
 العـلمي البحـث و العالي التعليـم وزارة

 -  مستغانم - باديس بن الحميد عبد جامعة

 التسيير وعلوم االقتصادية، التجارية العلوم كلية

 

 علوم المالية والمحاسبةمتطلبات نيل شهادة الماستر في    مذكرة مقدمة ضمن

 محاسبي ومراقبة التسييرتخصص: تدقيق  

 الموضوع:   
 

 

 

 

   إشراف األستاذ:                                        لطالبة:               إعداد ا   
                      هللاودان بوعبد -                                                     صافي أمينة -    

 أعضاء لجنة المناقشة
 رئيسا                         

 مقررا                               

 ممتحنا                        

 

  

 2015-2014السنة الدراسية: 

 جامعة مستغانم خالدي علي  أ. 
 جامعة مستغانم هللا  أ. ودان بوعبد

 جامعة مستغانم بن حراث  حياة أ.

 ة الداخلية من خالل وظيفة التدقيقفعالية نظام الرقـاب

 -مستغانم -  ة توزيع مواد البناءدراسة حالة مؤسس -



 وتقدير شكر
   له يستجاب ال ودعاء ينفع ال وعلم تدمع ال وعني خيشع ال قلب من بك أعوذ اللهم 

 هذا طيلة إايمها منحين الذي والصرب العزمية على واألرض السموات بديع شأنه جل املوىل وأشكر أمحد
 لقوله مصداقا عليه يطلع من لكل انفعا علميا سندا يكون أن أمتىن الذي العمل هبذا جهدي ليتكلل املشوار

 .“ألزيدنكم شكرمت ولئن“  :تعاىل

 ما جتدوا مل فان فكافئوه، معروفا إليكم  صنع ومن:“ ...وسلم عليه هللا صلى الرسول قول من وانطالقا
 .“كافأمتوه  أنكم تروا حىت له فادعوا به، تكافئوه

 توجيهاته كل  وعلى املتواضع، العمل هذا وإمتام أتطري يف عوان لنا كان  من إىل اخلالص ابلشكر نتقدم
 .“هللا عبد أبو ودان“ املؤطر األستاذ القيمة ونصائحه

: املؤطر ابلذكر وأخص لنا مساعدهتم على مبستغامن البناء مواد توزيع مؤسسة موظفي إىل ابلشكر نتقدم كما
 .العمل هذا إجناز يف “الدين نور بوطيبة

  .اجلامعي إىل االبتدائي من الدراسي املشوار طوال العلم درب لنا أانروا الذين األساتذة مجيع ننسى وال

 شكري كل  مجيعا لكم

  األعمال صاحل من جيعله أن منه راجني عمال هلل نزكي وال هلل العمل هذا حنتسب األخري ويف      

  

 

 

 

 

 

 أمينة



 اإلهداء
 “إحساان وابلوالدين شيئا به تشركوا وال هللا واعبدوا :  “تعاىل هلل قال

 العظيم هللا صدق                                                            

 اجلنة تطيب وال بعفوك، إال اآلخرة تطيب وال بذكرك، إال اللحظات تطيب وال بطاعتك، إال النهار يطيب ال
 .جاللك جل هللا ، برؤيتك إال

 .وسلم عليه هللا صلى حممد سيدان العاملني ونور الرمحة نيب إىل األمة، ونصح األمانة وأدى الرسالة بلغ من إىل

 مثارا لرتى عمرك يف ميد أن هللا من وأرجو انتظار، بدون العطاء علمين من إىل والوقار، ابهلبة افتخار بكل
 .العزيز والدي إىل قطافها، حان

 .احلبيبة أمي الوجود وسر احلياة بسمة إىل والتفاين، واحلنان احلب معىن واىل احلياة، يف مالكي إىل

 .جناته فسيح يسكنه أن هللا أدعو ، والطيبة الطاهرة جدي روح إىل

 فاطمة،سهام، خرية، أخوايت إىل جهدي مثرة أهدي نبضة يهدي القلب كان  وإذا نظرة هتدي العني كانت  إذا
 .الرمحان وعبد احلكيم عبد وإخويت هاجر ، زوليخة

 احلاج، نصر الدين، والكتكوتة الصغرية نسرين. إىل عمي محيد وزوجته وأبنائهما:

