسبةملعلوماتاإلدارةلتزويداألساسياملصدراملعلوماتنظمتعدحيث
دةيفكبذلوماتلاملعهم،وتساالرشيد وإجياد الصحيحة،والسياساتاخلططمرسىعلاإلدارةقدرةز

.اهوموارداملنظمةواحتياجاتواخلارجيةيةلالداخالبيئيةلالعوامبنيلاملتكامقالتنسي
وضعأوالرقابةملدعوماتلمبعاإلدارةتزودواليتمنظمةإجراءاتجمموعةهنوماتلاملعمنظافتعرينوميك

تبتجميعمتقو اليتواملواردواإلجراءاتنيلالعامنمجمموعةهنفويعر املنظمة،القرار يف ومعاجلتهاالبيا

.13:،ص1996،،االسكندارية،األكادميية العربية والتكنولوجيانظم املعلومات احملاسبية،امحد علي حسني1

حدود النظام:1-1رقم الشكل

المدخالت

النظام=حدود النظام=بیئة النظام

المخرجات األھداف
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أجلمنوالوقت املناسباملالئملشكلاملستخدمنيإىلوإيصاهلامفيدةمعلوماتإىللتتحولونقلها

.إليهماملستندةالوظائفأداءيفمساعديت
املعلوماتنظمعناصر:الثايناملطلب
علىاحلصولمنيتمكنحىتا،القيامجيباليتواألنشطةالفعالياتمنجمموعةاملعلوماتنظاميتضمن

أوالتغذية العكسيةوالرقابة،التدقيقاملخرجات،املعاجلة،املدخالت،:وهيواملالئمة،الدقيقةاملعلومات
:التايللشكلذلكعنالتعبريوميكنالراجعة

عمان،والتوزيع،ملنشرصفاءدارها،ليلوحتاحملاسبيةوماتلاملعنظم،تصميمالرماحيعباسحممدنواف:املصدر
.6ص،2004

عناصر نظم المعلومات:2-1رقمالشكل

الرقابة

البیئة

المحیطة
لمخرجاتالمعالجةالمدخالت

مستخدمو 
المعلومات

التغذیة العكسیة
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1:كاآليتاملعلوماتلنظاماألساسيةالعناصرشرحوميكن

اليتالعواملمجيعأوالنظامتدخلاليتواملوجوداتاألحداثتصلومعطياتمفرداتهي:املدخالت-1
وبشرية أوماليةمواردتكونوقدجديد،شيءإىللتحويلهامتهيداتدخلاليتاملواردوهيالنظام،عمىتؤثر

تأومادية .غريهاأوبيا
نمالهحتوي،بغرضاملدخالتىلعجترياليتيةلالتشغيالنشاطاتجمموعةلمتث:ياتلالعمأواملعاجلة-2

املنطقيةاملقارنةياتلعمأو احلسابيةيات،سواءلالعمجمموعةيهأيجديدةصورةإىلاألساسيةاصور
تعمىجترياليتوالفرزفوالتصنيخيصلوالت مستفيدللتقدوماتلمعإىلالهحتويلغرضةلاملدخالبيا

.النظامنمالفيناجلانبمتثليهفائي،هالن
والقوائمواجلداولكالتقاريرخمتلفةشكالاملستفيدينإىلإيصاهلايتماليتاملعلوماتهي :املخرجات-3

للنظام، فاملخرجاتالتحويليةوالنشاطاتإجراء العملياتعلىاملرتتبةالنهائيةالنتائجأيالبيانية،واألشكال
نظامالرئيسي أليفاهلدفاملراجعة،عمليةإىلاملدخالتإخضاعبعدتنتجاليتاملعلوماتمجيعهي

.2النهائينيللمستخدمنياملناسبةاملعلوماتإنتاجهومعلومات
عندلوخمططوهماقوفالنظاملتشغينأنمقالتحقفدوالقواعداإلجراءاتجمموعةيهالرقابة:-4

واملخرجات،املعاجلةياتلوعماملدخالتصحةنلضماالرقابيةاإلجراءات كافةىلعحيتويوأنه،هتصميم

.هتصميمعنداملفرتضةاملعايريقوفودقيقةصحيحةوماتلمعىلعلحملصو كذللك
ا،أوالنظامعملعلىاملستفيدينفعلردقياسعمليةهي:الراجعةأوالعكسيةالتغذية-5 املخرجاتإ

أن تكونأويةلداخالراجعةالتغذيةتكونأنوميكنللمعلومات،كمصادرنيةالنظامإىلترسلاليت
عمىتعديالتإجراء كثريةنأحيايفبلتتطاليتالنظاميفتاتغري إلحداثاملستفيدينفطلباتخارجية،

التغذيةنإذومات،لاملعنمناملستفيديحاجاتإشباعنمنتتمكحىتاملعاجلةفوطر النظاممدخالت

.مستجدةأحداثوأليةهباحمليطةالبيئةاتلبوملتط،همنوبلمطوهكماالنظاماستجابةمدىلمتثجعةار ال

.33:ص،1999،بعة طال،عمان،دار للنشر والتوزيع،نظم املعلومات احملاسبية واملنظمة،حكمت الراوي1
.19، ص2009،دار اليازوري للنشر والتوزيع عمانأساسيات نظم املعلومات احملاسبية إبراهيم اجلزراوي وعامر اجلانيب ،2
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احملاسيباملعلوماتنظام:الثايناملبحث
اإلدارات والكمية جلميعتعترب نظم املعلومات احملاسبية يف الوقت احلاضر اجلهة املسؤولية عن توفري املعلومات املالية 

.واألقسام واألطراف األخرى
احملاسيباملعلوماتنظاموخصائصتعريف:األولاملطلب

.عرفهناحملاسيب املعلوماتقبل ذكر خصائص نظام
احملاسيباملعلوماتنظامتعريف:أوال

توجتميعحبصريقومالذيالنظامذلكأنهعمىاحملاسيبالنظاميعرف األحداثعنتعرباليت،البيا
حةاالقتصاديةلوحدةاملتعمقةاالقتصادية مفيدة ملهتمنيماليةمعلوماتإىلوحتويلهاتشغيلهاإمكانيةوإ

ستالمالذياحملاسيب،النظامعملحموراألنشطةمنجمموعةلتشكحيث.االقتصاديةلوحدة هذهيقوم 

.1ونتائجهاوالفعالياتاألنشطةهذهعنالتقاريروإصدارومعاجلتهااملستندات
تأحد":ااحملاسبيةوماتلاملعمنظفتعرينميك ليلوحتومعاجلةوتبويبجبمعخيتصإداريمتنظيمكو

والدائننياحلكوميةاتهكاجلاخلارجي (رافاألطإىلالقراراتالختاذاملالئمةاملاليةوماتلاملعلوتوصي

.2"املؤسسةوإدارة) نواملستثمري
املالية،واألنشطةالعملياتأثربقياستماليتاملتكاملةالفرعيةاملعلوماتنظممنجمموعةاحملاسبةتعترب

التشغيلاملدخالت وإجراءجمموعةتبويبطريقعنإليهاواحملتاجنيااملهتمنيإىلاملاليةاملعلوماتوتوصيل
املعلوماتحيقق هلذهمبااملطلوبوالتوقيتوالنوعيةلكميةخمرجات،وتقدياملستهدفملغرضاملناسب

.3احملاسبةحملالوحدةأو خارجداخليفاملستخدمنيلدىعميهااملعلقةاملنفعة

.130ص:،بق ذكره ،مرجع سنظرية احملاسبة،حسني القاضي ومنمون محدان1
،دار املريخ، تصميم املعلومات احملاسبية الختاذ القرارات،،ترمجة كمال الدين سعيد امحد حامد حجاجستيفينا موسكوف ومارك ج مسيكن2

.25:،ص2000،السعودية
.13،ص:2007،مصر،املكتبة العصرية،املنهج احملاسيب يف البنوك التجارية_التأصيل وإطار التطبيق،السيد حممود السيد الناغي3
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مرتابطة عملياتخاللنمملعلوماتكثريةأطرافيزودمتكاملمعلوماتكنظامدورهااحملاسبةوتؤدي

1:هيمتتاليةخطواتأربعةيفالرئيسيةمعاملهاحتديدميكن،متكاملةوومتسلسلة

تفيصورهالهومتثيملؤسسةبشان اقةلاملتعاملاليةياتلالعمحصر الدفاتريفالهوتسجيأوليةأساسيةبيا
.وفعاليةبكفاءةاحملاسبيةوالسجالت

تومعاجلةلتشغي- 1 ذههللتتحو اليهعفاملتعار احملاسبيةاملبادئنمجمموعةقوفاألوليةالبيا
ت ا؛يهمستخدمضاأغر مختدماليةوماتلمعإىلاحملاسيبالنظاميفالهتشغيبعدالبيا

؛ملستفيديناهوتوفري القرارالختاذمفيدةوماتلمعتوليد- 2

التقاريرنمجمموعةبواسطةكوذلحةلاملصذاتاألطرافإىلاهمعاجلتمتتاليتوماتلاملعلإيصا- 3
؛املالية

:للمعلوماتكنظاماحملاسبةعفيعرباملوايللوالشك

،ص:45. ،مرجع سبق ذكره ،تصميم نظم املعلومات احملاسبية وحتليلها 1نواف حممد عباس الرماحي
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.24ص،بق ذكرهس،مرجعالنظري،التأصيلمطرحممدر:املصد

احملاسبة كنظام للمعلومات:3-1الشكل رقم

مدخالت النظام

Inputs
مخرجات النظام

Optputs

بینات

Data

معلومات

Information

معالجة

Processing

 التسجیل
تبویب
تحلیل
تقریر

وسائط فيویتم ذلك
وھي الدفاتر 

والسجالت

الوحدة المحاسبیة

تخرج من نظام محمولة 
الوسائط تسمى 

التقاریر

تقاریر وقوائم مالیة
مستخدمو المعلومات

قائمة الدخل
قائمة المركز المالي
 قائمة التغیرات في

المركز المالي
قائمة التدفق النقدي

توصیل

 الحالیونالمستثمرون
المقرضون
المحللون المالیون
 اإلدارة والعاملون

والموظفون

عملیات 
وقرارات
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احملاسبيةاملعلوماتنظمومراحلوظائف:الثايناملطلب

املطلب.يتميز النظام املعلومات احملاسبية بوظائف ومراحل اليت سوف نتطرق إليها يف هذا 

:أوال

األربعيفالرئيسيةالوظائفخصلتتاملنظمة،ضمنالوظائفمنجمموعةاحملاسيبالنظاميؤدي:الوظائف
1:التالية

تنوختزيمجع وأحداثياتلعمأي،حصروفعاليةبكفاءةاملنشأةياتلوعمنشطةاملتعمقةالبيا

ت(أوليةموادصورةيفاملنشأةبنشاطمتعلقة ؛النظاممدخالتلمتث)بيا
تومعاجلةلتشغي خيص؛لوالتفوالتصنيالفرزياتلعمعربالبيا
تقاريرإعدادمعالقرارالختاذالعالقةذاتاملستفيدةافاألطر إىلمفيدةحماسبيةوماتلمعتوليد

إدارية؛
تومعاجلةلتسجيتؤكداليتالكافيةالرقابةمني أيضا،وتؤكدبدقةلاألعمانشطةاملتعمقةالبيا

تذههمحاية ؛األخرىاملنشأةلوأصو البيا
عمىينعكسوحمتواهالتقريرلفشكة،لمستقفوظائليستيهفاهببعضفالوظائذههارتباطاملالحظنم

.املعاجلةياتلوعمالنظاممدخالت
:احملاسيبالنظاملوظائفمفصلشرحيليفيما

تجتميع-01 ئقبوساطةالعملياتبيا :األصليةالو
تعلىولاحلصتالبيالعملية إدخاعليهايطلقاليتاملرمحةهذهتشمل لوتسجيياتلالعمنظامنمالبيا

تذهه ئاملستنداتيفالبيا تصحةنم، التحققاملالئمةقوالو نمالتأكداملستندات،ىلعجيل وتسالبيا

.وكماليااملستنداتمشولية

.81مرجع سبق ذكره ،ص:،املنهج احملاسيب يف البنوك التجارية_التأصيل وإطار التطبيق،السيد حممود السيد الناغي1
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املعاجلة:عمليات-02
تمعاجلةنشاطيعترب تحتويلعلىينطويحيثاملعلومات،نظامجوهرالبيا معلوماتإىلاخلامالبيا

.و املدخالتاملعاجلةمنكلعلىتعتمدفاملخرجاتلالستخدام،قابلة
:املعلوماتتوليد-03

:هياحملاسيباملعلوماتلنظامالثالثةالوظيفة
منيميتاألنظمة اليدوية،ففياخلارجينينملستفيديتاالقرار الختاذلإلدارةاملفيدةاملعلوماتتوفري

.اإلداريةوالتقاريراملاليةمالقوائرئيسيتنيفئتنييففتصنتقاريرل شكىلعوماتلاملعلكت
تمراقبة تاألصولعلىفعالةرقابةمنيأيالبيا رئيسية.أهدافلتحقيقوذلكوالبيا

.1احملاسيبماتو املعلنظاممراحل:اني
تمنجمموعةمننظامكأياحملاسيباملعلوماتنزايتكون ،واليت ألجلهقامالذيهدفهلتحقيقاملكو

(خمرجات)               املالية،القوائم]معاجلة[والتلخيصوالتبويب،التسجيل)مدخالت(املاليةاألحداثيفتتمثل
اإلخراج.ةمرحلهيالثالثة،املرحلة،املعاجلةاإلدخالهيمن ثالث مراحليتألفأي نظام

تثبتمبستندات واملوثقةاملنشأةيفتتماليتاملاليةالطبيعةذاتاملعامالتعنعبارةهي:املدخالت-1
تيفتتمثلاحملاسبيةاملعلوماتنظاممدخالتحمددة،بتواريخوقوعها املدخالت ختضعهذه،األوليةالبيا

اليومية، ويتمبدفرتيدعىخاصسجليفاملاليةاملعامالتذلكقيودتسجيلعمليةخاللمنللمعاجلة
اإىلاملذكورالسجلمناحملاسبيةالقيودترحيل العام،بسجل األستاذيسمىآخرسجليفاملختصةحسا

تترصيديتمث اواستخراجاحلسا تتبع زمنيةفرتاتخاللوذلكحساب،كلطبيعةحسبأرصد

.االقتصاديةالوحدةولطبيعةاحلسابلطبيعة
.          معلوماتشكلعلىمنهالالستفادةقابلةخمرجاتإىلحتويل املدخالتعملياتهي:املعاجلة-2
وذلكالسابقة،املرحلةمنعليهااحلصولاليت تتماحملاسبيةاملعلوماتعرضخاللمنتتم:املخرجات-3
يفللمحاسبةاألساسياهلدفحتقيقإىلمبجملهادفاليتاألخرىوالتقاريراملاليةالقوائمإعدادخاللمن

.املهتمنيأوالعالقةاألطراف ذاتاحملاسبية إىلاملعلوماتتوصيل

.131ص:،بق ذكره مرجع س،،نظرية احملاسبةحسني القاضي ومأمون محدان1
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1:امهقسمنيإىلمنيااملستفيدةةهاجلحسبالتقاريرتقسيموميكن

املاليةاملعلوماتوتتضمنالداخليةاإلدارةقبلمنالستخدامهااملعدةالتقاريرهي:داخليةتقارير
دفالنظامينتجهااليت تإىلإيصاهلااحملاسيب  بشكل تقاريراملنشأةداخلاملختلفةاإلداريةاملستو

.ماليةوقوائم
وتتضمناخلارجيني،ملستخدمنياملعدةاملاليةالقوائممتثل:خارجيةتقارير:

كالبنوكحمددةأطرافاحتياجاتملقابلةخاصغرضأواستخدامذاتخارجيةتقارير

.املاليةاألوراقوسوقوالضرائب
األطرافلكافةاملشرتكةاالحتياجاتملقابلةعامغرضأواستخدامذاتخارجيةتقارير

التدفقات وقائمةالدخلوقائمةاملايلاملركزقائمةوتتضمناالقتصادية،لوحدةواملهتمنياملصلحةذات

تمدققوتقريراإلدارةجملسوتقريرامللكيةحقوقيفالتغريوقائمةالنقدية .احلسا

،مرجع سابق ،ص:132. ،نظرية احملاسبة حسني القاضي ومأمون محدان 1
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ت:الثالثاملبحث احملاسبيةواملعلوماتالبيا
تىلعداللةللوماتلاملعلفظميستخد فلطر منفعةذاتتصبحلكيالهحتويأواهيز هجتثبيا

.معنيشيءموضوعلحو عنأوفمعار لحتماألخبارنمجمموعةيهوماتل،فاملعاهإليحيتاج
مقيالاهاختاذمتاليتالقراراتللكأساسيومصدراإلنتاجلعوامنملعاماومةلاملععرفتفقد

تأوقحقائنععبارةيهوماتلاملعنأكما،تسيرييةجراءات .آخرشيءأيهمفأومالحظاتأوبيا
تتعريف:األولبلاملط بينهاوالفرقاحملاسبيةوماتلواملعالبيا
تتعد تاحملاسبيةوماتلواملعالبيا يفاهاستخدامميتما،وغالبااحملاسبيةوماتلاملعملنظأساسيةمكو

ريةهجو اختالفاتنمماهبينمامرغواحدمعىنىلعالداللةوبقصددفةامرت حاتلكمصطيةلالعماحلياة
تمو همف،يعد .حيثاليومياالستخداميفلجدللاملثريةميهاملفانموماتلواملعالبيا

