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 " َواْخِفْض َلُهما َجناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهما َكما رَبَّياِني َصِغيًرامن قال فيهما الحق " إلى

 (42)اإلسراء:

إلى من جعلت الجنة تحت أقدامها، صاحبة القلب الكبير، التي تعبت وسهرت ألصل إلى قمة النجاح 
 .أطال اهلل في عمرىا -أمي الغالية-وغرست في روح العمل واألخالق

صلت إلى غايتي وأمدني بالدعم والهمة ألصل وكان إلى قدوتي الدائمة في الحياة، الذي أخذ بيدي حتى و 
 أطال اهلل في عمره. -أبي -مناه نجاحي وفرحتي 

 إلى أغلى كنز وىبو اهلل لي أخواتي: سعاد، فطيمة، حمادة، ياسمين، عبد القادر.

 .ة عيني بارك اهلل لنا وأنار طريقناإلى زوجي قر 

 إلى زوج أختي حمو والكتاكيت نيهال ونورىان.

 إلى من باركوني بدعواتهم أجدادي أطال اهلل في أعمارىم وإلى جميع أفراد عائلتي الكريمة 

 إلى أعز أصدقائي: نادية، فطيمة، صبرية، أمينة، يمينة، نسرين.

 وكذا منصور نفوسي.

 من بعيد أو من قريب حتى ولو بكلمة صادقة أو بابتسامة.وإلى كل من ساعدني 

 

 

 اميةــس



 
 "من لم يشكر الناس لم يشكر اهللعليو وسلم " اهلل عمال بقول الرسول صلى

 نشكر اهلل تعالى على توفيقو لنا إلنجاز ىذا البحث.

ويشرفنا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساىم معنا في إنجاز ىذا العمل، سواء من قريب أو من  يسعنا

 بعيد.

الذي كان لو فضل كبير في إنجاح ، مشرف على بحثناونخص بالذكر األستاذ القدير:  ودان بو عبد اهلل ال

 ىذا العمل.

بمستغانم على مساعدتهم وخاصة بوطيبة نور كما نتقدم بالشكر إلى موظفي مؤسسة توزيع مواد البناء 

 .الدين

 كما أتقدم بالشكر المسبق ألعضاء لجنة المناقشة الموقرة الذين قبلوا وتحملوا عناء قراءتها ومناقشتها، 

 وعلى مجهوداتهم وتصحيحاتهم لألخطاء والنقائص في سبيل تحصيل أكبر استفادة من الدراسة

 مال قسم العلوم االقتصادية بجامعة عبد الحميد بن باديس.وتحياتنا إلى كل أساتذة وطلبة وع

 "واهلل في عون العبد ما دام العبد في عون أخيو"
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 تقديم: -1
دما ينتهي عمل تتمثل مهنة التدقيق يف العمل االنتقادي دلا قام بو احملاسب، إذ يبدأ عمل ادلدقق عن

يف صورة برنامج بإتباع عدة إجراءات تتمثل يف رلموعة من اخلطوات اليت حيددىا مسبقا احملاسب، حيث يقوم 
التدقيق، وختضع مهنة التدقيق إىل االلتزام بتطبيق معاير دولية مقبولة عموما ومتعارف عليها على ادلستوى احمللي 
والدويل، ىذه ادلعايري تصدرىا ىيئات ومنظمات مهنية سلتصة ومعرتف هبا دوليا لضمان حتقيق اذلدف الرئيسي 

 حول القوائم ادلالية عن طريق إصدار تقرير يف هناية عملية التدقيق.لعملية التدقيق وادلتمثل يف إبداء رأي 

مدى صدق وصحة اسب  بص ة عامة، على أساس أنو يب  الوجو ادلكمل للعمل ادلايل واحمل التدقيقثل ومي
كز نوع مع  من احملاسب  ترت  دققوموضوعية نتائج ىذا العمل يف هناية ال رتة ادلالية، ومن أجل ذلك يعترب ادل

مهمتو يف عملية فحص ومراجعة وتدقيق نتائج األنشطة واألحداث االقتصادية يف إطار رلموعة من القواعد 
 وادلعايري اليت حتكم طبيعة مهنة التدقيق.

 االىتماماخلاصة بالتدقيق اخلارجي، وقد تزايد الرقابة الداخلية من أىم ادلهام دراسة وتقييم نظام وتعترب 
 دققادل إذ يقوممؤخرا بنظام الرقابة الداخلية والتوسع يف م هومو، شلا زاد يف ضرورة دراستو وتقييمو بشكل جيد، 

 م الرئيسية اليت يبدأ هبا.ادلها ويعترب منبتقييم ىذا النظام لتحديد مدى قوتو أو ضع و 

الداخلية، فاخللل أو القصور يف جراءات مع ضواب  نظام الرقابة اإليتوقف صلاح عملية التدقيق على ت اعل 
ىذا النظام يؤدي إىل فشل عملية التدقيق، ذلذا ينبغي تقدير األخطار احملتملة يف ىذا النظام  رمن عناص أي

وضبطها بشكل ميكن للمدقق من أن يبدي رأي سليم حول مدى دتثيل القوائم ادلالية اخلتامية للمؤسسة، حيث 
سليم يف القوائم ادلالية وذلك بسبب فشلو يف اكتشاف األخطاء ادلوجودة يف  رييبدي ادلدقق رأي غ أنأنو احتمال 

 القوائم ادلالية.

كما يعترب خطر الرقابة الداخلية من ب  ادلكونات األساسية دلخاطر التدقيق، والذي ينتج بسبب عدم 
حيث أنو بالرغم من اعتماد ادلدقق على نتائج تقييم نظام  فاعلية نظام الرقابة الداخلية ادلعتمد من طرف ادلؤسسة،

الرقابة الداخلية، إال أن مشكلة الثقة يف ادلعلومات احملاسبية ال تزال قائمة، وعليو يقوم ادلدقق بتقييم ادلخاطر الختاذ 
يل نظام قرار بشأن دليل اإلثبات الواجب استخدامو يف عملية التدقيق، وكذلك بغرض اقرتاح تصحيحات لت ع

 الرقابة وحتسينو.
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فبالرغم من الدور الكبري الذي يصطلح بو نظام الرقابة الداخلية وجهاز التدقيق الداخلي، فقد مت الرتكيز 
بأمهية أكرب على عمل ادلدقق اخلارجي، وذلك دلا اعتقد من توفر احليادية واالستقاللية يف عملو، ونظرا لدور وأمهية 

 للمؤسسة ودفاعا عن مصاحل ادلالك . التقارير اليت يقدمها خدمة

اخلارجي نشاط مستقل من خارج ادلؤسسة، يقوم هبا شخص يصطلح عليو اسم "ادلراجع أو  التدقيقفمهنة 
مهمة التدقيق مث التصديق على سلرجات نظام الرقابة الداخلية، وقياس مدى فعاليتو بكل حرية  يتوىلادلدقق"، 

 واإلجراءاتلقوان  واللوائح يف ا االختاللقاط القوة والضعف فيو وحتديد مواقع واستقاللية، إذ يعمل على حتديد ن
 ادلوضوعة، والتأكد من صحة ادلعلومات والبيانات واكتماذلا بصدق وبدون أي ضغوط أو إكراىات.

 إشكالية الدراسة: -2

على النحو  اميكن طرحه اعليه اإلجابة إىلنسعى سبق ذكره فإن إشكالية حبثنا الرئيسية اليت ومن رلمل ما
 التايل:

 ؟نظام الرقابة الداخلية  وتحسينمامدى مساهمة المدقق الخارجي في تقييم المخاطر 

 ولإلجابة على ىذا السؤال، ارتأينا تقسيمو إىل األسئلة ال رعية التالية:

 ادلؤسسة؟ حتقيق أىدافادلدقق اخلارجي يف  كيف يساىم 
  ؟ىذا النظام من قبل ادلدقق اخلارجيكيف يتم تقييم سلاطر ما ىو نظام الرقابة الداخلية، و 
 ماىي اإلجراءات اليت يتبعها ادلدقق اخلارجي لتحس  نظام الرقابة الداخلية؟ 

 ستكون ىذه التساؤالت ىي احملاور الرئيسية لبحثنا ىذا سعيا منا لإلجابة عليها.

 فرضيات الدراسة: -3

 ىذا االطار ال رضيات التالية:قصد اإلجابة على ىذه األسئلة نقدم يف 

  يساىم ادلدقق اخلارجي يف حتقيق األىداف ادلسطرة اليت تكون يف خدمة اذلدف العام للمؤسسة
 ؛خالل التقرير الذي يقوم بإعداده وذلك من "االستمرارية"
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  نصائح  يعمل على تقدمي،كما ادلطبق ذلذا النظاميقوم ادلدقق اخلارجي باكتشاف نقاط القوة والضعف
 ؛تصحيحية وتعديلية دلستخدمي القرارات داخل ادلؤسسة

  يعترب التحديد الدقيق جململ مبادئ ومعايري مراجعة احلسابات أساسا نظريا سليما لدعم شلارسة
ادلراجعة اخلارجية للحسابات كمهنة مستقلة بذاهتا، تقدم خدمات للمؤسسة وفقا ألسس موحدة 

 حتس  نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة.ومتعارف عليها لتقييم ادلخاطر و 

 حدود الدراسة: -4

وعلى ىذا األساس فإن إطار ىذه الدراسة ال يعدو كونو تسلي  الضوء على مدى مسامهة ادلدقق اخلارجي 
يف تقييم ادلخاطر وحتس  نظام الرقابة الداخلية، فمن حيث اإلطار ادلكاين فسيتم إسقاط حبثنا على إحدى 

االقتصادية اجلزائرية وادلتمثلة يف مؤسسة "توزيع مواد البناء مبستغاًل"، أما من حيث اإلطار الزماين فإن ادلؤسسات 
 (.0200-0202عملية التشخيص والتقييم فستكون خالل ال رتة )

 أسباب اختيار الموضوع: -5

 الرغبة وادليول الشخصي لالىتمام بالبحث يف ميدان التدقيق؛ 
 بحث مرتب  بالتخصص الذي ندرس فيو؛يعترب ادلوضوع زلل ال 
  تزايد أمهية وضرورة إجراء التدقيق للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية، بسبب تزايد أمهية ادلعلومات

 احملاسبية خاصة بعد التحوالت االقتصادية اليت شهدىا احملي  الذي تنش  فيو.

 أهداف الدراسة: -6

  تطبيقها يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية؛التعرف على واقع مهنة التدقيق اخلارجي ومدى 
 توضيح أمهية نظام الرقابة الداخلية يف دعم مهنة ادلدقق اخلارجي وحتقيق نتائج جيدة؛ 
  التعرف على مدى مسامهة ادلدقق اخلارجي يف حتس  نظام الرقابة الداخلية وتقييم ادلخاطر يف

 ادلؤسسة.
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 منهج الدراسة:  -7

دراستنا  اعتمدتلإلجابة على التساؤالت وإثبات أو ن ي ال رضيات وحتليل النقاط ادلدرجة يف البحث، 
ات على ادلنهج الوص ي التحليلي من أجل توضيح وفهم اإلطار النظري والعملي الذي تقوم عليو مراجعة احلساب

تها ادلهنية، كما سيعتمد منهج دراسة احلالة من أجل إسقاط رلمل ما مت التطرق من معايري وإجراءات وطرق شلارس
 زلل الدراسة وىي مؤسسة توزيع مواد البناء مبستغاًل. ؤسسةادلإليو يف اجلانب النظري للدراسة على 

 هيكل الدراسة: -8

 كاآليت:   إىل ثالث فصوله لدراسة موضوعنا قسمنا

 نظري للتدقيق وادلدقق اخلارجي حيث تطرقنا فيو إىل تقدمي نظرة عامة حول التدقيقيتناول اإلطار الالفصل األول: 
 ومسؤوليتو وتقاريره. ودراسة عامة حول ادلدقق اخلارجي

حيث  ،دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية وسلاطر التدقيق من طرف ادلدقق اخلارجيفيو  تطرقنا الفصل الثاني:
 خاطر وإجراءات حتس  ىذا النظام.نظام الرقابة الداخلية وتقييم ادل قمنا بتقدمي ماىية

ؤسسة توزيع مواد البناء مبستغاًل، حيث تطرقنا فيو إىل قمنا يف ىذا ال صل بدراسة حالة يف م الفصل الثالث:
م الرقابة تقدمي مؤسسة توزيع مواد البناء، ومنهجية إصلاز مهمة ادلدقق اخلارجي يف ادلؤسسة، وكذلك واقع نظا

 الداخلية للمؤسسة.

 

 

 



 

 الفصل األول:
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 تمهيد:
ايدة من داخل ادلؤسسة كمن خارجها دلا ظهر من حاجات متز كربل يف الواقع االقتصادم،   للتدقيق أمهية

االقتصادية، كيعد  كسيلة ىامة للحكم على مدل كفاءة كفاعلية أنظمة الضبط كالرقابة الداخلية للمؤسسات  فهو
عملية انتقادية للقوائم ادلالية اخلتامية، من خالؿ فحص صبيع الدفاتر كالسجالت احملاسبية، ككذا التحقق من مدل 
مطابقة عناصر القوائم للواقع الفعلي ذلا، حيث اهنا سبكن ادلدقق من إبداء رأم فٍت زلايد حوؿ مدل داللة القوائم 

ارس فيو قي ذلا، كتعتمد على صبلة من ادلعايَت اليت توجو كتعطي اإلطار العاـ الذم سبادلالية للمركز ادلارل احلقي
ذل ذلك فإهنا تعمل على توجيو ادلدقق أثناء قيامو بعملو، حيث أف للمدقق اخلارجي مهامها، باإلضافة إ

 اؿ لتلك الفًتة.كيف هناية عملو يقدـ تقريرا يوضح فيو رأيو عن القوائم ادلالية كنتائج األعم ،مسؤكليات
 كلدراسة أعمق كأمشل دلا مت ذكره، ارتأينا تقسيم ىذا الفصل إذل ثالث مباحث كاآليت:

 المبحث األول: مدخل إلى التدقيق؛
 المبحث الثاني: عموميات حول المدقق الخارجي؛ 

 .معاير التدقيق الخاصة بالمدقق الخارجي :المبحث الثالث
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 األول: مدخل إلى التدقيق المبحث
عرؼ التدقيق تطورات كبَتة متواصلة، صاحبت تعقد النشاطات كتنوعها مع كرب حجم ادلؤسسات 

سنتطرؽ يف ىذا ادلبحث إذل  كعليو كضخامة الوسائل البشرية، ادلادية كادلالية ادلستعملة، اليت يصعب فيها التسيَت،
 تعريف التدقيق كأىدافو كأنواعو ككذلك طرؽ التدقيق.

 تعريف التدقيقالمطلب األول: 
 ىناؾ عدة تعاريف للتدقيق أمهها: 

 ؤسسة، فحصا فنيا انتقاديا زلايداالتدقيق ىو عملية فحص مستندات كدفاتر كسجالت ادل التعريف األول:
ء الرأم يف عدالة التقارير ادلالية للمؤسسة معتمدا يف ذلك على قوة كمتانة نظاـ للتحقق من صحة العمليات كإبدا

 .1الرقابة الداخلية

ىو فحص أنظمة الرقابة الداخلية كالبيانات كادلستندات كاحلسابات كالدفاتر اخلاصة بادلشركع  التعريف الثاني:
عن مدل داللة القوائم ادلالية عن الوضع ادلارل  ربت التدقيق فحصا انتقاديا منظما، بقصد اخلركج برأم فٍت زلايد

 .2لذلك ادلشركع يف هناية فًتة زمنية معلومة، كمدل تصويرىا لنتائج أعمالو من ربح كخسارة عن تلك الفًتة

ىو فحص القوائم ادلالية كىي يف الغالب قائمة الدخل كقائمة ادلركز ادلارل، كعمل انتقادات  التعريف الثالث:
كالسجالت كأنظمة الرقابة الداخلية، كالتحقق من أرصدة بنود قائمة الدخل كقائمة ادلركز ادلارل، كاحلصوؿ للدفاتر 

 .3على األدلة الكافية كادلالئمة، إلبداء الرأم الفٍت احملايد على صدؽ كسالمة القوائم ادلالية

قارير عن مدل التوافق بُت ادلعلومات ىو عملية ذبميع كتقومي أدلة اإلثبات كربديد كإعداد الت التعريف الرابع:
 .4كمعايَت زلددة مقدماَ، كجيب أف تتم عملية التدقيق بواسطة شخص فٍت مستقل زلايد

 : ت جيب أف حيتوم على ثالث فقرات كاآليتذلذا فإف معٌت تدقيق احلسابا

                                                           

.7، ص2005، 2أضبد حلمي صبعة: ادلدخل إذل التدقيق احلديث، دار الصفاء، عماف، ط  1 
.9، ص2005، 2احلسابات، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طزلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي: ادلراجعة كتدقيق   2 
.7، ص2000، 1يوسف زلمود جربوع: مراجعة احلسابات بُت النظرية كالتطبيق، مؤسسة الوراؽ، عماف، ط  3

 

 .15، ص 2007، 1رية، مصر، طحامت زلمد الشيشيٍت: أساسيات ادلراجعة، ادلكتبة العص 4
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العمليات اليت مت يقصد بو فحص البيانات كالسجالت احملاسبية للتأكد من صحة كسالمة الفحص:  –1
 تسجيلها كربليلها كتبويبها.

 بَت السليم لنتيجة أعماؿ ادلؤسسةيقصد بو احلكم على صالحية القوائم ادلالية اخلتامية كأداة للتعالتحقيق:  –2
 كعلى مدل سبثيل ادلركز ادلارل للوضعية احلقيقية للمؤسسة يف فًتة زمنية معينة.

يقصد بو بلورة نتائج الفحص كالتحقيق يف شكل تقرير يقدـ إذل األطراؼ ادلعنية سواء كانت داخل  التقرير: -3
 .1قرير ىو العملية األخَتة من ادلراجعة كشبرهتاتنقوؿ بأف ال أفادلؤسسة أك خارجها، نستطيع 

 المطلب الثاني: أىداف التدقيق
 تتمثل أىداؼ التدقيق يف النقاط التالية:

إذل التأكد من أف صبيع األصوؿ كاخلصـو كصبيع  احلسابات يف ادلؤسسة مدققيسعى  والتحقق:الوجود  –1
حيث أف ادلعلومات الناذبة من نظاـ ادلعلومات  ئم ادلالية اخلتامية موجودة فعال،العناصر الواردة يف ادليزانية كيف القوا

إذل التحقق  ادلدقق احملاسبية تقر مثال بالنسبة إذل ادلخزكف السلعي مبلغ معُت عند تاريخ معُت ككمية معينة، فيسعى
 من ىذه ادلعلومات من خالؿ اجلرد الفعلي أك ادلادم للمخزكنات.

بند إذل إسباـ البند السابق من خالؿ التأكد من أف كل عناصر يف ىذا ال التدقيقعمل يالملكية والمديونية:  -2
فالوحدات ادلتواجدة يف ادلخزكنات أك احلقوؽ ىي حق شرعي  لك للمؤسسة كاخلصـو التزاـ عليها،األصوؿ ىي م

عمل على تأكيد صدؽ كحقيقة ادلعلومات يبذلك  لتدقيقذلا كالديوف ىي مستحقة فعال ألطراؼ أخرل، فا
 ناذبة عن نظاـ ادلعلومات ادلولد ذلا، كاليت تقدـ إذل أطراؼ عدة سواء داخلية أك خارجية.احملاسبية ال

من  ئص الواجب توفرىا يف ادلعلومة فإنودبا أف الشموؿ ىو من بُت أىم اخلصا الشمولية أو الكمال: -3
الضركرم على نظاـ ادلعلومات احملاسبية توليد معلومات معربة كشاملة على كل األحداث اليت سبت من خالؿ 

بغية الوصوؿ إذل ألساسية اليت سبد بصلة إذل احلدث، ك احتواء ىذه ادلعلومة ادلقدمة على ادلعطيات كادلركبات ا
دلثبتة بالدفاتر كالسجالت من جهة كمن جهة أخرل بية اسالشمولية ينبغي التأكد من دقة كصحة البيانات احملا

ة عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة العمل على ذبهيز ىذه البيانات بشكل يسمح من توفَت معلومات شاملة كمعرب 
 كالذم يعترب من بُت أىم أىداؼ التدقيق إلعطاء ادلصداقية دلخرجات نظاـ ادلعلومات احملاسبية.

                                                           

.12-11زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، نفس ادلرجع السابق، ص ص  1 
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التدقيق من خالؿ ىذا البند إذل ضركرة تقييم األحداث احملاسبية كفقا للطرؽ يهدؼ التقييم والتخصيص:  -4
احملاسبية ادلعموؿ هبا كطرؽ اىتالؾ االستثمارات أك إطفاء ادلصاريف اإلعدادية كتقييم ادلخزكنات مث زبصيص ىذه 

إف االلتزاـ الصاـر هبذا البند من  ما،ادلعنية، كبانسجاـ مع ادلبادئ احملاسبية ادلقبولة قبوال عاالعملية يف احلسابات 
 شأنو أف يضمن اآليت:

 تقليل فرص ارتكاب األخطاء كالغش؛ -
 االلتزاـ بادلبادئ احملاسبية؛ -
 ثبات الطرؽ احملاسبية من دكرة إذل أخرل. -
تسعى األطراؼ الطالبة للمعلومات احملاسبية إذل احلصوؿ على معلومات ذات مصداقية العرض واإلفصاح:  -5

كمعربة عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة، من خالؿ إفصاح ىذه األخَتة على سلرجات نظاـ ادلعلومات احملاسبية 
كادلتمثلة يف ادلعلومات، اليت أعدت كفقا للمعايَت ادلمارسة ادلهنية، كمت ذبهيزىا بشكل سليم، إف ىذه ادلعلومات 

يت سبت داخل النظاـ ادلولد ذلا من جهة كمن جهة تعترب قابلة للفحص من طرؼ ادلدقق ليثبت صحة اخلطوات ال
 أخرل ليتأكد من مصداقيتها من خالؿ التمثيل احلقيقي لوضع معُت داخل ادلؤسسة.

من خالؿ عملية ادلراجعة إذل إبداء رأم فٍت زلايد حوؿ ادلعلومات احملاسبية يسعى ادلدقق  إبداء رأي فني: -6
، كيف إطار ما سبليو ادلراجعة القياـ بالفحص كالتحقق من العناصر بغي عليوذلا، لذلك ين الناذبة عن النظاـ ادلولد

 اآلتية: 
 التحقق من اإلجراءات كالطرؽ ادلطبقة؛ -
؛ ك  مراقبة عناصر األصوؿ -  اخلصـو
 التأكد من التسجيل السليم للعمليات؛ -
 السنوات السابقة؛ التأكد من التسجيل السليم لكل األعباء كالنواتج اليت زبص -
 زلاكلة كشف أنواع الغش، التالعب كاألخطاء؛ -
 تقييم األداء داخل النظاـ كادلؤسسة ككل؛ -
 تقييم األىداؼ كاخلطط؛ -
 .1تقييم اذليكل التنظيمي -

                                                           
 .19-16نفس ادلرجع السابق، ص ص زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي،1
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يف ربقيق  التدقيقىي إحدل األىداؼ الكلية للمؤسسة، كإذا ما صلح  التدقيقإف األىداؼ ادلتوخاة من 
 بذلك تسهم يف ربقيق األىداؼ الكلية للمؤسسة.أىدافها فهي 

 المطلب الثالث: أنواع التدقيق
العمل بنوع معُت من التدقيق يناسب شكلها، حجمها كطبيعة نشاطها من جهة كمن جهة  على ادلؤسسة

أخرل يعطي مصداقية كصراحة أكثر للمعلومات كضماف دلستعملي القوائم ادلالية، بشكل عاـ ديكن عرض أنواع 
 التدقيق على النحو التارل:

 أنواع التدقيق: 11الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

، 1غساف فالح ادلطارنة: تدقيق احلسابات ادلعاصر، دار ادلسَتة، عماف، طة باالعتماد على ادلرجع: من إعداد الطالب المصدر:
 .24ص ،2006

 من حيث القائمين بعملية التدقيق:  -1
بعملية فحص للدفاتر كالسجالت  ية التدقيق شخص من داخل ادلؤسسةقد يقـو بعمل التدقيق الداخلي: –أ

كمدل االلتزاـ بادلعايَت احملاسبية خالؿ عملية التسجيل يف الدفاتر كالسجالت، كيف ىذه احلالة يسمى ىذا التدقيق 
يعترب موظف يف كىو احدل أدكات الرقابة كيعترب اداة بيد االدارة كونو يتم التدقيق من قبل شخص  ،الداخلي

 :1يلي ماكبادلعلومات   إلدارةا التدقيق الداخلي فيما خيص تزكيد كمن كاجبات ،دارةادلؤسسة كخيضع لسلطة اال
 ظمة الرقابة الداخلية؛دقة أن –

                                                           
 .25صنفس ادلرجع السابق، غساف فالح ادلطارنة، 1

 أنواع التدقيق من حيث

 مدى الفحص النطاق التوقيت اإللزام القائم بعملية التدقيق

تدقيق 
 داخلي 

تدقيق 
 خارجي 

تدقيق 
 إلزامي

تدقيق 
 اختيارم

تدقيق 
 هنائي

تدقيق 
 مستمر

تدقيق 
 كامل

تدقيق 
 جزئي

تدقيق 
 تفصيلي

تدقيق 
 اختبارم
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 الكفاءة اليت يتم هبا التنفيذ الفعلي للمهاـ داخل كل قسم من أقساـ ادلشركع؛ -
 ككفاءة الطريقة اليت يعمل هبا النظاـ احملاسيب، كذلك كمؤشر يعكس بصدؽ نتائج العمليات كادلركز ادلارل. كيفية  -
ىو الفحص االنتقادم للدفاتر كالسجالت من قبل شخص زلايد خارجي يف سبيل التدقيق الخارجي:  -ب

 عقد بينو كبُت ادلؤسسة.احلصوؿ على رأيو حوؿ عدالة القوائم ادلالية، كيتم تعيُت ادلدقق اخلارجي ب
 بُت التدقيق اخلارجي كالداخلي ديكن حصرىا على النحو التارل: االختالؼىناؾ أكجو 

 : اوجو االختالفات بين التدقيق الخارجي والداخلي11الجدول رقم
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 التدقيق الداخلي التدقيق الخارجي البيان 
الفٍت احملايد عن مدل إبداء الرأم  – اذلدؼ من التدقيق - 1

صدؽ كعدالة التقارير ادلالية عن فًتة 
زلاسبية معينة كتوصيل النتائج إذل 

 الفئات ادلستفيدة منها.
 