 .صابرية دريب رفيقة وابألخص فتيحة، نسرين، ميينة ، سامية صديقايت إىل

 .واحملاسبة املالية العوم كلية  مجيع إىلو  حماسيب، تدقيق ختصص ماسرت الثانية السنة طلبة كل  إىل

 نقائص من فيه وقع عما البصر غض قارئ كل  من راجني هذا، حبثنا يف وفقنا قد نكون أن أنمل األخري ويف
 .التوفيق ويل وحده هللا ألن وزالت

 أمينة
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 متهيد:
، نظرا ألمهية رأي مدقق والقانونية واالقتصادية ،تنال مهنة التدقيق اهتماما متزايدا يف كافة األوساط املالية 

واخلاصة بشركات األموال  ،احلساابت عند اختاذ القرارات من األطراف املختلفة املستفيدة من القوائم املالية املنشورة
 أو شركات القطاع العام.احملاسبية ومن اجلهات احلكومية املختصة يف الوحدات 

القوانني اليت اسبة املختلفة، و ، متلي عليه ضرورة معرفته العميقة يف فروع احمليلعبه املدقق ولعل ضخامة الدور الذي 
بناءا على  ،هلذه القضااي أو نفيهايف قبوله ية يعتمد على املنطق الرأي يف القوائم املال إبداءحتدد مسؤوليته، كما أن 

 واإلفصاحمبينا فيه رأاي يقبل بعدالة القياس  ،تقريره إعدادحىت منهج علمي يعتمد عليه منذ بداية عمله امليداين 
الرأي فيها مع ما يرتتب على  إبداءأو يرفض  أنه يقبل مع حتفظات معينة،أو  قوائم املالية اليت قام بتدقيقها،يف ال

اليت تلعب دورا يف تعيني املدقق وحتديد  املؤسسة، إدارةكل نوع من هذه األنواع من نتائج قانونية تنعكس على 
مما جيعل استقالل املدقق يتمتع خبطورة وأمهية ختتلف عن جماالت املعرفة  أتعابه واستمراره يف خدمة الشركة،

 األخرى.
 نقوم بتقسيم الفصل إىل املباحث التالية:ومن هذا األساس  س

املبحث األول: عموميات حول التدقيق؛ -  
املبحث الثاين: خصائص التدقيق؛ -  
إجراءات تنفيذ عملية التدقيق. املبحث الثالث: -  
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 التدقيق حول عموميات: األول املبحث
 تتميز  كوهنا  االقتصادية املؤسسات أداء حتسني يف ودور املالية األوساط يف كبرية  أمهية التدقيق لوظيفة

 للمؤسسة. أمثل تسيري  أجل من دفهت  حيث ،هيدانتقا حتليلية بطبيعة
 اترخيية نبذة:األول املطلب
 هذه نشأت وقد عال، بصوت يتحدث الذي الشخص وتعين الالتينية اللغة من مشتقة كلمة  التدقيق 
 صحة من يتحققون كانوا  واليوانن، وروما اببل يف القدمية واإلمرباطورايت مصر يف الفراعنة أن إذ القدم، منذ املهنة

 عمر اخلليفة وأن كما  واملصروفات، اإليرادات حول العامة الساحات يف املدقق إىل االستماع طريق عن احلساابت
 وتدقيقها. الوالة حساابت لعرض فرصة احلج مواسم جعل قد اخلطاب بن

 وحماسبة واخلطأ الغش اكتشاف الرئيسي غرضه وكان ،الكاملة املراجعة يشمل كان  التدقيق أن علما
اص املسؤولني عن األمور هو ألجل التأكد من نزاهة األشخ مبقولة الوقت ذلك يف أهدافه خلصت قد ،املسئولني
 .املالية

 وكذلك  للمؤسساتوفائدهتا  .ابة الداخليةأمهية الرقبضرورة و اعرتف  1933لغاية  1900يف الفرتة من   
 غرضه إن، بل  اإلدارةغرض التدقيق ليس اكتشاف الغش واخلطأ ألنه من مسؤولية  و أبمهية التدقيق اخلارجي،

 .1كانت البياانت احملاسبية تبني عدالة املركز املايل  إذاستقل واحملايد فيما الرئيسي هو تقرير املدقق امل
عصر دخول الشركات  إىلالعصور الوسطى، وهو يف املعىن احلديث يعود  إىليرجع أصل التدقيق  كما