بنيالتمييزنمبدالأنوالباحثنينمالعديدويرى،ومنيهاملفنذيهبنيواضحمتييزعدك ناهنإ
ىلعيطلقمااكثري كلذلاإلدارية،يةلالعميفاهودور احملاسبيةاملعلوماتلدارسةلكمدخالتالينيومنيهاملف

ت .1الكامنةوماتلاملعاسم البيا
تتعريف:أوال احملاسبيةواملعلوماتالبيا
تتعريف-1 تمصطلحيشري:البيا نظامبواسطةومعاجلتهاوختزينهامجعهامتاليتاحلقائقإىلالبيا

تإىليشرياملعلوماتمصطلحأنحنييفاملعلومات، تصبح ذاتحىتومعاجلهاتنظيمهامتاليتالبيا

.اختاذا لقرارلعمليةكأساسوتصبحمعرفةوتضيفمعىن،
تعرفتحيث 2:اهمننذكرمتنوعةومتعددةتعريفاتالبيا

مالئمبشكلواملفاهيماحلقائقبتمثيلمتقو اليتوالرموزاألجبديةواألحرفاألعدادعنعبارةهي
حقائقنععبارةهيأينتائجإىللتتحولاألجهزةأواإلنسانقبلمنومعاجلتهاوترمجتهاإيصاهلاميكن من

.القراراتاختاذيفالهمعملستلنسبةاملعىنحمدودةأو أرقام

،جامعة اجلزائر ،أطروحة دكتورة يف العلوم االقتصاديةإصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف ظل أعمال التوحيد الدوليةأمهية ،مداين بلغيث1
.46،45:ص،2004،

.52ص،أساسيات نظم املعلومات احملاسبية ،بق ذكره سإبراهيم اجلزراوي وعامر اجلنايب مرجع 2
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تمتثل اتشغيلهايتماليت)املدخالتاألويل(املوادالبيا املعلوماتاستخراجدفاحملاسيبالنظاميفوإدار
توتعرب وليسبدرجة كبريةرخييةداللةذاتوهيمنظمة،وغريمبوبةغريأوليةو إشاراتحقائقعنالبيا

لتايل،القراراتاختاذيفأثرليا ق وتقديراتوحقائقيصوريفنوتكو بسيطةاقتصاديةقيمةذاتيهفو

.املباشرلالستخداماحلاالتنمالكثرييفمعدةغرييهو البعض،اهبعضنعةلمستق
إىليذهبوالذياحملاسيباملعلوماتلنظامالنهائياملنتجاملعلوماتمتثل:احملاسبيةاملعلوماتتعريف-02
تفهياحمليطة،البيئة ايؤكدمما،فعليةاقتصاديةوقائعوأحداثعنلتعربوتشغيلهامعاجلتهامتتبيا أ

دةيفتساعد .1القرارات املناسبةاختاذعمىمستخدميهاقدرةز
اعمىاملعلوماتتعرف تأ املعلومات عرفت،كماالقراراتمتخذتقديراتمنتغريأنميكناليتالبيا
تا احلايل أواالستخداميفقيمةهلاواليتللمستقبل،نفعاأكثربشكللتصبحمعاجلتهامتتاليتالبيا

.منشأةأيمواردمنمهممورداملعلوماتتعتربإذن،قرارات مستقبليةاختاذيف
تبنيالفرق:نيا احملاسبيةواملعلوماتالبيا

تبنيالتمييزيفاألساسوهقيلاملتلقبنماالستفادةمعيارإن يستفيد:وحىتومات،لواملعالبيا
تنمقيلاملت 2:امهأساسيتنيخباصتنياألخريةذههلتتصنأجيبالبيا

تتقوعندما:املعرفيةاإلضافة-01 معلومات،إىلتتحولاملتلقيعندعدم املعرفةحالةمنلتقليلالبيا
تمبحتوىمسبقايعرفاملتلقيكانإذاأما االبيا لتايلمعرفيةإضافةأيتشكلالفإ ال ميكنهو

.منهااالستفادة
تبنيالتمييزيتمأي املعيار هذايسمىاملستفيد،املتلقيالشخصىعلاملعيارهذاوفقواملعلوماتالبيا

تيعتربأفيعكسمالشخصلنسبةمعلوماتيعدماألناملتلقي،الشخصمبعيار لشخص لنسبةبيا

.صحيحوالعكسآخر
تتتحولحىت:االرتباط-02 تهذهتكونأنجيبمعلوماتإىلالبيا أومعينةمبشكلةمرتبطةالبيا

تاملتلقي،قبلمنبشأنهقراراختاذيتممعنيحدث املتخذ القراريفتؤثركانتإذامعلوماتتعدفالبيا

.55مرجع سبق ذكره ،ص:،للمؤسسات يف ظل أعمال التوحيد الدوليةأمهية إصالح النظام احملاسيب ،مداين بلغيث1
.10:صحممد يوسف حفناوي مرجع سابق،2
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أو القرارتغيريإىلتؤديأو،ميلساملتخذالقرارأنتؤكدأنوإما،ميلسقراراختاذإىلتؤديأنإمافهي

تيعتربمانفإكلذل،لهتعدي .أخرىأوقاتيفوماتلمعإىللتتحو قدمعينةحلظةيفبيا
تهياملعلوماتإذن ،أيلالستخداممعدةوأصبحتالتشغيليةالعملياتطريقعنمعاجلتهامتتبيا

أما .اإلدارةمقدميتويفاملستفيدينخيدم احتياجاتمبااألمورتوضيحيفمعىنوذاتمفيدةأصبحت
ت أو أرقاأوحروفارموزا أويئةمعينةأحداثعنتعربجمردةحقائقعنعبارةأنياالقولفيمكنالبيا

عليها الالزمةالعملياتإجراءدف خمتلفةمصادرمنمجعهايتممرتبةغريبصيغةتكونقدبيانية،رسوم
اخلام املادةهيختصارأوالقرارات املختلفة،اختاذيفمنهااالستفادةميكنمعلوماتإىللتحويلهاوترتيبها

.املعلوماتإلنتاجالالزمة
احملاسبيةمعلوماتللالنوعيةاخلصائص:الثايناملطلب
تمستخدميبتزويدجناحهاعندالرئيسياحملاسبةهدفيتحقق اختاذيفيلمفيدةمبعلوماتاملاليةالبيا
من الصفاتجمموعةاملعلوماتهذهيفتتوافرأفمنبدالذلكيفتنجحوحىترشيدة،اقتصاديةقرارات

منللمعلومات احملاسبيةالنوعيةاخلصائصعميهايطلقاليتاخلصائصهذهأيمناقشةوميكنواخلصائص،

القابلية:األربعهياألساسيةالنوعيةواخلصائص.الدوليةاحملاسبةملعايريوفقااخلصائصهذهاستعراضخالل

1:التايلالنحوعلىوهي.للمقارنةوالقابليةاملوثوقية،املالئمة،للفهم،

والنشاطاتاألعماليفاملعرفةمنمعقولمستوىاملستخدمنيلدىأفيفرتض:ملفهمالقابلية-01
جيب فإنهيكن،وميماالعناية،منمعقولبقدراملعلوماتدارسةيفالرغبةلديهموأنواحملاسبة،االقتصادية

تتضمينهاجيباليتاملعقدةاملسائلحولاملعلوماتاستبعادعد من الصعبأنهعلىاعتمادااملاليةالبيا
القرارات صانعيحلاجاتمالئمةاملعلوماتهذهدامتمااملستخدمني،بعضقبلمنفهمهاجدا

.االقتصادية
خاصيةاملعلوماتومتتلكالقرارات،متخذيحلاجاتمالئمةاملعلوماتتكونأفجيب:املالئمة-02

مللمستخدمنياالقتصاديةالقراراتعمىتؤثرعندمااملالئمة واحلاضرة املاضيةاألحداثتقييميفمبساعد

.7،8:،ص2009،الطبعة الثانية،،األردن،دار وائل للنشرمعايري احملاسبية واإلبالغ املايل الدولية،حممد أبو نصار ومجعية محيدات1
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لتايلتصحيحياأواملاضيةتقييمايتكيدأو،واملستقبلية األحداث بشأنالتأكدعدحالةمنختفض،و

.املستقبلية
1:التاليةاخلواصفيهاتتوافرأنمنبدالمالئمةاملعلوماتتكونوحىت

املستقبليةألحداثالتنبؤعمىاملعلوماتهذهقدرةأي:التنبؤعمىالقدرة.
بيانعلىالقدرةاملناسب،الوقتيفاملعلوماتعمىالقرارمتخذحصولوهي:املناسبالتوقيت

العكسية.التغذيةأيالسابقةوالتنبؤاتالتوقعاتاجتاهالفعلردودقيمة
يؤثرأنميكنحتريفهاأوحذفهاكانإذاماديةذاتاملعلوماتعتربت:)املادية (النسبيةاألمهية-03
تعمىاعتمادااملستخدمونيتخذهااليتالقرارات االقتصاديةىعل حجم علىاملاديةوتعتمداملالية،البيا

املادية خاصيةفإنوعميهالتحريف،أواحلذفإىلتؤدياليتاخلاصةالظروفضمناملقدراخلطأأوالبند

احداتضع .مفيدةتكونلكياتتصلأناملعلوماتعمىجيبإذأساسية،خاصيةأل
إذااملوثوقيةخاصيةوماتلاملعومتتلكموثوقة،نتكو أفجيبافإمفيدةاملعلوماتلتكون:املوثوقية-04

قبصدتعربوماتلكمعاملستخدمنيلقبنماهيلعاالعتمادنوميكوالتحيز،امةاهلاألخطاءنمخاليةكانت
لمعقو لبشكهعنتعربنأاملتوقعنمأوهعنتعربنأيقصدعما
األحداث األخرىواملاليةالعملياتبصدقمتثلأفجيبموثوقةاملعلوماتلتكون:الصادقالتمثيل-05
ااملفروضمناليت متثلجيب أناملثال،سبيلعلىومعقول،بشكلعنياتعربأناملتوقعمنأومتثلهاأ

االلتزامات ملكيةو أصولعنياينشأاليتاألخرىاألحداثواملاليةالعملياتبصدقالعموميةامليزانية

.ملقاييس االعرتافوفقاالتقريروضعبتاريخللمنشأة
نماليتاألخرىواألحداثاملاليةياتلالعمصادقامتثيالوماتلاملعلمتثلكي:الشكلفوقاجلوهر-06

االقتصاديةاهوحقيقتاهر هجلو طبقاوقدمتاهعناحملاسبةمتتقدنتكو نأالضرورينفما،لهمتثاأاملفرتض
لكتمعمتطابقادائماليساألخرىواألحداثاملاليةياتلالعمرهوجو فحسب،القانوينالهلشكوليس
.القانوينالهشكيفرةهالظا

.9:،صمرجع سابق ،معايري احملاسبية واإلبالغ املايل الدولية،حممد أبو نصار ومجعية محيدات1
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تحتتويهااليتملعلوماتأنجيبموثوقةتكونحىت:احلياد-07 التحيز،منأي خاليةحمايدة،املاليةالبيا
تتعتربوال حلقيقاحلكمأواختاذ القراراتعمىيؤثراملعلوماتعرضأواختياركانإذاحمايدةاملاليةالبيا

نصاف دونبعدالةحتددأنجيباحلقائقأنيعين.سلفاحمددةحصيلةأونتيجة ة،و ذلكويتطلبحما
1:التحيزمننوعنيجتنبمراعاة

القياسأداةيفحتيز.
واإلفصاح.القياسبعمليةالقائمشخصقبلمنحتيز

تمعدوليتعامنأنمالبد:احلذر-08 نملكثريواملالزمةاحمليطةالتأكدعدحاالتمعاملاليةالبيا
مصنعلللاحملتماالقتصاديالعمروتقدير،لتحصيللاهفيكاملشكو نالديو يةلقابلمث،فوالظرو األحداث
إلجيادمثاليسمحالاحلذرممارسةنإحتدث،نأناملمكنماليتالتعويضاتمطالباتوعددواملعدات

لاللتزاماتمتعمدةمبالغةأولوالدخللألصو متعمدليلتقأوا،هفيمبالغخمصصاتأوسريةاحتياطات

تنألواملصروفات، .املوثوقيةخاصيةلكمتتنلافإهيلوعحمايدة،نتكو نلاملاليةالبيا
تيفاملعلوماتإن:االكتمال-09 وأيوالتكلفة،املاديةحدودضمنكاملةتكونأنجيباملاليةالبيا

لتايلمضللة،أوخاطئةجيمعهاأنميكناملعلوماتيفحذف حيث منوضعيفةموثوقةغريتصبحو

.مالءمتها
مرورعلىللمنشاةاملاليةللقوائممقارنةإجراءمناملستخدمونيتمكنأفجيب:للمقارنةالقابلية-10

القوائم املاليةمقارنةمكاينيكونأنجيبكمااألداء،ويفاملايلمركزهيفاالجتاهاتحتديدأجلمنالزمن
نفانان هوماملايل،املركزيفوالتغرياتواألداءاملالية،ركزهااملالنسيبالتقييمأجلمناملختلفةللمشاريع

بتأساسىلعمتتنأجيباألخرىواألحداثةاملتشااملاليةلعملياتاملايلاألثروعرضقياسيةلعم

.املنشآتلكيفةلمتماثوبطريقةاملنشاةنضمنالزممرورىلع

،ص:9. ،مرجع سابق ،معايري احملاسبية واإلبالغ املايل الدولية 1حممد أبو نصار ومجعية محيدات
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:خالصة
حتتاجهااليتللمعلوماتالرئيسيةاملصادرأحدفهياملنظمة،ضمناملعلوماتنظموأقدمأهممناحملاسبةتعد

تكافة اكمااخلارجية،واجلهاتاإلداريةاملستو تمنهائالكماتعاجلأ طرق وأساليبعربالبيا
الدورهذاوتؤدي احملاسبةاملنظمة،ضمناملعلوماتأنظمةبقيةمعاملتشابكةعالقتهاإىلإلضافةمتعددة
متتالية هي خطواتيف ثالثالرئيسيةمعاملهاتتعددومتكاملةومتسلسلةمرتابطةعملياتخاللمناملتميز
تشكلعلىومتثيلهااملنشأة،بنشاطاملتعلقةالعملياتحصر والسجالتالدفاتريف،وتسجيلهاأوليةبيا

تومعاجلةتشغيلوكذا احملاسبية هذهلتحولعليهااملتعارفاحملاسبيةاملبادئمنجمموعةظليفاألوليةالبيا
ت األطرافإىلاملعاجلةاملعلوماتإيصالمعاملستفيدينخدمةيفتوضعاقتصاديةمعلوماتإىلالبيا

.ماليةوتقارير قوائمشكلعلىاملستفيدة
تقوم متكاملةبطريقةتعد،حبيثالبعضبعضهامعاملرتابطة اإلجراءات احملاسبيةمنشبكةميثلالنظامهذا

تمجيعالقرارات يفاختاذيفاألساستعترباليتاملالئمةاملعلوماتبتوفري .االقتصادمستو
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متهيد:

الشروع،يبدأ يفالتدقيقحملاملؤسسةعنمتهيديةمعلوماتعلىوحيصلتعيينهصحةمناملدققيتأكدأنبعد
نتيجةعلىيرتتبألنه،ذلكالداخليةالرقابةنضاموتقييمدارسةمنتنطلقواليتاحملاسيبالتدقيقعمليةتنفيذيف

تمدققبهيقومالذيالفحصونطاقمدىحتديدالتقييمهذا اتضحإذافإنهالتقييمهذاأساسوعلىاحلسا
مجكبريجزءخيتصرأنيستطيعفإنهوفعالسليمالداخليةالرقابةنضامأنللمدقق حالةيفأماالتدقيقمن بر

القوائمعناصربتدقيقيقوممثالفحص ومنونطاقمدىلتوسيعامضطر يكوناملدققفإنالنظامهذافعاليةعدم
:إىلالتطرقالفصلهذايفسنحاول،وعليهأريهتدعمإثباتأدلةومجعاملالية

.الداخليةالرقابةنظاموتقييمدارسة- 

حصول على أدلة اإلثبات (املعلومات).- 
تدقيق عناصر القوائم املالية.- 
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الداخليةالرقابةنظاموتقييمدارسة:املبحث األول
حملاملؤسسةعنعامةصورةخذأنبعدوهذااملطبقالداخليةالرقابةنظامودارسةبفهماملدققيقوم

إىلالعنصر التطرقهذايفنقوموسوفذكرها،سبقاليتاملبدئيةالتدقيقإجراءاتخمتلفبتتبعويقومالتدقيق
مج تقييممث إىلومنالتمهيديةإلجراءاتالقيامبعدبتحضريمهااملدققيقوماليتالعملو أوراقالتدقيقبر

.الداخليةالرقابةنظام
مجإعداد :املطلب األول التدقيقبر

اإلجراءاتإلمتاموملساعديهلهعملخطةبوضعاملدققيقومالتمهيديةاإلجراءاتكافةمناملدققانتهاءبعد
مجوفقاخلطةهذهوترتجمالتدقيقلعمليةالفنية خاللمنالعنصرهذايفسوف نتطرقماوهذامرسوم،بر

مجتعريف .وأنواعهأهدافهومعرفةالتدقيقبر
مجتعريف:أوال وأهدافهالتدقيقبر

مج منحتتويهوماوالسجالتالدفاترتدقيقيفسيتبعهاواليتاملدققعملخطةعنعبارةالتدقيقبر
ت، هذهحتقيقسبيليفستتخذاليت،واخلطواتحتقيقهاالواجباألهدافعلىاخلطةهذهحتتويكمابيا