ربقيق أعلى كفاية إدارية كإنتاجية  –
خالؿ القضاء على اإلسراؼ من 

األخطاء كالتالعب يف كاكتشاؼ 
 احلسابات.

التأكد من صحة ادلعلومات ادلقدمة  -
لالسًتشاد هبا يف رسم اخلطط لإلدارة 

 كازباذ القرارات كتنفيذىا.
 

عالقة القائم بعملية  - 2
 التدقيق بادلؤسسة

شخص طبيعي أك معنوم مهٍت  -
 من خارج ادلؤسسة ) مستقل(.

 )تابع(.موظف من داخل ادلؤسسة  -

يتحدد نطاؽ كحدكد العمل كفقان  - نطاؽ كحدكد التدقيق - 3
ع بُت ادلؤسسة كادلدقق للعقد ادلوق

معايَت اخلارجي، العرؼ السائد، 
التدقيق ادلتعارؼ عليها، كما تنص 

 ،عليو القوانُت ادلنظمة دلهنة التدقيق
كغالبا ما يكوف التدقيق اخلارجي 
تفصيلي أك اختبارم كفقان لطبيعة 

 كحجم عمليات ادلؤسسة.

دد اإلدارة نطاؽ عمل ادلدقق،  رب -
دقق الداخلي كما أف طبيعة عمل ادل

يسمح لو بتوسيع عمليات الفحص 
كاالختبارات دلا لديو من كقت 
كإمكانات تساعده على تدقيق صبيع 

 عمليات ادلؤسسة.

التوقيت ادلناسب  - 4
 لألداء

يتم الفحص مرة كاحدة )هنائية(  –
أك خالؿ فًتة دكرية أك غَت دكرية 

 طواؿ السنة ادلالية )مستمرة(
 أك جزئي. قد يكوف كامل -

يتم الفحص بصورة مستمرة طواؿ  –
 السنة ادلالية.

 اختيارم كفقا حلجم ادلؤسسة. -

5 

 
 

 قراء التقارير ادلالية. – ادلستفيدين -
 إلزامية كفقا للقانوف السائد. -

 

 .إدارة ادلؤسسة -

 .18أضبد حلمي صبعة، نفس ادلرجع السابق، ص  المصدر:
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إال أف ىناؾ بعض أكجو الشبو بينهما تكمن  ،اخلارجيالتدقيق الداخلي ك تالؼ بُت خاالرغم كجود نقاط ك 
 يف النقاط التالية:

 يهدؼ كل من ادلدقق كاحملاسب لوجود نظاـ رقابة داخلية فعاؿ دلنع كتقليل حدكث األخطاء كالتالعب؛ –
تساعد يف اعداد القوائم كل من ادلدقق كاحملاسب ديثل نظاـ زلاسيب فعاؿ، يقـو بتوفَت ادلعلومات الالزمة كاليت   -

 ادلالية اليت ديكن االعتماد عليها من قبل األطراؼ ادلعنية؛
كثَت شلا سبق صلد أف ىناؾ رلاالن للتعاكف بُت ادلدقق الداخلي كاخلارجي حيث أف ادلدقق اخلارجي يعتمد يف  

من األحياف على ما يقـو بو ادلدقق الداخلي من اختبارات كتقييد ألنظمة الرقابة الداخلية، كذلك يف حالة اتباع 
ادلؤسسة لنظاـ جيد كفعاؿ للتدقيق الداخلي يؤدم إذل توفَت يف اجلهد كيف كمية االختبارات على ادلدقق اخلارجي 

 .1عند قيامو بالفحص
 :يالقانون من حيث االلزام -2

كشركة ادلسامهة   امية التدقيق لبعض ادلؤسساتينظر ادلشرع اجلزائرم من خالؿ القانوف التجارم إذل إلز 
شركة ذات ادلسؤكلية احملدكدة أك شركة التضامن، لذلك سنميز الك  ادلؤسساتكعدـ إلزامية التدقيق إذل غَتىا من 

 :كاآليت  بُت نوعُت من التدقيق
ىو الذم حيتم القانوف القياـ بو، حيث نص ادلشرع خالؿ نصوصو على إلزامية تعيُت مدقق  التدقيق اإللزامي: –أ

 من التدقيق. ادلتوخاةالقانوف ادلعموؿ بو، كىذا بغية الوصوؿ إذل األىداؼ  ؿيقـو بالوظائف ادلنوطة لو من خال
أك رللس اإلدارة، ففي ىو الذم يتم دكف إلزاـ قانوين كبطلب من أصحاب ادلؤسسة التدقيق االختيار:  -ب

أصحاهبا إذل طلب  ىالشركات ذات ادلسؤكلية احملدكدة أك ذات ادلسؤكلية احملدكدة كذات الشخص الوحيد، يسع
االستعانة خبدمات ادلدقق اخلارجي بغية االطمئناف على صحة ادلعلومات احملاسبية الناذبة عن نظاـ ادلعلومات 

دلارل، إذ أف ىذه ادلعلومات تتخذ كأساس لتحديد حقوؽ الشركاء كخاصة يف احملاسبية كعن نتائج األعماؿ كادلركز ا
 .2حاالت االنفصاؿ أك انضماـ شريك جديد

 :من حيث التوقيت -3
، كذلك ألف ادلدقق يبدأ عملو بعد إقفاؿ للمؤسسات الصغَتة كادلتوسطة احلجم مناسب ىوالتدقيق النهائي:  –أ

الدفاتر كترصيد احلسابات، كيف ىذا ضماف لعدـ حدكث أم تعديل للبيانات بعد تدقيقها، كما أنو يؤدم إذل 
                                                           

 .27-26غساف فالح ادلطارنة، نفس ادلرجع السابق، ص ص 1
 .21-20زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، نفس ادلرجع السابق، ص ص  2
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عدـ حدكث ارتباؾ يف العمل داخل ادلؤسسة كذلك لعدـ تردد ادلدقق كمساعديو على ادلؤسسة باإلضافة إذل أنو 
 السهو من جانب القائمُت بعملية التدقيق. يؤدم إذل زبفيض احتماالت 

 كلكن يؤخذ على التدقيق النهائي االحتماالت التالية:
 تأخر النتائج؛ –
 حدكث ارتباؾ يف مكتب ادلدقق؛ -
 عدـ اكتشاؼ الغش كاألخطاء أك التالعب؛  -
 عدـ قياـ ادلدقق بالفحص على ادلستول ادلرغوب.  -

الفًتة الزمنية الالزمة للقياـ بعملية تدقيق احلسابات، كذلك ألف ادلدقق كترجع ىذه االحتماالت إذل قصر 
، أك ما اعيد زلددة كفقان لقانوف الشركات كنظاـ الشركةيلتـز بإهناء عملية التدقيق كإبداء الرأم الفٍت احملايد يف مو 

 غط العمل يف مكتب ادلدقق.إذا كانت تواريخ هناية السنة ادلالية للمؤسسات كاحدة أك متقاربة، ككذلك نتيجة ض
الذم يقـو فيو مدقق احلسابات بالًتدد على ادلؤسسة من كقت إذل آخر أك على  ىو التدقيق المستمر: -ب

فًتات دكرية أك غَت دكرية للقياـ بفحص العمليات احملاسبية اليت سبت، كدبعٌت آخر يعد التدقيق ادلستمر التدقيق 
 الية.الذم يتم أكالن بأكؿ خالؿ السنة ادل

كلذلك فإف ىذا النوع يعد مناسبان لشركات األمواؿ، كغَتىا من ادلؤسسات اليت تقـو بعمل ضخم من 
شلا  ،العمليات حيث ربتاج إذل كقت طويل نسبيان لفحصها، كما أهنا توفر للمدقق الوقت الكايف خالؿ ادلدة

لغش كالتالعب فضالن عن ذلك سرعة يساعده على التوسع يف عملية التدقيق، كبالتارل تقليل فرص ارتكاب ا
 اكتشاؼ األخطاء.

يطلق عليو التدقيق ادلانع كادلصحح يف كقت كاحد، باإلضافة إذل ما تقدـ فإف اتباعو يؤدم إذل القضاء ك 
 على عيوب التدقيق النهائي كأمهها تأخر نتائج التدقيق، كارتباؾ العمل دبكتب ادلدقق.

 : 1ر إال أف اتباعو قد يربز بعض العيوب أمههاكعلى الرغم من مزايا التدقيق ادلستم
 ارتباؾ العمل يف ادلؤسسة زلل التدقيق؛ –
 أنو تدقيق غَت متصل؛ -
 توطيد العالقات اإلنسانية بُت ادلدقق كموظفي ادلؤسسة. -

                                                           
 .15-14أضبد حلمي صبعة ، نفس ادلرجع السابق، ص ص 1
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ديكن معاجلة ىذه العيوب من خالؿ قياـ ادلدقق بإعداد برنامج للتدقيق على أساس مراعاة مواعيد  كلكن
 العمل، ككذلك ديكن للمدقق عمل مذكرات بأرصدة احلسابات اليت مت تدقيقها.

كما ىو جدير بالذكر أف كل من التدقيق النهائي كادلستمر ديكن للمدقق أف يؤديهما على أساس تفصيلي 
 .1بارمأك اخت

 :من حيث النطاق -4
ىو الذم خيوؿ ادلدقق إطاران غَت زلدد للعمل الذم يؤديو، كال تضع االدارة أية قيود على  التدقيق الكامل: –أ

نطاؽ أك رلاؿ العمل الذم يقـو بو ادلدقق، كفيو يستخدـ ادلدقق رأيو الشخصي يف ربديد درجة التفاصيل فيما 
 .2يقـو بو من عمل

نو ال يعتمد ادلدقق يف عملو على حيث أ ،التدقيق الكامل يناسب ادلؤسسات صغَتة احلجملذلك صلد أف 
نظاـ الرقابة الداخلية، بينما ىذا النوع يف ادلؤسسات كبَتة احلجم يعتمد على نظاـ الرقابة الداخلية كمدل قوة 

 لقوة أك ضعف ىذا النظاـ. كمتانة ىذا النظاـ، فردبا يتطلب من ادلدقق توسيع نطاؽ الفحص أك زبفيضو كفقان 
ىو التدقيق الذم يتضمن بعض القيود على نطاؽ عمل ادلدقق كأف يقتصر عمل ادلدقق  التدقيق الجزئي: -ب

على تدقيق بعض العمليات دكف غَتىا أك تدقيق ادليزانية دكف غَتىا أك تدقيق ادلخزكف دكف غَته، كيتم ربديد ذلك 
هة اليت قامت بتعيينو، كيف ىذه احلالة فإف مسؤكلية ادلدقق تنحصر يف ااجماؿ كفقان للعقد الذم مت بُت ادلدقق كاجل

 .3الذم حدد لو فقط، كسوؼ يكوف رأم ادلدقق فقط يف حدكد ااجماؿ الذم حدد لو كليس يف القوائم ادلالية ككل
 :من حيث مدى الفحص -5
ادلهنة، كفيو يقـو ادلدقق بفحص صبيع القيود ىو التدقيق الذم كاف سائد يف بداية عهد التفصيلي:  التدقيق –أ

كالدفاتر كالسجالت كادلستندات للتأكد من أف صبيع العمليات مقيدة بانتظاـ كأهنا صحيحة، كما أهنا خالية من 
 األخطاء أك الغش أك التالعب.

إذل كلذلك يناسب ىذا التدقيق ادلؤسسات الصغَتة، كلكن ال يناسب ادلؤسسات الكبَتة ألهنا ستؤدم 
 زيادة أعباء التدقيق فضالن عن تعارضو مع عاملي الوقت كالتكلفة الذم حيرص ادلدقق على مراعاهتما باستمرار.

                                                           
 .16أضبد حلمي صبعة، نفس ادلرجع السابق، ص  1
 .17، ص1999 ،1حسُت القاضي، حسُت دحدكح: أساسيات التدقيق يف ظل ادلعايَت األمريكية كالدكلية، مؤسسة الوراؽ، عماف، ط 2
 .30، نفس ادلرجع السابق، ص غساف فالح ادلطارنة3
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قابة الداخلية، كيتم  ىو التدقيق الذم يعتمد على اقتناع ادلدقق بصحة كسالمة نظاـ الر التدقيق االختباري:  -ب
 :ىذين األسلوبُتباتباع ادلدقق أحد  ىذا
 الشخصي )العينات احلكمية(؛ التقدير  –
 علم اإلحصاء )العينات اإلحصائية(. -

كاتباع ادلدقق ألحد ىذه األساليب يعتمد على اخلربة كمدل إدلاـ ادلدقق بادلفاىيم اإلحصائية اذلامة مثل 
 .ااجمتمع كالعينة، الوسط احلسايب، التشتت، التوزيع الطبيعي، ككذلك طرؽ اختيار العينات اإلحصائية...إخل

كلذلك يعترب التدقيق االختبارم ىو األساس السائد للعمل ادليداين اآلف كأف التدقيق التفصيلي ديثل 
 .1االستثناء لذلك األساس

 المطلب الرابع: طرق التدقيق 
 تتضمن عملية التدقيق استعماؿ الطرؽ التالية:

كمدل كفاءة نظاـ  ،تطبق يف احلكم على صالحية الطرؽ احملاسبية ادلستعملة دبشركع العميل المالحظة: –1
 الرقابة الداخلية عالكة على استخدامها عند القياـ بعمليات اجلرد ألصوؿ ادلشركع ادلختلفة.

الفعلي، كما تستخدـ تطبق يف تدقيق االستثمارات ادلالية كاألصوؿ األخرل الشبيهة لتقرير كجودىا التفتيش:  –2
 للحصوؿ على بيانات داعمة لتكاليف األصوؿ، كلإليرادات كادلصاريف العادية، كماشبو ذلك من بنود.

لغ العمليات التجارية مع أطراؼ خارج ابيف التأكد من أرصدة احلسابات كم تطبقالتعزيز(: التثبت ) -3
 األمانة كغَتىا. بضائعوؿ ادلوجودة يف عهدة األشخاص كادلشركع، كأرصدة األص

تطبق على أرصدة احلسابات كالبيانات ادلالية اجلارية دبقارنتها مع بيانات شبيهة أك شلاثلة خاصة  المقارنة: -4
 بفًتات سابقة أك الحقة لبياف األسباب الكامنة كراء أم تغَتات ىامة.

يها كصالحية نشرىا كمعلومات عن تطبق على احلسابات كالبيانات اجلارية لتقرير مدل االعتماد علالتحليل:  -5
 ادلشركع ادلعٍت.

 بضاعة آخر ادلدة، كأرصدة العمالءتطبق على البيانات الرقمية ادلقدمة من العميل كاحتساب االحتساب:  -6
 كادلدفوعات مقدما، كادلستحقات كغَتىا.

                                                           
 .13-12أضبد حلمي صبعة، نفس ادلرجع السابق، ص ص1
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تطبق على سياسات ادلشركع ادلعٍت، كاألمور كالقضايا اليت ال ديكن اإلفصاح عنها يف القوائم  االستفسار: -7
 ادلالية ادلنشورة، مثل احملتمل على ادلركز ادلارل للمشركع.

كمن اجلدير بالذكر أنو يتم استخداـ ىذه الطرؽ على أساس اختبارم يقرر مداه على ضوء كفاية الطرؽ 
ما أف تطبيق الطرؽ ادلذكورة أنفا جزء ضركرم من عملية ك  ،مدل كفاية أنظمة الرقابة الداخليةاحملاسبية بادلشركع، ك 

التدقيق، كيستغرؽ نصيبا كبَتا من اجلهد كالوقت الالزمُت للقياـ بعملية التدقيق، كقد مت يف السنوات األخَتة ايالء 
كالسجالت اىتماما كبَتا، كقد أثبتت التجربة موضوع استعماؿ العينات االحصائية يف اختبار كفحص الدفاتر 

ادليدانية صلاعة استخداـ الطرؽ االحصائية ىذه يف تدقيق بنود ادلركز ادلارل اليت تستلـز فتح حسابات كثَتة العدد 
يف العادة كالذمم ادلدينة كالدائنة، كديكن للطرؽ االحصائية ىذه أف تزداد أمهية مستقبال اذا ما استعملت سويا مع 

 .1احلكم الشخصي كالرأم الذايت للمدقق

 المبحث الثاني: عموميات حول المدقق الخارجي
ٍت زلايد مستقل ذات كفاءة كجيب أف يقـو بالتدقيق شخص مه ،التدقيق أساسا ىو كظيفة أك أداة فحص

الفٍت احملايد عن مدل صحة كسالمة القوائم ادلالية، كإبداء  رأمالإبداء ىو عملية التدقيق اذلدؼ الرئيسي من 
كعليو سنقـو من خالؿ ىذا ادلبحث بتقدمي عموميات عن ادلدقق ادلدقق لرأيو يتم عن طريق إصدار التقرير، 

 .اخلارجي

 وصفاتوالمطلب األول: تعريف المدقق الخارجي 
 :تعريف المدقق الخارجي -1

ىو ذلك الشخص ادلؤىل كادلستقل كااجماز إلصلاز تدقيق البيانات ادلالية كتقدمي تقريره حوذلا إذل  التعريف األول:
 .2اجلهة أك اجلهات اليت عينتو

مراقب احلسابات"، كىو طرؼ خارجي يزاكؿ مهنة "احملاسب القانوين" أك يطلق عليو أحيانان " التعريف الثاني:
دبراجعة القوائم ادلالية التارخيية التدقيق من خالؿ مكتب خاص كيفًتض منو صفة االستقالؿ، كعادة ما يقـو 

ادلنشورة للمؤسسات سواء كانت مؤسسات ذبارية أك خدماتية، كيتم مزاكلة ىذه ادلهنة بًتخيص خاص معتمد 
ادلهنة، باإلضافة إذل مراجعة القوائم ادلالية للمؤسسة فإف ادلدقق اخلارجي ديكنو أيضان القياـ دبهاـ كفقان لقوانُت مزاكلة 

                                                           
 .15-14، ص ص 2000، 1، عماف، طم تدقيق احلسابات، دار كائلخالد أمُت عبد اهلل: عل1
 .25، ص 2006، 3عماف، ط، احية النظرية كالعملية، دار كائلىادم التميمي: مدخل إذل التدقيق من الن 2
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مراجعة االلتزاـ كادلراجعة التشغيلية لنفس ادلؤسسة، كما ديكنو مزاكلة ادلهنة كفرد أك من خالؿ عضويتو يف ادلؤسسة 
ي باالستقالؿ كاحلياد حىت ديكنو أداء مهمتو دبوضوعية كتتطلب ادلعايَت ادلنظمة للمهنة أف يتصف ادلدقق اخلارج

 .1كدكف ربيز
كقد يعُت  احلالة القانوف التأسيسي للشركة يف ىذه اجلمعية العامة التأسيسية كديضي يعُت من طرؼ كما أنو

لو كتابيان كيعلن عن قبو  "قبوؿ ادلهمة كديضي زلضر اجتماعها مع عبارة "من طرؼ اجلمعية العامة العادية للمسامهُت
 .2يف حالة حضوره اجلمعية

اسب القانوين أك احملاسب العاـ  كادلدقق اخلارجي ىو شخص يطلق عليو ادلدقق أك ادلراجع ادلستقل أك احمل
كل ىذه التسميات تشَت إذل شخص كاحد ىو الشخص الذم يقـو بتنفيذ عملية ادلراجعة، حبيث تتوفر فيو 

 الشركط التالية: 
إذل  العلمي التأىيل، حيث يشَت العمليالتأىيل العلمي ك  يشمل كل من تأىيل ادلدقق تأىياًل كافيا: مؤىل -

 ، أما التأىيل العملي فيقصد بو اخلربة العملية يف شلارسة ادلهنة.ة ادلطلوبة دلمارسة مهنة التدقيقالشهادات العلمي
األكؿ ىو ربرره من أم ضغوط قد  ،عنصرين زلددين يقصد باستقالؿ ادلدققلديو استقالل كافي عن اإلدارة:  -

ربديد ك عزلو ىذا العنصر إذا كاف تعيُت ادلدقق، كيتحقق دارة إلصدار رأم غَت مناسب، سبارس عليو من قبل اإل
يف  فهو عدـ كجود مصاحل مادية للمدققاتعابو ليس يف يد اإلدارة أك ليس لإلدارة دكر فيو، أما األمر الثاين 

 .3ىذه ادلؤسسةيف كأف ديتلك أسهم   ،يت يراجع حساباهتاادلؤسسة ال
 :صفات مدقق الحسابات -2

مات كالعلـو إذل اإلدلاـ بادلعلو ىناؾ عدد من الصفات اليت جيب أف يتحلى هبا مدقق احلسابات باإلضافة 
 ادلرتبطة بعملو منها ما يلي:

كأف ال يقـو باإلفصاح عن أية معلومات يطلع عليها  ،أف يكوف زلافظان على أسرار العميل الذم يدقق أعمالو -
 خالؿ عملو؛

 أف يكوف عمليان كمواكبان دلا ىو جديد يف القوانُت التشريعات؛ -

                                                           
، ص ص 2007زلمد الصحن، حسن أضبد عبيد، شريفة على حسن: أسس ادلراجعة اخلارجية، ادلكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،  عبد الفتاح 1

22- 23. 
 .43، ص 2003زلمد بوتُت: ادلراجعة كمراقبة احلسابات من النظرية إذل التطبيق، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  2

صص التدقيق مراح صربينة: دكر ادلدقق اخلارجي يف تقييم ادلخاطر كربسُت نظاـ الرقابة الداخلية لعمليات ادلخزكف، مذكرة زبرج لنيل شهادة ماسًت، زب 3
 .4، ص2012-2011احملاسيب كمراقبة التسيَت، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغازل، 
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 أف يكوف حران غَت تابعان ألم جهة إال لضمَته كأف يهتم دبصلحة عملو على مصاحلو الشخصية؛ -
 إذل ادللل؛أف يتصف بالصرب، حيث طبيعة عملو ركتينية شلا يؤدم  -
 أف يكوف عملو يف رلاؿ اختصاصو كأف يقدـ النصيحة عندما تطلب منو إذا كانت مرتبطة بعملو؛ -
 قادران على التعبَت بكل كضوح؛يكوف لبقان يف التعامل ك  أف -
 مستقل يف رأيو؛أف يكوف أمينان ككاقعيان ك  -
 .1ميل كأف يقتنع بصحتوأف ال يقبل أم عمل ألم عميل إال بعد أف يتفهم طبيعة نشاط الع -

 الثاني: حقوق المدقق الخارجي المطلب
بعد أف تطورت مهنة التدقيق من الفحص الشامل للدفاتر كالسجالت إذل الفحص االنتقادم ادلنظم إلبداء 
الرأم الفٍت احملايد لنتائج الفحص للحكم على مدل سالمة أداء االدارة كونو الرقيب كالراعي حلقوؽ األطراؼ 
ادلعنية بادلؤسسة، كللقياـ بتلك ادلهمة جيب أف يتمتع مدقق احلسابات ببعض احلقوؽ اليت سبكنو من القياـ بذلك 

 كمن أىم حقوؽ مدقق احلسابات ما يلي:
 ة كسجالهتا كمستنداهتا يف أم كقت حيق للمدقق اخلارجي االطالع على دفاتر ادلؤسس حق االطالع: -1

كاذليئة العامة للتأكد جالت احملاسبية كغَت احملاسبية كزلاضر جلسات رللس االدارة كيشمل ذلك صبيع الدفاتر كالس
من مدل التقيد بنظاـ ادلؤسسة كمتطلبات قانوف الشركات، كذلك يعٍت ىذا أنو من حق ادلدقق زيارة ادلؤسسة 

دل ادلدقق عن لالطالع على دفاترىا كمستنداهتا يف أم كقت كدكف اخطار مسبق خاصة إذا كاف ىناؾ شكوؾ ل
حاالت تالعب أك غش كرأل أنو من الضركرم القياـ بزيارة مفاجئة، أما يف حالة عدـ كجود الشك فيقـو مدقق 
احلسابات بإبالغ ادلؤسسة مسبقان كاالتفاؽ على موعد زيارتو الختيار الوقت ادلالئم حىت ال يعطل أعماؿ 

 دات الالزمة لعملية الفحص.ادلؤسسة، كليتمكن ادلوظفُت من ذبهيز الدفاتر كادلستن
كيف حالة عدـ سبكن ادلدقق من شلارسة ىذا احلق بسبب قياـ ادلؤسسة بوضع العراقيل مثل سرية األكراؽ أك 
عدـ كجود الوقت الكاؼ لتجهيزىا فإنو جيب على ادلدقق يف ىذه احلالة رفع تقريره هبذا األمر إذل رللس االدارة 

 .كإذل اجلمعية العمومية للمسامهُت

                                                           
 .81السابق، ص غساف فالح ادلطارنة، نفس ادلرجع 1
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احلسابات طلب البيانات كالتوضيحات من ادارة ادلؤسسة حيق دلدققي  :حق طلب البيانات والتوضيحات -2
لتقرير ادلدقق  لى مدل ضركرهتاكيعتمد احلكم عاليت يقـو بفحص حساباهتا للقياـ دبهمتو بالشكل ادلناسب، 

 .                                                            الشخصي كمدل ارتباطها بعملية التدقيق
الضركرية دلدقق احلسابات فإنو حيق لو ابالغ  يف حالة رفض ادارة ادلؤسسة توفَت البيانات كالتوضيحات

احلصوؿ ، كذلك ألف ادلدقق يذكر يف تقريره صراحة عما إذا سبكن من ع ادلوظفُت عن توفَتىارللس االدارة عن امتنا 
 .1على ادلعلومات كالبيانات الضركرية ألداء مهمتو

اليت يوجهها رللس االدارة للمسامهُت حلضور اجتماعات  :نسخة من االستفساراتحق الحصول على  -3
 .2اذليئة العامة باإلضافة إذل القوائم ادلالية ادلرفقة

اجلمعية العامة للمسامهُت لالجتماع يف حيق دلدقق احلسابات دعوة حق دعوة الجمعية العامة للمساىمين:  -4
حالة حدكث حالة طارئة بادلؤسسة هتدد مركزىا ادلارل كاستقرارىا، مثل سوء تصرؼ االدارة، كجود حاالت اضلراؼ 
خطَتة تؤثر على مستقبل ادلؤسسة كذلك كونو ككيال عن ادلسامهُت للحفاظ على مصاحلهم كأمواذلم، كذلك 