 ،التطور يف النظام احملاسيب بشكل أساسي إىل، ويعود التدقيق يف شكله البسيط  حيز الوجود إىلالصناعية الكربى 
املوارد املتاحة لدى شخص شخص يقوم ابلتحقق من حسن استغالل  إىلحيث أصبح من الضروري أن يعهد 

املصريني كانوا يقومون بتعيني شخصني لتسجيل األموال الواردة، ويقوم شخص آخر بعملية  أن قدامى خر، كماآ
ف  سالمة وانن كانوا يعينون موظف التدقيق حلالتدقيق ملا قام به هؤالء األشخاص من التسجيل، بينما قدامى الي
ان قاموا بوضع نظام يفصل بني الشخص املسؤول احلساابت العامة بعد االنتهاء من عملية التسجيل، كذلك الروم

 عن املصروفات والشخص املسؤول عن املقبوضات.
وذلك كان هناك دور لتدقيق حساابت   قدمية، حيث نالح  مما سبق أن مهنة تدقيق احلساابتولذلك 

 .2عندما عني سيدان يوسف عليه السالم أمينا على خزائن مصر

                                                           
 .19-17ص ص -2006 -الطبعة الثالثة -األردن -دار وائل للنشر-مدخل إىل التدقيق-هادي متيمي 1
 .13ص -2006 –الطبعة األوىل  –األردن  -ملسرية دار ا -تدقيق احلساابت املعاصر -غسان الفالح  2 
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 املطلب الثاين: مفهوم التدقيق
تدقيق عدة تعاريف تتمثل فيما يلي:لل  
: تعريف التدقيق -1  

 واليت تتعلق بنتائج األنشطة ،عملية نظامية ومنهجية جلمع وتقييم األدلة والقرائن بشكل موضوعي التدقيق -
غ األطراف وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بني هذه النتائج واملعايري املقررة وتبلي ،واألحداث االقتصادية

 .3املعنية ابلنتائج 
حمايدا للتحقق  انتقادايفحصا فنيا  ،أما التدقيق مبعناه املهين عملية فحص مستندات ودفاتر وسجالت املؤسسة -

الرأي يف عدالة التقارير املالية للمؤسسة معتمدا يف ذلك على قوة ومتانة نظام الرقابة  وإبداء ،من صحة العمليات
 .4الداخلية

تثبت  ،يعرف التدقيق كذلك أنه عملية فحص وتقييم مدى سالمة ومصداقية البياانت املدعمة مبستندات -
كافية موثوق فيها ومتفق عليها ومعاينة   إثباتالعمليات واألحداث املالية، يف ضوء أدلة وقرائن  وإمتامحدوث 

 إعداداملايل يف هناية السنة املالية، ومن مث  عدالة املركزالالزمة  للتأكد واالقتناع باألصول وحتمل االستقصاءات 
 .5أمر الوحدة االقتصادية حمل التدقيق ف املتعددة اليت يهمهاطراتقرير فين حمايد يرفع للجهات واأل

بغض النظر عن حجمها  ،لبياانت املالية من قبل شخص مستقل وحمايد ألي مؤسسةحص لف التدقيق يعترب -
ألجل احلصول منظمة  إجراءاتاسبني األمريكيني التدقيق أبنه وهدفها أو شكلها القانوين، وقد عرف احتاد احمل

، لتحديد درجة العالقة بينها مع االقتصادية واألحداث وتقييمها بصورة موضوعية ابألرصدة على األدلة املتعلقة
 .6تفيديناملس إىلالنتائج  يصالإلمقياس معني 

لتمكن املدقق من التحقق أبن امليزانية العمومية  ،كما عرف التدقيق أبنه فحص للدفاتر والسجالت واملستندات  -
 .7للمؤسسةمتثل بصورة عادلة وصحيحة للمركز املايل 

 :كاآليت  السابقة أهنا ركزت على ثالث نقاط أساسية هي التعاريفكما  نالح  من 

                                                           