اءاحملدد،والوقتاألهداف .1تنفيذهاعناملسئولوالشخصخطوة،كلإل
مج 2:منهاضاأغر عدةخيدموالرب

تنفيذهااملدققيطلبتفصيليةفنيةتعليماتأيضاوهوأعمال،مناملدققبهيقومأنجيبملاملخصأنه
مجدوريتهناومنتدقيقه،متمباأياملنتهيلعملسجلوهومساعديه،من رقابةإدارةكونهيفالرب

.عمليةكليفأمضيتاليتاملساعدينوعددالتدقيقعمليةتتبعبواسطتهااملدققيستطيعوختطيط
مجوضعللمدققميكنال:التدقيقبرامجأنواع:نيا يقوماليتاملؤسساتكامليفللتدقيقموحدبر

امؤسسةلكلألنالقطاعنفسيفتنشطاملؤسساتهذهكانتلوحىتبتدقيقها على سواءخصوصيا
ظروفمؤسسةفلكلا،املتواجدةاحملاسبيةواملعلوماتاملعطياتحجممستوىعلىحىتأواهلدفمستوى
:مهاالتدقيقبرامجمننوعنيهناكنالقولوميكنغريها،عنمييزهاوماااخلاصةالعمل

تتدقيقعلم،هللاعبدأمنيخالد1 .223،ص0200،،األردنوائلدار،)والعلميةالنظريةالناحية(احلسا
.223،صنفسهمرجع ،هللاعبدأمنيخالد2
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تدخل يفاليتاخلطواتكافةعلىحتويبتةمطبوعةمناذجوهي:مقدمامرسومةأوبتةتدقيقبرامج-
بعض التعديالتمنختلوالانهغريملهامهم،أدائهمأثناءومساعديهاملدققايتقيدالتدقيق،عملياتكافة

تمنعليهحيصلماضوءيفأكثرأونقطةيف عديدةامز الربامجوهلذهاملؤسسة،منومعلوماتبيا

:1أمهها
ا .إتباعهاالواجبالعملخلطواتواضحةصرحيةتعليماتتعتربأ

ا .الكبريةاملؤسساتيفضروريةأ
ا .وختصصهوكفاءتهخربتهحسبكلومساعديهاملدققبنيالعملتقسيمعلىتساعدبلمتكنأ
ا دونحتولكماالضرورية،اخلطواتأواإلجراءاتبعضاختاذعنالسهوعدمإىلاملدققتطمئنأ

.اخلطواتلبعضالتكرار
ستعماهلا املساعدغيابحالةيفوقتضياعأوعناءدونالعمليتممأنمساعدأييستطيعو

.العملهذامثلبهاملنوطاآلخر
مجويعترب كمااملنازعات،حاليفكدليليستخدموبذلكدائه،املدقققاممباكامالسجالالرب

.املساعدينعلىرقبةامكأداةيستخدم
،هذهمنلرغملكن عمليا روتينيةإىلالتدقيقخطواتحيولأنهالربامجمنالنوعهذاعلىيعاباملزا

ميكنلديه، ولكنواالبتكاراإلبداعروحيقتلأنهكماالشخصي،وتقديرهاملدققتفكرياستقالليةمنتنقص
مإبداءعلىدومامكتبهموظفياملدققشجعماإذاأيضاالعيوبهذهتفادي الربامجعن تلكمالحظا

االيتالتعديالتواقرتاحاملوضوعة مج الثابتمبراجعةاملدقققيامإىلإضافةمناسبة،يرو .الرب
الواجبالتفصيليةاخلطواتوتركالتدقيق،لعمليةالرئيسيةاخلطوطحتديديفتتمثل:متدرجةتدقيقبرامج-

بعملية التدقيق،القيامأثناءتقريرهايتمأيالتدقيق،عمليةيفالشروعبعدماإىلاالختباراتوكميةإتباعها
ماستغاللمناملوظفنيالنوعهذاوميكن النوعيف هذاميزةوأهمم،احمليطةالظروفمعوالتماشيخربا

تطرأ خاللقداليتاحمليطةالظروفمعالتفاعلمنالتدقيقعمالللقائمنييسمحكونههوالربامجمن

.احللولفعاليةمنحتدقدمسبقةقيودأوشروطدونالتدقيق،بعمليةالقيام

تتدقيقعلم،هللاعبدأمنيخالد1 .224:،صمرجع سابق،)والعلميةالنظريةالناحية(احلسا
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وبراهنيأدلةمنالربامجمجيععلىحتتويمتكاملةجمموعةتشكلالعملأوراقإن:العملاوراق
تمناملدققعليهحتصلوما لتعريفهانتطرقسوفألمهيتهاونظراالتدقيقأثناءومعلوماتبيا

.وأغراضهاوأنواعها 
متاليتلإلجراءاتاملدققاحيتفظسجالت"االعملأوراقتعرف:العملقراأو تعريف

خاللإليهااملتوصلوالنتائجعليهااحلصولمتاليتواملعلوماتمت إجراؤهااليتواالختباراتتنفيذها،
.1"التدقيقبعمليةقيامه

مهارئيسينينوعنيهناك:العملاوراقأنواع:
تعلىالدائمامللفحيتوي:الدائمامللف االستمراريةصفةهلااليتواملستنداتالبيا

تعلىالدائمامللفوحيتويالتغريدائمةواليت ليستالنسبية، :أمههابيا
2:يليماتشملاملؤسسةعنأساسيةمعلومات

.املؤسسةأعماللطبيعة،ملخصالداخليوالنظامالتأسيسعقد
.توقيعهممننسخمعاإلدارةعناملسؤوليةوعناوينأمساء

.املؤسسةأقسامملختلفتنظيميخمطط- 

.الداخليوالضبطاحلسايبالنظامعلىمعلومات- 
حولاتفاقيةأية،أوالتقاعدصندوقأوالتعاقديةاخلدمةنظاموتشمل:واالتفاقياتالعقود- 

حتوزيعيفاملشاركة عقودالثابتةاملوجوداتشراءعقودمن،نسخواملوظفنيالعمالمعاألر

.أخرىعقودأيةو،القرتض،عقودللموجودات الثابتةاإلجيار
تصور-  .الداخليةالرقابةنضمعنملخصوالسابقةاألعواميفالضريبيةالبيا
حيويوالذيجاريمبلفاملدققحيتفظالدائمامللفإىلإلضافة:اجلاريامللف

تتلكوهيعمل التدقيقأوراقعلى :ذلكمثالألخرىفرتةمنتتغرياليتواملستنداتالبيا
مج-  احلاليةللسنةجعةااملر بر

.81:،ص2004،عمان ،األردن ،للنشروائل،داربعة الثالثة طال،والعلميةالنظريةالناحيةمنالتدقيقإىلمدخل،التميميهادي1
.124-122،ص:1976الزمان ،بغداد ،العراق ،الطبعة الثانية ،مطبعة،احلديثالتدقيقأصول،الطحانصبيح2
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التدقيقعمليةختصواليتسالتااملر مننسخة- 

.للتدقيقاخلاضعةاملاليةالقوائممننسخة- 
تقيودمننسخة-  للملفيضيقأنللمدققوميكنالعكسية،والقيود،اإلقفالالتسو

تأومستنداتأياجلاري إضافتهاضرورةيرىأخرىبيا
:العملرقاأوأغراض:لثا

:منهاأغراضعدةاملراجعةعملأوراقختدم
األوجهوتنسيقلتنظيممهمةأداةتعتربالتدقيقعملأوراق:التدقيقعمليةوتنسيقتنظيم-1

ومتابعةمساعديهعلىاإلشرافالعملأوراقخاللمناملدققيستطيعحيثالتدقيقعمليةلتنفيذاملختلفة

مجواملوضحةاملوضوعةاخلطةحسبسري العمل .إليهااملتوصلالنتائجتقييممثومنالتدقيق،لرب
تأوللمعلوماتمصدرا مهماالتدقيقعملأوراقتعترب:للمعلوماتمصدر2- يرىاليتالبيا

غريهاأوجداولأومالحظاتشكليف،أواحملايدالفينرأيهحيويعلىالذيتقريرهيفذكرها سواءاملدقق

.من اإليضاحات
أعطاهالذيجعااملر لرأيمتيناوأساساقودليالالتدقيقعملأوراقتعترب:املدققريأتدعيم3-

.أعماهلاونتائجللمؤسسةاملايلللمركزومتثيلهااملاليةالقوائمعدالةمدىتقريره حوليف
أمامقانونيةكحجيةأوإثباتكدليلاستخدامهاميكنالتدقيقعملقاأور :القانونيةاحلجية4-

مأوالقانونيةللمساءلةاملدققما تعرضإذالقضاء املعقولةاملهنيةالعنايةبذلعدمأووالتقصريإلمهالا

.أدائه لعملهعند
بدايتهعندللمدققمهمامرجعاسابقةسنةيفالتدقيقعملأوراقتعترب:قادمةملراجعاتأساس-5

.املؤسسةلنفسالحقةسنةيفالتدقيقلعملية
الداخليةالرقابةنظاموتقييمفحصطرق:املطلب الثاين 

التدقيق معايريأنكماالداخليةالرقابةلنظامفهمعلىاحلصولاملدققعلىفإنوكفءفعالتدقيقألجل
وفهم دراسةوألجلالداخليةالرقابةوفهمدارسةيتطلباألمريكيةالتدقيقمعايريمنالثاينواملعيارالدولية
إىل مثومنوأقسامهاأهدافهاوذكرتعريفهاخاللمنالداخليةالرقابةنظامإىلنتطرقسوفالداخليةالرقابة

.الداخليةالرقابةنظاموتقييمفحصأساليب
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.وأهدافهاالداخليةالرقابةنظامتعريف:أوال

اأصوهلاحلمايةاملؤسساتتستخدمهااليتاإلجراءاتالوسائلكلالداخليةلرقابةيقصد ،وللتأكد وجمودا

تودقةصحةمن .الفعاليةوحتقيقاملؤسسةيفاإلنتاجيةالكفايةولرفعاحملاسبيةالبيا
ت،دليل،املعايري،التعليمات،اإلجراءات،األنظمة،السياساتالتنظيمي،اهليكلالوسائلهذهوتشمل احلسا

ت .الداخلي،والتدقيق،القيود،التقاريرالتقديريةاملواز
1:اآليتيفالداخليةالرقابةأهدافحصرميكن

استخدامسوءأواختالسأوتالعبأيمناملؤسسةأصولمحاية.
قرارات أيةاختاذقبلعليهااالعتماددرجةحتديدإلمكانلدفاتراملسجلةاحملاسبيةالدقةمنالتأكد

.مستقبالخططرسم أيأو
املتاحةاملوارداستخدامعلىالرقابة.
د .للمؤسسةاإلنتاجيةالكفايةز
االختصاصاتوحتديدواملسئولياتللسلطاتنظاموضع.
حمتملةأضرارتسبباليتاألحداثاكتشافأوملنعبفاعليةالداخليةالرقابةنظاميعمل.
.الداخليةالرقابةأقسام:تيا 

2:هيأنواعثالثةإىلالداخليةالرقابةتقسيمميكن

دف:اإلداريةالرقابة1- حتضريإىلوستنداملرسومة،السياساتوإتباعاإلنتاجيةالكفايةرفعإىلو

تواإلداريةالتقارير املالية .ذلكوغريالتدريببرامجواإلنتاجوتقاريراإلحصائيةوالدراساتالتقديريةواملواز
دف:احملاسبيةالرقابة2- وتعتمدعليها،االعتمادومدىللمعلوماتاحملاسبيةالدقةاختبارإىلو
توحفظاملزدوجالقيدطريقةوإتباعاآليلللحاسباألمثلاالستخدامعلىهذه الرقابة .مراقبةحسا

الضبطويعتمدالتلف،أوالضياعأوالسرقةمناملوجوداتمحايةإىلويهدف:الداخليالضبط3-
.املتعارضةالواجباتوفصلواالختصاصات،الصالحياتوحتديدالعمل،تقسيمعلىالداخل

.652:،ص2005،مصر،اإلسكندرية،اجلامعية،الداراملالرأسأسواقوعوملةالدوليةاملراجعة،لطفيأمحدالسيدأمني1
.653،مرجع سابق ،ص:املال رأسأسواقوعوملةالدولية،املراجعةلطفي أمحدالسيدأمني2
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الداخليةالرقابةوتقييمفحصأساليب:لثا

:1منهاللتقييمأساليبعدةهناك
الالزمةاملعلوماتعلىللحصولاألسئلةقائمةطريقةاملدققيستخدم:األسئلةقائمةطريقة-1

تإنتاجيفالنظمهذهفاعليةمدىعلىوللحكمااللكرتونية،النظميفالرقابةعلى مقوماتللتعرف البيا

.احملاسبية
تدقيقإلجراءاتبياينعرضعنعبارةهيالنظمخرائطإن:النظمخرائطحتليلطريقة2-

ت .حمددةدورةيفنظام أويفالبيا
كشوفإنالسابقتني،للطريقتنيمكملةالطريقةهذهتعد:األخطاءكشوفاتفحصطريقة3-

إناملختلفة،لتطبيقاتاخلاصةالتشغيلعملياتخاللاكتشافهامتاليتالفعليةتبني األخطاءاألخطاء
بيانعلىوالرباهنيألدلةاملدققتساعدلتصحيحهااتبعتاليتاإلجراءاتعلىاألخطاء والتعرفحتليل

دقةلضمانعليهااالعتمادمدىتقريرعلىاملدققوتساعداملتبعة،الرقابةإجراءاتوالقوة يفالضعفنواحي

ت .احملاسبية وسالمتهاالبيا
عملياتمنعمليةلكلاملؤسسةيفاملتبعةاإلجراءاتبوصفاملدققيقوم:الوصفيالتقرير-4

للمؤسساتمناسبةوهيعنهااملسئولومناملستعملة،والسجالتاملستنداتونوعيةا،يقومالنشاط، ومن

.2املطولالشرحصعوبةعليهاويعابالصغرية واملتوسطة،

.654سابق ،ص:احلسبان ،مرجعسويلمهللاعطا1
تهللا ،عبدأمنيخالد2 .239ص:،سبق ذكره مرجع،علم تدقيق احلسا



التطبیق العملي للمدقق داخل المؤسسة االقتصادیة الفصل الثالث:       

49

اإلثباتأدلةعلىاحلصول:املبحث الثاين
تلألدلةجتميععمليةهوذاتهحديفاحملاسيبالتدقيقإن إبداءمنمتكن املدققأساسهاعلىاليتواإلثبا

.ومقنعةقرائن كافيةعلىحيصلأنللمدققوريالضرمنفإنهمثومنالتدقيقحملالشيءحوليهار 
تعريف األدلة اإلثبات وأنواعه:املطلب األول

يف هذا املطلب مع الشرحسوف نتطرق إىل تعريف األدلة اإلثبات وأنوعها
:اإلثباتأدلةتعريف:أوال 

اعلىتعرف راية الفينأساسهاعلىيبنياستنتاجاتإىلللتوصلاملدققعليهاحيصلاليتاملعلومات"أ

1."احملايد

2:وأمههااإلثباتأدلةأنواع:نيا

الوجودمنللتحققالفعلياجلردنظامويستخدمفيهااملوثوقاألدلةأنواعمننوعهو:الفعليالوجود-1

.النقديةاملخزون،:مثللألصولالفعلي
تمدققيقومواليتالتدقيقيفاإلثباتأدلةأهممناملستنداتتعترب:املستندات2 جبمعهااحلسا

احيث هذهومثلوالسجالتالدفاتريفاملسجلةاملعلوماتمنللتحققللمدققفرصةتعطيأ

.املخزوناستالمتقاريرالشراء،فواتريالبضاعة،فواتري بيعاملستندات
رج خاأطرافمناملدققعليهاحيصلاليتالتقاريروهي:)املؤسسةخارجاملعدةالتقارير(املصادقات3

تكشوفاملوردين،منالواردةالشراءفواتري:مثلاملؤسسة خارجاملعدةالتقاريروتعبريالبنك،حسا

.بفحصهاملدقققيامعندعليهااالعتمادحيثمنأقوىاملؤسسة
ويطلبهااملؤسسةإدارةقبلمنالتقاريرهذهتعد:اإلدارةقبلمناملؤسسةداخلاملعددةالتقارير4

تمدقق .الغامضةاألموربعضمنللتحقيقاحلسا
إلضافة 1:إىلو

تتدقيق،املطارنةفالحغسان1 .180ص:،2006األردن،املسرية،دار،املعاصرةاحلسا
.181ص:،مرجع نفسه،املطارنةفالحغسان2
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إليها يستندوقرينهدليلاملؤسسةوسجالتدفاتريفوصحتهااحلسابيةالدقةتعترب:احلسابيةالدقة5
والقسمة والضربوالطرحاجلمععملياتمنوالتحققوالسجالتالدفاتربفحصقيامهعنداملدقق
توإعدادواإليراداتاملصروفاتوكذلكاألستاذودفرتاليوميةلدفرت ذلك  منوالتحققاخلتاميةاحلسا

.والسجالتالدفاترحتويهماصحةعلىدليلللمدققيعطيكله
صحة علىدليالالثغراتمناخلايلالسليمالداخليالرقابةنظاميعترب:سليمداخليرقابةنظاموجود6

.والتالعباألخطاءمنوخلوهاالدفاتر
تمدققينهيأنبعد:امليزانيةإلعدادالالحقةاألحداث7 تقريرهإعدادوبعدالتدقيقأعمالاحلسا

الواردةالعناصربعضصحةعلىدليلأوقرينةتكونورمباالتقريرإعدادبعدأحداثتقعالنهائي، قد

.املالية املدققةالقوائميف
تبنياالرتباط8 تارتباطإىليؤديالسليماحملاسيبالنظام:البيا يؤدي أنهيعينمماواملعلوماتالبيا

تبنيفاالرتباطوقرائن،أدلةعلىللحصوليسعىاملدققأنومبابدقةهدفه دليال يعتربذاتهحبدالبيا

.للمؤسسةاملستحقةوالقروضاملقبوضةالفوائدبنيارتباطهناكيكونأنجيبمثلقو
اإلثباتأدلةعلىاحلصولوسائل:املطلب الثاين 

اإلثباتأدلةجبمعاملدققيبدأالتمهيديةاإلجراءاتوأداءللمؤسسةفهمعلىاحلصولعند
أوأراءأوتقاريرشكلعلىمستقلة،بصورةواملؤسسةمعالتعاونإىلاملدققحيتاجعليهاوللحصول
ت منأوتقييمات قياسواملباين،كاألراضياألصول،منمعينةألنواعتقييماتذلكأمثلةومنماخبريبيا

القواننيبتفسرياملتعلقةالقانونيةاآلراءاالجناز،حتتاملقاوالتيفاجنازهسيتمالذياملنجز والعملالعمل

.2واالتفاقيات واألنظمة
:3يليفيماتتمثلاملدققايستعنياليتالتدقيقإجراءاتومن

ص:،2003والتوزيع ،عمان ،األردن ،للنشر،مؤسسةوالدولية األمريكيةاملعايريظليفالتدقيقأساسياتوحسني حدوح ،القاضيحسن1
309-311.