 اخل ادلؤسسة من خلل كمشاكل حىت خيلى مسؤكليتو.إلحاطتها علمان دبا حيصل د
مناقشة اقًتاح عزلو عن طريق مذكرة خطية ترسل إذل  حيق دلدقق احلساباتحق مناقشة اقتراح عزلو:  -5

قفو أماـ اجلمعية العامة للمسامهُت، يعترب ىذا اع عن مو ادلؤسسة، كذلك حيق لو مناقشة اقًتاح عزلو كالرد كالدف
الضوابط اليت ربوؿ دكف عزؿ مدقق احلسابات عزاَل تعسفيَا أك استخداـ ىذا احلق للتأثَت على مدقق احلق أحد 
 .احلسابات

دلدقق احلسابات قانونان أف حيتجز حيق  حق احتجازه لألوراق والمستندات حتى يحصل على اتعابو: -6
تعابو إذل ادلؤسسة حىت حيصل على أ بردىاكال يقـو  لبة بأتعابو كاحلصوؿ عليها كاملةاألكراؽ كادلستندات للمطا

 .كتكاليف استخراج تلك ادلستندات
حيق دلدقق احلسابات ربديد كقت اجلرد دلمتلكات ادلؤسسة كالتزاماهتا حىت يتحقق من  تحديد وقت الجرد: -7

كإال من حقو  ،عدالة تصوير القوائم ادلالية لواقع ادلؤسسة، كأف يتم ىذا اجلرد ربت اشرافو أك حبضور من ينوب عنو
 .3أف ال يعتمد على كشوؼ اجلرد اليت سبت دكف أف تكوف ربت إشرافو

                                                           
 .91-90غساف فالح ادلطارنة، نفس ادلرجع السابق، ص ص1
 .247يوسف زلمود جربوع ، نفس ادلرجع السابق، ص 2
 .92-91غساف فالح ادلطارنة ، نفس ادلرجع السابق، ص ص 3
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 لث: واجبات المدقق الخارجيالمطلب الثا
يتمثل فيما جيب أف يقـو ادلدقق بو من أعماؿ سلتلفة إلصلاز برنامج مراجعتو على أكمل كجو كبشكل 

 موضوعي كفعاؿ، كمن أىم ىذه الواجبات ما يلي:
ف كالتدقيق الفعلي حلسابات ادلؤسسة كالتأكد من القيود كالكشف عن األخطاء كالتحقق من أبالفحص  القياـ -1

 ؛احلسابات اخلتامية سبثل الواقع كأف ادليزانية العمومية صحيحة
التحقق من قيم األصوؿ كاخلصـو كأهنا مطابقة لألسس العامة احملاسبية كأف أساليب التقومي متوافقة مع ادلبادئ  -2

 ؛1احملاسبية ادلقبولة عمومان 
من مدل قوة نظاـ الرقابة الداخلية بتقييمو حىت يستطيع اختيار عينات ادلراجعة بشكل مالئم كسليم  تأكدال -3

 عمليات ادلؤسسة؛ كيغطي معظم
 ا يلي: التوصيات كاالقًتاحات ادلالئمة كم ميقدت -4
 معاجلة كتصحيح األخطاء اليت مت اكتشافها؛ -أ

 ما أمكن ذلك؛ عدـ الوقوع يف األخطاء مستقبالن  -ب
 حسن سَت العمل يف أقساـ كإدارات ادلؤسسة. -ػج
التأكد إذل جانب الفحص كادلراجعة الدفًتية أف ادلؤسسة تقـو بتطبيق القوانُت كاللوائح  جيب على ادلدقق -5

 عليها؛دلختلفة اليت قبلتها ككقعت كاألنظمة ادلختلفة كتلتـز هبا بطريقة سليمة، كما تلتـز بنصوص بنود العقود ا
 :2ما يلي كمن أمثلتها التحقق من أف ادلؤسسة تلتـز بتطبيق القواعد احملاسبية ادلتعارؼ عليها -6

 تسجيل األصوؿ الثابتة يف الدفاتر بتكلفتها التارخيية؛ -أ
كفقان للطرؽ كادلعدالت ادلعموؿ هبا يف ادلؤسسة يف السنوات السابقة دكف  اىتالؾ ذلذه األصوؿاحتساب  -ب

 تغيَتىا إال بأسباب معينة يقتنع ادلدقق هبا.
 ثبات طرؽ تقييم ادلخزكف السلعي مثل طريقة التقييم كفقان لسعر السوؽ أك التكلفة أيهما أقل؛ -ػج
ت ادلالئمة لتطبيق ىذا ادلبدأ مثل سلصص الديوف إتباع مبدأ احليطة كاحلذر عن طريق تكوين بعض ادلخصصا -د

 ادلشكوؾ فيها كأساس تكوينو كمدل مالئمة معدلو لرصيد ادلدينوف يف ادلؤسسة.

                                                           
 .78، ص2000عبد الفتاح زلمد الصحن، رجب السيد راشد، زلمود ناجى دركيش: أصوؿ ادلراجعة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  1
 .63-62، ص ص 2007زلمد السيد سرايا: أصوؿ كقواعد ادلراجعة كالتدقيق الشامل، ادلكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، 2
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للتحقق من أنو يظهر النتيجة احلقيقية لنشاط  ،فحص عناصر قائمة الدخل )أك حػ/ األرباح كاخلسائر( -7
 ادلؤسسة من أرباح أك خسائر عن السنة ادلالية؛

للتحقق من أهنا تعرب تعبَتان صحيحان عن القيم احلقيقية  ،فحص عناصر قائمة ادلركز ادلارل )أك ادليزانية العمومية( -8
 ؛لعناصر األصوؿ كااللتزامات كبالتارل عن ادلركز ادلارل للشركة يف هناية السنة ادلالية

مة للمسامهُت يف ادلؤسسة دلناقشة جيب على ادلدقق أف حيضر ىو أك أحد مساعديو اجتماع اجلمعية العا -9
 تقريره؛

على ادلدقق عند حضوره اجتماع اجلمعية العامة للمسامهُت أك اجتماع رللس اإلدارة يف غَت شركات  -11
 ادلسامهة، أف يقدـ تقريره إذل األعضاء كيتلوه عليهم حبيث يكوف تقريران شامالن على صبيع البيانات اذلامة كالالزمة

 اليت تعرب عن ما يلي:
 ما إذا كاف ادلدقق قد حصل على كل البيانات كادلعلومات كالسجالت كالدفاتر الالزمة إلصلاز عملو؛ -أ

 ما إذا كانت احلسابات كالدفاتر كالسجالت سليمة كمنتظمة؛ -ب
التقارير كادللخصات ما إذا كانت احلسابات اخلتامية كادليزانية تتفق مع البيانات ادلسجلة يف احلسابات ك  -جػ

 ادلختلفة؛
 د ادلتعارؼ عليها؛عما إذا كاف اجلرد كالتسويات اجلردية اليت قامت هبا ادلؤسسة قد ركعي فيها القوا -د
 ما إذا كانت كقعت سلالفات معينة ألحكاـ بعض النظم كالقوانُت كاللوائح اليت ربكم طبيعة نشاط ادلؤسسة؛ -ق
ما إذا كانت قائمة الدخل تظهر النتيجة احلقيقية من أرباح أك خسائر كادليزانية العمومية تظهر ادلركز ادلارل  -ك

 .1احلقيقي للشركة

 المطلب الرابع: مسؤوليات المدقق الخارجي
 ادلختلفة إذل األنواع التالية: ديكن تقسيم مسؤكليات ادلدقق

كىي اليت تدخل يف صميم عملو كمراجع حسابات قانوين للشركة كتتلخص يف رلالُت رئيسيُت  مسؤولية فنية: -1
 مها:

مسؤكليتو يف التحقق من أف ادلؤسسة قد طبقت كبشكل سليم القواعد كادلبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها بُت  -أ
 ؛قبوالن عامان احملاسبُت كادلقبولة 

                                                           
 .65-64بق، ص ص زلمد السيد سرايا، نفس ادلرجع السا 1
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قوانُت كاللوائح كاألنظمة كالعقود كغَتىا من الوثائق اليت تنظم أعماؿ مسؤكليتو يف التحقق من أف نصوص ال -ب
 أنشطة ادلؤسسة قد ركعيت كطبقت تطبيقان سليمان.

 كىي اليت تتعلق باإلخالؿ بأمانة كأخالقيات ادلهنة كمن أمثلة ذلك ما يلي:ة أخالقية: يمسؤول -2
 حقائق مادية معينة عرفها عند ادلراجعة؛ ادلدقق إخفاء -أ

 تقدمي بيانات مضللة كغَت حقيقية؛ -ب
 إخفاء أم تالعب أك ربريف يف ادلستندات أك السجالت أك الدفاتر؛ -جػ
 اإلمهاؿ أك التقاعس يف أداء عملو؛ -د
 إذا دل يضمن تقريره كل االضلرافات اليت كشف عنها. -ق
كأمهها  القصور اليت تتعلق بعمل ادلدققي يف بعض نواح لية بالنسبة للمدققتتمثل ىذه ادلسؤك مسؤولية مدنية:  -3

 ما يلي:
 يف قيامو بأداء عملو كعدـ بذؿ العناية ادلهنية الالزمة؛ حالة إمهاؿ ادلدقق -أ

 يف بعض األخطاء أثناء مراجعتو؛ حالة كقوع ادلدقق -ب
 عدـ قيامو أصال بادلراجعة. -جػ

نتيجة ىذا اإلمهاؿ للمسؤكلية حيث يسأؿ عن رأل أخطاء يسَتة أك كبَت كقد  لذلك قد يتعرض ادلدقق
 يكوف عرضة للتحذير أك لفت النظر شلا قد يضطره للحرج أماـ ادلسؤكلُت يف ادلؤسسة.

لبعض التصرفات الضارة دبصلحة ادلؤسسة عن عمد  كىي اليت تتمثل يف ارتكاب ادلدقق مسؤولية جنائية: -4
 ما يلي:  عليها ادلسؤكلية اجلنائية للمدققأك األفعاؿ اليت يًتتب  كمن ىذه التصرفات

مع االدارة على توزيع أرباح صورية على ادلسامهُت حىت ال تظهر نواحي القصور كاإلمهاؿ يف إدارة  تآمر ادلدقق -أ
 الشركة؛

مع رللس اإلدارة يف رلاؿ ازباذ قرارات معينة يف ظاىرىا أهنا يف مصلحة الشركة كلكن يف  تآمر ادلدقق -ب
 حقيقتها فيها كل الضرر دبصلحة ادلؤسسة أك ادلسامهُت؛ 

اليت ارتكبها بعض ادلسؤكلُت يف ادلؤسسة كعدـ تضمُت تقريره  االضلرافاتكتغاضيو عن بعض  إغفاؿ ادلدقق -جػ
 ؛1لشخصية دكف مصلحة باقي األطراؼ يف ادلؤسسةذلك خوفان على مصاحلة ا
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( أماـ اجلمعية العامة للمسامهُت عند مناقشة جوانب ىامة يف كتابة تقريره أك يف شهادتو )عند طلبها الكذب -د
 كخطَتة بالنسبة لنشاط ادلؤسسة كمصاحل ادلسامهُت؛

ذلك إفشاء بعض أسرار ادلؤسسة يف ارتكاب األخطاء كادلخالفات اجلسيمة دبا يضر دبصاحل ادلؤسسة كمن  -ق
 شخصيان. نافسة لغرض أك آلخر خيص ادلدققرلاالت سلتلفة إذل ادلؤسسة ادل

للمساءلة اجلنائية كازباذ اإلجراءات القانونية عند اكتشاؼ  أف مثل ىذه التصرفات تعرض ادلدققكال شك 
 اؿ جسيم.أك عن إمه ن أهنا ارتكبت عمد من قبل ادلدققىذه التصرفات كالتأكد م

 معاير التدقيق الخاصة بالمدقق الخارجي المبحث الثالث:
داد تعقيدان كادلدقق شخص زلًتؼ متخصص كمهمتو تز  ،التدقيق مهنة حرة ربكمو قوانُت، قواعد كمعايَت

 لضريبية ادلطركحة على كجو اخلصوصكادلشاكل ادلالية منها القانونية كا األعماؿلتعقد عادل  من فًتة إذل أخرل،
 كعليو ينبغي مراعاة ادلعايَت أثناء قيامو دبهمتو، حىت ال يكوف مقصران كما ينجز على ذلك من عواقب.

 المدقق الخارجي المعايير المتعلقة ب: األول المطلب
 ساسيُت مها الكفاءة كاالستقالليةتوفر عنصرين أ ٍت زلًتؼ كخارجي يشًتط يف ادلدققباعتباره شخص ف

مع مركر الزمن، حيصل ادلدقق عليها كتتمثل الكفاءة يف صبلة ادلعارؼ كاخلربات يف شىت ادليادين كاليت تزداد اتساعا 
فيو ىذا  نعدـدلستويات، كإال فكيف ديكنو، إذا اتكوين نظرم كميداين كالنجاح يف شهادات من أعلى ا بعد

ض طريقو أثناء القياـ بادلهمة  العنصر، أف حيمي ادلسامهُت كالغَت ككيف ديكنو أف يواجو ادلشاكل ادلعقدة اليت تعًت 
 ككيف حيافظ على استقالليتو ذباه سلتلف األطراؼ كيراقب أفرادا قد يكونوا أكفأ منو .

عو بكامل حقوقو ادلدنية كعدـ تعرضو ، كسبتل يف نزاىة كاستقامة كنضج ادلدققأما االستقاللية فتتمث 
لعقوبات سابقة من جهة، كما عليو باعتباره الضامن لشرعية كصدؽ احلسابات، أف يكوف مستقالن فعالن أم يتمتع 

 . 1بكامل احلرية ذباه أعضاء ادلؤسسة موضوع ادلراقبة، أف ال يشاركهم أعماذلم كال يربطو بالشركة عقد عمل
ص ( فإف ادلشرع اجلزائرم كاف صارما بإصداره رلموعة نصو نونية )زلافظ احلساباتكفيما خيص ادلراجعة القا

قرابة حىت  ال تربطو صلةللمحافظة على استقاللية ادلدقق، كعليو يشًتط يف زلافظ حسابات مؤسسة ما، أف 
ال يتقاضى أية تعويضات، أتعاب، أجر أك عالكات يدفعها لو ك  ،يف ادلؤسسة كأزكاجهم ولُتالدرجة الرابعة بادلسئ
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كلوف أك أزكاجهم، أك من طرؼ مؤسسة أخرل سبلك عشر األمواؿ اجلماعية يف ادلؤسسة اليت يراجعها، ما عدا ؤ ادلس
 .أتعابو، بصفتو كمحافظ حسابات احملددة قانونان 

 عايير المتعلقة بالعمل الميدانيالم المطلب الثاني:
إذ للقياـ دبهمتو على أحسن كجو كإعطاء  ،احلسابات غَت كاؼ الكفاءة كاالستقاللية لدل مدقق رإف توف

الرأم الصحيح حوؿ شرعية صدؽ احلسابات عليو مراعاة معايَت أخرل متعلقة بأعمالو، كىي مقاييس يستند إليها 
جيب يف مراجعة كمراقبة احلسابات،  كليتو فيما إذا قاـ دبال الذم قاـ بو كبالتارل ربديد مسؤ من أجل تقييم العم

ادلعايَت  ذهغَت أنو من الصعوبة دبكاف كضع معايَت تنطبق على سلتلف ادلؤسسات كسلتلف مراحل تطورىا، كمن ى
كضع خطة عمل كافية ألعماؿ مراجعة كمراقبة احلسابات كاإلشراؼ على أعماؿ مساعديو، نذكر أنو على ادلدقق 

القياـ هبا، كلو أف يساعده يف ذلك أعواف على أف يشرؼ على أعماذلم، إذ ليس لو كعليو ربديد األشغاؿ الواجب 
 .حق تفويض السلطة ذلم أك إصلاز ادلهمة كاملة من طرفهم، كىو ادلسؤكؿ ادلسؤكلية الكاملة

ية الرأم الذم كصل إليو يف هنا ايد كتكوين ملفُت: يربر ادلدققصبع أدلة كقرائن إثبات تربر الرأم الفٍت احمل
 ستندات، اجلرد ادلادم، ادلصادقاتعملية ادلراجعة باالعتماد على صبلة من األدلة األساسية، أك بعضها مثل ادل

وثائق ال ،الملف الدائم . كعليو تكوين ملفُت،االستفسارات كالبيانات ادلقدمة من طرؼ أعضاء اإلدارة كغَتىا
الالحقة تتعلق حبياة ادلؤسسة، عملها كمراحل تطورىا، األساسية يف ادلؤسسة صاحلة االستعماؿ يف الدكرات 

 ومات احملاسبية كادلالية الدائمةالتعرؼ على ادلؤسسة، زليطها، ىيكلها، طرؽ العمل، ادلعلىياكلها كنظمها )
 يتعلق، ملف جاري )ملف المراجعة(ك ،ينقح سنويا فيما إذا كانت ىناؾ تغيَتات ،االتفاقيات ادلربمة...اخل(

 بالسنة احلالية كيتضمن كثائق الدكرة موضوع ادلراجعة ادلالية كاحملاسبية منها مع أدلة اإلثبات اليت صبعها.
يدكف كل مالحظاتو ككل التساؤالت كاالستفسارات كما جيب عملو  افة إذل ىذين ادللفُت فإف ادلدققباإلض

 ؛1يف سجل )أكراؽ العمل( سبهيدان لكتابة التقرير النهائي
، يف على ادلراقب احلصوؿ على معرفة عامة حوؿ ادلؤسسة مت تقييم نظاـ مراقبتهايم نظام المراقبة الداخلية: تقي -
 تقييمو لنظاـ ادلراقبة الداخلية  ثالثة، غَت أف أىم ىذه ادلراحل ىيالرحلة ادلثانية، كفحص احلسابات يف الرحلة ادل

ادلتمثل يف رلموعة الضمانات اليت تساىم يف التحكم يف ادلؤسسة، كباالعتماد على التقييم النهائي ذلذا النظاـ 
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ديكنو زبطيط أعمالو كنطاؽ التدخل كربديد االختبارات اليت ينبغي إجراؤىا، مع ربديد درجة الثقة يف بيانات 
 .ادلؤسسة ادلراقبة كمعادل تقريره النهائي

 النهائي حوؿ شرعية كصدؽ احلسابات. ة بكتابة تقرير يتضمن رأم ادلدققتنتهي كل مهمة مراجع تقرير: كتابة  -

 معايير التقرير )تقرير المدقق(المطلب الثالث: 
ترتبط ىذه ادلعايَت بكيفية إعداد التقرير النهائي دلدقق احلسابات، كتشتمل ىذه ادلعايَت على أربعة معايَت 

 : كاآليت  كىي
جيب أف حيدد التقرير ما إذا كانت القوائم ادلالية تتفق مع ادلبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها. كديكن تبويب  -1

 ادلبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها إذل ااجمموعات التالية: 
  :ادلبادئ العامة، كديكن إصباؿ ىذه ادلبادئ يف اآليت:المجموعة األولى 

 مبدأ اإلفصاح. -مبدأ األمهية النسبية. ق -مبدأ الشموؿ. د -الثبات. جػ مبدأ -مبدأ احليطة. ب -أ
مبدأ آخر جديد يتعلق بأمن ادلعلومات احملاسبية نتيجة لقياـ العديد من ادلؤسسات  إضافةىذا كديكن 

 بتطبيق اعماؿ احملاسبية من خالؿ ما يسمى بالتجارة االلكًتكنية أك االعماؿ االلكًتكنية كاليت نتجت عن
 استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات.

 :ادلبادئ العلمية ادلرتبطة بالربح، كديكن إصباؿ ىذه ادلبادئ يف اآليت: المجموعة الثانية 
 مبدأ مقابلة اإليرادات بالنفقات. -مبدأ التكلفة يف قياس النفقة. جػ -مبدأ ربقق اإليراد. ب -أ

 :ادلارل، كديكن إصباؿ ىذه ادلبادئ يف اآليت:ادلبادئ العلمية ادلرتبطة بادلركز  المجموعة الثالثة 
 مبدأ القيمة ادلنتظر ربقيقها مستقبال. -مبدأ التكلفة التارخيية ناقصان االستهالؾ. ب -أ

جيب أف يذكر بالتقرير حاالت عدـ الثبات يف تطبيق مبادئ احملاسبة ادلتعارؼ عليها بُت الفًتة احلالية كالفًتة  -2
 السابقة عليها.

 .1يذكر عكس ذلك يف تقرير التدقيق يعد االفصاح كالشفافية بالقوائم ادلالية كافيا  مادل  -3
جيب أف حيتوم التقرير على تعبَت ادلدقق عن رأيو يف القوائم ادلالية ككل أك على رأيو عن بعض العناصر اليت  -4

ية ادلرفقة بالتقرير جيب أف حيدد يف أثرت على عدـ إبداء الرأم، كعندما ال ديكن التعبَت عن الرأم يف القوائم ادلال
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التقرير على ضلو قاطع إشارة إذل طبيعة عمل ادلدقق كإذل درجة مسؤكليتو، كبناء على ذلك ديكن تقسيم رأم ادلدقق 
 إذل األنواع التالية:

 رأم معاكس. -درأم باالمتناع عن الرأم؛  -جػ؛ رأم ربفظي -ب رأم نظيف )مع كجود مالحظات(؛ -أ
 جيب أف يلتـز بتطبيقها مدقق ادلعايَت السابقة يف ظل رلموعاهتا الثالث الضوابط ادلقاييس اليت كسبثل

 سابات عند مباشرتو دلهنتو.احل
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 خالصة الفصل: 
من خالؿ الفصل األكؿ مت التطرؽ إذل التدقيق بصفة عامة كإذل ادلدقق اخلارجي بصفة خاصة، حيث تبُت 

التدقيق هتدؼ إذل التعرؼ على سلتلف األخطاء كادلخالفات بأم طريقة، كاتضح لنا أف ادلهمة لنا أف عملية 
الرئيسية للمدقق اخلارجي ىي فحص حسابات القوائم ادلالية، باستخداـ معايَت مهنية متعارؼ عليها عمومان 

يوضع ربت تصرؼ  كاذلدؼ من كل ذلك ىو إعداد تقرير يتضمن رأيو ادلهٍت حوؿ القوائم ادلالية كالذم
 مستخدمي ىذه القوائم، سواء داخل ادلؤسسة أك خارجها.

ف ادلدقق اخلارجي جيب أف يتحلى ببعض الصفات، كللقياـ دبهمتو جيب أف يتمتع ببعض أكما رأينا 
احلقوؽ كما عليو كاجبات، للقياـ بأعماؿ سلتلفة إلصلاز برنامج مراجعتو على أكمل كجو كبشكل موضوعي 

 كفعاؿ.
كبناءا على ما سبق نقوؿ أف عملية التدقيق ضركرية كىامة للمؤسسات االقتصادية، إال أنو ىناؾ سلاطر 
للتدقيق كللمدقق اخلارجي مسؤكلية يف دراسة كتقييم ىذه ادلخاطر كربسُت نظاـ الرقابة كىذا ما سوؼ نتطرؽ إليو 

 يف الفصل ادلوارل.
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 تمهيد:
يف  من النظم الرئيسية كاذلامة اليت يعتمد عليها ادلدقق اخلارجي ظاـ الرقابة الداخلية يف أم مؤسسةيعترب ن

كسيلة ىامة للحكم على مدل   ية لربنامج مراجعتو، حيث أف ادلدقق اخلارجي يعتربرلاؿ ربديد اخلطوات األساس
كفاءة كفاعلية الرقابة الداخلية للمؤسسة، كيعترب قياـ ادلدقق بتقييم ىذا النظاـ لتحديد مدل قوتو أك ضعفو من 

 ادلهاـ الرئيسية اليت يبدأ هبا ادلدقق برنامج عملو.

ة، فاخللل أك القصور يف إذ يتوقف صلاح عملية التدقيق على تفاعل إجراءاتو مع ضوابط نظاـ الرقابة الداخلي
أم من عناصر ىذا النظاـ يؤدم إىل فشل عملية التدقيق، ذلذا ينبغي تقدير مواطن األخطار احملتملة كضبطها 

 بشكل ديكن للمدقق من أف يبدم رأم سليم حوؿ مدل سبثيل القوائم ادلالية اخلتامية للمؤسسة.

 احث على النحو التايل: كعلى ىذا األساس سنقـو بتقسيم ىذا الفصل إىل ثالث مب
 المبحث األول: ماهية نظام الرقابة الداخلية؛

 المبحث الثاني: تقييم مخاطر التدقيق؛ 
 مسؤولية المدقق الخارجي في دراسة وتقيم الرقابة الداخلية.المبحث الثالث:
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 المبحث األول: ماهية نظام الرقابة الداخلية
رلموعة من عمليات ادلراقبة ادلختلفة كاليت زبص اجلوانب اإلدارية كاحملاسبية نظاـ الرقابة الداخلية يتضمن 

كذلك ضمانا حلسن سَت العمل يف ادلؤسسة كالتقيد بالسياسات ادلوضوعة، فنظاـ الرقابة الداخلية فعاؿ يعترب دبثابة 
 الوقاية من احتماؿ كقوع األخطاء كادلخالفات كالتحكم يف عملية التدقيق.