 . 20ص -2007 –الطبعة األوىل – مصر -ملكتب اجلامعي احلديثا -أصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشامل -حممد السيد سرااي  3 
 .7-6ص  -2005 -الطبعة الثانية -األردن –دار صفاء للنشر والتوزيع  -املدخل إىل التدقيق احلديث -أمحد حلمي مجعة   4 
 .18ص -2009 -الطبعة الثانية -األردن -نوز املعرفة للنشر والتوزيعدار ك -دراسة متعمقة يف تدقيق احلساابت -حممد فضل سعد 5 
 .20ص -مرجع سابق -هادي التميمي  6 
 .1ص-2000 -الطبعة الثانية -مصر -مكتبة دعم الكتاب اجلامعي-املراجعة أتصيل علمي-حممد نصر اهلوا ري وآخرون7 
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مت تسجيلها وتبويبها  العمليات اليتللتأكد من صحة وسالمة  والسجالت،يقصد به فحص البياانت الفحص:  -أ
 ؛النقدي لألحداث االقتصادية اخلاصة بنشاط املؤسسة أي فحص القياس الكمي أو

كأداة للتعبري السليم   ،اإلدارينتائج األنظمة الفرعية للنظام  صالحيةيقصد به احلكم على مدى : التحقيق -ب
 قيقية للمؤسسة لفرتة زمنية معينة؛وعلى مدى متثيل املركز املايل للوضعية احللواقع املؤسسة 

  إذارأي فين، فيما  إبداءينتظر من خالهلا متكني املدقق من  ، ص والتحقيق عمليتان مرتبطتانأن الفح إىلنشري  -
مة لنتيجة ومركز املؤسسة انعكاس صورة صحيحة وسلي إىلكانت عملية القياس لألحداث االقتصادية أدت 

 احلقيقي؛
رأيه الفين احملايد يف  يقصد به بلورة نتائج الفحص والتحقيق، وهو ختام عن عمل املدقق يبني فيه التقرير: -ج

 .8القوائم املالية
 :أنواع املدققني -2

       األنواع التالية: إىلالذين يقومون بتدقيق األنشطة االقتصادية  قسيم األشخاص و املؤسسات،ميكن ت 
اجلهة  إىلذلك الشخص املؤهل واملستقل الجناز تدقيق البياانت املالية وتقدمي تقريره  املدقق املستقل ) اخلارجي(: -أ

اجلمعية  إىلمدقق حساابت شركة املسامهة العامة والذي يقدم تقريره  ليت عينته، وعلى سبيل املثالا أو اجلهات
 البلدان األخرى .واملسامهون كما يف بعض   اإلدارةجملس  إىلاليت عينته أو  ،العامة

 برغبتها أو إماذلك )و  ،ف يف املؤسسة اليت يقوم بتدقيق حساابهتاذلك الشخص املوظ املدقق الداخلي: -ب

لتعليمات( وأن يكون لديها قسم للرقابة الداخلية، والذي يشمل فحص أنشطة املؤسسة وتقدمي بواسطة القوانني وا
ويشمل عمل املدقق  .أغراضها إىلللوصول  ألجل مساعدهتا ،جلنة التدقيق إىلالعليا أو  اإلدارة إىلتقرير حوهلا 
 املختلفة. اإلداريةاالستشارات الضرورية للمستوايت  وإعطاء ، وتدقيق الرقابة ،تدقيق النشاطالداخلي 

أو من خالل دائرة الضريبة للقيام بواجبات  احلكومة املركزية، احملافظات أو هم املوظفون يف مدققي احلكومة: -ج
يق املسؤول عن تدقيعترب ديوان احملاسبة وهو  ، وعلى سبيل املثاللوائح حكوميةالتدقيق املطلوبة من قبل قوانني و 

 هإعطاء( وألجل األمةالسلطة التشريعية )جملس  إىلحساابت الدولة وجلميع دوائرها، ويقدم تقريره النهائي 
 .9جملس الوزراء إىلجملس األمة وليس  إىلاالستقاللية التامة خيضع 

 متثل احملاسبة أن إذ بينهما، قوية عالقة هناك أن إال خمتلفان موضوعان والتدقيق احملاسبة : والتدقيق احملاسبة -3

                                                           

 13ص -2003 -اجلزائر  –ديوان املطبوعات اجلامعية  -املراجعة وتدقيق احلساابت -حممد التهامي طواهر ومسعود صديقي8 

  25ص  -مرجع سابق -هادي متيمي  9
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جل أل حملاسبية من قبل املؤسسة نفسها ألغراض حتضري البياانت ا ،مجع وتصنيف وقيد املعلومات املالية إجراءات
 .من قبل موظفي الشركة نفسها إنشائياختاذ القرارات وهلذا ميكننا القول أن احملاسبة عمل 