.81:ص،2009مرجع سبق ذكره ،،الدوليةوالتأكيدالتدقيقمعايريتطور،مجعةحلميأمحد2
.43:ص،2009،،األردن،عمانوالتوزيعللنشرصفاء،داراملاليةاملعامالتمراجعة،الرماحيعباسحممدنواف3
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يعترب:العملياجلرد:اوال
األصولعناصربتدقيق بعضقيامهعندفاملدققملموساماددليالعتبارهاإلثباتأدلةأقوىمناجلرد

تمنكمياحتتويهمايفأواملستنداتهذهصحةيفيشكقدمستندتدقيقا عمليةإىليلجأفإنهلذابيا
عناصرعلىذلكالدفاتر وينطبقيفأواملستنداتيفوردماصحةعلىقاطعةقرينةتعترباليتالفعلياجلرد

ايةاملؤسسةيفاملوجودةواالستثماراتالصندوقيفوالنقديةاملخزونمثلاألصول املدققمهامومنالعاميف 

:يليمااجلردعمليةيف
قاطعادليالالفعليالوجودليعتربللجرداخلاضعللعنصراملؤسسةملكيةمنالتأكدجيب.
تقييمأسسيفتغيريحيدثملأنهمنوالتأكدو مراجعة تقييمالكمي،اجلردصحةمنالتأكد

.السابقةاألعوامعناجلردأسسيفوالاملخزون
املباشرإشرافهمحتتأومندوبيهأحدأواملدقققبلمنللنقديةاجلردعمليةإجراءجيب.

:احلسايبالتدقيق:نيا

صحتهامنللتأكداحملاسيباملستنداتيفالواردةلألرقاماحلسابيةالعملياتتدقيق.
اميعصحةمنوالتأكداليوميةدفاترتدقيق اميعهذهنقلصحةومنفيهاا .ا
تإىلاليوميةدفاترأودفرتمنالعملياتترحيلتدقيق دفاترأودفرتيفااخلاصةاحلسا

.األستاذ
تأرصدةاستخراجمنالتأكد األستاذدفاترأوالعاماألستاذدفرتيفسواءاملختلفةاحلسا

تاإلمجاليةاألرصدةمطابقةمعاملساعدة التحليليةاألرصدةجمموعمعالعاماألستاذدفرتللحسا

.املساعداألستاذيف دفرتإمجايلحسابلكل
يفالوحدةسعرضربيتمحيثالسلعياملخزونقيماستخراجدقةمنللتأكداجلردقوائمتدقيق

.العناصرإلمجايلمثومنحدةعلىعنصرلكلالقيمةإمجايلالستخراجالوحداتعدد
ألرصدةاميعاملراجعةميزانتوازنمنالتأكد مناملايلاملركزقائمةتوازنمنالتأكدوكذلكو

.العملياتصحةيعينالالتوازنوحسابيةأخطاءوقوععلىيدلالتوازنعدمألناحلسابيةالناحية
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تعترب املستنديالتدقيق:ثال
ماليةعمليةلكلوالبداحملاسبيةالدورةمراحلمناألوىلاملرحلةفهيالدفاتريفالقيدأساساحملاسبيةاملستندات

:منالتأكدفيجبحدوثهايؤيدأويؤيدهامستندمن
يؤيدهاأكثرأومستندلدفاترقيدهامتعمليةلكلأن.
وقانونيةصحيحةمستنداتاملستنداتهذهأن.

اليتاملستنداتمجيعبتدقيقاإلمكانيةولعدماختباربطريقةتنفيذهايتماحلسايبوالتدقيقاملستنديالتدقيق

.ومالئمةكافيةتكونأنجيبلتدقيقهااختيارهايتماليتالعيناتأنإالاملؤسسةحبوزة
الشهاداتاملصادقات:رابعا

ئقهياملصادقاتأواإلقراراتأو مناملدققعليهاكيدها حيصلأوماحقيقةإقرارإىلدفمكتوبةو
ليسجهاتعنتصدراإلقرارات اخلارجية شهاداتومتثلبه،قامالذيالفحصلتدعيماملؤسسةخارجأوداخل

تتزويرأواختالسيفمصلحةهلا حيثقوية،إثباتكأدلةعليهاميكن االعتمادوبذلكملؤسسةاملتعلقةالبيا
متؤكدبنوكعمالء،الدائنني،من املديننيرسائلخاللمناخلارجيةالتأكيدوسائلعلىاحلصولميكن أرصد

تيفالظاهرة .األرصدةكيدفيهاتطلبإليهمتوجهها املؤسسةرسائلعلىبناءاوذلكاملؤسسةحسا
االستفسارات:خامسا
تمعلومات أوطلبأوإيضاحاتأوأسئلةمنبتوجيههاملدققيقوماالستفسارات مانظاميتضمن منبيا
عمليةأثناءقام جبمعهاالذيالقرائنأواألدلةبعضصحةلتأكيدوذلكاملؤسسةإدارةخصوصااملختلفةاجلهات
تفسريأوإيضاححباجة إىلالنقاطبعضأنوالسجالتوالدفاترللمستنداتمجعهأثناءاملدققيرىفقد،التدقيق

تأواإليضاحاتمناملزيدلطلباملسئولةاجلهاتإىليلجأفإنهوهلذا اإلدارةتكونقدوهذه اجلهاتالبيا
يفالنهائيرايةمن تكويناملدققيتمكنالتفسرياتأواإليضاحاتهدهخاللومنموظفيهأوللمؤسسةالعليا

حالةيفاملدققوعلىتكون مكتوبة،قدأوشفويةاالستفساراتأواإليضاحاتتكونوقدالتدقيقحملاملوضوع
تطلبحقمنمتكينهعدم إىلتقريرهيفذلكإثباتعملية التدقيقأثناءإليهااحتاجاليتاإليضاحاتأوالبيا

.اإلدارةجملس
فهيوخربتهاملدققمهارةعلىاإلثباتأدلةمجعوسائلمنالوسيلةهذهتعتمد:االنتقاديالتدقيق:سادسا

ملشركةأوشخصاسموجودمثلاملاليةوالقوائموالسجالتوالدفاترللمستنداتاخلاطفالسريعتشمل الفحص
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إرسالاملدققيكتشفقدوهناللمدققاملصادقاتورودعندالعاماألستاذبدفرتحسابلهظهروانيسبق

ت واخلربةالفنيةالقدرةعلىاالنتقاديالتدقيقجناحمدىويتوقفومهينيأشخاصإىل)رسائل(املؤسسة خطا
أثناءاملدققيبذلهالذيواجلهدالوقتمنكبريجزءاختصاريفاكثري تفيدالوسيلةهذهأنكماللمدققالسابقة

اكمابواجباتهقيامه الدفاترواقعمنتدقيقهامتإذاواضحةتكونالاليتالعملياتإلثباتإضافيةأدلةمتثلأ
إىلواملستنداتوالدفاترالسجالتنطاقمناخلروجعلىاالنتقاديالتدقيقيعتمدمااكثري وهلذاوالسجالت

.السليماالستنتاجعلىواالعتمادأخرىمصادرمناحلقائقتقصي
ت:سابعا لتايلمعنيهدفحتقيقبقصدأكثرأوشيئنيبنيمقابلةإجراءعنعبارةهياملقارنة:املقار فإن و

ت تمدققيقارنحيثاإلثبات،وقرائنأدلةعلىاحلصولووسائلمنكوسيلةاملقار قوائم عناصراحلسا
اليت العناصرصحةمنالتحققبقصدالسابقةلفرتاتأوالفحصحملللفرتةببعضبعضهااألعمالنتيجة

األسباب ومعرفةوقعتأخطاءأواحنرافاتأيةعنوالكشفعنهاتفصحاليتوالنتائجالقوائمهذهتتضمنها
.وقوعهاإىلأدتاليتوالتغريات
تالعاماألستاذدفرتيتضمنماكثريا:الفرعيةالسجالتفحص:منا إمجايلحسابمثلإمجاليةحسا

مدققفإنلذانخاصةأومساعدةأستاذدفاتريفتفصيلهايتمواليتالدائننيإمجايلاملدينني وحساب
ت تألرصدةعند فحصهاحلسا تبفحصأيضايقومأنجيباإلمجاليةاحلسا تالتحليليةالبيا للحسا
تأرصدةجمموعتساويرغماملساعدةدفاتر األستاذيفاإلمجالية املساعدةاألستاذبدفاترالتحليليةاحلسا

.العاماألستاذبدفرتهلااحلساب اإلمجايلرصيدمع
خاللمنوذلكإثباتدليلعلىاحلصولخالهلامنميكناليتالوسائلأحديعد:املايلالتحليل:تسعا

1.السيولةنسبمثل:املاليةالنسباستخداماللجوء إىل

.45- 44:ص،مرجع سابق ،املاليةاملعامالتمراجعة،الرماحيعباسحممدنواف1



التطبیق العملي للمدقق داخل المؤسسة االقتصادیة الفصل الثالث:       

54

تدقيق عناصر القوائم املالية:املبحث الثالث
توذلكماليةقوائمأربععداداملؤسسةتقوماملالية،العملياتوتلخيصتسجيلمناالنتهاءبعد من البيا

أهدافها وتدقيقوذكرتعريفهاإىلنتطرقسوفاملاليةالقوائمألمهيةونظرابتلخيصها،قامتاليتاحملاسبية

توجدولامليزانيةعناصرتدقيقيفتتمثلاليتاملاليةالقوائمعناصر .النتائجحسا
تعريف القوائم املالية وأنواعها:املطلب األول

املاليةالقوائممفهوم:أوال
املختلفةاملاليةاألحداثمبعاجلةتقوماليتاحملاسبيةاملعلوماتلنظامالرئيسياملنتجاملاليةالقوائمتعترب

فمن خاللقرارات رشيدة،اختاذيفاإلداريةالقراراتمتخذيتساعدخمرجاتإلنتاجالسنةخاللوعرضها
تاألحداثمناهلائلالكم القوائم املاليةاحملاسبيةاملعلوماتنظامينتجالسنةخاللتقعاليتاملاليةوالبيا

املستخرجة مناحملاسبيةاملعلوماتتكونولكيللمؤسسة،واالقتصاديةاملاديةاحلالةتعكساليتالسنوية
مقاييس ومعايريوجودأيمعينةخبصائصتتصفأنجيبالقوائم،تلكملستخدميفائدةذاتاملاليةالقوائم

.املرغوبةاألهدافلتحقيقوذلكاملعلوماتتلكملستخدميمفيدةاحملاسبيةاملعلوماتجتعل
القوائممستخدميلدىيكونأنيفرتضكماللفهمالقابليةهياملاليةللقوائمالنوعيةاخلصائصإن

اخلصائصضمنمنأنكماواحملاسبية،االقتصاديةواألنشطةاألعماليفاملعرفةمنمعقولمستوىاملالية
املعلوماتأن تتمتعجيبكماالقرارات،صناعحلاجاتمالئمةاملعلوماتتكونأنجيبأياملالئمةالنوعية

األخطاءمنخاليةإذا كانتاملوثوقيةخاصيةاملعلوماتومتتلكعليها،االعتمادميكنحىتملوثوقيةاحملاسبية
االعتبار،يفالتوقيتجيب أخذكماللمقارنة،قابلةاحملاسبيةاملعلوماتتكونأنجيبماوالتحيز،اجلوهرية

.1قيمتهاتفقدالكياملناسبالوقتيفتقدمأنجيبأي
املايل املركزيفوالتغرياتواألداءاملايل،املركزحولمعلوماتتوفريإىلاملاليةالقوائمدفكما

.2املستخدمنيمنعريضةلقاعدةصاحلةلتكونللمؤسسة

،"فلسطنييفالعامةاملسامهةللشركاتاإلداريةالقراراتحتسنييفاملاليةلقوائماحملاسبيةاملعلوماتمسامهةجماالت"جربوع ،حمموديوسف1
لد)اإلنسانيةالدراساتسلسلة(اإلسالميةاجلامعةجملة .509،ص:2007الثاين ،غزة ،فلسطني ،عشر ،العدداخلامسا

.30:ص،2010،،اجلزائراجلامعيةاملطبوعات،ديوانالدوليةاحملاسبيةواملعايرياجلديداملايلاحملاسيبللنظاموفقااملعمقةاحملاسبةمجعة ،هوام2
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1:التاليةاألنواعيفاملاليةالقوائموتتمثل

يفللمؤسسةاملايلالوضعحولمفيدةمعلوماتالقائمةهذهتعرض:)امليزانية(املايلاملركزقائمة

رخيية .امللكيةوحقوقوااللتزاماتاألصولحولمعلوماتوتضم،معينةمدة 
ملختلفمفصلتوضيحيعرضخاللمناملؤسسةممتلكاتوضعيةامليزانيةترتجمحيث

2:امليزانية علىتشملأنوينبغيمعينة،زمنيةفرتةخاللبتمويلهامسحتاليتواملوارداستخدامات املؤسسة

أياملدةيفيتمثلالتمييزفمعياراجلارية،واألصولاجلاريةغرياألصولبنيفيهامييزواليت:األصول

.جاريأصلفهوسنةمناقلالذيأماجاريغريأصلفهوسنةمنأكثرما كان
وجاريةأخرىوجاريةغريخصومإىلاخلصومعناصراملايلاحملاسيبالنظامميزكذلك:اخلصوم

سنةمناقلهياليتالديونأماجاريةغريخصومهيسنةمناألكثروالديوناخلاصةاألموالعليه فإن

.جاريةفهي خصوم
ماليةسنةخاللوالنواتجلألعباءملخصبيانوهو:)الدخلقائمة(النتيجةحسابجدول-2

.كاملةسنةتكونماغالبامعينةزمنيةفرتةعنخسارةأوربحمناملؤسسةأعمالبيان نتيجةإىلويهدف
النقديةالتدفقاتبتوضيحالقائمةهذهوتقوم:)النقديةالتدفقاتقائمة(اخلزينةتدفقاتجدول-3

الداخلة

.التمويليةواألنشطةاالستثماريةواألنشطةالتشغيليةاألنشطةمنوذلكاخلارجةالنقديةوالتدفقات
بتلخيصتقومالقائمةوهذه:)امللكيةحقوقيفالتغرياتقائمة(اخلاصةاألموالتغرياتجدول-4

.معينةزمنيةفرتةعنامللكيةيف حقوقالتغريات
تزنيةاللميمكملةمعلوماتيوفر:املستعملةاحملاسبيةوالطرقالقواعديبنيملحق-5 وحلسا

.النتائج

.30:،ص2009،،األردنوالتوزيعللنشراثراء ،املاليةاحملاسبةمبادئ،الشرقاويحممودمسعد1
املركز اجلامعي،االقتصاديةللمؤسساتاملايلالتشخيصحولالوطينامللتقى،"املايلللتشخيصأساساحملاسبيةاملعلوماتنظام"صري،وهيبة2

.9ص،2012ماي23- 22يومياجلزائر،أهراس،سوقمساعديةالشريفحممد
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ت امليزانية وجدول النتائج:املطلب الثاين تدقيق حسا
ت امليزانية تدقيقإىلالتطرقخاللمناملاليةالقوائمعناصرتدقيقالعنصرهذايفسنتناول واجلدول حسا
النتائج.