 الرقابة الداخلية نظام تعريفول: المطلب األ
 تعددت التعاريف اليت تناكلت نظاـ الرقابة الداخلية كمن أمهها: 

كل الوسائل كاإلجراءات اليت تستخدمها ادلؤسسة حلماية أصوذلا كموجودهتا كللتأكد من   ىي التعريف األول:
 .1صحة كدقة البيانات احملاسبية كاإلحصائية كلرفع الكفاءة اإلنتاجية يف ادلؤسسة كربقيق الفعالية

من كسائل كإجراءات  الرقابة الداخلية تشمل زبطيط التنظيم اإلدارم بادلشركع ككل ما يرتبط بوالتعريف الثاني: 
تستخدـ داخل ادلشركع للمحافظة على أصولو كاختبار دقة البيانات احملاسبية بو كدرجة االعتماد عليها كتنمية 

 .2الكفاية يف أعمالو، كتشجيع تنفيذ السياسات اإلدارية ادلرسومة
ارة ادلؤسسة كاليت هتدؼ إىل ىي خطة التنظيم ككل الطرؽ كاإلجراءات كاألساليب اليت تضعها إد التعريف الثالث:

احملافظة على أصوؿ ادلؤسسة كضماف دقة كصحة ادلعلومات احملاسبية كزيادة درجة االعتماد عليها كربقيق الكفاءة 
 .3التشغيلية كالتحقق من التزاـ العاملُت بالسياسات اإلدارية اليت كضعتها اإلدارة

اخلطة التنظيمية، كرلموع الطرؽ كاإلجراءات ادلطبقة من طرؼ نظاـ الرقابة الداخلية حيتوم على  التعريف الرابع:
 ادلديرية، بغية دعم األىداؼ ادلرسومة لضماف إمكانية السَت ادلنظم كالفعاؿ لألعماؿ، ىذه األىداؼ تشتمل على

سبية احًتاـ السياسة اإلدارية، محاية األصوؿ، كقاية أك اكتشاؼ الغش كاألخطاء، ربديد مدل كماؿ الدفاتر احملا
 .4ككذلك الوقت ادلستغرؽ يف إعداد ادلعلومات احملاسبية ذات ادلصداقية

بصفة عامة ديكن أف نقوؿ أف الرقابة الداخلية ىي خطة تنظيمية كإجراءات ككسائل مبنية ألجل محاية 
 .5ةاألصوؿ كالتأكد من صحة البيانات احملاسبية كزيادة الكفاءة اإلنتاجية كااللتزاـ بالسياسات احملاسبي

                                                           
 .123، ص 2006، 1خلف عبد اهلل الوردات: التدقيق الداخلي بُت النظرية كالتطبيق، مؤسسة الوراؽ، عماف، ط1
، األردف، ط2  .26، ص 2011، 1حامد طلبة زلمد أبو ىيبة: أصوؿ ادلراجعة، مؤسسة زمـز
 .54، ص 2006 مصر، عبد الوىاب نصر علي، شحاتو السيد شحاتو: الرقابة كادلراجعة الداخلية احلديثة، الدار اجلامعية، 3
 .86-85زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، نفس ادلرجع السابق، ص ص   4
 .207ساف فالح ادلطارنة، نفس ادلرجع السابق، ص غ 5
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 المطلب الثاني: أهداف الرقابة الداخلية
 من األىداؼ الرئيسية للرقابة الداخلية ما يلي: 

إف أىم أىداؼ نظاـ الرقابة الداخلية ىو محاية أصوؿ ادلؤسسة، من خالؿ فرض محاية مادية  حماية األصول: -
كمحاية زلاسبية جلميع عناصر االستثمارات، ادلخزكنات كاحلقوؽ، ىذه احلماية سبكن ادلؤسسة من البقاء كاحملافظة 

ألصوؿ ادلوجودة لتمكينها من ربقيق على أصوذلا من كل األخطار ادلمكنة، ككذا دفع عجلتها اإلنتاجية دبسامهة ا
 .األىداؼ ادلرسومة ضمن السياسات العامة للمؤسسات

كم يف األنشطة ادلتعددة للمؤسسة، كيف عوامل اإلنتاج كيف النفقات كتكاليف إف التح التحكم في المؤسسة: -
ليها ربقيق أىدافها عوائدىا، كيف سلتلف السياسات اليت كضعت بغية ربقيق ما ترمي إليو ادلؤسسة، ينبغي ع

ىياكلها، طرؽ كإجراءاهتا من أجل الوقوؼ على معلومات ذات مصداقية تعكس الوضعية احلقيقية ذلا، كادلساعدة 
 .رقابة التسيَت يف ادلؤسسة تعلى خلق رقابة على سلتلف العناصر ادلراد التحكم فيها لذا أنشأ

بغية ضماف نوعية جيدة للمعلومات ينبغي اختيار دقة كدرجة االعتماد على  ضمان نوعية المعلومات: -
 البيانات احملاسبية، تتم عرب نظاـ ادلعلومات احملاسبية الذم يتصف باخلصائص التالية: 

 * تسجيل العمليات من ادلصدر كيف أقرب كقت شلكن؛
 بيانات ادلتعلقة هبا؛* إدخاؿ العمليات اليت سجلت إىل الربنامج اآليل، كالتأكد من ال

 * تبويب البيانات اليت حسب صنفها كخصائصها يف كل مرحلة من مراحل ادلدقق؛ 
 * احًتاـ ادلبادئ احملاسبية ادلتفق عليها كالقواعد الداخلية للمؤسسة من أجل تقدَل ادلعلومات احملاسبية؛ 

 .1* توزيع ادلعلومات على األطراؼ الطالبة ذلا
إف إحكاـ نظاـ الرقابة الداخلية بكل كسائلو داخل ادلؤسسة ديكن من ضماف  ة:تشجيع العمل بكفاء -

االستعماؿ االمثل كالكفء دلوارد ادلؤسسة، كمن ربقيق فعالية يف نشاطها من خالؿ التحكم يف التكاليف 
ل يعطي بتخفيضها عند حدكدىا الدنيا، غَت أف نظاـ الرقابة الداخلية ال يعطي لإلدارة بعض الضمانات فقط ب

 .2ربسنا يف مردكدية ادلؤسسة
 

                                                           
 .92-91زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، نفس ادلرجع السابق، ص ص   1
مذكرة ماسًت، زبصص نقود مالية كتأمينات، جامعة عبد احلميد بن باديس،  ميموٍل زلمد: أثر ادلراجعة يف تقييم نظاـ الرقابة الداخلية للمؤسسة، 2

 .18، ص 2014-2013مستغاًل، 
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 : أهداف الرقابة الداخلية20الشكل رقم 
 
 
 
 

 .34، ص2004 عبد الفتاح زلمد الصحن: الرقابة كادلراجعة الداخلية، الدار اجلامعية، مصر، المصدر:

 للشكل نرل أف أىداؼ الرقابة الداخلية تتمثل باألساس يف احلماية، الدقة، الكفاءة كااللتزاـبنظرة بسيطة 
إف كجود نظاـ زلكم للرقابة الداخلية يبعد احتماؿ حدكث أخطاء، كلكن ال يبعد إمكانية حدكثو، ألف األخطاء 

 أف كجود نظاـ قوم كفعاؿ يؤدم إىل تكوف دائما شلكنة احلدكث بالرغم من التحكم يف أنظمة الرقابة الداخلية، إال
احتماؿ حدكث الغش كأكجو عدـ االنتظاـ يف بيانات الوحدة، فبدكف كجود رقابة رلدية، من السهل حدكث 
األخطاء شلا جيعل من الصعب إنتاج كثائق قابلة للتحقيق، تساعد على إحداث عملية التعارض يف ادلصاحل، كلذا 

 رقابة الداخلية القائم، أك ادلعتمد يف الوحدة موضع الفحص.يقتضي ضركرة فحص كتقييم نظاـ ال

 مكونات الرقابة الداخلية :المطلب الثالث
 :كاآليت  تتكوف الرقابة الداخلية من مخس مكونات مًتابطة كمتداخلة

اذباىاهتا يتم خلق البيئة عن طريق إدارة ادلؤسسة )ادلديرين كادلسؤكلُت التنفيذيُت( من خالؿ بيئة الرقابة:  -1
 .1كإدراكها كتصرفاهتا ادلرتبطة بضوابط الرقابة الداخلية كأمهيتها يف ادلؤسسة

يهتم بتحديد كربليل ادلخاطر ادلتعلقة بتحقيق أىداؼ ادلؤسسة كالتعرؼ على احتماؿ تقييم المخاطر:  -0
رؼ اإلدارة عن تقديره من حدكثها، كزلاكلة زبفيف حدة تأثَتاهتا إىل مستويات مقبولة كخيتلف تقدير اخلطر من ط

طرؼ ادلدقق، كلكن يرتبط معو بشكل كثيق، حيث تقـو اإلدارة بتقييم األخطار كجزء من تصميم كتشغيل الرقابة 
الداخلية لتقليل األخطار كادلخالفات، كيقيم ادلدقق األخطار لتحديد حجم األدلة الضركرية يف ادلراجعة، فإذا 

ر كاستجابت ذلا على ضلو مناسب سيقـو ادلدقق جبمع عدد أقل من األدلة قامت اإلدارة بتقدير فعاؿ لألخطا
 .2بادلقارنة مع حالة فشل اإلدارة يف التعرؼ أك االستجابة لألخطار اذلامة

                                                           
 .256، ص2007أمُت السيد أمحد لطفي: التطورات احلديثة يف ادلراجعة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 1
 .384، ص2002ألفُت ارينز، جيمس لوبك: ادلراجعة مدخل متكامل، دار ادلريخ، الرياض،  2

 أهداف الرقابة الداخلية

 اإللتزام الكفاءة الدقة الحماية
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تشمل أنشطة الرقابة يف السياسات كاإلجراءات كالقواعد اليت توفر ربقيق أىداؼ الرقابة  أنشطة الرقابة: -3
الداخلية بطريقة مالئمة، كإدارة ادلخاطر بفعالية، كتتعلق تلك األنشطة بالرقابة على التشغيل كمتابعة التشغيل 

الرقابة على تشغيل كمتابعة ادلؤسسة بينما كالرقابة على إعداد التقارير ادلالية كالرقابة على اإللزاـ، كهتتم أنشطة 
 .1التأكد من اإللزاـ بالقوانُت اليت تطبق على ادلؤسسة ،هتدؼ أنشطة الرقابة على اإللزاـ

تتضمن عمليات ادلؤسسة ادلرتبطة كادلالئمة للتقرير ادلايل كاالتصاؿ، دبعٌت نظاـ التقرير  المعلومات واالتصال: -4
اخلاصة بإدخاؿ كتسجيل كالتقرير عن العمليات ادلالية للمؤسسة، كاألحداث كالظركؼ  ادلايل كإجراءاتو كالسجالت

احمليطة كاحملاسبة عن األصوؿ كااللتزامات كحقوؽ ادللكية ادلرتبطة، كأيضا الوسيلة اليت عن طريقها تقـو ادلؤسسة 
 .بتوصيل األدكار كادلسؤكليات ادلالية كاألمور اذلامة ادلرتبطة بالتقرير ادلايل

ىي العملية ادلصممة لتقييم فعالية أداء الرقابة الداخلية خالؿ الزمن، كىي متابعة ضوابط الرقابة الداخلية:  -5
تقييم عملية تنظيم كتشغيل ضوابط الرقابة الداخلية على أساس زمٍت، مع أخذ التصرؼ التصحيحي تتضمن 

 .2لداخلية يف ضوء الظركؼ ادلتغَتة على ضلو مالئمحيثما يكوف ذلك مطلوبا باإلضافة إىل تعديل ضوابط الرقابة ا

 المطلب الرابع: أنواع الرقابة الداخلية 
 ىناؾ ثالث أنواع للرقابة الداخلية كىي كاآليت: 

كتتضمن اخلطة التنظيمية للمشركع كما يرتبط هبا من كسائل كإجراءات هتتم أساسا بتحقيق  دارية:اإلرقابة ال -1
 أكرب كفاية شلكنة مع ضماف االلتزاـ بتنفيذ السياسات اإلدارية ادلقررة.

 ىذه الرقابة اإلدارية من خالؿ تطبيق عدة كسائل من أمهها: كتتحقق
 ادلوازنات، كالتكاليف ادلعيارية؛ *

 اإلحصائي؛ * التحليل
 * دراسة األعماؿ )دراسة الوقت كاحلركة(؛

 * الرقابة على اجلودة؛
 * الرسـو البيانية كاألشكاؿ التوضيحية، كخرائط اذليكل التنظيمي للمشركع؛ 

 * برامج تدريب العاملُت؛
 * تقارير األداء كالكفاءة.

                                                           
 .20، ص 2003فتحي رزكؽ السوافرم، أمحد عبد ادلالك زلمد: دراسات يف الرقابة كادلراجعة الداخلية، دار اجلامعة، اإلسكندرية،  1
 .148، ص 2011أمُت السيد أمحد لطفي: شلارسات ادلراجعة يف ضوء ادلقاييس ادلرجعية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 2
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طريق غَت مباشر مع السجالت كالدفاتر كشلا ىو جدير بالذكر، أف مثل ىذه الوسائل كإجراءاهتا إمنا ترتبط ب
 : كاآليت  احملاسبية، شلا أكجد لنا اذباىُت رئيسيُت يف ربديد دكر ادلدقق اخلارجي بشأف الرقابة اإلدارية مها

ا إىل أف ىدفها إدارم يرل عدـ مسئولية ادلدقق عن فحص كتقوَل كسائل كإجراءات الرقابة اإلدارية استناد -أ
عن عدـ تأثَتىا على برنامج ادلراجعة، كيستثٍت من ذلك أف يتبُت ادلدقق يف ظركؼ خاصة أف ىذه  بطبيعتو فضال

الوسائل أك اإلجراءات ذلا تأثَت أك عالقة على مدل تعبَت القوائم ادلالية عما أعدت من أجلو إذ ينبغي ىنا فقط 
 أال يتواٌل يف فحص كتقوَل نظاـ الرقابة اإلدارية بادلشركع.

ضركرة قياـ ادلدقق فحص كتقوَل كسائل كإجراءات الرقابة اإلدارية، ذلك أف خطط ادلشركع كسياساتو يرل  -ب
تنعكس آثارىا انعكاسان مباشران على نتائج نشاط ادلشركع كعلى مركزه ادلايل فضال عن أف دراسة قواعد كإجراءات 

 .1خيتارىا يف برنارلو الرقابة اإلدارية إمنا يهم ادلدقق كيسهم يف ربديد حجم العينة اليت
تتمثل يف اخلطة التنظيمية كمجيع كسائل التنسيق كاإلجراءات اذلادفة إىل اختيار دقة محاسبية: الرقابة ال -0

البيانات احملاسبية ادلثبتة بالدفاتر كاحلسابات كدرجة االعتماد عليها، كيضم ىذا النوع كسائل متعددة منها على 
ادلزدكج، استخداـ حسابات ادلراقبة، إتباع موازين ادلراجعة الدكرية، إتباع نظاـ  سبيل ادلثاؿ إتباع نظاـ القيد

 .2ادلصادقات كاعتماد قيود التسوية من ادلوظف ادلسؤكؿ، كجود نظاـ مستندم سليم كإتباع نظاـ التدقيق الداخلي
ي لعمليات ادلشركع بصفة يقصد بو كافة الوسائل كاإلجراءات اليت تؤدم إىل الضبط التلقائ الضبط الداخلي: -3

مستمرة كأف يكوف العمل الذم يقـو بو أحد األفراد بادلؤسسة متمما لعمل فرد آخر كمراقبا لو يف نفس الوقت 
تلقائيا شلا يضمن حسن سَت العمل كاحملافظة على أمواؿ ادلشركع كتالقي الوقوع يف األخطاء أك الغش أك اكتشافو 

 يف كقت مالئم إذا ما كقع فعالن.
 :ما يلي يتحقق الضبط الداخلي عادة من خالؿ

 تقسيم العمل؛ -
 ربديد االختصاصات كالسلطات كادلسئوليات بوضوح؛ -
األصوؿ عن تلك  ىالفصل بُت ادلسؤكليات الوظيفية ادلختلفة )كأف يتم فصل الواجبات ادلتعلقة باحملافظة عل -

 اليت زبتص بإثباهتا يف السجالت( حبيث ديكن محاية موجودات ادلؤسسة من أم سوء استعماؿ أك ضياع.

                                                           
 .27-26حامد طلبة زلمد أبو ىيبة، نفس ادلرجع السابق، ص ص  1
 .14، ص2003ثناء علي القباٍل: الرقابة احملاسبية الداخلية يف النظامُت اليدكم كاإللكًتكٍل، الدار اجلامعية، مصر، 2 
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كليس ىناؾ خالؼ حوؿ مسؤكلية ادلدقق عن فحص كتقوَل كسائل كإجراءات كل من الرقابة احملاسبية 
 .1الشخصي على داللة القوائم ادلالية كالضبط الداخلي، إذ أهنا تؤثر بشكل مباشر على ما يقـو بو كعلى حكمو

 المبحث الثاني: مخاطر التدقيق 
سنتطرؽ يف ىذا ادلبحث  كعليو غَت مالئم حوؿ القوائم ادلالية، يقصد دبخاطر التدقيق أف يبدم ادلدقق رأيان 

 إىل تعريف سلاطر التدقيق كمكونات ىذه ادلخاطر كتقييمها كمدل أمهية تقيم ىذه ادلخاطر.

 ول: تعريف مخاطر التدقيقالمطلب األ
 : د عدة تعاريف دلخاطر التدقيق منها ما يليتوج

عرفت من قبل معهد احملاسبُت القانونيُت األمريكي بأهنا ادلخاطر الناذبة عن فشل ادلدقق كبغَت  التعريف األول:
 .2معرفة يف تعديل رأيو حوؿ البيانات احملرفة ماديا

ىي احتماؿ أف يصدر ادلدقق رأيان غَت مالئم عن القوائم ادلالية بعد مراجعتها، كأف يعطي رأيان  التعريف الثاني:
األخطاء اجلوىرية اليت تتضمنها  اكتشاؼغَت متحفظا عن قوائم مالية زلرفة ربريفان جوىريان، نظرا لفشلو يف 

 .3ادلعلومات الظاىرة بالقوائم ادلالية، أك أف يصدر رأيا متحفظا على قوائم مالية غَت زلرفة ربريفان جوىريان 
سلاطر التدقيق كذلك احتماؿ إبداء مدقق احلسابات لرأم متحفظ أك االمتناع عن  تتضمن التعريف الثالث:

ي عندما ال تتماشى احلقائق االقتصادية مع نتيجة عملية التدقيق، شلا يؤدم إىل إبداء الرأم أك إبداء رأم عكس
 .4بعض اآلثار السلبية الناذبة عن النتيجة اليت كصل إليها مدقق احلسابات

 :تج التعريف التايل دلخاطر التدقيقديكن أف نستن
احتماؿ إبداء رأم غَت سليم يف القوائم ادلالية زلل الفحص كذلك بسبب فشل مدقق احلسابات يف  ىو

 اكتشاؼ األخطاء اجلوىرية اليت قد توجد يف تلك القوائم ادلالية اليت يبدم رأيو فيها.
 ا: كما أف ادلدقق ديكن أف يقع يف نوعُت من ادلخاطر عند إصدار رأيو الفٍت عن القوائم ادلالية مه

ىي سلاطر أف يرفض ادلدقق القوائم ادلالية زلل ادلراجعة على  (:αالمخاطر من النوع األول )مخاطر ألفا  -1
كبعبارة أخرل توم على معلومات خاطئة، اعتبار أهنا زلرفة ربريفان جوىريان بينما ىي يف حقيقتها غَت زلرفة كال رب

                                                           
 .29حامد طلبة زلمد أبو ىيبة، نفس ادلرجع السابق، ص  1
 .53ىادم التميمي، نفس ادلرجع السابق، ص  2
 .88، ص2011نصور أمحد البديول، كماؿ خليفة أبو زيد، ىيبت زلمد عبد القادر: ادلراجعة اخلارجية احلديثة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، م3
 .66، ص2007أمحد زلمد نور: مراجعة احلسابات، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 4
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ادلزاعم أك التأكيدات اليت تتضمنها القوائم ادلالية، أم أنو سلاطر ألفا ىي سلاطر أف يرفض ادلدقق فرضية صدؽ 
يرفض فرضية خلو القوائم ادلالية من األخطاء اجلوىرية مث يتضح فعالن أف ىذه القوائم خالية من األخطاء كإف ما 

 كمزاعم صادقة. كمزاعم ىي تأكيدات تتضمنو من تأكيدات
ي أف يقبل ادلدقق القوائم ادلالية على أساس أهنا ال ربتوم ى (:βالمخاطر من النوع الثاني )مخاطر بيتا  -0

على معلومات زلرفة ربريفان جوىريان، بينما ىي يف الواقع تتضمن معلومات خاطئة أك ربريفات جوىرية، كبعبارة 
ية، أم أخرل فإف سلاطر بيتا ىي سلاطر أف يقبل ادلدقق فرضية صدؽ التأكيدات كادلزاعم اليت تتضمنها القوائم ادلال

خلو ادلعلومات اليت ربتويها القوائم ادلالية من األخطاء كالتحريفات اجلوىرية، مث يتضح عدـ صدؽ ىذه التأكيدات 
أك أف ادلعلومات اليت تتضمنها القوائم ادلالية زلرفة ربريفان جوىريان، فمخاطر بيتا ىي مقياس دلدل رغبة ادلدقق يف أف 

 فة كمع ذلك يصدر رأيا نظيفا.يقبل أف تكوف القوائم ادلالية زلر 
الشك أف كال النوعُت من ادلخاطر لو خطورتو غَت أف النوع الثاٍل أم سلاطر بيتا ىو أكثر خطورة، نظران 
ألضرار اليت تلحق ادلستخدمُت كادلستثمرين الذين يعتمدكف على القوائم ادلالية كمصدر للمعلومات اليت تساعدىم 

 .1االستثماريةقراراهتم  ازباذيف 

 المطلب الثاني: مكونات مخاطر التدقيق
 تتكوف سلاطر التدقيق من ثالث عناصر كاآليت:

 ادلخاطر الضمنية ادلرتبطة بإمكانية حدكث أخطاء مادية؛ -1
ح تلك األخطاء بواسطة نظاـ الضبط سلاطر الضبط أك سلاطر الرقابة اليت سبثل سلاطر عدـ منع أك تصحي -2

 الداخلي للعميل؛
 سلاطر االكتشاؼ اليت ترتبط بعدـ كشف ادلدقق ألية اخطاء مادية أخرل.  -3
سبثل ادلخاطر الضمنية مدل قابلية أرصدة احلسابات أك رلموعة من المخاطر الضمنية أو الطبيعية:  -1

ادلعامالت حلدكث خطأ مادم بصورة فردية أك مجاعية مع افًتاض عدـ كجود أنظمة ضبط داخلية، كترتبط ىذه 
ادلخاطر بطبيعة العمل كبيئتو كطبيعة أرصدة احلسابات أك رلموعة من ادلعامالت، فاحلسابات اليت تعتمد يف 

كبَتة على حكمة اإلدارة كاجتهادىا أك أهنا معقدة يف احتساهبا، كالتقديرات احلسابية ادلعقدة، أك يرىا بدرجة  تقد

                                                           
 .95-94، ص ص 2003بديول، شحاتو السيد شحاتو: دراسات يف االذباىات احلديثة يف ادلراجعة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، منصور أمحد ال 1
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تلك اليت سبثل أصوال مرغوبة أك متحركة كاجملوىرات، أك تلك اليت تكوف على كجو اخلصوص عرضة للتغَت يف ضوء 
 .1ه احلسابات تكوف سلاطرىا الضمنية أكثر من غَتىاطلب ادلستهلكُت أك النقدية اليت تؤثر على قيمتها، كل ىذ

خطر الرقابة ىو األخطاء اليت ديكن أف ربدث يف رصيد حساب معُت أك مخاطر الضبط أو الرقابة:  -0
ال ديكن منعو أك اكتشافو ، كىذا النوع أرصدةيات أك لبيانات أخرل لعم أخطاءعمليات إما فردية أك مجاعية مع 

دلناسب بواسطة األنظمة احملاسبية كالرقابة الداخلية، كفيما خيص سلاطر الرقابة فإنو جيب كتصحيحو يف الوقت ا
 على مدقق احلسابات ازباذ االجراءات التالية: 

أف يقـو بعملية التقدير األكيل دلخاطر الرقابة عن طريق تقييم فعالية النظاـ احملاسيب كنظاـ الرقابة الداخلية دبنع  -أ
 خاطئة أساسية أك اكتشافها كتصحيحها؛حدكث معلومات 

أف يقـو ادلدقق بتوثيق كفهم النظاـ احملاسيب كنظاـ الرقابة الداخلية اخلاص بادلؤسسة كيقـو بتقدير سلاطر  -ب
 ؛2الرقابة

أف يقـو بإجراء اختبارات الرقابة للحصوؿ على أدلة إثبات زبص فعالية النظاـ احملاسيب كنظاـ الرقابة الداخلية  -جػ
 اكتشاؼ كتصحيح ادلعلومات اخلاطئة بشكل مالئم؛تصميم ىذه األنظمة، كىل تعمل على  كذلك للتحقق من

 أف يقـو بتحديد نوعية أدلة اإلثبات ادلالئمة كتوقيت احلصوؿ عليها خاصة فيما خيص فصل الواجبات؛ -د
 أف يقـو قبل ختاـ عملية التدقيق تقدير مدل صحة كسلاطر الرقابة. -ق
ىي ادلخاطر الناذبة عن خطأ يف البيانات كال ديكن اكتشافها من قبل ادلدقق عند إجراء  ر االكتشاف:مخاط -3

كقد تكوف ىذه األخطاء موجودة يف حساب معُت أك عملية أك رلموعة عمليات كقد  ،اإلجراءات التفصيلية
 تكوف مع أخطاء أخرل لبيانات أك أرصدة. 
 : كاآليت  مدقق احلسابات أخذىا يف احلسباف كىيىناؾ عدد من االعتبارات جيب على 

كاستخداـ اختبارات موجهة إىل أطراؼ مستقلة من خارج ادلؤسسة بدالن من   طبيعة اإلجراءات الجوهرية، -
 األطراؼ داخل ادلؤسسة؛

 القياـ باإلجراءات يف هناية الفًتة بدالن من إجراءىا يف موعد مبكر؛ توقيت اإلجراءات الجوهرية، -
 كاستعماؿ عينة حبجم أكرب.  دى اإلجراءات الجوهرية،م -
 

                                                           
 .23خالد أمُت عبد اهلل، نفس ادلرجع السابق، ص 1
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 تقييم مخاطر التدقيقالمطلب الثالث: 
يرجع إبداء الرأم اخلاطئ من قبل ادلدقق حوؿ مدل سبثيل القوائم ادلالية اخلتامية للمركز ادلايل احلقيقي 
للمؤسسة، لألخطاء الضمنية اليت تالـز عناصر ىذه القوائم كاليت تعود لطبيعة كل عنصر يف القوائم ادلالية، أك 

منع كقوع األخطاء ادلختلفة أك لألخطار ادلرتبطة لألخطار ادلرتبطة بنظاـ الرقابة الداخلية بسبب قصوره عن 
بإجراءات التدقيق كالدالة عن عجز ىذه اإلجراءات ادلعتمدة من قبل ادلدقق يف اكتشاؼ األخطاء كزلاكلة منعها 

 يف ادلستقبل، سوؼ نتناكؿ يف ىذا ادلطلب قياس اآليت: 
 ادلخاطر ادلالزمة؛ -
 لية؛ادلخاطر ادلرتبطة بنظاـ الرقابة الداخ -
 ادلخاطر ادلرتبطة بإجراءات التدقيق. -
يعد ربديد طبيعة أركاف ىذه ادلخاطر أحد أىم اخلطوات ادلمكنة من تقييمها كمن  تقييم المخاطر المالزمة: -أ

مث إبراز أثرىا على صدؽ احلسابات الواردة يف القوائم ادلالية اخلتامية للمؤسسة، ذلذا نربط تقييمها بتحديد ىذه 
 : كاآليت  كاليت ىياألركاف 

 * بيئة ادلؤسسة )التشريع اجلبائي، ادلنظومة ادلصرفية، ادلنازعات القضائية، االقتصاد الوطٍت، االقتصاد الدكيل(.
 * النظاـ احملاسيب يف ادلؤسسة )الطرؽ احملاسبية، ادلعاجلة احملاسبية، ادلورد البشرم استخداـ اإلعالـ اآليل(.