املستقل واحملايد ألجل  احملاسب القانوين أي املدققاليت يقوم هبا املختلفة  ابإلجراءاتأما التدقيق فيتعلق 
كانت املعلومات املسجلة يف الدفاتر تعكس وبعدالة األحداث االقتصادية اليت متت   إذافيما  ،الرأي إىلالتوصل 

ال ميكن أن تكون مدققا جيدا دون أن تكون حماسبا جيدا، فالتدقيق  إذ املبادئوأهنا متت حسب  ،خالل السنة
 .10دقادي منظم يبدأ عندما ينتهي احملاسب من عمله ويقوم به شخص مستقل وحمايعمل انت

 الفرق بني التدقيق واحملاسبة:
  يف النقاط التالية: يتمثل االختالف بني احملاسبة والتدقيق 

 قالفرق بني احملاسبة والتدقي  (:1اجلدول رقم )
 

 احملاسبة التدقيق  
ائم املاليةوالقو علم حتليل وفحص انتقادي للسجالت  الل املعلومات من خ  وإيصالعلم جتميع وتبويب   

 القوائم املالية
الية اليت مت يقوم بفحص القياس احملاسيب واملعلومات امل

.عنها حول نتيجة أعمال املؤسسة اإلفصاح  

مة قائ إعدادتقوم بقياس األحداث املالية من خالل 
يةعنالدخل وتوصيل األوضاع املالية لألطراف امل  

.شخص حمايد ومستقل من خارج املؤسسةاملدقق  أجره من  ويقاضى املؤسسة إلدارةاحملاسب موظف يتبع  
.اإلدارة  

حملاسبية ا ابملبادئاملدقق جيب أن يكون لديه معرفة  
 وطرقها

وإجراءاته احملاسب رمبا ال يكون لديه معلومات التدقيق  

عدالة ول املدقق مطالب بتقدمي تقرير يتضمن رأيه ح
 القوائم املالية

ئم املاليةاحملاسب غري ملزم بتقدمي تقرير حول القوا  

يف  بعقد وليس دائم العمل املدقق يعني كل سنة
  املؤسسة.

 يقوم بعمله ابنتظام احملاسب موظف دائم يف املؤسسة

 .16ص -مرجع سابق –:غسان فالح املصدر

                                                           

 .23-22ص -مرجع سابق -هادي متيمي  10 
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  وأهداف التدقيق املطلب الثالث: أمهية

                                                               أمهية وأهداف تتمثل فيما يلي:للتدقيق 
 أمهية التدقيق: -1

اليت جتد هلا مصلحة يف  و ،وخارجها ؤسسةوسيلة ختدم العديد من األطراف ذات املصلحة يف امل يعترب 
 :يلي ما ومن هذه األطراف على عدالة املركز املايل، التعرف

يف عملية التخطيط واختاذ القرارات  ة حيث أن اعتمادهااملؤسس إلدارةمهما يعترب التدقيق : املؤسسة إدارة -أ
توجيه  إىلعل من عمل املدقق حافزا للقيام هبذه املهام، كذلك يؤدي تدقيق القوائم املالية جت واملستقبلية احلالية

 . االستثمار ملثل هذه املؤسسة

 يعترب التدقيق ذات أمهية خاصة ملثل هذه املؤسسات عند طلب العميل قرض معني أو :املؤسسات املالية -ب

 إىلتوجه أمواهلا  ،اختاذ قرار منح القرض أو عدمه على القوائم املالية املدققة تعتمد يف عملية حيث ،متويل املشروع
 املستقبل. الطريق الصحيح والذي يضمن حصوهلا على سداد تلك القروض يف

تعتمد اجلهات احلكومية على القوائم املالية املدققة يف الكثري من األغراض مثل الرقابة  اجلهات حكومية: -ج
يف حالة االحتادات والنقاابت  إىل ابإلضافةوالتخطيط، فرض ضرائب، منح القروض، والدعم لبعض النشاطات 

 .11وأي طرف آخر نشوب خالف بني املؤسسة

 :أهداف التدقيق -2

طاعات اليت تشكل ق ،تدقيق احلساابت وسيلة وليس غاية تقدم خدماهتا للعديد من اجلهات والفئات 
  .متنوعة يف االقتصاد القومي
سواء داخل الوحدة  ،للمعلومات ملتخذي القرارات إيصالأصبحت وسيلة  قد وخدمات تدقيق احلساابت