تتدقيق:أوال .امليزانيةحسا

تتدقيقسوف نتطرق إىل  تحسا تالتثبيتات حسا تاحملزو توتدقيقالغريوحسا رؤوسحسا
تاألموال 1:اآليتيعكسأنكل عنصرعلىينبغيحيثاملاليةواحلسا

.املاديةللعناصرالفعليالوجوديعين:الوجود- 
.سليمبشكلتقييمهامتلعناصراملتعلقةاألرصدةكلأي:التقييم- 
.سليمبشكلحماسبياتسجيلهامتالعملياتكليعين:احملاسيبالتسجيل- 

القيمةذاتاألصولكلوهيالثابتةألصولالبعضتسميتهايفضلكما:التثبيتاتمنالتحقق-1
غري أصولاألصولهذهتكونوقدالعاديةاملاليةاحملاسبيةالدورةمدةوهيسنةمنأكثرأينسبياالثابتة

وكلو األراضي كالعتادملموسةتكونوقدمستقبليةمنافعوتدربتةقيمةذاتولكنهامعنويةأيملموسة
.مستقبليةاقتصاديةمنافعتوليديفويستخدمملموسفعليماله وجود

2:اآليتعربالعناصرهذهمنالتحققمناملدققيقوم

ا مناخلتامية،املاليةالقوائميفمسجلةهياليتالثابتةاألصولمنلتحققاملدققيقوم:الوجود- أ
اجلردمقارنةخاللمنالوجودهذامنالتأكديتمإذإهالكها،معيتناىفالمباومستعملةفعالموجودة

.املؤسسةوسجالتدفاتريففعالمسجلهومبااألصولالفعلي هلذه
هي واليتاملؤسسةوسجالتدفاتريفاملسجلةالثابتةلألصولاملؤسسةملكيةمناملدققيتحقق:احليازة-

.التدقيقموضوعلألصلاملؤسسةملكيةتثبيتعقودأوالشراءفواتريخاللمناملالية،القوائميفظاهرة

املايل التشخيصحولالوطينامللتقى،"املاليةللميز نيةالوظيفيالتحليلمنظورمناالقتصاديةللمؤسسةاملايلالتشخيص"،بلعجوزحسني1
.3:ص،2012ماي23-22،يومي،اجلزائرأهراسسوقمساعديةالشريفحممداجلامعي،املركزاالقتصاديةللمؤسسات

:ص،2007،اجلزائر،واملكتبيةاملطبعيةالفنون،مؤسسةللمحاسبةالدوليةاملعايريمناملستمداجلديداملايلاحملاسيبالنظامخمطط،نوحلبوز2
40.
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صحةمنلتأكدوذلك،للمؤسسةالثابتةاألصولتقييمصحةمنالتحققعلىاملدققيعمل:التقييم-
علية،احلصوللقاءاملؤسسةحتملتهااليتاملصاريفزائدشرائهمثنتسجيلخاللمنلألصلالتقييم األويل

،)متناقصأومتزايدبت،إهالك(احملددةللطريقةتبعاإهالكهوتسجيلحسابصحةمنكما يتحقق
السوقلسعروفقاالتقييم(الثابتة  لألصولالتقييموطرقألخرىسنةمناإلهالكطرقيفومراعاة الثبات

.)التكلفة التارخييةأو
احملاسبية للمبادئوفقامتتقداحملاسبيةاملعاجلةأنمنالتحققعلىاملدققيعمل:احملاسيبالتسجيل-

ئقكلوأنعاما،قبوالاملقبولة .معهومرفقةموجودةالتسجيلهلذااملدعمةالو
تمنالتحقق-2 تتشتمل:املخزو اليتسواءاملخزنعلىمتراليتالعناصركلعلىاملخزو

تأواحملاسبيةالدورةإقفالريخعنداإلنتاجمنمعينةمرحلةإىلوصلتاليتأواملؤسسةتنتجها املشرت
بذلاملدققعلىالواضحمنتلذاالبضائع،أواألوليةكاملوادإنتاجهامتوينبغيةللمؤسسةاملختلفة

:1اآليتخاللمنلعناصرهواملستمرةالكثريةاحلركةعتباراملخزونعناصرمنللتحققالالزمةاملهنيةالعناية
على لوقوفوذلكاملخازنمستوىعلىفعالموجوداملخزونأنمنالتأكدإىلاملدققيسعى:الوجود-

كل أنمنالتأكدعلىيعملكماا،املعمولالتشريعاتعليهتنصماوفقوتوجيههااجلردعمليةواقع

.لدفاترموجودهوملامطابقاملخزونعناصرمنعنصر
املختلفة العملياتتدقيقمنانطالقاللعناصر،املؤسسةملكيةمنيتحققأناملدققعلىجيب:احليازة-

.خارجهااملخزنةللعناصراملؤسسةملكيةمنيتأكدأنجيبكماملخزون،واملتعلقة

ثبات منالتحققخاللمناملؤسسةاقامتاليتالتقييماتصحةمنالتأكداملدققعلىينبغي:التقييم-
تاملتعلقةالتقييمطرق ت  مناملخرجاتلتقييمواحدةطريقةوتبينأخرى،إىلسنةمنملخزو املخزو

.رمجةاملةيطسو التكلفةالطريقةأومثال (LIFO)كطريقة 

.14:ص،مرجع سابق،للمحاسبةالدوليةاملعايريمناملستمداجلديداملايلاحملاسيبالنظامخمطط،نوحلبوز1



التطبیق العملي للمدقق داخل المؤسسة االقتصادیة الفصل الثالث:       

58

تاملتعلقةالعملياتكلأنمنالتحققإىلاملدققيسعى:احملاسيبالتسجيل- ما وفقتسجيلهامتملخزو
ئقكلوأنعاماقبوالواملقبولةعليهااملتعارفاحملاسبيةاملبادئعليهتنص التسجيل موجودةذااملدعمةالو

.معهومرفقةفعال
تمنالتحقق-3 ت)املتعاملني(الغريحسا 1:املاليةواحلسا

تويقصد تأوالغريحبسا ئنوكاملوردينالكيانمعتعامالاألكثرفااألطر املتعاملنيحسا ،أماالز
ت ماليةهيئةلدىأوصندوقيفسواءاألموالفيهحيتفظكيانمايل وهوحسابكلمتثلاملاليةاحلسا

.عنهامستقلوكأنهلديهاللحسابوإمنا ينظراملتعاملنظرةهلاينظرالاهليئةهذه
:التاليةالنقاطخاللمنالعنصرينهذينمناملدققيتحققأنميكن

تالفعليالوجودمنالتحققعلىاملدققيعمل:الوجود- تاملتعاملنيحلسا القيام خالمناملاليةواحلسا
ت رصيد صحةمنيتأكدكأنالغري،عندمسجلهوماوبنيحماسبيامسجلهومابنيالضروريةملقار

.املدققعليهايتحصلاليتاملصادقاتطريقعنعندهمسجلهومامعاملورد
تإن:احليازة- تاملتعاملنيحسا ا تتعلقأنينبغياملؤسسةوسجالتدفاتريفاملسجلةاملاليةواحلسا

.فيهطرفااملؤسسةتكونالشيءأيتسجيليصحفال
تسليمتقييمعلىللوقوفواحلسايباملستنديالتدقيقاملدققيستعمل:التقييم- ت املتعاملنيحلسا واحلسا

أخرى طريقةأياعتمادأوالسوقلسعروفقاالتقييمطريقةيستعملكأنللتقييم،معتمدةطرقوفقاملالية

.للمؤسسةالدائنةأواملدينةاألخرىاجلهةطرفمنوكذلكاملؤسسةطرفمنمعتمدة
تعاجل أنينبغيللمؤسسةاحلقيقيةالوضعيةعنمعربةحماسبيةمعلوماتتقدميبغية:احملاسيبالتسجيل-

ت هذا التسجيليستندوأنعاما،قبوالاملقبولةاحملاسبيةاملبادئوفقللعنصراملختلفةلعملياتاملتعلقةالبيا

ئقإىل .والتسجيلالعمليةتربرو

.88:، مرجع سابق،صللمحاسبة الدوليةاملعايريمناملستمداجلديداملايلاحملاسيبالنظامخمططنوح ،لبوز1
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تمنالتحقق-4 ت)املتعاملني(الغريحسا تويقصد:املاليةواحلسا تأوالغريحبسا املتعاملنيحسا
ئن،كاملوردينالكيانمعتعامالاألكثراألطراف تأماوالز كيانوهومايلحسابكلمتثلاملاليةاحلسا

وإمنا ينظراملتعاملنظرةهلاينظرالاهليئةهذهماليةهيئةلدىأوصندوقيفسواءاألموالفيهحيتفظ

.عنهامستقلوكأنهلديهاللحساب
1:التاليةالنقاطخاللمنالعنصرينهذينمناملدققيتحققأنميكن

تالفعليالوجودمنالتحققعلىاملدققيعمل:الوجود- تاملتعاملنيحلسا القيام خالمناملاليةواحلسا
ت رصيد صحةمنيتأكدكأنالغري،عندمسجلما هووبنيحماسبيامسجلما هوبنيالضروريةملقار

.املدققعليهايتحصلاليتاملصادقاتطريقعنعندهمسجلما هومعاملورد
تإن:احليازة- تاملتعاملنيحسا اتتعلقأنينبغياملؤسسةوسجالتدفاتريفاملسجلةاملاليةواحلسا

.فيهطرفااملؤسسةتكونالشيءأيتسجيليصحفال
تسليمتقييمعلىللوقوفواحلسايباملستنديالتدقيقاملدققيستعمل:التقييم- ت املتعاملنيحلسا واحلسا

أخرى طريقةأياعتمادأوالسوقلسعروفقاالتقييمطريقةيستعملكأنللتقييم،معتمدةطرقوفقاملالية

.للمؤسسةالدائنةأواملدينةاألخرىاجلهةطرفمنوكذلكاملؤسسةطرفمنمعتمدة
تعاجل أنينبغيللمؤسسةاحلقيقيةالوضعيةعنمعربةحماسبيةمعلوماتتقدميبغية:احملاسيبالتسجيل-

ت هذا التسجيليستندوأنعاما،قبوالاملقبولةاحملاسبيةاملبادئوفقللعنصراملختلفةلعملياتاملتعلقةالبيا

ئقإىل .والتسجيلالعمليةتربرو
تمنالتحقق-5 إىليؤديمعنيقطاعيفواالستثمارلنشاطاملستثمرينتفكريإن:املالرأسحسا

هذا ففيفيها،املسامهةاألطرافكلحقوقضمنسيسيوبعقدمعروفقانوينبشكلمؤسسةإنشاء
هلايفوحيددمسامهتهبقدرمنهمواحدكلحصةتكونأسهمإىلوتقسمأمواهلماملسامهونيقدماإلطار

وتسجيلهاسليمبشكلتقييمهاومنوعددهاالشركاءأسهممنالتحققاملدققعلىوجبلذاعدد أسهمه،
السليمالتوزيعمنوالتأكداملاليةالسوقيفاملؤسسةأسهمتداولتتبعوكذااحملاسبية،املبادئيتوافق معمبا

ح واخلسائر جملسقرارات معيتفقمبااالحتياطاتختصيصوكذاالتدقيقموضوعالدورةعنالناجتةلألر

.98:،صسابقمرجع،للمحاسبةالدوليةاملعايريمناملستمداجلديداملايلاحملاسيبالنظامخمطط،نوحلبوز1



التطبیق العملي للمدقق داخل المؤسسة االقتصادیة الفصل الثالث:       

60

تمنللتحققعامةأحكامسنميكنسبقالذيظلففيبه،املعملاإلدارة والقانون األموالرؤوسحسا
1:اآليتعلى النحوهي

شريهاألصلياألساسيالقانونمنالتأكد ألخصالضرائبمصلحةلدىوتسجيلهاملوثققبلمنو
وعمرها  الشركاءوعددالنشاطوطبيعةالشركةإسمملعرفةاألساسيالقانوناملدققويطلبالتسجيلمصلحة

ومسؤولياته، املسريعلىيتعرفخاللومناملوثققبلمنعليهمؤشريكونأنوجيبامللحقيطلبكما

.التجاريالسجلويطلب
دةالتخصيصخبصوصالعامةواجلمعيةاإلدارةقرارات جملسعلىاإلطالع املالرأسخفضأووز

املسامهنيحقوقوتعديل
والسدادوالتخصيصلالكتتاباملؤيدةاملستنداتمجيععلىويطلعاألسهميفاملكتتبنييفحص

.هلمالكلي
املؤسسةاجتاهعليهمماسددواقداملسامهنيأنمنيتحقق.
تاملسامهنيسجلفحص يرتبطماوكلاألسهمشهاداتوقيمعددحيثمنفيهالواردةوالبيا

.ملسامهني
للمؤسسةاخلتاميةاملاليةالقوائميفذلكيظهرأنجيبلكاملاملالرأسسدادعدمحالةيف.

ت النتائج:نيا تدقيق حسا

تتعترب ت(واألعباءالنواتجحسا ت)التسيريحسا تجلدولاألساسيةاملكو هذه ،فتتميزالنتائجحسا
ت موضوع التدقيقالسنةإىلنقلهميكنالاملاضيةالسنةرصيدأنعتبارالصفريساويأويلبرصيداحلسا

تهذهكون ،إن التحققنفسهاالدورةخاللاملؤسسةإدارةطرفمناملتبينالتسيريأسلوبتصفاحلسا
تيفاملنطويةاحملاسبيةاملعلوماتمن :اآليتطريقعنيكونواألعباءالنواتجحسا

أن أيملؤسسة،مباشرةتتعلقواألعباءالنواتجأنمنالتحققعلىاإلطارهذايفاملدققيعمل:الوجود
وأنعليهتقوممستندعمليةلكلأنحيثمناملستنديالتدقيقستعمالذلكويكونفيها،طرفاتكون

.للعمليةالفعليالوجوديتأكد من

.46- 45:،ص،مرجع سبق ذكرهاملاليةاحملاسبةمبادئ،الشرقاويحممودمسعد1
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أناملدققعلىينبغيلذلكاخلتامية،املاليةالقوائميفائيةرصدةواألعباءالنواتجتظهر:التقييم
بتةواضحةلطرقوفقاوتقييمهامعاجلتهاوصحةتبويبهاحيثمنتقييمهاصحةيتحقق من منو

.ألخرىسنة
ملبادئوالتقيدوالنواتجاألعباءتسجيلسالمةمنالتحققإىلاملدققيسعى:احملاسيبالتسجيل

لذلكاملدعمللمستندوفقاوقوعهاحالوالنواتجاألعباءتسجيلجيبإذعاما،قبوالاحملاسبية املقبولة

.التدقيقموضوعالدورةيفالعمليةعنالناتجاحلقأوالديناحملاسب تسويةينتظروال
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:خالصة
تللقوائممستقلمهينفحصهوالفصل أن التدقيقهذامننستنتجسبقماخاللمن املاليةوالبيا

يفاملاليةالقوائمعدالةحولوحمايدمستقلفينريأإلبداءمعقولكيدإىلوصوالمعينةاملتعلقة مبؤسسة
توصدقودقةصحةمنوالتحققوالغشاألخطاءاكتشافمنميكنأنهكمامعينة،سنة ماليةاية البيا

اليتواإلجراءاتاملعايريمنمبجموعةيلتزماملدققأنكماعليها،االعتمادومدىلدفاتراحملاسبية املثبتة
عدادويقومالداخليةالرقابةنضامبدارسةيبدأفإنهمهمتهبتنفيذاملدقققياموعندقالتدقييف عمليةتساعده
مج عنعبارةوهيعملأوراقوإعدادالتدقيقعمليةأثناءايتقيدخطةعنعبارةللتدقيق وهوبر

اإلثباتأدلةجبمعيقوممثومنالتدقيقأثناءاملدققعليةحتصلومابراهنيبرامج وأدلةعلىحتتويسجالت
تعناصرتدقيقخاللمناملاليةالقوائمعناصرمث تدقيقومنرأيهتدعماليت واخلصوماألصولحسا

توجدول والتسجيلالتقييم،احليازة،الوجود،:اآليتيعكسأنعنصركلعلىينبغيالنتائج، حيثحسا

.املاليةالقوائمعدالةحولرأيهاملدققفيهيبديتقريرعداداحملاسيبالتدقيقتنتهي عمليةاألخرييفاحملاسيب
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متهيد:

جمال العالقات االقتصادية مما جعل املؤسسة تتعامل تربا ويبقى هذا التطور مستمرا يفمعلتدقيق قد عرف تطوراا
واملعلومات اليت مجيع امليادينحىت أصبح يف وقتنا احلايل ميس تقريباغري مباشرة أومع هيئات هلا مصاحل مباشرة 

خمتلف التقارير ملن إليصالاحلياد واملوضوعية يف تتمتع مهمة التدقيق بصفةأنوجب ،تستطيع معاجلتها وحتليلها
ت للتدقيق.زرب هذا األساس نعلىاألمريهمهم  خمتلف التعاريف واملقار

الفصل:هذا نتناول يفوسوف

.احملاسيبالنظري للتدقيق اإلطار- 
.مبادئ التدقيق احملاسيب وأنواعه- 
ت-  .معايري التدقيق وشروط مدقق احلسا
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النظري للتدقيق احملاسيباإلطاراملبحث األول:

تعترب مهنة التدقيق مبثابة املرحلة النهائية يف جمال الدراسات احملاسبة، فمن يزاول مهنة التدقيق جيب أن يكون ملما 
والقواعد واألساسات واإلجراءات احملاسبية بطريقة سليمة ومتجانسة من فرتة مالية ألخرى والغرض من ملبادئ 

لتدقيق هو اعدد تقرير يتضمن رأيه املهين واحملايد يف القوائم املالية كوحدة واحدة ،يوضع حتت تصرف قيامه 
مستخدمي هذه القوائم.

حملاسيبالتعاريف املختلقة للتدقيق ااملطلب األول:

ت من قبل العديد من رواد الفكر ا السحملمت تعريف عملية تدقيق احلسا ا تصب اسيب واهليئات وا املهنية، إال أ
1يف نفس اهلدف، ومن أهم تلك التعاريف ما يلي:

ت واملستندات" التدقيق هو فحص أنظمة الرقابة الداخلية التعريف األول: ت والدفاتروالبيا اخلاصة واحلسا
منظما، بقصد اخلروج برأي فين حمايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املايل  ملشروع فحصا اقتصاد

اية فرتة زمنية معلومة  تصويرها لنتائج أعماله من ربح وخسارة عن تلك الفرتة". ومدى لذلك املشروع يف 

بواسطتها املبادئ واملعايري والقواعد واألساليب اليت ميكن" التدقيق علم يتمثل يف جمموعة من التعريف الثاين: 
ت املثبتةالقيام بفحص انتقادي منظم ألنظمة الرقابة الداخلية،  املالية والسجالت والقوائميف الدفاتر والبيا

دف إبداء رأي فين حمايد يف تعبري القوائم املالية اخلتامية ع ح أون نتيجة أعمال املشروع من ربللمشروع 
خسارة". 