ادلتوخاة من نظاـ الرقابة الداخلية على  تتوقف األىداؼبنظام الرقابة الداخلية: تقييم المخاطر المرتبطة  -ب
تعبَت القوائم ادلالية اخلتامية للمؤسسة عن الواقع الفعلي ذلا، لذا كبغية ربقيق ذلك ينبغي أف يتم تشغيل النظاـ 

خالؿ اعتماد مقوماتو كااللتزاـ  احملاسيب بشكل سليم فضال عن تبٍت نظاـ مالئم للرقابة الداخلية يف ادلؤسسة من
بإجراءاتو، فاخللل يف أم من االثنُت يؤدم إىل تضمُت ىذه العناصر أخطار ترتبط بنظاـ الرقابة الداخلية، من أجل 

 تقييم ىذه األخطار يعتمد ادلدقق على مدخلُت أساسُت مها: 
العنصر يدقق سلاطر نظاـ الرقابة ادلدقق يف ىذا  مدخل االعتماد على اختبارات التحقيق بصورة أساسية: -

 يستخدـ أدلة اإلثبات ادلختلفة.ك تقييم ىذا النظاـ  بتاليف الداخلية عند حدكدىا العليا، أم
ادلدقق يعتمد على تقييم فعالية الرقابة الداخلية كتقدير خطر الرقابة  مدخل مخاطر نظام الرقابة الداخلية: -

 .1الداخلية دبستويات معينة )مرتفع، متوسط، منخفض(
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يرجع اعتماد أحد ادلدخلُت إىل تقييم ادلدقق لنظاـ الرقابة الداخلية ادلعتمد من قبل ادلؤسسة، فإذا كاف 
التقييم إجيابيان من قبل ادلدقق يقـو بتسليط عملية الفحص كالتحقيق على مواطن الضعف فيو كالتأكد من صحة 

و كيقـو جبمع أدلة اإلثبات ادلعللة لألحداث ادلالية يتالىف ىذا النظاـ بكاملنقاط القوة، كإذا كاف التقييم سلبيان 
 ليفحصها كيقرر بعدىا مدل سالمة القوائم ادلالية اخلتامية للمؤسسة.

ف النجاح يف إبداء الرأم الفٍت احملايد من قبل ادلدقق يكوف إ تقييم المخاطر المرتبطة بإجراءات التدقيق: -جـ
ءات عملية التدقيق ادلمكنة من اكتشاؼ سلاطر التدقيق ادلرتبطة بقصور من خالؿ التتابع ادلنهجي كالسليم يف إجرا

 اآليت:كإجراءاهتا يف اكتشاؼ األخطاء كالغش، لذا بغية تقييم ىذه ادلخاطر ينبغي توجيو األسئلة  ادلرتبطة  
 كفاءة اإلجراءات ادلعتمدة من قبل ادلدقق؛  -
 مالئمة اإلجراءات ادلعتمدة من قبل ادلدقق؛ -
 ل العينة للمجتمع موضوع الفحص؛سبثي -
 استقالؿ كحياد ادلدقق كمستول تكوينو العلمي كالعملي. -

 المطلب الرابع: أهمية تقييم مخاطر التدقيق عند التخطيط لعملية التدقيق
كينبغي على ادلدققُت عدـ السماح للخطر الفعلي  ،معايَت التدقيق بتحديد حد أقصى دلخاطر التدقيق هتتم

القوائم ادلالية على أخطاء  احتواءكاليت تنتج من  ،أف يزيد عن ىذا احلد بغرض تفادم آثار غَت مرغوب فيها
 تتعدل حدكد األمهية النسبية.

حلة من مراحل يعترب تقييم سلاطر التدقيق من اخلطوات اذلامة اليت جيب أف يركز عليها مدقق احلسابات كمر 
كعلى ادلدقق استخداـ اجتهاده ادلهٍت لتقييم سلاطر التدقيق الكلية اليت يكوف مستعدا  ،التخطيط لعملية التدقيق

 لقبوذلا لكي يبدم رأيو حوؿ القوائم ادلالية.
ه يقـو ادلدقق بتقييم مستول ادلخاطر ادلقبولة، قبل دراسة كتقييم نظاـ الرقابة الداخلية، كيتم تقييم ىذ

ادلخاطر بصورة كمية أك غَت كمية، حيث يتم التعبَت عن ادلخاطر بشكل كمي أك نسيب أك كمستول معُت يقع 
بُت حد أقصى كحد أدٌل، يرتبط مستول سلاطر الرقابة الداخلية دبدل فعالية أك عدـ فعالية نظاـ الرقابة الداخلية 

داخلية من أجل القدرة على تقييم مستول خطر حيث أنو على ادلدقق احلصوؿ على فهم كاؼ لنظاـ الرقابة ال
 .1الرقابة الداخلية، كتصميم إجراءات التدقيق للتأكد من أف ادلخاطر قد مت زبفيضها إىل ادلستول ادلقبوؿ
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 مسؤولية المدقق الخارجي في دراسة وتقيم الرقابة الداخلية المبحث الثالث: 
النظم الرئيسية كاذلامة اليت يعتمد عليها ادلدقق اخلارجي يف يعترب نظاـ الرقابة الداخلية يف أم مؤسسة من 

رلاؿ ربديد اخلطوات األساسية لربنامج عملو، كلذلك يعترب قياـ ادلدقق بتقييم ىذا النظاـ لتحديد مدل قوتو أك 
 سة.ضعفو من ادلهاـ الرئيسية اليت يبدأ هبا ادلدقق برنامج عملو داخل ادلؤس

 الداخلية م الرقابةالمطلب األول: مقومات نظا
األنظمة حىت يكوف فعاؿ كيعطي النتائج اليت كضع من أجلها البد كأف يعتمد على مقومات أم نظاـ من 

تساعد يف إصلاحو، كنظاـ الرقابة الداخلية كأم نظاـ لو من ادلقومات ما تساعد يف فعاليتو، كال بد أف تكوف ىذه 
 عكس ذلك على نظاـ الرقابة كحيد من فعاليتو:ور حىت ال ينكال يوجد فيها أم قص ادلقومات مرتبطة ببعضها

كجود ىيكل تنظيمي كفء يعد نقطة البداية لنظاـ رقابة فعالة كونو حيدد ادلسؤكليات هيكل تنظيمي كفء:  -1
بدقة، كاذليكل التنظيمي خيتلف من مؤسسة إىل أخرل كفقان حلجم ادلؤسسة كاتساع أعماذلا كطبيعة نشاطها، كحىت 

اذليكل التنظيمي كفء البد من مراعاة تسلسل االختصاصات كتوضيح السلطات كادلسؤكليات لكل إدارة  يكوف
داخل ادلؤسسة بدقة، حىت يكوف ىناؾ كضوح عند كل إدارة عن ادلسؤكليات اليت تقع على عاتقها شلا يسهل على 

ارات لمؤسسة إىل استقالؿ اإلدكجود نظاـ رقابة داخلية قوم كفعاؿ، كذلك جيب أف تؤدم اخلطة التنظيمية ل
بطريقة تسهل عملية ربديد ادلسؤكؿ عن ارتكاب أم خطأ أك سلالف كيعٍت  كتوضيح خطوط السلطة ادلسؤكلة

استقالؿ اإلدارات أف ال يتم السيطرة على عملية بأكملها كأدائها من قبل قسم كاحد، كأف يكوف ىناؾ فصل 
 باألصوؿ كعهدة كإدارة احلسابات االحتفاظية كاإلدارة ادلسؤكلة عن كاضح بُت اإلدارات اليت تقـو بتنفيذ العمل

األخطاء كالغش كربديد  ارتكاب احتماالتكىذا يؤدم إىل الرقابة من قسم معُت على قسم أخر للحد من 
 ادلسؤكؿ عن تلك األخطاء.

يف كل ناحية داخل اذليكل التنظيمي اجليد كمبادئ زلاسبة ادلسؤكلُت ديكن أف تساعد على تتبع التصرفات 
العاملُت كالعناية دبا يقع على  اىتماـادلؤسسة، شلا يعٍت أف تربط النتائج باألفراد، كالذم يؤدم بدكره إىل زيادة 

عاتقهم من مسؤكلية، خاصة عندما يشعركف بأهنم سوؼ حياسبوف على األخطاء اليت يرتكبوهنا اك يقدـ ذلم 
 .1يادة الكفاءة لديهمحالة عدـ ارتكاب األخطاء كز احلوافز يف 
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كذلك تعترب الوظائف متعارضة إذا كاف مجعها يؤدم إؿ ارتكاب األخطاء كالغش أك إخفاء بعض حاالت 
 التالعب، لذلك البد من الفصل بُت الوظائف التالية:

 مسك السجالت. -باألصوؿ )ادلوجودات(،  االحتفاظ -الًتخيص بالعمل )أداء العمل(،  -
 : ما يلي القوؿ أف اذليكل التنظيمي الكفء يشمل شلا سبق نستطيع

العملية من بدايتها حىت  الرقابة الداخلية على العمليات كذلك بأف ال يقـو موظف كاحد أك إدارة كاحدة بأداء -
 هنايتها؛

 ؛هاأف ربدد مسؤكلية تسجيل البيانات كتداكذلا كمسؤكلية تداكؿ كاحملافظة على األصوؿ اليت تتم احملاسبة عن -
 االستقالؿ التنظيمي كذلك عن طريق ربديد سلطات كل إدارة كمسؤكلياهتا كتنظيم العالقة بُت اإلدارات. -
من ادلفًتض أف يكوف لدل ادلؤسسة نظاـ زلاسيب دقيق حبيث يوفر لإلدارة النظام المحاسبي السليم:  -0

اإلدارة تعتمد بدرجة كبَتة على التقارير احلماية الالزمة لألصوؿ كالسجالت من التلف كالضياع، كذلك كوف 
كالبيانات ادلعدة دلعرفة األداء ادلالئم كاألداء غَت ادلالئم، لذلك جيب أف يعتمد النظاـ احملاسيب السليم على الدفاتر 
كالسجالت كرلموعة من ادلستندات اليت تليب احتياجات اإلدارة، كذلك يؤدم إىل ربقيق رقابة داخلية فعالة 

 احملاسيب ككل، لذلك يشمل النظاـ احملاسيب ما يلي:للنظاـ 
 أف يكوف ىناؾ مستندات منظمة كمرقمة تغطي أكجو نشاط ادلؤسسة؛ -أ 

أف يكوف ىناؾ دليل حسابات مبوب يوضح كل احلسابات اليت تتعامل معها ادلؤسسة كيتضمن زلتويات كل  -ب
 حساب؛

 زلاسبيان؛أف يكوف ىناؾ دليل يوضح طرؽ معاجلة العمليات  -جػ
 أف يتم إعداد ادلوازنات التخطيطية لكافة العمليات كالتحقق من تنفيذىا؛ -د
 .1أف ربتوم ادلؤسسة على نظاـ تكاليف فعاؿ لقياس االداء الفعلي كمقارنتو مع ادلعيارم -ق

اإلدارة كىو ذلك النظاـ الذم يهدؼ إىل تدقيق العمليات احملاسبية كادلالية هبدؼ خدمة الضبط الداخلي:  -3
نظاـ الضبط الداخلي إىل ترتيبات خاصة كالضبط الداخلي لو أثر فعاؿ يف كجود نظاـ رقابة داخلية فعاؿ، حيتاج 

 للواجبات دلنع االخطاء كالغش كاكتشافها باإلضافة إىل القياـ دبا يلي:
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االختصاصات ربديد اختصاصات اإلدارات بشكل ديكن معو تكامل اجلهود كعدـ تعارضها، ككذلك ربديد  -أ
على مستول األفراد داخل األقساـ كاإلدارات الفرعية، حبيث ال يقـو شخص كاحد بعملية من بدايتها حىت 
هنايتها، كإمنا جيب أف تقسم العملية إىل مراحل كيقـو كل موظف بأكؿ مرحلة، شلا يعٍت مراقبة ادلوظف الالحق 

 ربديد ادلسؤكلية عند اكتشاؼ خطأ أك غش ما.ألداء عمل ادلوظف يف ادلرحلة السابقة، ذلك يؤدم إىل 
التنظيم  الختالؼربدد اإلجراءات التفصيلية خلطوات العمليات اليت تقـو هبا ادلؤسسة كاليت زبتلف كفقان  -ب

اإلدارم للمؤسسة، حبيث يكوف ادلسؤكؿ عن أداء عملية ما لديو ادلعلومات الكاملة عن اإلجراءات الواجب 
 إتباعها يف ىذه العملية.

حبيث  حة العمل ككفاءة العامل كاختصاصو الواجبات ادلعطاة لكل عامل دبا ال يتعارض مع مصل تغَتأف يتم  -جػ
 ة اكتشاؼ الغش كاالخطار اليت ارتكبها ادلوظف السابق.ال يؤدم ىذا التغيَت إىل صعوب

تتضمن الًتتيبات احملاسبية عدد من اإلجراءات اليت تزيد من فعالية النظاـ احملاسيب يف الرقابة كمحاية 
 : ما يلي األصوؿ، منها

 ربديد مدل التزاـ العاملُت بالسياسات كاخلطط ادلعدة من قبل اإلدارة؛ -
 ارة فيما يتعلق بتنفيذ مسؤكلياهتا؛ ربديد مستول الغد -
 مدل االعتماد على البيانات احملاسبية كغَتىا؛ -
 التحقق من مدل مالئمة كتطبيق الرقابة احملاسبية كادلالية. -
نظاـ الرقابة الداخلية على كفاءة ادلوظفُت ككضع ادلوظف ادلناسب يف ادلكاف  ةتعتمد فعاليكفاءة الموظفين:   -4

ادلناسب، لذلك تعترب عملية اختيار ادلوظفُت ذكم الكفاءة العالية كتدريبهم كصفاهتم الشخصية من العناصر اليت 
رقابة الداخلية فعاؿ عند تقييم نظاـ الرقابة الداخلية، حيث ديكن أف يكوف نظاـ ال االعتبارجيب أخذىا بعُت 

بسبب ادلوظفُت ذكم الكفاءة، ىذا يعٍت أنو جيب أف يكوف لدل ادلؤسسة سياسة سليمة لتعيُت ادلوظفُت اجلدد 
كترقية ادلوظفُت مع مراعاة ادلؤىالت الالزمة لشغل كل كظيفة، لذلك للحكم على كفاءة نظاـ الرقابة الداخلية 

ومات نظاـ الرقابة الداخلية جيب على مدقق احلسابات اخلارجي أف كعلى كفاءة ادلوظفُت الذم يعترب أحد مق
يفحص كيقيم سياسة ادلؤسسة يف التوظيف كالًتقية كتقييم كفاءة ادلوظفُت الذين يكونوا مسؤكلُت عن مراكز 

 .1رئيسية يف القسم ادلايل
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بعناصر نظاـ الرقابة الداخلية ذات إف عملية متابعة االلتزاـ االلتزام بنظام الرقابة الداخلية: ضرورة متابعة  -5
هنا على ادلؤسسة أف تضع إجراءات من شأأثر جوىرم يف كفاءة كفعالية نظاـ الرقابة الداخلية، ىذا يعٍت أنو جيب 

أف تبُت مدل التزاـ ادلوظفُت دبواصفات كتعليمات نظاـ الرقابة الداخلية، حيث أنو يف بعض ادلؤسسات كبَتة 
 ة خاصة دبتابعة االلتزاـ بنظاـ الرقابة الداخلية.احلجم يكوف لديها إدار 

جيب أف يكوف لدل ادلؤسسة سياسات كإجراءات توفر احلماية الالزمة لألصوؿ كالسجالت  حماية االصول: -6
من التلف كالضياع كاالختالس كحىت تكوف ادلعلومات كالتقارير صحيحة، كذلك جيب أف يتم االحتفاظ 

سياسة  بالسجالت كادللفات يف أماكن تقلل من احتماالت إدخاؿ تعديالت عليها أك اتالفها، كما جيب إتباع
سليمة للحماية ادلادية لألصوؿ كأف خيصص ذلا أماكن )سلازف( كاستخداـ االنظمة اإللكًتكنية إلقفاذلا كفتحها 
كاستخداـ اخلزائن احلديدية ادلصفحة للنقدية، كربديد األشخاص ادلسموح ذلم بالدخوؿ ذلذه االماكن، كذلك 

 أماكن مكيفة حىت ال تتلف بسبب درجات احلرارة االحتفاظ باألقراص ادلدرلة كأشرطة السجالت ادلمغنطة يف
 .1ادلرتفعة، كجيب أف يتم إصدار كاستالـ تلك األشرطة كاألقراص عن طريق التصريح كإثبات تلك العمليات

 وسائل تقييم نظام الرقابة الداخليةالمطلب الثاني: 
ة كالقوانُت كما كضعتها يف  ال يقتصر فحص كتقييم نظاـ الرقابة الداخلية ألية مؤسسة على تلك األنظم

كتيبات أك منشورات أك لوائح، بل يتعداىا إىل دراستها كما ىي منفذة، كمن الوسائل اليت يستخدمها ادلدقق 
 : 2للتعرؼ على النظاـ ادلطبق يف ادلؤسسة كتقييم مدل كفايتو ما يلي

تتكوف ىذه القائمة من عدد من األسئلة، تتعلق باإلجراءات الرقابية اليت جيب أف تكوف  قائمة االستقصاء: -1
موجودة دلنع حدكث األخطاء كالغش بالنسبة لكل نوع من العمليات، كتقسم ىذه األسئلة إىل رلموعات، تتعلق  

وعات النقدية كأكراؽ كل رلموعة بأحد ادلوضوعات أك بنوع معُت من العمليات مثل ادلقبوضات النقدية، ادلدف
القبض....إخل، كربتوم القائمة عادة على فراغ يسمح بوضع تعليقات توضيحية لبعض األسئلة اليت ال يستطاع 

اإلجابات ب  ف اإلجابة عليها ب "نعم" أك "ال"اإلجابة عنها دكف مناقشة تفصيلية، كتصاغ األسئلة حبيث تكو 
اخلية، أما اإلجابات ب "نعم" فتدؿ على كجود اإلجراء الرقايب "ال" تدؿ على نقاط ضعف يف نظاـ الرقابة الد

 ادلطلوب )نقاط القوة يف النظاـ(.
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مؤخران لتقييم كمجع ادلعلومات حوؿ نظاـ  استعماذلا انتشرتعترب من الوسائل احلديثة اليت  خريطة التدفق: -0
تخدـ، أك رلموعة من اإلجراءات مع بياف كل الرقابة الداخلية، كىي عبارة عن رسم بياٍل ديثل بالرموز النظاـ ادلس

إجراء من ىذه اخلرجية لوصف تفاصيل النظاـ، كيتم تصميم خريطة تدفق مستقلة لكل نوع من العمليات مع 
تبيُت اإلجراءات الرقابة ادلستخدمة ككيفية تدفق البيانات، كتقسم كل خريطة إىل أعمدة رأسية فرعية سبثل اإلدارات 

وظفُت( ادلتصلة بالعملية، كتساعد خريطة التدفق ادلدقق يف تصور العالقات ادلوجودة بُت اإلجراءات ادلختلفة )أك ادل
 الرقابية كتسهيل سبييز اإلجراءات ادلهمة، فهي تعطي صورة أكضح كأكثر ربديدا عن النظاـ ادلستخدـ.

الرقابية  باإلجراءاتدبوجب ىذه الوسيلة حيصل ادلدقق على كصف تفصيلي مكتوب المذكرات المكتوبة:  -3
اليت تتخذ بالنسبة لكل نوع رئيسي من العمليات، كعادة يتم متابعة تدفق كل نوع من العمليات مع سبييز ادلوظفُت 

االحتفاظ هبا كتقسيم  الذين يقوموف بأداء األعماؿ ادلختلفة، ادلستندات اليت يتم إعدادىا، السجالت اليت يتم
الواجبات، كبعد إعدادىا ىذا الوصف ادلكتوب يقـو ادلدقق عادة بتلخيص كل جزء رئيسي من أجزاء النظاـ كػ 

 "قوم" أك "كايف" أك "ضعيف"، كىذه الوسيلة تتميز بادلركنة يف تصميمها كتطبيقها.
ة الداخلية كتقييمو من خالؿ دراستو للخرائط ىنا يقـو ادلدقق بدراسة نظاـ الرقابدراسة الخرائط التنظيمية:  -4

التنظيمية ادلستعملة يف ادلؤسسة مثل اخلريطة التنظيمية العامة كخرائط الدكرات ادلستندية دلختلف العمليات  
درجة متانة نظاـ الرقابة  كاستخالصكادلبيعات كالنقدية كاألجور...إخل، كمن عيوب ىذه الطريقة صعوبة رمسها 

اقعها ألف اخلرائط تظهر الوقائع العادية، أما اإلجراءات غَت العادية فال تظهرىا بالرغم من كوهنا الداخلية من ك 
 .1مهمة يف معظم األحياف كاحلاالت

كىنا حيصل ادلدقق على قائمة السجالت احملاسبية كأمساء ادلسؤكلُت عن إنشائها فحص النظام المحاسبي:  -5
عة ادلستندات كالدكرة ادلستندية...إخل، كمن تلك القوائم يستطيع احلكم على كعهدهتا كتدقيقو، كقائمة ثانية بطبي

درجة متانة نظاـ الرقابة الداخلية، كتتميز ىذه الطريقة بأهنا تركز على الظركؼ اخلاصة بكل كسيلة، كيعاب عليها 
 ُت، السجالت...إخل.أهنا قد تصبح مطولة يف ادلؤسسات الكبَتة كخاصة إذا قاـ ادلدقق بالتحرم خبصوص ادلوظف

 سة كتقييم نظاـ الرقابة الداخليةكنشَت إىل أف بإمكاف ادلدقق أف جيمع بُت كسيلتُت أك أكثر من كسائل درا
فاذلدؼ من كراء استعماؿ أم كسيلة ىو التوصل إىل احلكم على درجة كفاية نظاـ الرقابة الداخلية ادلستعمل، كأف 
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دلهم يتمثل يف مقدرة ادلدقق على استعراض نتائج ذلك اإلجراء كاخلركج حبكم الوسيلة رلرد إجراء عادم ألف اجلزء ا
 .1دقيق حوؿ النظاـ

 مراحل تقييم نظام الرقابة الداخليةالمطلب الثالث: 
ديكن أف يقـو مدقق احلسابات بدارسة كفحص نظاـ الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة زلل الفحص من خالؿ 

 اخلطوات التالية: 
 فهم هيكل نظام الرقابة الداخليةاألولى:  الخطوة

جيب على مدقق احلسابات أف حيقق ادلعرفة الكافية عن نظاـ الرقابة الداخلية )النظاـ احملاسيب كأساليب 
من األشخاص يف ادلستويات ادلختلفة داخل ادلؤسسة، ككذلك الرجوع إىل  االستفسارعن طريق  ،الرقابة(

قابة الداخلية، كالوظائف للحصوؿ على فهم كاؼ ذليكل نظاـ الرقابة الداخلية ادلستندات اليت توصف نظاـ الر 
 ، خرائط التدفق كغَتىا.االستقصاءالعديد من األساليب مثل قوائم  استخداـيستطيع مدقق احلسابات 

ليها يف ع االعتمادهتدؼ عملية التقييم ادلبدئي لنظاـ الرقابة الداخلية إىل ربديد النواحي اليت يرغب ادلدقق 
 على بعض العناصر يف نظاـ الرقابة الداخلية ألسباب معينة منها:  االعتمادعملية التوقف، كقد يقرر عدـ 

 التصميم غَت زلكم شلا يًتتب عليو عدـ االطمئناف كدقة البيانات احملاسبية؛ -
 جلهد للوفر ادلتحقق.كالفحص شلا يًتتب عليو ذباكز ا باالختباراتإف ذلك يتطلب رلهود أكرب عند القياـ  -

 وة الثانية: تحديد مخاطر الرقابةالخط
ديكن دلدقق احلسابات أف يقـو بذلك عن طريق مواطن الضعف كالقوة كجيب تسجيلها كتوثيقها كضمها 
ألكراؽ التدقيق، كذلك جيب أف توثق مواطن الضعف كالقوة فيما يسمى بأكراؽ تدقيق اجلسر، كقد مسيت بذلك 

دير ادلخاطر ادلالزمة على مستول للتدقيق، كعلى ادلدقق تقألهنا تربط نتائج تقييم النظاـ باإلجراءات الالحقة 
 البيانات ادلالية.

 االلتزام اختباراتالخطوة الثالثة: 
هتدؼ ىذه اخلطوة للتحقق من أف أساليب الرقابة يف ادلؤسسة تطبق بنفس الطريقة اليت كضعت هبا، كأف 

ث ادلوظفُت على االلتزاـ ادلوظفُت يف ادلؤسسة ملتزموف بتطبيق إجراءات كأساليب الرقابة، كجيب على اإلدارة أف رب
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هبذه اإلجراءات كاألساليب عن طريق تدريبهم كأداء ادلهاـ ادلخصصة لكل كاحدة منهم، لكي يكوف على علم تاـ 
 دبسؤكلياتو كما ىو ادلطلوب منو.