تخطيط العمالء، البنوك جهات ال مثل املستثمرين ،االقتصادية أو للجهات املتعددة خارج الوحدة االقتصادية
 يف الدولة....وغريهم. واإلشراف

أهداف تدقيق احلساابت قاصرة على أهنا جمرد وسيلة الكتشاف الغش واخلطأ أو  إىلوقدميا كانت النظرة 
 ،ولكن هذه النظرة ألهداف تدقيق احلساابت تغريت التزوير يف الدفاتر والسجالت احملاسبية.حماوالت التالعب و 

ابعتبار  ،تدقيق احلساابتلحيث أن اكتشاف هذه العوامل تتحقق تلقائيا أثناء املراحل واخلطوات التنفيذية العملية 

                                                           

 .19ص  -مرجع سابق –غسان فالح   11  



مفاهيم عامة حول التدقيق                                                       الفصل األول                                    

 

8 
 

 احملايد يف القوائم املالية، وان اكتشاف الغش املدقق لرأيه الفين إبداءلعملية تدقيق احلساابت هو أن الناتج الرئيسي 
 واخلطأ هو املنتج أو الناتج لعملية التدقيق.

واحملاسبة، تطورت ابملثل مفاهيم  اإلدارةومع تطور املفاهيم واألهداف يف اجملاالت العلمية ومنها علوم 
 .12وأهداف مهنة التدقيق

وهي   يف هذا العصر إليهما كانت عليه األهداف التقليدية للتدقيق، وما تطورت  يف اجلدول أدانه إبجيازونوضح 
 :كاآليت

 ألهداف املعاصرةا إىل(: تطور األهداف التقليدية 2اجلدول رقم )
 

 األهداف التقليدية األهداف املعاصرة
افة مهام إبض ألهداف التقليدية وتعددت اهتمت اب

 جديدة لعملية تدقيق احلساابت

تة يف الدفاتر التأكد من صحة ودقة البياانت احملاسبية املثب
ياتواملستندات املؤيدة للعمل والسجالت احملاسبية  

هداف تدقيق احلساابت على: تدقيق األ اشتمال 
ضا ، وأيرارات املتخذة لتحقيقهااملخططة والق

.ساسها القراراتاملعلومات اليت اختذت على أ  

ر أخطاء وتالعب وتزوياكتشاف ما قد يوجد من غش و 
رتكاهباحداث املسجلة وتقليل فرص ايات واأليف العمل  

وعي منها واختبار املوض اإلثباتتقييم أدلة وقرائن 
 للتأكد من عدالة القوائم املالية

ة القوائم احلصول على رأي فين حمايد، يقوم على مطابق
وء أدلة املالية كما هو مقيد ابلدفاتر والسجالت على ض

ق.متعارف عليها يف مهنة التدقي إثباتن وقرائ  

 إىلدقق خالل امل حتول أسلوب تدقيق احلساابت من
وينتدقيق احلساابت من خالل احلاسب االلكرت   

د من التقليل من فرص ارتكاب األخطاء من خالل التأك
 وجود رقابة داخلية جيدة

، عن يةاإلنتاجحتقيق أقصى قدر ممكن من الكفاية 
وذلك من خالل تدقيق  اإلسرافطريق حمو 

. احلساابت ابستخدام معايري اجلودة العالية  

 على وضع السياسات واختاذ القرارات اإلدارةمساعدة 
املناسبة اإلدارية  

.                                   32ص-مرجع سابق -حممد فضل سعد ملصدر:ا             

 عليها املتعارف التدقيق معايري املطلب الرابع:
                                                           

 .21ص  -مرجع سابق -حممد فضل سعد 12 
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 إىل احلاجة أملى مصاحلها، وتعارض ،اإلدارة تعدها اليت املالية القوائم من املستفيدة الفئات اختالف إن 
 مدقق على احلكم يف عليها االعتماد ميكناليت  املهين، لألداء مستوايت أو معايري وجودو  حساابت مدقق تعيني

 .القضاء قبل من أو مهنته قبل من للمسائلة تعرض إذا فيما احلساابت

 :كاآليت  رئيسية جمموعات ثالث إىل األمريكيني احملاسبني جممع هبا أوصى اليت املعايري وتنقسم

 العامة أو الشخصية:املعايري  -1
ير، كما يري العمل امليداين ومعايري التقر لكوهنا تعد ملقابلة معا ،وتوصف هذه اجملموعة من املعايري أبهنا عامة 
  الشخصية املدقق احلساابت .ألهنا حتتوي على الصفات  ،توصف أبهنا شخصيةأهنا 