اسبةحملعية امجومن خالل التعريف الذي ورد يف قائمة املفاهيم األساسية للتدقيق الصادر عن : التعريف الثالث
ت يف النقاط التالية :األمريكية ميكن حتديد ماهية تدقيق احلسا

ت عملية منتظمة ويعين ذلك أن الفحص الذي يقوم به املدقق يعتمد - 1 التخطيط املسبق علىتدقيق احلسا
مج التدقيق املعد قبل البدء يف عملية التدقيق. واملتمثل يف بر

ت،حممد فضل مسعد و د. خالد راغب اخلطيب1 ،الطبعة األويل ،عمانالعلمية للنشر والتوزيع،دار كنوز املعرفة دراسة متعمقة يف تدقيق احلسا
.9:ص،2009
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موضوعية.األحداث االقتصادية لتقييمها بصورةعلىمتثل أدلة اإلثبات األداة األساسية الدالة - 2

املوضوعة، واملعايري ميثل احلكم الشخصي للمدقق دورا أساسيا يف إجراء التطابق بني العناصر حمل الفحص- 3
وحتديد ماهية األخطاء اجلوهرية يف التقارير املالية.

: من التعاريف السابقة ميكن استخالص التعريف الشامل: التدقيق هو فحص انتقادي فينالتعريف الشامل
كان مؤسسة بغد النظر عن هدفها سواءأليحمايد من أجل إبداء رأي يف شكل تقرير حول املعلومات املالية 

اية فرتة زمنية معينة.اهلدف  جتاري ورحبي أو غري ذلك وعن حجمها أو شكلها القانوين خالل 

لتايل 1يشمل التدقيق العناصر التالية: و

ملؤسسة للتأكد من صحة وسالمة العمليات اليت متوالدفاتر اخلاصةاملستندات السجالت: فحص الفحص
النقدي).(الكمي،تبويبها أي فحص القياس احملاسيب ،حتليلها،تسجيلها

هو إمكانية احلكم على صالحية القوائم املالية النهائية كتعبري سليم لنتيجة أعمال املؤسسة عن فرتة:التحقيق
معينة.زمنية 

عادلة خالل إثبات صورةوذلك منمرتابطتان إذ متكنا، املدقق من إبداء رأيه والتحقيق وظيفتانإن الفحص 
.ومركزها املايللنتيجة املؤسسة 

إىل وهو ختام عملية التدقيق إذ هو بلورة حقيقية لنتائج عملية الفحص والتحقيق يف شكل التقرير يقدم:التقرير
األطراف املعنية سواء كانت داخل املؤسسة أو خارجها.

املطلب الثاين: التطور التارخيي للتدقيق احملاسيب أمهيته وأهدافه

2ي للتدقيق: التطور التارخيأوال

,حيث كان املدقق وتعين االستماع auditeمن التعبري الالتيين audit)(auditingتشتق كلمة التدقيق 
ت بصوت م رتفع ,و بعد اجللسة يقدم املدققنييستمع يف جلسة االستماع العامة و اليت يتم فيها قراءة احلسا

تامل، امحد حلمي مجعة 1 .11˛10:ص،2000،،عمانو التوزيعلنشر صفاء ل، دار دخل احلديث لتدقيق احلسا
تخالد أمني عبد هللا، 2 .71:،ص2007،،دار وائل للنشر والتوزيع، األردن ،الناحية النظرية والعمليةعلم تدقيق احلسا
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تقاريرهم مع مالحظة ان عملية التسجيل كانت تتم بطريقة بدائية ,وحتسنت عمليات التسجيل والتدقيق بعد 
ت على أساس الطريقة  املكتسبة .تنظيم احلسا

اما يعرف احملاسبة على م:1500غاية إىلالفرتة من العصر القدمي  كانت مقتصرة على اهليئات احلكومية أ
لدفاتر أوالدقة و منع حدوث أي تالعبات إىل,و كذا املشروعات العائلية و كان اهلدف منها الوصول  غش 

ت اليت كانت تتلى عليه ,على  الستماع للحسا يقف على أناحملاسبية و كان املدقق ان هذه الفرتة يكتفي 
لى جتربته.  عاملعلومة بناءهمدى صحة هذ

اقتصر على إذالسابقة، رتة عن الفرتة فيتغري هدف التدقيق خالل هذه الم: مل1850إىلم 1500الفرتة من
نفصال أناحملاسبية، غريالغش والتالعب والتزوير يف الدفاتر اكتشاف  امللكية وهوهذه الفرتة شهدت ما يسمى 

ورغم ذلك بقيت ممارسة التدقيق بصفة تفصيلية. ، املدققنيإىلمزاد من احلاجة 

شهدت هذه الفرتة ظهور شركات املسامهة الكبرية تزامنا مع الثروة الصناعية م:1905إىلم 1850الفرتة من
دة الفجوة بني املالكني واإلدارة احملرتفة.التجارة، ة املتحدة وتطور ييف امللك وز

وأهدافهاحملاسيب التدقيق : أمهيةاني

أمهية التدقيق احملاسيب يف اعتباره وسيلة ال غاية وهدف هذه الوسيلة هو خدمة متثلاحملاسيب:أمهية التدقيق -1
م ورسم  ت احملاسبية للمؤسسة يف اختاذ قرارا جمموعة متعددة من الطوائف واليت تعتمد اعتمادا كبريا على البيا

1خططها املستقبلية وتتجلى هذه األمهية يف:

 ت احملاسبية من أجل وضع اخلطط ومراقبة األداء وتقييمه، وهلذا اعتماد إدارة املشروع على البيا
ت  ت احملاسبية الصحيحة وليس هناك من ضمان لصحة ودقة البيا ا تعتمد اعتمادا أساسيا على البيا فإ

احملاسبية إال عن طريق فحصها من قبل هيئة فنية حمايدة .

تاملراجعةصديقي، مسعود ،حممد التهامي طواهر1 ،املطبوعات اجلامعية اجلزائر، ديوانواملمارسة التطبيقية)النظري اإلطار(وتدقيق احلسا
.8˛7،ص:2003
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خدمني يلجئون إىل القوائم املالية املختلفة من أجل معرفة الوضع املايل للوحدة إن املالك واملست
م من أجل حتقيق أكبـر عائـد  م واستثمارا االقتصادية مدى قوة املركز املايل الختاذ قرارات توجيه مدخرا

ممكن.
ية صحيحة وسليمة اعتماد املوردين والدائنني على تقرير املدقق الذي يوضح إذا كانت القوائم املال

ا قبل الشروع يف منح االئتمان  من أجل حتليلها ملعرفة املركز املايل والقدرة على تسديد املؤسسة اللتزاما
.وتوسيعهالتجاري 
 لنسبة للبنوك ومؤسسات االقرتاض حيث أن هذه املؤسسات والبنوك كما يعترب التدقيق هاما 

ق ولدراسة وحتليل القوائم املالية قبـل الشروع فـي إعطاء القروض ويعتبـر تعتمد على القوائم املالية وتقارير املدق
األجل.أي التمويل قصري املصريف)(االئتمانالتدقيـق األساس مـن أجل إعطاء القروض 

 ت اليت تصدرها املؤسسات ألغراض متعددة كمراقبة النشاط اعتماد اهليئات احلكومية على البيا
ت واقعية فرض الضاالقتصادي أو إلضافة إىل أن صحيحة،حقيقةرائب وذلك عن طريق اعتمادها لبيا

ت معتمدة يف ذلك على جهات حمايدة اليت  بعض الدول تقوم بتحديد أسعار سلع ومنتجات وتقدمي اإلعا
ت ومدى االعتماد  ت والتحقيق فيها إلبداء الرأي الفين على مدى صحة تلك البيا لفحص للبيا تقوم 

ليها.ع
 ت حماسبية يف حتليل وتقدير الدخل اعتماد رجال االقتصاد على القوائم املالية وما حتتويه من بيا

ت احملاسبية االقتصادية،القومي ووضع برامج للخطط  م على دقة البيا املعتمدة.كما تعتمد دقة تقديرا
 اإلدارة من أجل وضع سياسة عامة اعتماد نقابة العمال على القوائم املالية من أجل مفاوضة مع

العمال. لألجور وحتقيق مزا
.مسامهة التدقيق احملاسيب يف ختصيص املوارد املتاحة
 دف محاية االستثمارات وإيضاح حاالت اإلسراف تمعات  املسامهة الفعالة يف تنمية ا

رفع املستوى املعيشي وتوفري والتالعب ويعترب التدقيق خري عون للدولة من أجل حتقيق أهدافها اخلاصة و 
الرفاهية للمجتمع لتحقيق التنمية االقتصادية.
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التدقيق احملاسيب:أهداف-2

.1هناك نوعني من األهداف: أهداف تقليدية، وأخرى حديثة أو متطورة

بدورها تتفرع إىل:األهداف التقليدية:(ا) 

أهداف رئيسية:1

ت احلسابية املثبتة يف الدفاتر ومدى االعتماد عليها. - التحقق من صحة ودقة وصدق البيا
إبداء رأي فين حمايد يستند على أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم املالية للمركز املايل.-

أهداف فرعية:2

لدفاتر والسجالت من أخطاء أو غش.- اكتشاف ما قد يوجد 
طاء والغش لوضع ضوابط وإجراءات حتول دون ذلك.تقليص فرص ارتكاب األخ-
اعتماد اإلدارة عليها يف تقرير ورسم السياسات اإلدارية واختاذ القرارات حاضرا ومستقبال.-
م.- طمأنة مستخدمي القوائم املالية ومتكينهم من اختاذ القرارات املناسبة الستثمارا
معاونة دائرة الضرائب يف حتديد مبلغ الضريبة.-
.مي التقارير املختلفة ومأل االستمارات للهيئات احلكومية ملساعدة املدققتقد-

األهداف احلديثة املتطورة:(ب) 

ا وطرق معاجلتها. مراقبة اخلطة ومتابعة تنفيذها ومدى حتقيق األهداف وحتديد االحنرافات وأسبا

تقييم نتائج األعمال ووفقا للنتائج املرسومة.-
ية ممكنة عن طريق منع اإلسراف يف مجيع نواحي النشاط.حتقيق أقصى كفاية إنتاج-
تمع. - حتقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد ا

ت: أساسياتمراجعة أصول،بكريعلي حاج 1 .47:،ص2004،، سورواملطبوعات اجلامعيةالكتب مديرية،وعملياتاحلسا
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أخرى:أهداف(ج) 

من صحة القيود احملاسبية أي خلوها من اخلطأ أو التزوير، والعمل على استكمال املستندات املثبتة التأكد- 
لصحة العمليات واملؤيدة للقيود الدفرتية.

ت اخلتامية وخلوها من األخطاء احلسابية والفنية سواء املعتمدة أو غريها نتيجة -  التأكد من صحة عمل احلسا
اإلمهال أو التقصري.

ت تبدأ -  ا ألن مراجعة احلسا دراسة النظم املتبعة يف أداء العمليات ذات املغزى املايل واإلجراءات اخلاصة 
لتأكد من صحة هذه النظم.

ومن خالل هذه األهداف العامة للمراجعة ميكن استخراج أهداف عملية وميدانية. 

1:عملية وميدانيةأهداف

الشمولية:- 1

ئق والكشوف املالية أي أن كل  ذا املعيار أن كل العمليات اليت حققتها املؤسسة مرتمجة يف الو نقصد 
عملية قد مت تسجيلها وتقيدها عند حدوثها يف وثيقة أولية تسمح فيما بعد من تسجيلها حماسبيا، عدم وجود 

الت احملاسبية. هذه الوثيقة األولية جيعل من املستحيل حتقيق مبدأ الشمولية للتسجي

الوجود:- 2

هو أن كل العمليات املسجلة هلا وجود مايل ونقصد مببدأ الوجود أن كل العناصر املادية يف املؤسسة 
لنسبة للعناصر األخرى  ت) لديها حقيقة مادية  النفقات، اإليرادات) يتأكد املراجع ،(الديون(استثمارات، خمزو

أو إيرادات أو نفقات ومهية.أيضا من وجودها أي من واقعيتها حبي ث ال متثل حقوقا أو ديوا

ت تدقيق،املطارنةغسان فالح 1 .18ص:،2006،املسرية للنشر األردن،دار)النظريةاملعاصر (التاحيةاحلسا
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امللكية:- 3

نقصد مببدأ امللكية أن كل األصول اليت تظهر يف امليزانية هي ملك للمؤسسة فعال أي هناك مستند قانوين 
تسجيلها يثبت تلك امللكية حبيث مل تدمج لألصول عناصر ليس ملكا للمؤسسة لكنها موجودة يف اخلارج قد مت 

البد أن تقيد يف دفاتر خاصة تبنيأيضا، تعترب كل احلقوق اليت ليست ملك للمؤسسة كالتزامات خارج امليزانية و 
ئق احملاسبية ومن حق املراجع التأكد  طبيعتها، هذا حبيث إذ مل تكن امللكية للمؤسسة ال حيق هلا تسجيلها يف الو

من صحة امللكية وذلك بوجود مستند قانوين.

التقييم:-4

معىن هذا املبدأ هو أن كل العمليات اليت متت قد مت تقيمها طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها وأن 
بتة من دورة إىل أخرى. عملية التقييم طبقت بصفة 

التسجيل احملاسيب: -5

ذا املبدأ أن كل العمليات قد مت مجعها بطريقة صحيحة كما مت تسجيلها وتركيز  حرتام املبادئ نقصد  ها 
لتسجيل أن كل العمليات سجلت أي  بتة من دورة إىل أخرى، ونقصد  عتماد طرق  احملاسبية املتعارف عليها و

أدرجنا فيها ما جيب.

:إضافة إىل ذلك هناك أهداف أخرى نذكر منها

رخييا:-6 أهداف التدقيق 

و ذلك من خالل النقاط التالية:

م كان اهلدف من التدقيق اكتشاف التالعب واالختالس و األخطاء ،ولذلك كان التدقيق 1900قبل عام -
التفصيلي وال وجود لنظام الرقابة الداخلية. 

إلضافة إىل 1940م إىل 1905من -  م: كان اهلدف من التدقيق حتديد مدى صحة وسالمة املركز املايل 
لرقابة الداخلية.اكتشاف التالعب واألخطاء ولذلك بدأ االهتمام 
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م: كان اهلدف من التدقيق حتديد مدى سالمة املركز املايل وصحته ومت التحول 1960م إىل 1940من - 
حنو التدقيق االختباري الذي يعتمد على متانة وقوة نظام الرقابة الداخلية. 

.م حىت اآلن: أضيفت أهداف عديدة1960من - 

على ما حقق من أهداف، ودراسة األسباب اليت حالت دون مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها والتعرف- 
الوصول إىل األهداف احملددة.

لنسبة إىل األهداف املسطرة.-  تقييم نتائج األعمال 

تمع.- حتقيق أقصى قدر من الرفاهية ألفراد ا
اإلسراف من خالل حتقيق أقصي كفاية إنتاجية ممكنة يف مجيع نواحي النشاط.علىالقضاء -
ر عملية التدقيق علي العميل أو املنشآت حمل التدقيق- .ختفيض خطر التدقيق وذلك لصعوبة تقدير آ
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وأنواعهاحملاسيب املبحث الثاين: مبادئ التدقيق 

1احملاسيب التدقيقاألول: مبادئاملطلب 

رها الفعليةمبدأ تكامل اإلدراك الرقايب: واحملتملة على  ويعين هذا املبدأ املعرفة التامة بطبيعة أحداث املنشأة وأ
ألطراف األخرى من جهة، ولوقوف على احتياجات األطراف ا  املختلفة للمعلومات كيان املنشاة وعالقا

ر من جهة أخرى. احملاسبية عن هذه اآل

ويعين هذا املبدأ أن يشمل مدى الفحص مجيع أهداف املنشأة: مبدأ الشمول يف مدى التدقيق االختياري
األهداف وتلك الرئيسية والفرعية وكذلك مجيع التقارير املالية املعدة بواسطة املنشأة، مع مراعاة األمهية النسبية هلذه

التقارير.

احملاسيبالتدقيق الثاين: أنواعملطلب ا

جوهر عملية يغري منإال أن ذلك المنه،تلف والزاوية اليت ينظر إليه ختاحملاسيب،هناك أنواع عديدة للتدقيق 
2التايل:وسنقوم بدراسة أنواع التدقيق على النحو التدقيق.