 : كاآليت  هتتم اختبارات االلتزاـ بالدرجة األكىل بثالثة عوامل من أساليب الرقابة كىي
على أساليب الرقابة الداخلية كمن مث زبفيض  االعتمادتكرار القياـ بإجراءات الرقابة الضركرية، قبل أف يتقرر  -أ

اختبارات التحقق جيب أف يكوف قد مت االلتزاـ باإلجراءات ادلعدة مقدما، كمن أمثلة اختبارات االلتزاـ فحص عينة 
 ت دبا يفيد اعتماد االئتماف.من صور فواتَت البيع للتأكد من أف كال منها قد كقع

جودة تنفيذ إجراءات الرقابة حىت مع تنفيذ إجراء الرقابة، فقد يكوف من الضركرم اصلازه بطريقة معينة ألهنا  -ب
ىي الطريقة الصحيحة، كديكن اختيار جودة إجراءات الرقابة، على سبيل ادلثاؿ دبناقشة مدير االئتماف عن ادلعايَت 

 عتماد ادلبيعات اآلجلة كفحص تفاصيل ادلستندات.اليت استخدمها عند ا
جيب أف يكوف الشخص ادلسؤكؿ عن إجراء الرقابة مستقبال عن  ،الرقابةاألفراد الذين يقوموف بإجراء  -جػ

 ذلك عن طريق الفصل بُت الواجبات الوظائف اليت ال جيوز ضمها إىل عملو كذلك لتصبح الرقابة فعالة، كيتحقق
مثاؿ على ذلك، ىو تقسيم الواجبات بُت تداكؿ ادلتحصالت النقدية كتسجيل العمليات يف دفًت يومية 
ادلقبوضات النقدية كأستاذ مساعد حسابات العمالء، كديكن اختبار التوقيعات على ادلستندات لتحديد األفراد 

ـ دبتطلبات نظاـ الرقابة الداخلية إال أنو جيب الذين أصلزكا اإلجراء ادلعُت، باإلضافة إؿ تشجيع اإلدارة على االلتزا
على مدقق احلسابات التحقق من جدية تطبيق النظاـ للتأكد من صحة االلتزاـ هبذه اإلجراءات، كديكن دلدقق 
احلسابات اختبار االلتزاـ بإجراءات الرقابة ادلؤيدة دبستندات عن طريق أخذ عينة من ىذه ادلستندات بواسطة 

 ة كمن ادلمكن أف تكوف خطوات اختبار االلتزاـ بإجراءات الرقابة على النحو التايل: الطرؽ اإلحصائي
 أف يتم ربديد أىداؼ التدقيق؛ -
 أف يتم تعريف كربديد رلتمع الدراسة؛ -
 عنها؛ كاالضلرافاتأف حيدد الصفات ادلراد اختبارىا  -
 أف يتم ربديد حجم العينة؛ -
 العينة؛ باختيارأف يقـو  -
 تم فحص إجراءات الرقابة؛أف ي -
 .1أف يتم تقييم أدلة اإلثبات -
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 المطلب الرابع: دراسة الرقابة الداخلية من طرف المدقق الخارجي
 ديكن تلخيص كيفية قياـ ادلدقق بدراسة نظاـ الرقابة الداخلية فيما يلي: 

 الفحص المبدئي لنظام الرقابة الداخلية:  -1
بالفحص ادلبدئي لنظاـ الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة، بغرض اإلدلاـ بادلعلومات يهتم ادلدقق بداية دبا يعرؼ 

الكافية عن البيئة اليت يعمل فيها نظاـ الرقابة من ناحية، كطبيعة تدفق العمليات ادلالية من خالؿ عناصر النظاـ 
 احملاسيب يف ادلؤسسة من ناحية أخرل، كيساعد ادلدقق على ما يلي:

 اليت ربكم طبيعة العمل ادلايل فيها من خالؿالمحاسبي في المؤسسة والدورة المحاسبية:  طبيعة النظام -أ
 : مايلي

التعرؼ على طبيعة الدكرة ادلستندية لعمليات ادلؤسسة كادلستندات ادلستخدمة فيها، كطبيعة كظيفة كل مستند  -
 ظاـ احملاسيب للمؤسسة؛على أساس أف ىذه الدكرة سبثل العنصر اذلاـ من عناصر ادلدخالت يف الن

 التعرؼ على مرحلة تشغيل البيانات الواردة يف ىذه ادلستندات كطريقة معاجلتها كربليلها )يدكيا أك إلكًتكنيا(؛ -
التعرؼ على مرحلة ادلخرجات للنظاـ احملاسيب ادلتمثلة يف رلموعة القوائم كالتقارير ادلالية اليت ينتجها النظاـ  -

 منها، كالغرض من إعدادىا كطبيعة مستخدميها. احملاسيب كزلتويات كل
 اليت يعمل فيها ادلدقق دبا يساعده على طبيعة نظام الرقابة الداخلية المطبق في المؤسسة والبيئة الرقابية: -ب

 : ما يلي
 التعرؼ على اذليكل اإلدارم للمؤسسة كما حيتويو من مسؤكليات إدارية متعددة؛ -
 ادلسؤكلية داخل ىذه ادلستويات كطبيعة خطوط االتصاؿ فيها أفقيا كرأسيا؛التعرؼ على توزيع خطوط  -
 التعرؼ على طبيعة اإلشراؼ كاإلدارة بالنسبة لنظاـ الرقابة الداخلية ادلطبق يف ادلؤسسة؛  -
 التعرؼ على كظائف كخدمات التدقيق الداخلي يف ادلؤسسة كطبيعة عملها كدكرىا يف ربقيق الرقابة؛ -
 التعرؼ على أنواع ادلعامالت اليت تقـو هبا ادلؤسسة ككيفية التصريح هبا كتنفيذىا كتسجيلها كمعاجلة بياناهتا؛  -
 .1التعرؼ على طرؽ معاجلة البيانات اليت تتبعها ادلؤسسة يدكيا كإلكًتكنيا -
 نتيجة الفحص المبدئي:  -0

الداخلية يف ادلؤسسة ديكن أف يصل إىل أحد بعد الفحص ادلبدئي الذم يقـو بو ادلدقق لنظاـ الرقابة 
 االستنتاجُت التاليُت:
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 عدم االعتماد على نظام الرقابة الداخلية :األول االستنتاج -أ
ادلدقق إىل ىذا االستنتاج من خالؿ نتائج الفحص ادلبدئي الذم قاـ بو لنظاـ الرقابة الداخلية ادلطبق  كيصل

 يف ادلؤسسة على أساس أنو توصل إىل النتائج التالية: 
ال جدكل من دراسة كتقييم النظاـ القائم بشكل تفصيلي، كأنو كىو هبذا الشكل ال يصلح بصفة عامة يف رلاؿ  -

 االختبارات األساسية للتدقيق؛ ربديد نطاؽ
أف أم عملية تقييم تفصيلي أك دراسة إضافية للنظاـ متضمنة اختبار االلتزاـ بتطبيقو سوؼ تتكلف نفقات  -

 تفوؽ بكثَت ادلنافع ادلتوقعة من ىذا الفحص أك ىذه الدراسة.
لنظاـ الرقابة الداخلية  كبناءا على ىاتُت النتيجتُت يتوقف ادلدقق عن إجراء أية دراسة أك تقييم جديد

كبذلك يقـو ادلدقق بتصميم برنامج االختبارات األساسية بدكف االعتماد كلية على أم إجراء من إجراءات الرقابة 
الداخلية اليت تتبعها ادلؤسسة، كيف ىذا اجملاؿ يعرض ادلدقق األسباب الرئيسية لعدـ قيامو بدراسة تفصيلية لنظاـ 

 الرقابة الداخلية.
 االعتماد على نظام الرقابة الداخلية ستنتاج الثاني:اال -ب

كيصل ادلدقق إىل ىذا االستنتاج عندما يتوصل إىل أف نظاـ الرقابة الداخلية ادلطبق يف ادلؤسسة ديكن 
االعتماد عليو يف رلاؿ كضع برنامج عملو، كلذلك فعليو االستمرار يف فحص كتقييم النظاـ لتحديد مدل كفاية 

 .1ءات الرقابة يف تزكيده بدرجة معقولة من التأكد بعدـ كجود أخطاء كسلالفات جوىريةأساليب كإجرا
 :التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية -3

يقـو ادلدقق بإجراء التقييم النهائي لنظاـ الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة على ضوء تقييمو ادلبدئي ذلذا النظاـ 
باإلجراءات كالسياسات الرقابية، كبناءا على التقييم النهائي يستطيع ادلدقق أف حيكم على كنتائج اختبارات االلتزاـ 

 : كاآليت  عنصرين من عناصر التدقيق مها
ربديد مقدار األدلة ادلفصلة اليت تتعلق بأرصدة القوائم ادلالية الالـز احلصوؿ عليها، كيكوف ىذا ادلقدار ذك أمهية  -

 رئيسية لعملية التدقيق؛ 
عملية اختبار التعرؼ على مواطن ضعف النظاـ كاليت جيب تبليغها إلدارة ادلؤسسة، كيعترب ىذا القرار من نتائج  -

نظاـ الرقابة الداخلية، حيث ينبغي على ادلدقق عند اكتشاؼ مواطن ضعف معينة كذات أمهية أف يقـو بإبالغ 
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مة كادلالئمة للقضاء على مواطن الضعف ىذه عند إدارة ادلؤسسة بذلك كتابة تقرير يضمنو بعض التوصيات الالز 
 التنفيذ.

 المخاطر المحيطة بعملية التدقيق الخارجي:  -4
ادلدقق من خالؿ تقييم نظاـ الرقابة الداخلية كمن خالؿ إعداد خطة مالئمة جلمع أدلة التدقيق إىل  يهدؼ

 ربقيق بعض االطمئناف ضلو نوعُت من ادلخاطر ادلتعلقة بإبداء رأيو خبصوص القوائم ادلالية: 
 سلاطر كجود أخطاء جوىرية يف السجالت احملاسبية؛ -
 .1رات التدقيق الكتشاؼ تلك األخطاءسلاطر احتماؿ عدـ كفاية اختبا -

 كديكن تلخيص خطوات دراسة كتقييم نظاـ الرقابة الداخلية يف الشكل ادلوايل: 
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 : خطوات دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية23الشكل رقم 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 .81، ص2008، 5ادلراجعة معايَت كإجراءات، دار الكتاب الوطنية، ليبيا، طإدريس عبد السالـ اشتيوم، المصدر: 

 دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية 

 تنظيم عملية التقييم 

 بنود القوائم المالية  وحدات النشاط  الدورات 

 عملية التقييم 

 التقييم العملي   التقييم النظري 

 عمل االختبارات الالزمة 
المذكرات 

 المكتوبة

الخرائط 

 التنظيمية 

خرائطالتد

 فق
 االستقصاء 

 نتائج التقييم العملي   نتائج التقييم النظري 

 إجراء المقارنات 

 ال  نعم
وجود 

 الفرق ؟  

مناقشة ذلك مع اإلدارة و إبداء التوصيات 

 حيالها في تقرير الرقابة الداخلية 

 إعداد برنامج عمل مدقق
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 خالصة الفصل:
لقد رأينا من خالؿ ما استعرضناه يف ىذا الفصل، ماىية نظاـ الرقابة الداخلية فتبُت لنا أنو يلعب دكر كبَت 

ادلؤسسة كالتحكم فيها كضماف يف مساعدة كتسهيل عملية التدقيق، كمن أىم اىداؼ ىذا النظاـ محاية أصوؿ 
 .نوعية ادلعلومات كتشجيع العمل بكفاءة

حيث أف ادلدقق اخلارجي عند قيامو دبمارسة مهنتو فهو يستهل بدراسة كتقييم نظاـ الرقابة الداخلية 
صلد أف ادلدقق يستعمل عدة  كالضعف ذلذا النظاـ، كما للمؤسسة زلل التدقيق، كىذا حىت يستخرج نقاط القوة

ئل كيتبع عدة مراحل لتقييم نظاـ الرقابة الداخلية، فإذا سبكن من الفهم اجليد كالكامل ذلذا النظاـ سوؼ يصل كسا
 إىل النتائج اليت يرغب فيها يف هناية عملية التدقيق.

الحظنا يف ىذا الفصل أنو عدـ سبكن ادلدقق من التوصل إىل الفهم اجليد كالكامل لنظاـ الرقابة الداخلية 
ثر يف األخَت سلبان على نتائج عملية التدقيق، شلا يؤدم إىل كتابة التقرير يتضمنو ربفظات تعكس عدـ سوؼ يؤ 

 صحة كمصداقية ادلعلومات ادلالية كىذا ما يعرؼ دبخاطر التدقيق.
كاذلدؼ من ىذا البحث التمييز بُت سلتلف أنواع سلاطر التدقيق كطبيعة اخلطر الذم يعكس زلتول 

ادلدقق، لذلك ال يكفي التعرؼ كفهم نظاـ الرقابة الداخلية بشكل جيد، كإمنا جيب التعرؼ على ربفظات تقرير 
نقاط القوة كنقاط الضعف ادلوجودة يف ىذا النظاـ للتعرؼ على ادلخاطر اليت يسببها النظاـ من أجل تقييم مدل 

 فعالية أك عدـ فعالية نظاـ الرقابة الداخلية يف ربقيق أىداؼ التدقيق.



 

 الفصل الثالث:
دراسة حالة بمؤسسة 

 توزيع مواد البناء بمستغانم
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 تمهيد:
تطرقنا يف اجلانب النظري إىل عموميات حوؿ ادلدقق اخلارجي خاصة والتدقيق عامة وسلتلف ادلعايًن  بعد

اليت حتكم كيفية شلارستو، باإلضافة إىل مدى مسؤولية ادلدقق اخلارجي يف تقييم وحتسٌن نظاـ الرقابة الداخلية الذي 
عندما خيطط لتنفيذ عملية التدقيق  سية اليت يبدأ هبايعترب من أىم ادلهاـ ادلخولة للمدقق، ومن أىم احملطات الرئي

 .وتقدير ادلخاطر واحلصوؿ على أدلة اإلثبات الكافية إلجراء كافة االختبارات التفصيلية ألرصدة احلسابات

سنتطرؽ إىل اجلانب التطبيقي للموضوع والذي تناولناه يف فصل واحد، حيث اخرتنا مؤسسة توزيع مواد 
 اليت ذلا خربة طويلة.البناء مبستغاًل و 

 ولدراسة أعمق وأكثر تفصيل ذلذا ادلوضوع مت تقسيمو إىل ثالث مباحث كاآليت: 
 ؛: تقديم مؤسسة توزيع مواد البناءالمبحث األول

 ؛توزيع مواد البناءالمبحث الثاني: منهجية إنجاز مهمة المدقق الخارجي في المؤسسة 
 .توزيع مواد البناءمؤسسة لواقع نظام الرقابة الداخلية المبحث الثالث:
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 تقديم مؤسسة توزيع مواد البناء المبحث األول: 

تطرؽ إىل تقدمي تعريف عاـ حوؿ الادلبحث سوؼ نتعرؼ أكثر على ىذه ادلؤسسة وىذا من خالؿ يف ىذا 
 وكذلك تقدمي ىيكلها التنظيمي.وظائفها و  ادلؤسسة ونشأهتا، وسلتلف األىداؼ اليت تسعى إىل حتقيقها

 ونشأتهاتوزيع مواد البناءالمطلب األول: تعريف مؤسسة 
ىي مؤسسة عمومية، اقتصادية، تقع بسيدي العجاؿ بلدية الصيادة )مستغاًل( مت  مؤسسة توزيع مواد البناء

إمكانياهتا من خالؿ االطلراط يف رلاؿ البناء  نوعت ،1989، بدأت شلارسة البناء سنة 1985إنشائها يف سنة 
والعديد من  ،من السكنات ومئات من ادلباين التجارية( 1000)أكثر من  وأصلزت العديد من ادلشاريع العقارية

نيابة عن احملافظة وادلؤسسات العامة مثل: الوكالة العقارية  ،ادلشاريع االخرى وادلرافق )السكن، ادلدارس، الكليات(
 ية الرتبية والتعليم الوطنية. مدير 

 دلؤسسة توزيع مواد البناءإنشاء ثالث فروع تابعة مت  2012إىل 2009من  وخالؿ السنوات األربعة
 .)التجارية، مؤسسة البناء، تعزيز األثاث(

، ورشة التجارة ..إخل( ةمسطحمناطق ، مغطاة ىذه ادلؤسسة ذلا العديد من البنية التحتية )مناطق التخزين
إلنتاج الكتل واأللواح اخلشبية خصوصا  ،، إنتاج السًناميك(التسويقي دلواد البناء )االمسنت شلا تسمح ذلا بالنشاط

 .1لتلك ادلشاريع

 :حسب اجلدوؿ التايل2014إىل  2012سنة  منبلغ عدد العماؿ يف مؤسسة توزيع مواد البناء 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Entreprise de distribution des matériaux de construction et de promotion immobilière: 

http://edimco-mostaganem.dz/index.php?page=qsn, disponible sur internet  le 02/05/2015. 

http://edimco-mostaganem.dz/index.php?page=qsn


 الفصل الثالث                                                                 دراسة حالة بمؤسسة توزيع مواد البناء بمستغانم

 

 
52 

 .البناءتوزيع مواد  : عدد العمال في مؤسسة 20الجدول رقم

 0202 0200 السنة

 6 2 اإلطارات المسيرة

 4 / اإلطارات العليا

 20 16 إطارات التطبيق

 17 12 عمال التأهيل

 106 93 عمال التنفيذ

 031 001 المجموع

 من إعداد الطالبة باالعتماد على ادلعلومات ادلقدمة من طرؼ مؤسسة توزيع مواد البناء.المصدر: 

 التحليل:

، حيث 153 عامل إىل 123 من 2014إىل  2012ارتفع عدد العماؿ يف مؤسسة توزيع مواد البناء من سنة 
 20إىل  16، إطارات التطبيق من 2014يف سنة  6ىل إ 2012يف سنة  2ارتفع عدد العماؿ يف اإلطارات ادلسًنة من 

عامل  106إىل  2012يف سنة  93التنفيذ عدد العماؿ من عامل، أما عماؿ  17إىل  12 منعامل، عماؿ التأىيل 
 .2014يف سنة 

 المطلب الثاني: أهداف المؤسسة 
 ، وىي كاآليت:، سياسيةتسعى ادلؤسسة إىل حتقيق عدة أىداؼ منها اقتصادية، اجتماعية

 أهداف اقتصادية:  -0
 حتقيق الربح؛ -
 توسيع نشاطها؛  -
 االستمرارية والبقاء؛  -
 فتح مشاريع جديدة؛  -
 رفع إنتاجيتها.  -
 أهداف اجتماعية: -0
 ضماف مستوى مقبوؿ من األجور؛ -
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 حتسٌن مستوى معيشة العماؿ؛ -
توفًن تأمينات ومرافق للعماؿ: تعمل ادلؤسسة على توفًن بعض التأمينات مثل: التأمٌن الصحي والتأمٌن ضد  -

 اخل.حوادث العمل، وكذلك التقاعد...

 الثالث: وظائف المؤسسة وهيكلها التنظيمي المطلب
 .تنظيمياليكل اذلمؤسسة توزيع مواد البناء مثل أي مؤسسة ذلا العديد من الوظائف و 

 وظائف المؤسسة: -0
 مؤسسة توزيع مواد البناء ما يلي:  من أىم وظائف

 بيع مواد البناء؛ -
 إصلاز ادلشاريع الكربى ومشاريع البناء؛  -
 جاىزة.بيع مساكن  -

 يف حتقيق وبناء ادلشاريع العقارية.يكمن نشاط ادلؤسسة الرئيسي 
 النشاط الثانوي: 

 إدتاـ البناء؛  -
 تسويق مواد البناء. -

 التطوير العقاري: الرئيسي:  المنتج
 السكنات؛ -
 العقارات التجارية. -
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 تقديم الهيكل التنظيمي للمؤسسة: -0

 ي لمؤسسة توزيع مواد البناء: الهيكل التنظيم22الشكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مؤسسة توزيع مواد البناءالمصدر:

 

 

 

 الرئيس المدير العام 

 سكرتارية

 

المدقق الداخلي 
 والخارجي

 اإلدارة العــــــــــــــــــامة

مدير اإلدارة  مراقبة التسيير التخطيط والتنظيم
 والمالية

ورشة 
 العمليات

ورشة 
 التحليل

 المناجمنت

 التسويق

 اإلدارة المحاسبة

 المالية

 الصندوق

مصلحة 
 األجور

واإلدارة 
 العامة 

خلي
لدا

ن ا
ألم

ا
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 توزيع مواد البناء المبحث الثاني: منهجية إنجاز مهمة المدقق الخارجي في المؤسسة
وىذا تفاديا للوقوع يف األخطاء أو عدـ قيامو  منهجية معينة لتنفيذ مهمتو يف ادلؤسسة،يتبع ادلدقق اخلارجي 

 ما يلي: إىل ويف ىذا ادلبحث سوؼ نتطرؽ  وجو، أكملبإصلاز مهمتو على 
 ؛توزيع مواد البناءاحلصوؿ على معرفة عامة حوؿ مؤسسة  -
 ؛فحص وتقييم نظاـ الرقابة الداخلية للمؤسسة وحتديد ادلخاطر -
 إعداد التقرير. -

 المطلب األول: الحصول على معرفة عامة حول المؤسسة
جبمع كل احلقائق التقنية، التجارية، القانونية، الضريبية واالجتماعية  ؿ ىذه ادلرحلة يقـو ادلدقق اخلارجيخال

 ديكن تلخيص كيفية قياـ ادلدقق هبذه ادلرحلة من خالؿ النقاط التالية: و ، توزيع مواد البناءادلتعلقة مبؤسسة 
ما التعرؼ على زليطها من خالؿ ، شلا يسمح لو توزيع مواد البناءاالطالع على الوثائق ادلتعلقة مبؤسسة 

 : يلي

 بناء؛القوانٌن والتنظيمات وادلميزات اخلاصة بالقطاع الذي تنشط فيو وادلتمثل يف توزيع مواد ال -1
 مكانة ادلؤسسة يف السوؽ؛ -2
 استخراج معايًن ادلقارنة ما بٌن ادلؤسسات العاملة يف ىذا القطاع؛ -3
 يكلة والقواعد القانونية اليت ختضع ذلا؛واذل توزيع مواد البناءمعرفة التطور التارخيي دلؤسسة  -4
حوار معهم ومع من سيشتغل معهم التعرؼ على ادلسؤولٌن ومسًني سلتلف ادلصاحل والوحدات مع إجراء  -5

 ؛أكثر من غًنىم أثناء أدائو للمهمة
 معرفة الوسائل والتقنيات ادلستخدمة يف األنشطة وكذا يف التسيًن واإلدارة؛ -6
 التعرؼ على السياسات العامة للمؤسسة: االسرتاتيجيات واآلفاؽ ادلستقبلية؛ -7
واحمليط الذي تعمل فيو، يبدأ بتنفيذ األشغاؿ ادلتعلقة  د البناءتوزيع موا بعد تعرؼ ادلدقق اخلارجي على مؤسسة -8

 مبمارسة مهمتو يف ىذه ادلؤسسة، حيث يقـو بإعداد ما يسمى بادللف الدائم أين جيمع ادلعلومات اليت تتصف
ستمرارية النسبية واليت تتغًن على أساس زمين بعيد، كنظاـ الرقابة الداخلية للمؤسسة، القوائم ادلالية لثالث باال

السنوات السابقة، القانوف التأسيسي للمؤسسة، زلاضر اجتماع رلالس اإلدارة، تقارير ادلدققٌن اخلارجيٌن 
وف قد تعرؼ على كل العوامل اليت تؤثر على أوضاع السابقة...إخل، فبعد إعداد ادلدقق اخلارجي للملف الدائم يك
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هنا ختلق مناطق اخلطر بالنسبة ذلا، باإلضافة إىل حتديده للعمليات األكثر عرضة للخطر ادلؤسسة واليت من شأ
 والرتكيز على العناصر اليت تكثر فيها األخطاء.

مواد البناء وتتمثل ىذه الوثائق يف كل الوثائق من ادلسؤوؿ األوؿ دلؤسسة توزيع ادلدقق اخلارجي  طلب كما ي
 ما يلي: 

1- )  ؛(84-83ص  02و  01)أنظر ادللحق رقم ادليزانية )األصوؿ واخلصـو
 ؛(85ص  03)أنظر ادللحق رقم جدوؿ حسابات النتائج -2
 ؛(86ص 04)أنظر ادللحق رقم  جدوؿ حركة رؤوس األمواؿ )أعماؿ هناية السنة( -3
 ميزاف ادلراجعة بعد اجلرد؛ -4
 دفرت األستاذ؛ -5
 دفرت اليومية؛ -6
 حتليل احلسابات؛ -7
 حالة التقارب البنكي؛ -8
 زلضر جرد أمواؿ الصندوؽ؛ -9

 قوائم اجلرد لالستثمارات وادلخزونات؛  -10
سجل العماؿ، سجل العطل السنوية، سجل االستثمارات، سجل اليومية، السجالت الرمسية للمؤسسة ) -11

 احملاسيب، سجل مفتشية العمل، سجل حوادث العمل، سجل العماؿ األجانب(؛سجل خاص بالتقومي 
 سجل زلاضر رللس اإلدارة؛  -12
وثائق خاصة ، ، تقرير التسيًنG50واالستثنائية، سلتلف  سجل زلاضر اجلمعية العادية والغًن العادية -13

 بالصندوؽ الوطين للضماف االجتماعي.
 للمؤسسةتقييم نظام الرقابة الداخلية فحص و المطلب الثاني: 

خالؿ ىذه ادلرحلة يقـو ادلدقق اخلارجي بتقييم كل طرؽ العمل واإلجراءات والتعليمات ادلعموؿ هبا يف 
، ويتم تقييم إجراءات نظاـ الرقابة الداخلية من خالؿ مخسة خطوات، واليت نستعرضها  توزيع مواد البناءمؤسسة 

 كما يلي:
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مع والتعرؼ على سلتلف اإلجراءات ادلعموؿ هبا يف ىذه ادلؤسسة واليت ينص عليها نظاـ الرقابة يقـو ادلدقق جب -1
 الداخلية اخلاص هبا؛

ك من خالؿ قيامو باختبارات بعد مجع سلتلف اإلجراءات، حياوؿ ادلدقق فهم نظاـ الرقابة الداخلية ادلطبق وذل -2
 تلخيصو ذلا بعد تتبعو دلختلف العمليات؛، أي يتأكد من أنو فهم كل أجزائو وأحسن الفهم

بعد أف يقـو ادلدقق بالتعرؼ على نظاـ الرقابة الداخلية وفهمو، أصبح يف إمكانو إعطاء تقييم أويل ذلذا النظاـ  -3
وىذا من خالؿ استخراجو مبدئيا لنقاط القوة )ضمانات تسمح بالتسجيل اجليد للعمليات( ونقاط الضعف 

ارتكاب أخطاء وتزوير(، ويتم استعماؿ يف ىذه اخلطوة يف الغالب استمارات مغلقة أي  )عيوب يرتتب عنها خطر
)اجلواب بنعم إجيايب، اجلواب بال سليب(، وعليو استمارات تتضمن أسئلة يكوف اجلواب عليها إما بػ "نعم" أو "ال" 

من حيث التصور، أي من  يستطيع ادلدقق يف هناية ىذه اخلطوة حتديد نقاط القوة النظاـ ونقاط ضعفو وذلك
 النظرية للنظاـ زلل الدراسة؛ الناحية

يتأكد ادلدقق من أف نقاط القوة ادلتوصل إليها يف التقييم األويل للنظاـ نقاط قوة فعاًل أي مطبقة يف الواقع  -4
قصوى فهي  وبصفة مستمرة ودائمة، وىذا ما يسمى باختبارات االستمرارية، وصلد أف الختبارات االستمرارية أمهية

 تسمح للمدقق بأف يكوف على يقٌن بأف اإلجراءات اليت راقبها إجراءات مطبقة باستمرار وال حتمل خلاًل؛

يقـو ادلدقق بالتقييم النهائي لنظاـ الرقابة الداخلية، من خالؿ الوقوؼ على نقاط ضعف نظاـ الرقابة الداخلية  -5
لى اختبارات االستمرارية، وىذا عند اكتشافو سوء تطبيق أو عدـ وسوء سًنه باعتماده ع توزيع مواد البناءدلؤسسة 

تطبيق نقاط القوة، ىذا باإلضافة إىل نقاط الضعف اليت تكوف من تصور ادلدقق اليت توصل إليها عند التقييم 
ة يف ليقدـ ادلدقق حوص ،األويل لذلك النظاـ، وباالعتماد على النتائج ادلتوصل إليها )نقاط الضعف ونقاط القوة(

، مع تقدمي اقرتاحات قصد حتسٌن اإلجراءات، ودتثل ىذه الوثيقة مبثابة تقرير حوؿ نظاـ الرقابة وثيقة شاملة
 الداخلية يقدمو ادلدقق إىل إدارة ادلؤسسة.