اإللزام؛من حيث -
االختبارات)؛من حيث مدى الفحص (حجم -
التدقيق؛من حيث توقيت عملية -
التدقيق؛من حيث نطاق عملية -
التدقيق؛من حيث القائم بعملية -

: من حيث اإللزام.أوال

3.اختياريينقسم التدقيق من حيث اإللزام القانوين إىل نوعني، تدقيق إلزامي، وتدقيق 

ت،ةمجعأمحد حلمي 1 .25:ص،سبق ذكره مرجع ،املدخل احلديث لتدقيق احلسا
ت،عةمجأمحد حلمي 2 .51:ص،سابقمرجع ،املدخل احلديث لتدقيق احلسا
ت املعاصر،غسان فالح املطارنة3 .13ص:،0092،الطبعة الثانية ،األردندار امليسرة للنشر والتوزيع،الناحية النظرية-تدقيق احلسا
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.اإللزاميالتدقيق-1

ا القوائم واعتمادحيتم القانون القيام به، حيث يلزم املؤسسة بضرورة تعيني مدقق خارجي لتدقي ق حسا
ت املقررة. املالية اخلتامية هلا، ويرتتب عن عدم القيام به وقوع املخالف حتت طائلة العقو

.االختياريالتدقيق-2

واجبات املدقق هي عملية التدقيق غري امللزمة بقانون، وتكون بطلب من إدارة املؤسسة أو مالكها، وتكون
ملية التدقيق.املسبق مع الطالب لعالتفاقههنا حمددة وفقا 

ت خبدمات مدقق خارجي لتدقيقاالستعانةففي املؤسسات الفردية وشركات األشخاص، قد يتم  حسا
الشركاء على صحة اطمئنانقوائمها املالية اخلتامية، نتيجة للفائدة اليت تتحقق من حيث واعتماداملؤسسة 

لتحديد حقوق الشركاء وخاصة يف حالة تتخذ كأساساملعلومات احملاسبية عن نتائج األعمال واملركز املايل، واليت
الفردية، فوجود املدقق يعطي الثقة للمالك يف دقة شريك جديد. أما يف حالة املؤسساتانضمامأوانفصال

ت املستخرجة من الدفاتر وتلك اليت تقدم إىل .اجلهات اخلارجية وخاصة مصلحة الضرائبالبيا

1).االختبارات(حجم: من حيث مدى الفحصاني

إىل نوعني:االختباراتينقسم التدقيق وفق حجم 

شامل (تفصيلي).تدقيق-1

السنة املقصود به أن تشمل عملية التدقيق كافة القيود والدفاتر واملستندات واألعمال اليت متت خالل
إلضافة إىل كونه يكلف  هظة، فهو يتعارض نفقاتاملالية، ويتطلب هذا النوع من التدقيق جهدا ووقتا كبريين 

ا لتايل فإن ستمرارمع عاملي الوقت والتكلفة واليت حيرص املدقق على مراعا يقتصر على استخدامه، و
املؤسسات ذات احلجم الصغري.

ت املعاصر،غسان فالح املطارنة1 .71:،صمرجع سبق ذكره ،الناحية النظرية- تدقيق احلسا
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.اختباريتدقيق -2

ينتقيها املدقق من ظهر هذا النوع من التدقيق مع ظهور الشركات الكربى، ويرتكز على أساس فحص عينة
ملؤسسة على أن  ت واملستندات اخلاصة  النتائج، ويعتمد حجم يتم تعميمجمموع الدفاتر والسجالت واحلسا

أخطاء كثرية يف الدفاتر والسجالت وجب العينة على مدى قوة وسالمة نظام الرقابة الداخلية، ففي حالة توافر
على املدقق توسيع حجم العينة.

.حيث توقيت عملية التدقيقمن :الث

1وفق هذا املعيار ميكن تقسيم التدقيق إىل نوعني:

.مستمرتدقيق-1

مج زميناالختباراتتتم من خالله عمليات الفحص وإجراء  حمدد مسبقا خالل السنة املالية ككل وفقا لرب
نتظمة. وهذا النوع من التدقيق مسواء كانت بطريقة منتظمة، كأن تتم بصفة أسبوعية أو شهرية... أو بطريقة غري

يتبعه املدقق بصفة خاصة يف حالة: 

 ا ؛ كرب حجم املؤسسة وكذا كرب وتعدد عمليا
عدم التمكن من تقييم نظام الرقابة الداخلية للحكم على مدى كفاءته ؛
، ما ميكنهم من الرتدد على املؤسسة بصفة مستمرة. وهلذا توافر عدد كبري من مساعدي املدقق

وعيوب ميكن تلخيصها فيما يلي:  النوع مزا

ائي. تدقيق-2

ت والقوائم املالية اخلتامية، ويلجأ املدققانتهاءيتميز بكونه يتم بعد  اخلارجي إىل السنة املالية وإعداد احلسا
اليت اليت ال تتعدد فيها العمليات بصورةجم وهذا األسلوب عادة يف املؤسسات صغرية احل كبرية. ومن املزا

حيققها التدقيق النهائي:

تدراسة متعمقة،اخلطيبحممد فضل مسعد و خالد راغب 1 .29˛82:ص ،سبق ذكرهمرجع،يف تدقيق احلسا
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 ت احتماالتختفيض ت واألرقام اليت يتم تدقيقها ،حيث أن مجيع احلسا التالعب وتعديل البيا
تكون قد متت تسويتها وإقفاهلا؛

 ألن املدقق ومعاونيه لن يرتددوا كثريا على املؤسسة يف العمل داخل املؤسسة ،ارتباكعدم حدوث
؛من عملية اإلقفالاالنتهاءولن حيتاجوا إىل السجالت والدفاتر إال بعد 

 االختباراتالسهو من جانب املدقق ومساعديه يف تتبع العمليات وإجراء احتماالتتضعف من
؛حملدودية الوقت

: من حيث نطاق عملية التدقيق.ارابع

1التدقيق من حيث النطاق إىل ما يلي:يقسم 

كامل.تدقيق-1

عمله، وهذا ال هو التدقيق الذي ال تضع فيه اإلدارة أو الطرف املتعاقد مع املدقق قيودا حول جمال ونطاق
اية عمله تقريريعين قيام املدقق بفحص كل العمليات اليت متت خالل الدورة ، ولكن يشرتط يف املدقق يف 

املفردات اختيارللمدقق حرية ، وتكوناستثناءرأيه الفين واحملايد أن ميس كل القوائم املالية دونوالذي يتضمن
حول كل املفردات .مع حتمله املسؤولية كاملةالختباراتهاليت خيضعها 

تدقيق جزئي.-2

ا املدقق وتكون حمدودة اهلدف أو موجهة لغرض معني، كفحص العمليات النقدية هو العمليات اليت يقوم 
ت املخازن، أو فحصخالل فرتة معينة، أو فحص عمليات البيع النقدي أو اآلجل خالل فرتة حمددة، أو حسا

التأكد من جرد املخزون.

ت والتدقيقزاهرة توفيق سواد1 .27ص:،0092،األردن، الطبعة األويل–دار الراية للنشر والتوزيع ،،مراجعة احلسا
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: من حيث القائم بعملية التدقيق.اخامس

ا إىل نوعني أساسيني: 1ميكن تقسيم عملية التدقيق من حيث القائم 

تدقيق داخلي.-1

وتتمتع احلكمهذا النوع من التدقيق تقوم به مصلحة متواجدة على مستوى املؤسسة، هلا احلرية التامة يف
وعمل التدقيق الداخلي هو والتحقق،وختول للتدقيق الداخل ي مهام التقييم والتطابقيف التصرف،الستقاللية

ملؤسسة.عمل دائم كونه ين فذ من طرف مصلحة دائمة 

املوضوعة لاملعهد الفرنسي للمدققني واملراقبني الداخليني على أنه " عبارة عن فحص دوري للوسائعرفه 
بعة ملديرية املؤسسة ومستقلة عن حتت تصرف مديرية قصد مراقبة وتسيري املؤسسة. هذا النشاط تقوم به مصلحة 

قي املصاحل األخرى".

اإلجراءات هذا النشاط الدوري هي التأكد مما إذا كانتاألهداف الرئيسية للمدققني الداخليني يف إطار
ت الكافية، أن املعلومات صادقة، العمليات ا تتضمن الضما التنظيمات فعالة، اهلياكل واضحة شرعيةاملعمول 

ومناسبة. 

تدقيق خارجي.-2

ت لسجالت احملاسبية واالتدقيق اخلارجي هو الذي يتم بواسطة طرف من خارج املؤسسة، بغية فحص البيا
وصدق املعلومات احملاسبية صحةوالوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية، من أجل إبداء رأي فين حمايد حول

حىت تنال القبول العام والرضا لدى مستعملي هذه الناجتة عن النظام احملاسيب املولد هلا، وذلك إلعطائها املصداقية
املسامهون، املستثمرين، البنوك، إدارة الضرائب، وهيئات أخرى). املعلومات من األطراف اخلارجية(

مستوى كربط بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي، ميكن القول أنه بوجود التدقيق الداخلي على
ا ونتائج أعماهلا كما ميكن املؤسسة فإن ذلك يعطي نوعا من الثقة للمدقق اخلارجي يف صحة ومصداقية حسا

يعتمد على بعض إجراءات وأعمال التدقيق الداخلي.له أن 

ت والتدقيق،ذكرهرجع املنفس1 .28:صمرجع سبق ذكره ،،مراجعة احلسا
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ت املبحث الثالث: معايري التدقيق وشروط مدقق احلسا

ولكي يتمكن املدقق حتكم مهنة التدقيق واإلجراءات اليتلف الضوابط تسوف نتطرق يف دراستنا هلذا املبحث ملخ
لتفصيل يف إليها نتطرق سوفوهلذا وواجباته وصفات ويعرف حقوقهيتصف مبؤهالت أنمن ذلك جيب 
1املطلبني التاليني:

معايري التدقيق.- 1

ت.- 2 شروط مدقق احلسا

املطلب األول: معايري التدقيق احملاسيب ومراحله 

ت مهنية لضمان  ت ووفائه مبسؤولياته املهنية فـي قبول التكليف وختطيط التزاماملعايري هي مستو مدقق احلسا
ت للصفات املهنية وتنفيذ أعمال التدقيق وإعداد التقرير بكفاءة ، وتشمل هذه املعايري مراعاة مدقق  احلسا

2.ومتطلبات التقرير واألدلةواالستقاللاملطلوبة مثل الكفاءة املهنية 

أو الشخصية.: املعايري العامة أوال

ت، وميكن لتكوين الذايت ملدقق احلسا ا مرتبطة مباشرة  لشخصية كو حصرها يف اآليت:مسيت هذه املعايري 

أن تتم عملية الفحص بواسطة شخص أو أشخاص هلم قدر كايف من التأهيل العلمي والعملي؛ - 1

؛ واالستقاللأن يتوافر لدى املدقق عنصري احلياد - 2

لعناية املهنية املعتادة أثناء عمله وكذا يف إعداد التقرير.- 3 أن يتحلى املدقق 

التأهيل العلمي والعملي.-1

واخلربة العملية ينص هذا املعيار على أن عملية التدقيق جيب أن تتم بواسطة شخص لديه املعرفة العلمية
والكفاءة املهنية اليت تؤهله للعمل كمدقق.

تدراسة متعمقة ،غسان فالح املطارنة1 .61:،ص ذكرهبقمرجع س،يف تدقيق احلسا
ت لسوق ،عليعبد الوهاب نصر 2 .41ص:،ريخدون ،اإلسكندرية،الدار اجلامعية،املالخدمات مراقب احلسا



عمومیات حول التدقیق المحاسبي:الثانيالفصل 

35

ملمارسة املهنية. الكافية يف جماالت احملاسبةاملعرفة العلمية  االت املرتبطة  والضرائب والتدقيق وغريها من ا
لتطورات احلديثة يف تلكااستمرار االت، ويظل ملدقق يف التدريب والتعليم طوال ممارسته للمهنة ليظل ملما  ا
املعرفة يف جماالت جديدة. الكتسابمستعدا 

.االستقالل-2

حياد هذا األخري تتمثل أمهية هذا املعيار يف كون درجة مصداقية رأي املدقق يف تقريره النهائي مرتبطة مبدى
عن املؤسسة حمل التدقيق.واستقالله

ت ونضج املدقق، ومتتعه بكامل حقوقه املدنية، وعدمواستقامةيف نزاهة االستقالليةتتمثل  تعرضه لعقو
ت، أن يكونعتبارهسابقة من جهة. كما عليه  مستقال فعال، أي يتمتع بكامل الضامن لشرعية وصدق احلسا

لشركة عقد عمل. يشاركهموأالأعضاء املؤسسة موضوع الرقابة، اجتاهاحلرية  أعماهلم وال يربطه 

العناية املهنية.-3

أنه مطالب ملعايري الفنية واألخالقية ملهنة التدقيق، كماالتزامهيوجب هذا املعيار على املدقق ضرورة 
عنصري الكفاءة الكايف جلميع خطوات عملية التدقيق. فتوفراالهتمامبتحسني جودة خدماته، وأن يعطي 

لتايل يشرتط توفر جدية يف العمل ترفع من مستوى جودةواالستقالل أدائه املهين.غري كايف، و

عداد واإلشراف الكامل ألي نشاط أو مهمة مهنية يكون مسؤوال عنها، وأنكما تتطلب التخطيط يقوم 
.أوراق عمل كاملة ودقيقة

1: معايري العمل امليداين.اني

التخطيط واإلشراف املالئمني.-1

املؤسسة تفرضها بيئةيعين هذا املعيار أن املدقق مطالب بوضع خطة عمل مكتوبة تتالءم واملعطيات اليت 
ا أثناء عملية الفحص سيعزز من فرص بلوغ الغرض حمل التدقيق، كما أن حتديده لإلطار الزمين لكل خطوة يقوم 

العمل.تطور مراحل مع إمكانية خضوع هذه اخلطة للتعديل واملتابعة معورائها،من 

ت ،غسان فالح املطارنة1 .63:ص،سبق ذكره ،مرجع النظريةالناحيةمن املعاصرتدقيق احلسا
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الكايف للرقابة الداخلية.الفهم-2

التالية: لوسائل الداخلية من خالل جتميع املعلومات عن املؤسسةميكن للمدقق دراسة وتقييم نظام الرقابة
عداد ورقة عمل تتضمن:بعد الدراسة السابقة، يقوم املدقق 

واالطالع واستخدام قائمة االستقصاء املالحظةعن طريق املتابعة و يتحققاملوضوع:بنظام اإلملام-
ا خذا النظام. النموذجية لتحديد الكيفية اليت يعمل 

ولكنه غري: قدالنظامحتديد الكيفية اليت يسري عليها - واقعيا وميكن مطبق يكون هذا األخري سليما نظر
ذلك بتتبع العينات اإلحصائية.

لنموذج األمثل لتلك اإلجراءات.حتديد مدى مالئمة ودقة اإلجراءات املوضوعية - ملقارنة  واملستخدمة 

أدلة التدقيق الكافية.مجع-3

الكافية لتكون ينص املعيار الثالث من معايري العمل امليداين على أن حيصل املدقق على األدلة والقرائن
على فرض قابلية التحقق. األدلة،شريطة أن تقوم هذه أساسا سليما يستند إليه يف إبدائه لرأيه حول القوائم املالية

إثبات معقول ومالئم.فالقرارات اليت يصل إليها املدقق تكون مربرة فقط إذا كان يدعمها دليل

ائي، يتضمن :معايري إعداد التقرير-4 تنتهي مهمة كل مدقق عقب أداء عملية الفحص بكتابة تقرير 
ت. غريرأيه الصريح الضوابط أن مهمة كتابة التقرير ال ختلو من جمموعة مناحملايد حول شرعية وصدق احلسا

1اليت يتعني على املدقق أخذها بعني االعتبار، وتنقسم إىل أربعة معايري:

عليها؛القوائم املالية مع املبادئ احملاسبية املتعارف اتفاقمدى -
احملاسبية؛الثبات يف تطبيق املبادئ -
ومالءمته؛كفاية اإلفصاح احملاسيب -
املالية؛بداء الرأي يف القوائم إ-

ت املعاصر،غسان فالح املطارنة1 .64:،ص سبق ذكره ،مرجع الناحية النظرية–تدقيق احلسا
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 القوائم املالية مع مبادئ احملاسبة املتعارف عليهااتفاقمدى.

يعين املعيار األول من معايري التقرير، أن يتضمن توضيحا من املدقق حول ما إذا كانت القوائم

املالية قد أعدت وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها.