 وللمدقق اخلارجي برنامج خاص بالرقابة الداخلية الذي ينقسم إىل قسمٌن كاآليت:

 :القسم األول: المهمة الخاصة

 ادلدقق اخلارجي من أجل القياـ مبهمة معينة داخل ادلؤسسة يف مدة زمنية مفتوحة إىل هناية مهمتو. يعٌن
 القسم الثاني: في الحالة العادية )الروتينية(:
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يقـو ادلدقق مبهامو الروتينية يف ادلؤسسة ويعتمد يف عملو على القوانٌن واإلجراءات وادلراسيم الوطنية وكذلك 
من بينها: القانوف الداخلي للمؤسسة، االتفاقية اجلماعية )خاصة باألجور(، وكذلك ادلراسالت  الداخلية للمؤسسة

 كاآليت:03اليت يبينها اجلدوؿ رقم والتعليمات الصادرة من السلطات العليا ويقـو بدراسة اجملاالت 
 الت التي يدرسها المدققا: المج21جدول رقم ال

 التجارة واالنتاج المحاسبة والمالية الموارد البشرية
جراءات والنصوص تطبيق اإل -

 التعديلية
 فحص األجور -
 مراقبة الدفاتر القانونية للمؤسسة -
 فحص ادللفات الشخصية -
 تأمٌن معطيات االعالـ اآليل -

 مراقبة الصندوؽ -
 الذمم -
 الديوف -
 ادلزاد العلين -
 اجلرد -
 احملاسبة العامة وادلالية -
 والصندوؽسجل البنك  -

 احملاسبة -
 الصندوؽ -
 األجور -
 ادلشرتيات -
 االستهالكات -

 من إعداد الطالبة باالعتماد على ادلعلومات ادلقدمة من طرؼ مؤسسة توزيع مواد البناء.المصدر:
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 المطلب الثالث: دراسة القوائم المالية
 2011. -2010خالل الفترة  جانب األصول لمؤسسة توزيع مواد البناء: 22الجدول رقم

n-1صافي nتالك اه صافي
 الرصيد

 األصل المبلغ اإلجمالي

 أصوؿ غًن جارية    

 تثبيتات معنوية 992 129 000 13 992 116 000 65

 تثبيتات عينية 692 242 213 155 574 120 538 668 92 601 790 99

مسامهات أخرى وحسابات  652 187 9  652 187 9 025 225 10
 دائنة ملحقة هبا

قروض وأصوؿ مالية أخرى  051 382 99  051 382 99 450 874 35
 غًن جارية

مجموع األصول غير  387 942 321 155 587 120 232 355 201 076 955 145
 جارية

 أصول جارية    

سلزونات ومنتجات قيد  119 571 140  337 740 782 830 139 881 547 157
 التنفيذ

 زبائن 461 926 425 029 004 4 431 922 421 702 087 681

 مدينوف آخروف 197 415 2  197 415 2 096 693 13

 ضرائب 469 787 2  469 787 2 121 693 11

 خزينة 154 712 158  154 712 158 708 936 59

 مجموع األصول الجارية 399 412 730 366 744 4 033 668 725 763 436 924

 مجموع العام لألصول 786 354 052 1 521 331 125 265 023 927 839 391 070 1

 مؤسسة توزيع مواد البناء.المصدر: 
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 جدول النتائج(، خصوم، تحليل ودراسة الميزانية )اصول 

 األصول: 

 .يوجد فيها التثبيتات ادلعنوية والعينة

 100.720.165بمبلغ  األصول الغير جارية

 007.770بمبلغ : التثبيتات المعنوية -

الربرليات خاصة بالنظاـ احملاسيب وبرنامج أجور العماؿ والربنامج اخلاص بتسيًن ادلخزوف مببلغ قدره ىي 
 65000مقارنة بالسنة ادلاضية  116.992بصايف قدره  13.000، قيمة اإلىتالؾ مببلغ قدره 129.992

 %79.98= 65000/ 65000-116.992:التغيرنسبة

 .n-1أكرب من nالسنة  :مالحظة

 001.020.470بمبلغ  تثبيتات عينية -

 تتكوف من: أراضي، مباين، تثبيتات عينية أخرى، تثبيتات قيد اإلصلاز، تثبيتات مالية.

 n =92.668.538ادلبلغ الصايف للتثبيتات العينية لسنة 

 n-1 =99.790.601ادلبلغ الصايف لتثبيتات العينية لسنة 

  %-7.13= 99.790.601/ 99.790.601-92.668.538نسبة التغير:

 .n-1أصغر من nالسنة مالحظة:

 512.200.177األصول الجارية بمبلغ 

 يوجد فيها ادلخزونات، الذمم والنقديات.

 022.350.007بمبلغ  المخزونات -
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أولية، لواـز أخرى، سلزونات اجلارية، سلزونات نصف مصنعة، سلزونات مصنعة  سلزونات البضائع، مواد تتكوف من
 وسلزوف لدى الغًن.

 210.007.005الذمم بمبلغ  -

 ما يلي:  من تتكوف
 ؛الزبائن: ) القطاع العاـ، اذليئات اإلدارية، القطاع اخلاص( -
 الرمسية؛ات إىل اذليئات اإلدارية مدينوف أخروف: تسبيقات ادلوردوف وتسبيق -
 .الضرائب  -
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 2011. -2010خالل الفترة لمؤسسة توزيع مواد البناء  لخصومجانب ا: 23الجدول رقم

N-1 N الخصوم 

 رؤوس األمواؿ اخلاصة 000 000 100 000 000 100

 (1)احتياطات مدرلة-عالوات واحتياطات 857 778 232 819 143 174

 إعادة التقييم فوارؽ 110 666 1 110 666 1

 نتيجة صافية حصة اجملمع-النتيجة الصافية 683 258 81 436 288 62

الرتحيل من -رؤوس أمواؿ خاصة أخرى -012 324 10 542 777 7
 جديد

 المجموع 638 379 405 907 875 345

 خصـو غًن جارية  

 قروض وديوف مالية  000 900

 ضرائب)مؤجلة ومرصود ذلا( -682 421 2 

 مؤونات ومنتوجات مثبتة مسبقا 753 291 15 555 106 3

 مجموع خصوم غير جارية 071 870 12 555 006 4

 خصـو جارية  

 موردوف وحسابات ملحقة 212 340 15 873 882 7

 ضرائب 620 292 24 863 039 21

 ديوف أخرى 954 423 469 907 445 692

 مجموع خصوم جارية 786 056 509 643 368 721

 المجموع العام للخصوم 496 306 927 104 251 071 1

 

 مؤسسة توزيع مواد البناء.المصدر: 
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 :الخصوم

 رأس المال الخاص

 من رأس ادلاؿ الصادر، احتياطات، نتيجة السنة ادلالية، رؤوس األمواؿ األخرىيتكوف 

 .n-1وأيضا سنة n 100.000.000رأس ادلاؿ اخلاص لسنة

 غير جارية خصوم

)مؤجلة ومرصود ذلا(، ديوف أخرى غًن جارية، مؤونات ومنتوجات مثبتة  قروض وديوف مالية، ضرائب: تتكوف من
 مسبقا.

 12.870.071مببلغ  nاخلصـو الغًن جارية لسنة 

 4.006.555مببلغ  n-1اخلصـو الغًن جارية لسنة 

 %221.22= 4.006.555/4.006.555-12.870.071نسبة التغير:

 n-1.من أكرب nالسنة  مالحظة:

 خصوم جارية

 تتكوف من موردوف وحسابات ملحقة، ضرائب، تسبيقات الزبائن 

 509.056.786مببلغ  nخصـو جارية لسنة 

 721.368.643مببلغ  n-1خصـو جارية لسنة 

 %-29.43= 721.368.643/721.368.643-509.056.786نسبة التغير:

  n-1.أصغر من nالسنة  مالحظة:
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 2011. -2010خالل الفترة توزيع مواد البناء لنتائج لمؤسسة التحليل االفقي : 24رقمجدول 

 باالعتماد على معلومات مقدمة من مؤسسة توزيع مواد البناء. الطالبة من إعدادالمصدر: 

 

 

 N N-1 نسبة التغير مقدار التغير 
 %  11.68- -688 615 46 174 960 398 486 344 352 رقم األعماؿ

تغًن سلزونات ادلنتجات مصنعة وقيد 
 الصنع

17 086 628- 99 281 436- 82 194 808 -82.78 % 

 % 437.68- 293 539 434 -436 281 99 857 257 335 1السنة ادلالية إنتاج

 % 5.37- 495 214 5 -824 093 97 -329 879 91 مشرتيات مستهلكة

 % 6.79 528 071 4- -462 954 59 -990 025 64 خدمات خارجية واستهالكات أخرى

 % 0.72- 968 142 1 -287 048 157 -319 905 155 2استهالؾ السنة ادلالية

 3القيمة ادلضافة

(1-2) 

179 352 538 142 630 450 36 722 088 25.74 % 

 % 12.44 331 890 6- -794 379 55 -125 270 62 أعباء ادلستخدمٌن

 % 15.69- 665 314 1 -069 375 8 -404 060 7 ضرائب، رسـو ومدفوعات مشاهبة

 % 39.48 422 146 31 586 875 78 008 022 110 4الفائض اإلمجايل لالستغالؿ

 % 72.77- 364 500 9 - 689 053 13 325 553 3 منتجات عملياتية أخرى

 % 69.98- 022 751 3 -623 359 5 -601 608 1 أعباء عملياتية أخرى

 -706 119 13 -120 216 12 وادلؤونات سلصصات االىتالكات
 

903 586 -6.88 % 

 % 29.71 308 851 22 303 899 76 611 750 99 استئناؼ عن خسارة القيمة وادلؤونات

 % 30.45 058 420 23 303 899 76 361 319 100 أعباء مالية

 % 30.45 811 449 4- -867 610 14 -678 060 19 6النتيجة ادلالية 

 % 7.33 149 198 23 784 181 316 933 379 339 ضرائب واجب دفعها عن نتائج عادية

نتائج ضرائب مؤجلة)متغًنات( عن 
 عادية

258 121 250- 253 893 348- -4 227 902 1.66 % 

 % 30.45 247 970 18 435 288 62 682 258 81 النتيجة الصافية للسنة المالية
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 التعليق: 
وذلك  % 0.72-بنسبة  968 142 1خالؿ اجلدوؿ يتبٌن لنا أف استهالؾ السنة ادلالية سجل ارتفاع قدره  من

 .495 214 5وارتفاع ادلشرتيات ادلستهلكة بػػػػ  528 071 4-مع اطلفاض اخلدمات اخلارجية واستهالكات اخرى بػػػػ 
ذلك الرتفاع تغًن سلزونات  % 437.68-بنسبة  293 539 434أما انتاج السنة ادلالية سجل ارتفاع قدره 

 . 688 615 46-واطلفاض رقم األعماؿ بػػػػ  808 194 82ادلنتجات ادلصنعة وقيد الصنع مبقدار 
وذلك الرتفاع الفائض االمجايل  % 25.74بنسبة  088 722 36 القيمة ادلضافة سجلت ارتفاع قدره

 .% 39.48بنسبة  422 146 31لالستغالؿ بػػػػػ 
 .% 30.45بنسبة 811 449 4 –النتيجة ادلالية سجلت اطلفاض قدره

 .% 30.45بنسبة  247 970 18النتيجة الصافية للسنة ادلالية سجلت ارتفاع قدره
 المطلب الرابع: إعداد التقرير

هنائي والذي قاـ بإعداده ادلدقق  يف إعداد تقريرتوزيع مواد البناء تتمثل ادلرحلة النهائية للتدقيق يف مؤسسة 
اخلارجي، والذي ىو مبثابة ملخص دلا قاـ بو طيلة فرتة تواجده بادلؤسسة، ويتميز ىذا التقرير بالشمولية والدقة مع 

 عرض كل األدلة والقرائن اليت تثبت حكم ورأي ادلدقق فيما خيص نظاـ ادلعلومات يف ادلؤسسة.
 لية التدقيق إىل جزأين متتالٌن ومتكاملٌن كالتايل:وديكن تقسيم ادلرحلة النهائية لعم

 :االجتماع النهائي -0
ويضم كل من ادلدقق اخلارجي وأعضاء رللس إدارة ادلؤسسة، وتتجلى أمهية االجتماع يف عرض وتوضيح  

من السماح دلسؤويل ادلؤسسة أف يتعرفوا  كل النقاط واألدلة واإلثباتات اليت حتصل عليها ادلدقق أثناء مهمتو، فالبد
 على شكوؾ وحتقيقات ادلدقق وإمكانية مناقشتها.

أثناء ىذا االجتماع حياوؿ ادلدقق اخلارجي عرض ادلشاكل والتوصيات، استنادا إىل األولويات ودرجة 
ومهية، بل يسعى دائما  فادلدقق يسعى دائما إىل جتنب إعطاء األمهية لألمور البسيطة واليت تعترب مشاكلاألمهية، 

إىل عرض ادلشاكل ادلستعصية واألمور اذلامة، ويتطلب صلاح االجتماع أو ادلقابلة النهائية حتضًن جيد، من ناحية 
 العرض أو عند مناقشة التوصيات:
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يكشف من خاللو ادلدقق على كل نقاط القوة والضعف مرفقة باستدالالت وبيانات، فال داعي العرض:  -أ
احلكم دوف إثبات مستمد من حتقيق مهمة التدقيق، وأثناء العرض يتدخل مجيع ادلشاركٌن يف االجتماع،  للتأكيد و 

 كل حسب ختصصو ومسؤوليتو، ىكذا يكوف العرض واضحا وشفافا.

بعد االنتهاء من العرض تأيت مرحلة حساسة ودقيقة وادلتمثلة يف نقد ومناقشة توصيات ومالحظات ادلدقق 
 البا ما تكثر فيها ادلعارضات واالنتقادات.اخلارجي، واليت غ

 : كما يلي  عندما يصادؼ ادلدقق اخلارجي معارضة من رللس االدارة، جيد نفسو أماـ حالتٌن مها المعارضة: -ب

ما أف يكوف ادلدقق قادرا على االستدالؿ واالستحضار يثبت حكمو ونتائجو، ويف ىذه احلالة تنتهي ادلعارضة إ -
 مباشرة؛ 

وترتيبها كفاية لالستدالؿ هبا، ويف ىذه احلالة من  أف ديتنع ادلدقق لعدـ وجود أدلة كافية أو عدـ تصنيفها وإما -
 االفضل عدـ ذكر تلك ادلالحظة أو النقطة ادلنتقدة يف تقرير ادلدقق، وذلك لصاحل الطرفٌن.

 تقرير المدقق: -0
التدقيق، إذ ليس من ادلمكن تصور مهمة التدقيق بدوف يعترب تقرير ادلدقق اخلارجي ادلنتج النهائي دلهمة 

تقرير يكشف عن حكم ادلدقق حوؿ وضعية ادلؤسسة، فمن خالؿ ىذا التقرير يقـو ادلدقق حبصر مواطن القوة 
 .ةوالضعف للنظاـ، كما حيدد ادلخالفات واألخطاء ادلكتشفة، اليت من خالذلا يضع التوصيات واالقرتاحات ادلمكن

الجتماع النهائي الذي مت فيو مناقشة مجيع النقاط اليت ستذكر يف تقرير ادلدقق، وبعد أف وىكذا بعد ا
 يتحصل على أجوبة رللس إدارة ادلؤسسة بشكل رمسي، ديكن للمدقق أف يشرع يف كتابة التقرير النهائي دلهمتو.

بصفة عامة، وتقرير وخيتلف إعداد التقرير حسب ىدؼ التدقيق، فنميز بٌن: تقرير احلصيلة لألوضاع 
مفصل ومطوؿ يشمل على دورات وفصوؿ حسب نوعية تدخالت ادلدقق، لكن وبصفة عامة، فالتقرير يشكل 
وثيقة رمسية ومصدرا للمعلومات، كما يعترب أداة عمل للمدققٌن وادلسًنين على حد سواء، وعلى ىذا يتم توضيح 

 يف التقرير ما يلي:

 تقييم نظاـ الرقابة الداخلية؛ -أ

 الكشف عن األوضاع السائدة، مع وجود األدلة والقرائن الكافية للحكم النهائي عليها؛ -ب
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 اقرتاح توصيات وتوجيهات لتصحيح األخطاء وادلخالفات. -ػج

 أما عن الشكل، فعموما يبىن على النحو التايل: 

 صفحة أو مستند اإلرساؿ؛  -

 فهرس، مقدمة، خالصة؛ -

 05عرض النتائج، التوصيات وأجوبة أعضاء رللس اإلدارة )أنظر ادللحق رقم نص التقرير حيث صلد فيو:  -ػ

 (؛87ص

 اخلادتة، خطة التحقيق والتدخالت وادلالحق. -

 توزيع مواد البناءمؤسسة لالمبحث الثالث: واقع نظام الرقابة الداخلية 

 المطلب األول: قائمة االستقصاء الخاصة بدورة "المبيعات والمقبوضات"
دلنع  ،ىذه القائمة من عدد من األسئلة، تتعلق باإلجراءات الرقابية اليت جيب أف تكوف موجودةتتكوف 

حدوث األخطاء والغش بالنسبة لكل نوع من العمليات، وتقسم ىذه األسئلة إىل رلموعات، تتعلق كل رلموعة 
 ال".بنوع معٌن من العمليات، وتصاغ األسئلة حبيث تكوف اإلجابة عليها بػ "نعم" أو "

 قائمة االستقصاء: 26الجدول رقم 
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هل توجد  األسئلة
 رقابة داخلية

هل الرقابة 
الداخلية 

 فعالة

هل خطر 
الخطأ 
 ضعيف

 المالحظات

  ال نعم ال نعم ال نعم 
 المصادقة على طلبات الزبائن:  -1

ىل يفرتض وجود طلب أو عقد  -1.1
 لكل عملية؟ 

التجارية ىل تتم مصادقة ادلصلحة  -2.1
بالنسبة لعمليات البيع بعد دراسة تقنية 

 وتقييمية يقـو هبا شخص مؤىل؟
ىل يصادؽ قسم التحصيالت  -3.1

على عمليات البيع فيما يتعلق بتقومي جيد 
 لدرجة ائتماف الزبوف؟

ىل غياب مصادقة قسم  -4.1
التحصيالت ترتبط بإجراءات خاصة 

 لتفادي الدورة الطويلة؟ 
 اإلجراءات اخلاصة:ىل  -5.1

 * مرخصة من شخص ذا سلطة ذلذا.
* ترتكز على اختبار ادللفات مثل ملف 

 شليزات الزبائن.
ىل وظيفة التحصيل مستقلة عن  -6.1

 الوظيفة التجارية؟ 

 
× 
 
× 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
× 

 
 
 
 
 
 

× 
 
 
× 
 
 
 
× 
× 

 
× 
 
× 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
× 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

× 
 
 
× 
 
 
 
× 
× 
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 تحضير البضائع )قسم الشحن(  -0
الطلبيات اليت يتم حتضًنىا  -1.2

حلساب الزبائن على مستوى قسم 
الشحن ىل تصادؽ عليها ادلصلحة 

 التجارية؟
 إذا نعم، ىل ىذه ادلصادقات:

* تكوف قبل إرساؿ البضائع وتظهر 
 على أمر الشحن؟

يقـو رئيس قسم الشحن  ىل -2.2
مبراقبة تطابق التوقيعات على أمر 

 الشحن قبل الشروع يف حتضًن البضائع؟
ىل يوجد إجراء يسمح بالتحقق  -3.2

من أف عملية شحن ادلنتجات قد مت 
 تنفيذىا يف اآلجاؿ احملددة؟ 

ىل يوجد إجراء يسمح بالتحقق  -4.2
أف حتضًن مواد البناء مت يف ظروؼ 

 ئيس قسم الشحن؟جيدة من طرؼ ر 
ىل أمٌن ادلخزف ورئيس قسم  -5.2

الشحن ملزماف بتربير االضلرافات بٌن 
 الكميات التجارية والكميات ادلسلمة؟

ىل مواد البناء احملضرة زلمية  -6.2
 بشكل كايف؟

ىل يصادؽ الزبوف على وصل  -7.2
 الشحن عند تسليمو مواد البناء؟

ىل ىناؾ وثيقة أخرى تربر  -8.2
 دلواد البناء؟استالمو 

 
 

 
× 
 
 
 
 
× 
 
× 
 
 
× 
 
 
× 
 
 
× 
 
 
× 
 
× 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
× 
 
 
 
 

 
× 
 
 
 
 
× 
 
 
 
 
 
 
 
× 
 
 
× 
 
 
× 
 
× 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
× 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
× 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
× 
 
 
× 
 
 
× 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عندما يكوف  -

ىناؾ إجراء ال 
 يكوف خطر.

مع جتنب  -
 وجود اضلرافات.

 
إال يف حالة  -

 الكوارث الطبيعية.
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فتورة البضائع المحضرة )قسم  -3
 :الفوترة(

الفواتًن بشكل منهجي ىل تعد  -1.3
على أساس الوثائق ادلربرة اليت حتمل 

 التأشًنات الضرورية؟
ىل يتم تقييم األشغاؿ ومواد  -2.3

البناء ادلسلمة على أساس سلم أسعار 
 يتم حتديثو بشكل منتظم؟

عليو من جدوؿ األسعار مصادؽ  -3.3
 األطراؼ ادلؤىلة؟

ىل يتضمن ادلعلومات الالزمة:  -4.3
 تاريخ اإلصدار، العملي، أقساط الدفع؟

 ىل ترسل إىل قسم الفوترة؟ -5.3
 ىل ترسل إىل احملاسبة العامة؟ -6.3
ىل حتدد أسعار األشغاؿ حسب  -7.3

 مواصفات زلددة بوضوح؟
ىل الفواتًن مرقمة مسبقا  -8.3

 ومتسلسلة؟
يتم التأكد من دقة ادلعلومات  ىل -9.3

 واحلسابات على الفاتورة؟
ىل ختضع الفواتًن دلصادقة  -10.3

مسؤوؿ مؤىل قبل إرساذلا إىل الزبوف 
 واألقساـ األخرى؟

 ىل ىذه الرقابة ملموسة؟ -11.3
ىل يتم مسك سجل للمبيعات  -12.3

)قسم الفوترة( وسجل للشيكات 
 ادلستلمة من الزبائن )قسم احملاسبة(؟
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إرسال البضائع المحضرة )قسم  -4
 الشحن(:

ىل يقـو قسم الشحن بالرقابة  -1.4
على كمية ونوعية مواد البناء ادلصنعة 

 قبل إخراجها من الورشات؟
ىل تتم عملية الشحن حتت  -2.4

 إشراؼ ادلصلحة التجارية؟
ىل عملية خروج البضائع مرفقة  -3.4

بشكل منهجي بوصل شحن مرقم 
 وموقع؟مسبقا، مؤرخ 

إذا نعم، ىل يتم إرساؿ نسخة منو إىل: 
 * القسم التجاري للمتابعة؟

 * قسم الفوترة إلعداد الفواتًن؟
ىل وظيفة الشحن مستقلة عن  -4.4

 وظيفة التخزين؟
 متابعة التحصيالت: -5

يتلقى ادلكلف بتحصيل  ىل -1.5
الفواتًن الواجبة التسديد يف الفرتة 

 ادلناسبة؟ 
اليت يقدمها الزبائن ىل الشيكات  -2.5

ختضع لرقابة تطابق: االسم، التوقيع، 
 التاريخ...؟

ىل يتم إعداد جدوؿ حلالة  -3.5
 احلقوؽ حسب أقدميتها؟

ىل ىناؾ متابعة فعالة حلاالت  -4.5
 تأخر تسديد الزبائن؟

إذا نعم، ىل يتم إشعار الزبوف مباشرة 
 بعد انقضاء ادلدة القانونية؟
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ادلصلحة التجارية ىل يتم إعالـ  -5.5
 بالزبائن ادلتأخرين عن التسديد؟

ىل توجد إجراءات لرفض  -6.5
الطلبيات اجلديدة للزبائن الغًن مسددين 

 دلستحقات القددية؟
 المحاسبة:  -6

 ىل ىناؾ رقم خاص بكل زبوف؟ -1.6
ىل يتم التأكد من تسجيل مجيع  -2.6

 الفواتًن زلاسبيا؟ 
 سجل ىل يتم القياـ مبقاربة بٌن -3.6

 ادلبيعات ودفرت أستاذ ادلبيعات دوريا؟
ىل يتم تسجيل احلقوؽ ادلدفوعة  -4.6

بالشيكات بعد التحقق من دخوذلا 
 الفعلي إىل احلساب البنكي للمؤسسة؟

ىل يتم القياـ مبقاربة بٌن سجل  -5.6
 ادلقبوضات ودفرت استاذ البنك دوريا؟

ىل ىناؾ إجراءات واضحة  -6.6
 احلقوؽ ادلشكوؾ فيها؟ إلنشاء مؤونات
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يتم الرتقيم آليا  -

عند التسجيل يف 
 احلاسب.

كل أسبوع أو   -
 كل شهر.
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 المطلب الثاني: تحليل النتائج
قائمة االستقصاء نستطيع حتديد مناطق اخلطر من خالؿ حتليل نقاط القوة ونقاط الضعف اليت  بعد ملئ

 تكشفها اإلجابات بنعم أو ال على التوايل، وذلك بعد التأكد منها، وتتمحور نقاط الضعف فيما يلي:
خسارة ادلؤسسة نتيجة  ( قبوؿ طلبيات الزبائن دوف دراسة درجة ائتماف الزبوف، قد يؤدي إىل4.1، 3.1السؤاؿ ) -

 عدـ تسديد الزبائن دلستحقاهتم؛

 ( تسليم ادلنتجات دوف مصادقة الزبوف قد تؤدي إىل فقداف منتجات غًن مفوترة وغًن مسجلة؛ 2.2السؤاؿ ) -

 ( إعداد الفواتًن دوف االطالع الوثائق ادلربرة لعملية البيع وادلصادقات الالزمة عليها؛6.3، 3.3، 1.3السؤاؿ ) -

( غياب متابعة فعالة للحقوؽ الغًن مسددة يرفع من قيمة احلقوؽ ادلشكوؾ فيها 6.5، 5.5، 4.5السؤاؿ ) -
 ويشكل خطرا على الوضعية ادلالية للمؤسسة؛

 ( تسجيل اإليرادات على أساس وثيقة داخلية قد خيلق اختالؼ بٌن الرصيد النظري والفعلي.6.5السؤاؿ ) -

اطالعنا على واقع نظاـ الرقابة الداخلية داخل ادلؤسسة، وبعد قيامنا بطرح قائمة من االسئلة فيما خيص  من
وذلك "نعم"  معظمهادورة ادلبيعات وادلقبوضات، الحظنا أف ىناؾ نظاـ رقابة جيد من خالؿ االجابات اليت كاف 

 من خالؿ: 

ياستها، فمن خالؿ ىيكلها التنظيمي حتدد حتديد واضح لالختصار داخل ادلؤسسة وذلك يف إطار س -
 ؛اختصاصات كل مديرية عن ادلديريات ادلوجودة بادلؤسسة مثل مديرية احملاسبة ...

يتم إىل رلموعة من ادلراحل حيث يقـو بكل مرحلة موظف معٌن، من خالؿ وجود أقساـ خاصة قسم  -
 ، قسم احملاسبة؛الشحن، قسم الفوترة

 يكوف مسؤوؿ اجتاه العمل الذي يقـو بو؛كل موظف داخل ادلؤسسة   -
 يتم داخل ادلؤسسة تسجيل العمليات فور حدوثها؛ -
تعتمد ادلؤسسة على نظاـ االعالـ اآليل بشكل يسمح ذلا بالسرعة يف معاجلة البيانات وإمكانية الرجوع إليها  -

 بسرعة.
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 خالصة الفصل: 
حاولنا من خالؿ ىذا الفصل االدلاـ بادلعلومات اليت سبق ادراجها ضمن اجلانب النظري، حيث وجدنا أف 

كباقي ادلؤسسات يعٌن ادلدقق اخلارجي من قبل اجلمعية العامة أو رللس االدارة أو توزيع مواد البناء  مؤسسة 
ة إىل ذلك صلد أف لو دور كبًن يف حتسٌن اذليئات العليا للبالد، وىذا هبدؼ ادلصادقة على حساباهتا، باإلضاف

األداء يف ادلؤسسة وىذا من خالؿ قيامو بتقييم نظاـ الرقابة الداخلية ىذا من جهة، وتقدديو للنصائح والتوصيات 
توزيع مواد البناء واالقرتاحات من جهة أخرى، سواء بإرادتو أو بطلب من إدارة ادلؤسسة، ونشًن إىل أف مؤسسة 

 ستشارين يف سلتلف اجملاالت وذلك حسب احلاجة هبدؼ معرفة مستوى األداء يف ادليداف ادلعين.تقـو بتعيٌن م
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 الخاتمة العامة:
خصوصا مع كرب حجمها  ،تقوم ادلؤسسات االقتصادية بإعطاء أمهية كبرية حلماية ممتلكاهتا وحقوقها

ونشاطاهتا، وبالتايل يؤدي إىل ضمان بقائها واستمرارىا، ىذا ما أدى بادلسؤولني إىل ضرورة وضع نظام للرقابة 
الداخلية فعال وكفيل حبماية حقوقها وموجوداهتا من شىت أعمال التالعب واإلمهال ويضمن سري عملياهتا وسالمة 

 ية من حالت األخطاء والغش والتزوير.العمليات احملاسبية والوثائق ادلال
نب العامة، ادلتعلقة مبوضوع الرقابة الداخلية حيث وجدنا أهنا جد ومن خالل ىذا البحث حاولنا ابراز اجلوا

ضرورية يف ادلؤسسات، كون أهنا تتضمن كل ادلقاييس واألدوات اليت تضمن لإلدارة العليا حتقيق عدة أىداف 
افظة عليها ضد األخطار وضمان دقة البيانات احملاسبية وادلالية، حبيث ديكن االعتماد تتمثل يف محاية أصوذلا واحمل

 .عليها وضمان االستجابة للسياسات ادلوضوعة من خالل إعداد تقارير دورية عن نتائج األنشطة
ي، وخاصة أن كما تناولنا تقييم نظام الرقابة الداخلية الذي يعترب أمرا ضروريا بالنسبة لدور ادلدقق اخلارج

ادلعيار الثاين من معايري الفحص ادليداين يركز على تقييم مدى إمكانية االعتماد على نظام الرقابة الداخلية، فمن 
خالل ىذا التقييم يتم حتديد إطار ىذا التدقيق ونطاق الفحص، ومدى ونوع اإلجراءات اليت جيب عليو إتباعها 

 وذلك بإعطاء التوصيات الالزمة واخلاصة بتحسني ىذا النظام وتطويره.ويعتمد ادلدقق اخلارجي على ىذا التقييم 
وتظهر أمهية ادلدقق اخلارجي يف ادلؤسسات، نظرا دلا لو من أثر يف السري احلسن ألنظمة الرقابة الداخلية 

داخلية والكفاءة ادلطبقة، وأداة رقابية تعمل على مد اإلدارة بادلعلومات ادلستمرة فيما يتعلق بدقة أنظمة الرقابة ال
 اليت يتم هبا التنفيذ الفعلي للمهام، وأخريا كيفية وكفاءة الطريقة اليت يتم هبا.

فبعد معاجلتنا وحتليلنا دلختلف جوانب ادلوضوع يف فصولو الثالثة، توصلنا للنتائج اخلاصة باختبار الفرضيات 
 ونتائج عامة، مع رلموعة من االقًتاحات.

 ت، فقد أدت معالجة البحث إلى اآلتي: فيما يخص اختبار الفرضيا
ادلدقق اخلارجي يساىم يف حتقيق األىداف ادلسطرة اليت تكون يف خدمة أن  الفرضية األولى:حسب 

خالل اكتشاف مواقع النقص والقوة لنظام الرقابة وذلك من  اذلدف العام للمؤسسة والذي ىو االستمرارية،
تقرير النهائي حول لإلدارة العليا على شكل حتسينات ومقًتحات يتضمنها الالداخلية ويقدم التوصيات الالزمة 

ىذا ما يثبت صحة  ومن خالل ىذا التقرير ديكن تصحيح مسار وأداء ادلؤسسة وحتقيق جناحها، النظام ادلتبع،
 الفرضية األوىل.
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ة تساىم يف حتقيق نظام الرقابة الداخلية يشمل على خطة تنظيمي اليت تنص على الفرضية الثانية: حسب
 ادلطبقنقاط القوة والضعف ذلذا النظام ادلدقق اخلارجي يقوم باكتشاف أكرب قدر ممكن من الكفاية اإلنتاجية، و 

ويعمل على تقدًن نصائح تصحيحية وتعديلية دلستخدمي القرارات داخل ادلؤسسة، ىذا صحيح وذلك ألنو يعمل 
 ام الرقابة الداخلية.على اختاذ إجراءات تصحيحية كنتيجة لتقييم نظ
اإلجراءات اليت يتبعها ادلدقق اخلارجي لتحسني نظام فيما خيص  أما بالنسبة للفرضية الثالثة واألخيرة:

إذ يتوقف جناح عملية التدقيق على تفاعل إجراءاتو مع ضوابط نظام الرقابة الداخلية، فاخللل أو ، الرقابة الداخلية
يؤدي إىل فشل عملية التدقيق، ذلذا ينبغي تقدير مواطن األخطار احملتملة  القصور يف أي من عناصر ىذا النظام

لقوائم ادلالية اخلتامية للمؤسسة، ىذا ما وضبطها بشكل ديكن للمدقق من أن يبدي رأي سليم حول مدى دتثيل ا
 يثبت صحة الفرضية الثالثة.

 نتائج البحث:
 توصلنا إىل رلموعة من النتائج نلخصها كما يلي:

 وجود نظام سليم وقوي للرقابة الداخلية داخل ادلؤسسة ديكن من التقليل من حدوث األخطاء إن مل نقل  إن
 حذفها هنائيا.

  يعترب التدقيق اخلارجي وظيفة تتم عن طريق ادلدقق اخلارجي مستقل عن ادلؤسسة، ىدفو الرئيسي ىو إعطاء
ايد الذي يصدره عن مدى صحة ودقة وعدالة ضمان دلستخدمي القوائم ادلالية للمؤسسة من خالل الرأي احمل

 تلك القوائم ادلالية.
  من بني األسباب اليت حتد من االلتزام بتطبيق إرشادات ادلدقق اخلارجي، ضعف اىتمام اإلدارة بتقارير ىذا

 األخري وما حيتويو من أراء ختدم ادلؤسسة بشكل إجيايب.
 إىل التقييم الشامل دلخاطر ادلؤسسة والتقليل منها إىل  يؤدي تظافر جهود مسريي ادلؤسسة وادلدقق اخلارجي

تايل حسن الأدىن مستوياهتا ادلمكنة، األمر الذي من شأنو تقوية وحتسني نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة وب
 تسيريىا وجناحها وزيادة األرباح ادلسجلة من طرفها.

 ألحداث اليومية للمؤسسة وفق رلموعة من ادلعايري ديثل التدقيق عملية فحص جملموعة من ادلعلومات ادلتعلقة با
 هبدف التحقق من سالمة ىذه ادلعلومات.

 .ترتكز اجلودة على درجة اكتشاف ادلدقق اخلارجي لألخطاء وادلخالفات اليت توجد بالقوائم ادلالية والتقرير عنها 
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 اقتراحات البحث:
 تتلخص يف النقاط التالية: قًتاحاتاإل قادنا ىذا البحث وبصفة خاصة نتائجو إىل اقًتاح مجلة من

  على مسريي ادلؤسسات متابعة إرشادات وتوصيات ادلدقق اخلارجي وذلك من خالل وضع برامج مالئمة
 واإلشراف على تنفيذىا، للتأكد من أن اإلجراءات التصحيحية تتماشى مع ىاتو التوصيات.

  ادلعلومات الالزمة والتصدي للعراقيل اليت تواجهو يف أداء ضرورة تقدًن الدعم للمدقق اخلارجي من خالل توفري
 مهامو.

  إعداد سجل حيوي مجيع حاالت ادلخالفات واألخطاء اليت واجهتها ادلؤسسة يف السنوات السابقة، وكيف مت
 التصرف فيها.

 .نوصي ادلؤسسات بضرورة استخدام طرق تقنية حديثة لتدعيم نظام رقابتها الداخلية 



 

 

 قائمة المراجع



 
80 

 قائمة المراجع

 الكتب: -1
 .2005، 2احلديث، دار الصفاء، عمان، طحلمي مجعة: مدخل إىل التدقيق أمحد  -1
 .2007أمحد حممد نور: مراجعة احلسابات، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  -2
 .2008، 5ية، ليبيا، طايري وإجراءات، دار الكتاب الوطنإشتيوي: ادلراجعة معإدريس عبد السالم  -3
 .2002ألفني ارينز، جيمس لوبك: ادلراجعة مدخل متكامل، دار ادلريخ، الرياض،  -4
 .2007أمني السيد امحد لطفي: التطورات احلديثة يف ادلراجعة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  -5
 .2022في: ممارسات ادلراجعة يف ضوء ادلقاييس ادلرجعية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، أمني السيد أمحد لط -6
 .2003ثناء علي القباين: الرقابة احملاسبية الداخلية يف النظامني اليديوي واإللكرتوين، الدار اجلامعية، مصر،  -7
 .2007، 2حامت حممد الشيشيين: أساسيات ادلراجعة، ادلكتبة العصرية، مصر، ط -8
 .2022، 2حامد طلبة حممد أبو هيبة: أصور ادلراجعة، ادلؤسسة زمزم، األردن، ط -9
حسني القاضي، حسني دحدوح: أساسيات التدقيق يف ظل ادلعايري األمريكية والدولية، مؤسسة الوراق،  -20

 .2999، 2عمان، ط
 .2000، 2خالد أمني عبد اهلل: علم تدقيق احلسابات، دار وائل، عمان، ط -22
 .2004، 3خالد أمني عبد اهلل: علم تدقيق احلسابات من الناحية النظرية والعملية، دار وائل، األردن، ط -22
 .2006، 2خلف عبد اهلل الوردات: التدقيق الداخلي بني النظرية والتطبيق، مؤسسة الوراق، عمان، ط -23
 .2020، 2مكتبة اجملتمع العريب، األردن، طسامي حممد الوقاد، لؤي حممد وديان: تدقيق احلسابات،  -24
 .2004عبد الفتاح حممد الصحن: الرقابة وادلراجعة الداخلية، الدار اجلامعية، مصر،  -25
عبد الفتاح حممد الصحن، حسن أمحد عبيد، شريفة على حسن: أسس ادلراجعة اخلارجية، ادلكتب اجلامعي  -26

 .2007احلديث، اإلسكندرية، 
عبد الفتاح حممد الصحن، رجب السيد راشد، حممود ناجي درويش: أصول ادلراجعة، الدار اجلامعية،  -27

 .2007اإلسكندرية، 
 .2992ا وعمال، الدار اجلامعية، بريوت،عبد التفاح حممد الصحن، كمال أبو زيد: ادلراجعة علم -28



 
81 

 عة الداخلية احلديثة، الدار اجلامعية،عبد الوهاب نصر علي، شحاته السيد شحاته: الرقابة وادلراج -29
 .2006مصر،
 .2006، 2غسان فالح ادلطارنة: تدقيق احلسابات ادلعاصر، دار ادلسرية، عمان، ط -20
فتحي رزوق السوافري، أمحد عبد ادلالك حممد: دراسات يف الرقابة وادلراجعة الداخلية، دار اجلامعة،  -22

 .2003اإلسكندرية، 
 .2003دلراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إىل التطبيق، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، حممد بوتني: ا -22
حممد التهامي طواهر، مسعود صديقي: ادلراجعة وتدقيق احلسابات، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -23
 .2005، 2ط
 .2007، ادلكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،حممد السيد سرايا: أصول وقواعد ادلراجعة والتدقيق الشامل -24
مصطفى عيسى خضري: ادلراجعة ادلفاهيم وادلعايري واإلجراءات، مكتبة ادللك فهد الوطنية، ادلملكة العربية  -25

 .2996، 2السعودية، ط
احلديثة يف ادلراجعة، الدار اجلامعية،  االجتاهاتمنصور أمحد البدوىي، شحاته السيد شحاته: دراسات يف  -26

 .2003اإلسكندرية، 
عبد القادر: ادلراجعة اخلارجية احلديثة، الدار منصور أمحد البدوىي، كمال خليفة أبو زيد، هيبت حممد  -27

 .2022اجلامعية، اإلسكندرية، 
 .2006، 3عمان، ط هادي التميمي: مدخل إىل التدقيق من الناحية النظرية والعملية، دار وائل، -28
 .2000، 2يوسف حممد جربوع: مراجعة احلسابات بني النظرية والتطبيق، مؤسسة الوراق، عمان، ط -29
 المذكرات: -2
: دور ادلدقق اخلارجي يف تقييم ادلخاطر وحتسني نظام الرقابة الداخلية لعمليات ادلخزون، مذكرة مراح صربينة -2

خترج لنيل شهادة ماسرت، ختصص التدقيق احملاسيب ومراقبة التسيري، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن، 
2022-2022. 

ة للمؤسسة، مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت، ختصص ميموين حممد: أثر ادلراجعة يف تقيم نظام الرقابة الداخلي -2
 .2024-2023نقود مالية وتأمينات، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن، 

 مواقع األنرتنت: -3
 - Entreprise de distribution des matériaux de construction et de promotion immobilière: 

http://edimco-mostaganem.dz/index.php?page=qsn, disponible sur internet  le 02/05/2015. 

http://edimco-mostaganem.dz/index.php?page=qsn


 
82 

 

 



 

 

 قائمة المالحق

 



 
83 

 (10) ادللحق رقم
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 (12) ادللحق رقم
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 (13) ادللحق رقم
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 (14) ادللحق رقم
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 (15) ادللحق رقم
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 (16) ادللحق رقم

هل توجد  األسئلة
 رقابة داخلية

هل الرقابة 
الداخلية 

 فعالة

هل خطر 
الخطأ 
 ضعيف

 المالحظات

  ال نعم ال نعم ال نعم 
 المصادقة على طلبات الزبائن:  -1

ىل يفرتض وجود طلب أو عقد  -1.1
 لكل عملية؟ 

ىل تتم مصادقة ادلصلحة التجارية  -1.1
بالنسبة لعمليات البيع بعد دراسة تقنية 

 وتقييمية يقوم هبا شخص مؤىل؟
ىل يصادق قسم التحصيالت  -1.1

على عمليات البيع فيما يتعلق بتقومي جيد 
 الزبون؟لدرجة ائتمان 

ىل غياب مصادقة قسم  -1.1
التحصيالت ترتبط بإجراءات خاصة 

 لتفادي الدورة الطويلة؟ 
 ىل اإلجراءات اخلاصة5 -1.1

 * مرخصة من شخص ذا سلطة ذلذا.
* ترتكز على اختبار ادللفات مثل ملف 

 مميزات الزبائن.
ىل وظيفة التحصيل مستقلة عن  -1.1

 الوظيفة التجارية؟ 
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 تحضير البضائع )قسم الشحن(  -2
الطلبيات اليت يتم حتضريىا  -1.1

حلساب الزبائن على مستوى قسم 
الشحن ىل تصادق عليها ادلصلحة 

 التجارية؟
 إذا نعم، ىل ىذه ادلصادقات5

* تكون قبل إرسال البضائع وتظهر 
 على أمر الشحن؟

يقوم رئيس قسم الشحن  ىل -1.1
مبراقبة تطابق التوقيعات على أمر 

 الشحن قبل الشروع يف حتضري البضائع؟
ىل يوجد إجراء يسمح بالتحقق  -1.1

من أن عملية شحن ادلنتجات قد مت 
 تنفيذىا يف اآلجال احملددة؟ 

ىل يوجد إجراء يسمح بالتحقق  -1.1
أن حتضري مواد البناء مت يف ظروف 

 ئيس قسم الشحن؟جيدة من طرف ر 
ىل أمني ادلخزن ورئيس قسم  -1.1

الشحن ملزمان بتربير االحنرافات بني 
 الكميات التجارية والكميات ادلسلمة؟

ىل مواد البناء احملضرة حممية  -1.1
 بشكل كايف؟

ىل يصادق الزبون على وصل  -2.1
 الشحن عند تسليمو مواد البناء؟

ىل ىناك وثيقة أخرى تربر  -3.1
 دلواد البناء؟استالمو 
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فتورة البضائع المحضرة )قسم  -3
 :الفوترة(

الفواتري بشكل منهجي ىل تعد  -1.1
على أساس الوثائق ادلربرة اليت حتمل 

 التأشريات الضرورية؟
ىل يتم تقييم األشغال ومواد  -1.1

البناء ادلسلمة على أساس سلم أسعار 
 يتم حتديثو بشكل منتظم؟

عليو من  جدول األسعار مصادق -1.1
 األطراف ادلؤىلة؟

ىل يتضمن ادلعلومات الالزمة5  -1.1
 تاريخ اإلصدار، العملي، أقساط الدفع؟

 ىل ترسل إىل قسم الفوترة؟ -1.1
 ىل ترسل إىل احملاسبة العامة؟ -1.1
ىل حتدد أسعار األشغال حسب  -2.1

 مواصفات حمددة بوضوح؟
ىل الفواتري مرقمة مسبقا  -3.1

 ومتسلسلة؟
ىل يتم التأكد من دقة ادلعلومات  -4.1

 واحلسابات على الفاتورة؟
ىل ختضع الفواتري دلصادقة  -1..1

مسؤول مؤىل قبل إرساذلا إىل الزبون 
 واألقسام األخرى؟

 ىل ىذه الرقابة ملموسة؟ -11.1
ىل يتم مسك سجل للمبيعات  -11.1

)قسم الفوترة( وسجل للشيكات 
 احملاسبة(؟ادلستلمة من الزبائن )قسم 
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إرسال البضائع المحضرة )قسم  -4
 الشحن(:

ىل يقوم قسم الشحن بالرقابة  -1.1
على كمية ونوعية مواد البناء ادلصنعة 

 قبل إخراجها من الورشات؟
ىل تتم عملية الشحن حتت  -1.1

 إشراف ادلصلحة التجارية؟
ىل عملية خروج البضائع مرفقة  -1.1

بشكل منهجي بوصل شحن مرقم 
 مسبقا، مؤرخ وموقع؟

إذا نعم، ىل يتم إرسال نسخة منو إىل5 
 * القسم التجاري للمتابعة؟

 * قسم الفوترة إلعداد الفواتري؟
ىل وظيفة الشحن مستقلة عن  -1.1

 وظيفة التخزين؟
 متابعة التحصيالت: -5

حصيل يتلقى ادلكلف بت ىل -1.1
الفواتري الواجبة التسديد يف الفرتة 

 ادلناسبة؟ 
ىل الشيكات اليت يقدمها الزبائن  -1.1

ختضع لرقابة تطابق5 االسم، التوقيع، 
 التاريخ...؟

ىل يتم إعداد جدول حلالة  -1.1
 احلقوق حسب أقدميتها؟

ىل ىناك متابعة فعالة حلاالت  -1.1
 تأخر تسديد الزبائن؟
ار الزبون مباشرة إذا نعم، ىل يتم إشع

 بعد انقضاء ادلدة القانونية؟
ىل يتم إعالم ادلصلحة التجارية  -1.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
92 

 

 بالزبائن ادلتأخرين عن التسديد؟

ىل توجد إجراءات لرفض  -1.1
الطلبيات اجلديدة للزبائن الغري مسددين 

 دلستحقات القدمية؟
 المحاسبة:  -6

 ىل ىناك رقم خاص بكل زبون؟ -1.1
ىل يتم التأكد من تسجيل مجيع  -1.1

 الفواتري حماسبيا؟ 
ىل يتم القيام مبقاربة بني سجل  -1.1

 ادلبيعات ودفرت أستاذ ادلبيعات دوريا؟
ىل يتم تسجيل احلقوق ادلدفوعة  -1.1

بالشيكات بعد التحقق من دخوذلا 
 الفعلي إىل احلساب البنكي للمؤسسة؟

ىل يتم القيام مبقاربة بني سجل  -1.1
 قبوضات ودفرت استاذ البنك دوريا؟ادل

ىل ىناك إجراءات واضحة  -1.1
 إلنشاء مؤونات احلقوق ادلشكوك فيها؟

 
 
 
 
 
  



 :لملخصا

حىت تقوم املؤسسة مبتابعة كل أنشطتها ومهامها، أصبحت ىناك ضرورة ماسة لوضع نظام للرقابة الداخلية 
نظم الرئيسية فعال وكفيل حبماية موجوداهتا من خمتلف أعمال الغش والتالعبات، حيث يعترب ىذا النظام من ال

عليها املدقق اخلارجي يف جمال حتديد اخلطوات األساسية لربنامج عملو، ولذلك يعترب قيام  واهلامة اليت يعتمد
للتعرف على نقاط القوة وأوجو القصور املوجودة يف اإلجراءات الرقابية وخيتار إجراءات املدقق بتقييم ىذا النظام 

قابة الداخلية يعترب مبثابة الوقاية من التدقيق وحيدد حجم االختبارات اليت سيعتمد عليها يف الفحص، فنظام الر 
 احتمال وقوع األخطاء واملخالفات والتحكم يف عملية التدقيق.

كما اتضح لنا أن املهمة الرئيسية للمدقق اخلارجي ىي فحص حسابات القوائم املالية، بإتباع منهجية 
ذلك ىو إعداد تقرير يتضمن رأيو تدقيق منتظمة وباستخدام معايري مهنية متعارف عليها عموما، واهلدف من كل 

  ىذه القوائم، سواء داخل املؤسسة أو خارجها.املهين حول القوائم املالية والذي يوضع حتت تصرف مستخدمي 

 املدقق اخلارجي، نظام الرقابة الداخلية، خماطر التدقيق. الكلمات المفتاحية:
Résumé : 

Pour que l’entreprise puisse poursuivre l'ensemble de ses activités et fonctions, 

il est devenu une nécessité urgente de mettre un système de contrôle interne 

efficace qui peut protéger ses actifs de divers actes de fraude et de manipulations. 

Ce système est l'un des principaux et le plus importants invoqués par l’auditeur 

externe dans le domaine de l'identification des étapes de base de son programme de 

travail, ainsi il procède par l'évaluation du système pour identifier les points forts et 

les lacunes dans les procédures de contrôle , et ainsi il choisit les procédures d'audit 

et détermine la taille des tests qui seront adoptées lors de l'examen .Le système de 

contrôle interne est considéré comme la prévention d’une probabilité à tomber dans 

les erreurs et l'irrégularités et ainsi contrôler le processus d'audit. 

Alors nous avons constaté que la principale tâche de l'auditeur externe est 

d'examiner les comptes des états financiers, Suivant la méthodologie d'audit 

organisé et régulière et en utilisant des normes professionnelles généralement 

admises. 

Le but de tout cela est de préparer un rapport qui comprend avis professionnel 

sur les états financiers et qui est mis à la disposition des utilisateurs de ces listes, 

soit au sein de l'entreprise où à l'extérieur. 

Mots clés : auditeur externe, Système de contrôle interne, Risques 

d’audit. 