موعاتميكن تبويب املبادئ  1التالية: احملاسبية املتعارف عليها من وجهة نظر هذا املعيار إىل ا

موعة األوىل: املبادئ العامة. ا

ميكن إمجال هذه املبادئ يف اآليت:

) مبدأ اإلفصاح.5) مبدأ األمهية النسبية؛ 4) مبدأ الشمول ؛3) مبدأ الثبات؛ 2) مبدأ احليطة واحلذر؛ 1

من املعلومات احملاسبية، نتيجة لقيام العديد من الشركاتميكن إضافة مبدأ آخر بتطبيق جديد يتعلق 
لتجارة االلكرتونية، والت ي نتجت عن  تكنولوجيا املعلومات.استخداماألعمال احملاسبية من خالل ما يسمى 

لربح. موعة الثانية: املبادئ العلمية املرتبطة  ا

اآليت:ميكن إمجال هذه املبادئ يف 

لنفقات.2) مبدأ حتقق اإليراد؛ 1 ) مبدأ مقابلة اإليرادات 

ملركز املايل. موعة الثالثة: املبادئ العلمية املرتبطة  ا

تتضمن املبدأ اآليت:

) مبدأ التكلفة التارخيية.2) مبدأ القيمة املنتظر حتقيقها مستقبال؛ 1

عليها.مدى الثبات يف تطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف

املتعارف عليها احملاسبيةوثبات املؤسسة يف تطبيق املبادئاستمراريةيتعني على املدقق أن يشري يف تقريره إىل 
وائم املالية للسنوات السابقة منإعداد القعلى املبادئ اليت استخدمت عنداطالعهإىل استناداأخرى،فرتة إىل من

.74ص:،مرجع سبق ذكره،املدخل إيل التدقيق احلديث،عةمجأمحد حلمي 1
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ت بني القوائم املالية على هو القدرة على إجراءخالل التقارير والغاية من هذا اإلثبات الدورات  اختالفاملقار
ااملطبقةطرأت على املبادئ احملاسبية يتوجب على املدقق توضيح التغريات اليتكما .املاليةعلى القوائموانعكاسا

: اإلفصاح الكايف.-4

القوائم املالية عنمالية تعد ضرورية قد أغفلتهايقتضي هذا املعيار من املدقق ضرورة إشارته إىل أية معلومات
للتضليل احملتمل للجهات املستعملةحسن أو سوء نية من معديها إىلللقوائم املالية واليت قد تؤدي،وذلك تفاد

قرارات غري سليمة كان من املمكن تفاديها.اختاذ

دية.ية دون أن يتعداها إىل،أن يرتكز على املعلومات اجلوهر املقصود بكفاية اإلفصاح هنا التفصيالت غري ا

: إبداء الرأي.-5

يف أمور معينة رأيإبداءناعه عن يف القوائم املالية كوحدة واحدة و يف حالة امترأيهب على املدقق التعبري عن جي
ذلك و ينبغيان يوضح تقريره بصورة واضحة طبيعة الفحص إىلفعليه جيب ان بتضمن تقريره األسباب اليت أدت 

الذي قام به و درجة مسؤوليته على القوائم املالية و يتخذ املدقق يف جمال التعبري عن رايه يف القوائم اخذ أربعة 
.مواقف طبقا لقواعد التدقيق

دون حتفظ الرأيإبداء-
نطوي على حتفظات يالرأيإبداء-
خمالفالرأيإبداء-

هامة متثل األركان الرئيسية ملعرفة طبيعة مسؤولية املدقق يف جمال ثالثة اعتباراتيف تقرير املدقق الرأيتنطوي فقرة 
.رأيهالتعبري عن 
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ت املطلب الثاين: شروط مدقق احلسا

1تتوفر فيه املؤهالت التالية:أنوجيب 

التخطيط) أوالتسيري أوملالية تكون له شهادة الليسانس على األقل يف االقتصاد (فرع العلوم اأنجيب -
التسيري) والشهادة املدرسية أواحملاسبية أوعلى األقل يف العلوم التجارية واملالية (فرع املالية والليسانس 

الدراسات ختصاص شهادةشهادة جامعية تعادل يف نفس االأوالوطنية لإلدارة (فرع االحتساب) 
أوالعليا يف التجارة (فرع مالية وحماسبة) وفضال عن ذلك خربة مهنية مخس سنوات يف جمال املالية 

التسيري.أواحملاسبة 
امسه مقيدا يف السجل العام للمحاسبني واملراجعني حبيث يتضمن هذا السجل ثالث تكونأنجيب -

جداول 
جدول احملاسبني.-
ت.جدول حمافظي - احلسا
جدول مساعدي احملاسيب.-

ولتنفيذ هذا السجل هناك إجراءات هي:- 1

اجلداول الثالث للجنة القيد الطلب يتوفر فيه اسم الطالب ولقبه وسننه وجنسيته أحدتقدمي طلبات القيد 
ريخ مزاولته املهنية.إقامتهوحمل  ريخ حصوله عليها و ومؤهالته العلمية و

تفصل يف  إنالطالب قيد امسه يف السجل وجيب على اللجنة يفتقرر اللجنة بعد التحقق من توفر الشروط - 2
ريخ تقدميه وان تأشهركل طلب مدة أربعة  الطلب مرفوض.اعتربوإالعلن بقرارها فور صدوره من 

.115:ص،2005،العصريةاملكتبة ،طنطاكلية التجارة جامعة ،املراجعةأساسيات،حامت حممد الشيشيين1
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خالصة:

ا املؤسسة أهممن تعترب وظيفة التدقيق  واملعايري املتعارفعلى جمموعة املبادئ تعتمدوهي الوظائف اليت تقوم 
ت الدفاترالرقابة ألنظمةتنظيم عمل املدقق يف فحصه ان،عليها عدة أنكماوالسجالت املاليةالداخلية، وحمتو
اية مدة والتعبري عن،املشروعأعمالنتائج،األهداف يف تقييم وتتمثل هذهوأهداف خمتلفةأنواع  املركز املايل يف 
معينة.
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املقدمة العامة

لسـجالت احملاسـبية فكانـت احملاسـبة العنصـر األساسـي املسـتخدم مـن قبـل  الحتفـاظ  منذ القدم واإلنسان يهـتم 
ـــيت   أن الســـجالت ال ر وجـــد ـــا وتتابعنـــا لـــآل نيـــون واملصـــريون اجلماعـــات البشـــرية ومـــن خـــالل تطرقن كـــان يســـتعملها اليو

لسجالت اليت تبني كميات احملاصيل املـردودة إىل املخـازن والكميـات الـيت تصـرف منهـا  والرومانيني، حيث كانوا حيتفظون 
وذلــك مــن أجــل حصــر احملاصــيل ووضــع نظــام عــادل لتوزيعهــا علــى الشــعب، ومــع تطــور األحــداث جــاءت الثــورة الصــناعية 

ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ التطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور االقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مبثا .بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول يف 
وعلــى هـــذا األســـاس أصـــبح مـــن الضـــروري االعتمـــاد علـــى وســيلة أخـــرى متكـــن مـــن إدارة رشـــيدة حيـــث أنـــه أثبتـــت التقـــارير 
ملسـتقبل كـي حتقـق هـذه الوسـيلة  ت املوجودة فيها، أن أحسن وسيلة لرسم اخلطـط ومراقبـة تنفيـذها والتنبـؤ  احملاسبية والبيا

.تهـــــــــــــــــــــا البـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــــود نظـــــــــــــــــــــام معلومـــــــــــــــــــــات حماســـــــــــــــــــــيب فعـــــــــــــــــــــال يلـــــــــــــــــــــيب حاجيـــــــــــــــــــــات املنشـــــــــــــــــــــأةغاي
وقد اجته املسريون حنو نظام الرقابة الداخليـة نظـرا األمهيـة ودودة يف حتقيـق أهـداف املؤسسـة، كمـا إن لنظـام الرقابـة الداخليـة 

ذا فإنـه البـد مـن وجـود وظيفـة خمتصـة جمموعة من العناصر يعتمد عليها يف أي نظام سليم ورشيد للرقابة الداخلية ، ومـن هـ
حيــث إن هــذه العمليــة تعمــل علــى كشــف نقــاط الضــعف "لقيــاس فعاليــة الرقابــة الداخليــة يف املؤسســة أال وهــي "التــدقيق

املوجودة على مستوى املؤسسة واقرتاح احللـول املالئمـة هلـا، السـيما عنـد تقـيم نظـام الرقابـة الداخليـة علـى مسـتوى املؤسسـة  
ت املاليـة كما إن وج ود التدقيق يؤدي إىل تقليل األخطاء واالحنرافات ومتكن من اكتشافها بسرعة ، وكذلك مراجعـة البيـا

واحملاسبية وتقدمي الصور احلقيقية عن املركز املايل، وإعطـاء احللـول والفـروض الالزمـة املسـريين الختـاذ القـرارات املثلـى، لـذلك 
.ية التدقيق تقوم بدورها على أكمل وجهمن واجبات املدقق أن يتأكد من أن عمل

فالتحول الذي عرفته املؤسسة اجلزائرية من ،احملاسيب يعترب عنصر أساسي يف املؤسسات االقتصاديةدقيقإن الت
أدى اىل مراجعة النصوص التشريع والتنظيمية وخاصة ،البيئة موجهة إىل االستقاللية  املؤسسات االقتصادية العمومية

.،القانون التجاري فالتدقيق احملاسيب عرف ضوابط تطبيقية يف بالد

:ومنها نصوص تشريعية

 وتدعيم نظام الرقابة إلقامةاملؤسسات االقتصادية العمومية مدعومة أنعلى 91/01من الفانون 40املادة
سني ادائها دائما بشكل ملحوظ.الداخلية ملراجعة املؤسسات وحت

لتدقيق. املؤسسات العمومية اخلدماتية ملزمة 
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 ملراقبة)،التدعيم،قانون توجيه املؤسسات (تنظيم12/1/1988قانون هياكل املؤسسات خاصة 
 لنقد  والقرض الذي ألغى احتكار الدولة للمؤسسات 14/4/1994املؤرح يف 90/10قانون و املتعلق 

وإجبارية التدقيق يف املؤسسات اخلاصة والعامة.العمومية 
 تفرض على الشركات احملدودية.12ملادة ا2005املالية التكميلي قانون
جويلية من كل سنة. 31القوائم املالية قبل بنشركل املؤسسات العمومية ملزمة :40لنادة ا91/6القانون

جوان كل سنة.31جتتمع قبل أنوذلك هو اجتماع اجلمعية العامة للمؤسسة اليت جيب 

ت تصل إىلمل تنشر تتعرض املؤسسة وإذا،31/7ىل ا31/6من الفرتة القوائمتنشر  دج و 300.000إىلالعقو
القضاء.إىلحيال امللف 

لنسبة للمؤسسات الكبرية إن فوزارة ،نظام االقتصاد املوجه والذي يقوم على مبدأ التخطيط والرقابة املركزية 
ت من بني أعوان الوظيف العمومياملالي شرت بتعيني حمافظ احلسا لكن تكن هناك رقابة مهنية احرتافية على أساس ،ة 

الطالع على مدى تطبيق النصوص اجلديدة يف حياة  القانون التجاري اجلزائري بل كانت تداخالت من حني إىل ألخر 
الشركات.

يف املعاهد واجلامعات فاملهنيني املتكونني يف اجلزائر كانوا هدا ما يوضح أن علم التدقيق احملاسيب لن يدرس
يفتقدون ملعانية ميدانية ويتمتعون مبعرفة نظرية فقط.

اهلدف األمسى لتقرير املدقق هو إعالم اجلهات املعانية على تسوية صدق ومطابقة القوائم املالية للمؤسسة.

ذه  ت  ت أو مدقق احلسا وجه وجيب أن تتمتع هذه املهمة ،املهمة على أكملولكن يقوم حمافظ احلسا
بصفة احليادية واملوضوعية يف إيصال خمتلف التقارير لن يهمهم األمر هذا األساس نشأت وظيفة التدقيق ملساعدة 

املؤسسة.

:وعليه ميكننا طره اإلشكالية التالية

:اإلشكالية

 املعلومات؟حصول علىيتميف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وكيفوظيفة التدقيقهيما
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ت

:الفرعيةاألسئلة

:وتندرج حتت اإلشكالية األساسية جمموعة من األسئلة الفرعية

ما هو نظام املعلومات ؟
املعلومات احملاسبية؟و نظامما ه
؟ما هي األدلة اإلثبات
 ؟طرق التدقيق
 احملاسيب ؟فيما تتجلى آلية التدقيق

:الفرضيات التاليةأضفناالفرعية السابقة والتساؤالتالرئيسية اإلشكاليةعلى إلجابة

:الفرضيات

تمجيعيفالقراراتاختاذيفاألساستعترباليتاملالئمةاملعلوماتيقوم نظام املعلومات بتوفري مستو
املؤسسة.

ت لتصبح .معلومات صاحل الختاذ القراراتالنظام املعلومات احملاسبية يعاجل البيا
راية أساسهاعلىيبنياستنتاجاتإىلللتوصلاملدققعليهاحيصلاليتاملعلوماتاإلثبات هيأدلة

احملايد.الفين
تللقوائممستقلمهينفحصهوالتدقيق كيدإىلوصوالمعينةاملتعلقة مبؤسسةاملاليةوالبيا

معينةسنة ماليةايةيفاملاليةالقوائمعدالةحولوحمايدمستقلفينريأإلبداءمعقول
.التدقيق عملية تشمل الفحص التحقيق والتقرير

:البحثأمهية 

تكمن أمهية دراسة هذا املوضوع يف حاجة املؤسسات لتطبيق مهمة التدقيق اليت تساعد إدارة املؤسسة على اختاذ 
ا  افظ على كيان املؤسسة ويضمن استمراريتها و منوها يف ظل اإلدارة وحيالقرارات بصفة مستمرة عن كامل مستو

متغرية.
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:أهداف البحث

حماولة إبراز الفائدة من تداول التدقيق يف املؤسسات االقتصادية.

ثري مهمة  يف املؤسسة.التدقيق معرفة مدى 

مدى مسامهة طرق التدقيق يف التطوير املؤسسات االقتصادية.معرفةحماولة

:البحثأسباب اختيار 

إن اختيار املوضوع يشمل مجلة من الدوافع الذاتية واملوضوعية.

:الدوافع الذاتية

مناسبة املوضوعية لالختصاص الدراسي.

حملاسبة. امليول الشخصي ملواضيع التدقيق وما يتعلق 

إثراء جمال البحث يف مواضيع التدقيق.

منها النظام احملاسيب املايل.اجلزائر شرعت يف إصالحات مالية وحماسبة

:الدوافع املوضوعية

. عملهيف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية واملصادر املعلومات اليت يعتمد عليها يف التدقيقمعرفة وظيفة 

:البحثمنهج 

أما،املنهج املتبع يف الدراسة متمثل يف منهج وصفي وحتليل ففي اجلانب النظري اعتمدت على املنهج الوصفي
اجلانب التطبيقي فاعتمدت على املنهج التحليل وهذا من اجل اإلجابة على خمتلف التساؤالت املطروحة سبقا.

:السابقةالبحوث

فإنالباحثعلمحدودويف،التدقيقموضوعتناولتاليتالوطيناملستوىعلىالدراساتمنالعديدهناك
:التاليةالدراساتكانتاملؤسسة االقتصاديةوظيفة التدقيق يف مواضيعتناولتاليتالدراسات
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عبد احلميد بن جامعة ،أطروحة ماسرت،تطبيق التدقيق احملاسيب واملايل يف املؤسسة اجلزائرية،شهالل إمسهان 
.2014-2013،اجلزائر،مستغامنديس

ح،التدقيق يف تقييم نظام مراقبة التسيريدور وظيفةهاجر بوبصلة، ،ورقلةجامعـة قاصدي مر

.2014- 2013،اجلزائر

ت البحث :صعو

ت اليت واجهتين يف اجناز هذا البحث تتمثل يف :من بني الصعو

لنسبة للجانب أيتقص املعلومات يف املوقع الرتبص  عدم التمكن من احلصول علة املعلومات الكافية 
التطبيقي.

لنسبة للجزائر من جانب  احملاسيب املايل.النظامحساسية املوضع 

:هيكل البحث

،املقدمة:يليمن خالل حماولة الوصول إىل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة اعتمدت يف خطة البحث على ما
واخلامتة،ثالث فصول

نظام املعلومات احملاسيب:الفصل األول

وماتل: مدخل إىل نظم املعاألولاملبحث 

احملاسيباملعلوماتنظام:الثايناملبحث

ت:الثالثاملبحث احملاسبيةواملعلوماتالبيا

عموميات حول التدقيق.الفصل الثاين:

مفهوم التدقيق .إىلاملبحث األول:مدخل 

املبحث الثاين: مبادئ التدقيق وأنواعه.

ت.معايرياملبحث الثالث  التدقيق وشروط مدقق احلسا
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ح

.التطبيق العملي للمدقق داخل املؤسسة االقتصادية:لثالفصل الثا

الداخليةالرقابةنظاموتقييمدارسة:املبحث األول

املبحث الثاين:حصول على أدلة اإلثبات (املعلومات).
املبحث الثالث: تدقيق عناصر القوائم املالية.

عملية التدقيق على مستوى جممع.:التطبيقيالفصل 

تقدمي جممع تربية الدواجن للغرب.املبحث األول :

مع.:املبحث الثاين نشاط التدقيق حسب امليثاق يف ا

مع. املبحث الثالث: أنواع التدقيق املطبقة يف ا



هذاوعمليجهديمثرةأهدي
الرمحنبرضىرضاهاواقرتنأقدامهاحتتاجلنةهللاجعلمنإىل

اخلالقبطاعةطاعتهاوارتبطت
ركهللاحفظهاوالديت- -عمرهايفو

واملثابرةوالصربالعملحبوعلمينالعلمطريقيليسرمنإىل
ركهللاحفظهوالدي- -عمرهيفو

عائليتأفرادوكلأخوايتإىل

ممجعتينمنوكل،خالد هلم كل شكر و تقدير˛خاصة اسيةواىل كل الزمالء
.الدراسةمسرية



القائلفهو،العملهذاالجنازوفقناالذيوتعاىلسبحانههللاأشكر
ألزيدنكم).شكرمت(لئن

والسالمالصالةعليههللارسولولقول
هللا)يشكرملالناسيشكرمل(من

،موزاوي عبد القادرلألستاذوالتقديروالعرفانالشكرجبزيلأتقدمأنإاليسعينال
الالم تواضعهوعلى،القيمةالنصائحمنووقتهمنلكثريعلينابخليملاليت

.املشرفنعمفكاناملعاملةيفتناهي
وعلى،املذكرةمناقشةقبوهلمعلىاملناقشةجلنةألعضاءاملسبقلشكرأتقدمكما

م مجمهودا مناستفادةأكربحتصيلسبيليفوالنقائصلألخطاءوتصحيحا
.الدراسة

.يلالعونيدمدهمعلىهؤالءكلأشكر
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األنعاموحدات تغذية 
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بافيكاوحدة تربية الدواجن
SPA/ AVICAB

وهرانوحدة تربية الدواجن
SPA/SAO

تغذية األنعام مستغامنةوحد
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یعبر مضمون المذكرة بأي حال عن رأي صاحبھا