 كافية  درجة على أشخاص أو شخص ،األخرى اإلجرائية اخلطوات وابقي ابلفحص يقوم أن بجي :املعيار األول
 :يلي ويتضمن هذا املعيار ما .التدقيق خدمات جمال يف واملهين العلمي التأهيل من
 والدراسي؛التأهيل العلمي  -أ
 التأهيل العملي واخلربة املهنية؛ -ب
 :كاآليت  من خالل إنشاء جداول تتضمن .الربط بني التأهيل العلمي والعملي ومتطلبات األداء املهين  -ج
 ؛جدول احملاسبني أو املدققني حتت التمرين -
 جدول احملاسبني أو املدققني؛ -
 ول مساعدي احملاسبني أو املدققني.جد -

حيب أن تتوافر يف املدقق أو املدققني خالل كافة مراحل العمل االستقالل يف االجتاه الذهين ويتضمن الثاين: املعيار
 هذا املعيار األبعاد الثالث التالية:

 برامج التدقيق؛ إعداد -أ
 الفحص؛ -ب
 التقرير. إعداد -ج

 األخرى اخلطوات وابقي ،ابلفحص القيام عند املعقولة املهنية العناية يبذل أن املدقق على جيب :املعيار الثالث
 .13يالرأ إبداء تقرير إعداد عند وكذلك

    العمل امليداين:يريامع -2

                                                           

 .80ص  -2007 -طبعة األوىل -مصر-مكتبة عصرنة –أساسيات املراجعة  -حامت حممد الشيشين 13 
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كما تربز لنا هذه املعايري أمهية دراسة ترتبط هذه املعايري خبطوات تنفيذ عملية التدقيق أو اإلجراءات الفنية،   
 على ثالث معايري هي:االختبارات وتشتمل  وتقييم نظام الرقابة الداخلية، أو من مث حتديد حجم

 ، على حنو مالئمجيب أن يتم ختطيط العمل وختصيص املهام على املساعدين واإلشراف عليهم املعيار الرابع:
 هذا املعيار عموما على عنصر الوقت من حيث: ويذكر

 توقيت تعيني املدقق اخلارجي؛ -أ
 توقيت القيام ابلتدقيق؛ -ب
 إجراءات التدقيق.توقيت تنفيذ  -ج

وحتديد طبيعة وتوقيت ومدى  ،جيب التوصل إىل فهم كافة الرقابة الداخلية لتخطيط التدقيقاملعيار اخلامس: 
خالل جتميع املعلومات عن  االختبارات اليت جيب القيام هبا. وميكن للمدقق دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية من

 ابلوسائل التالية: املؤسسة

 الكتايب لنظام الرقابة الداخلية؛ الوصف -أ
 بة الداخلية؛استخدام خرائط تدقيق لوصف نظام الرقا -ب
 إعداد قوائم استقصاء عن نظام الرقابة الداخلية. -ج

 :كاآليت  وبعد الدراسة السابقة يقوم املدقق إبعداد ورقة عمل تتضمن
 الضعف يف نظام الرقابة الداخلية؛ نقاط -أ
 القوة يف نظام الرقابة الداخلية؛ نقاط -ب
 ة حمل التدقيق.التوصيات املقرتحة للمؤسس -ج

 ويرتتب على الدراسة السابقة النتائج التالية:
 توسيع إجراءات التدقيق؛ -أ
 اختصار إجراءات التدقيق؛ -ب
 .االعتماد على أعمال املدققني الداخليني -ج
وإرسال واملالحظة واالستفسار  فية من خالل الفحصجيب احلصول على األدلة الكا: ملعيار السادسا

 املالية حمل التدقيق. رأي القوائميتوفر أساس مناسب للتواصل إىل  حىت ،املصادقات
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   الرأي ) التقرير( : إبداءمعايري  -3

 احملاسبية للمبادئ طبقا أعدت قد ،املالية القوائم كانت  إذا عما لرأيا إبداء تقرير بنص أن جيب املعيار السابع:
 .عموما املقبولة

 استخدامها مت اليت عموما املقبولة احملاسبية املبادئ كانت  إذا عما الرأي إبداء تقرير بنص أن بجي املعيار الثامن:
 املالية القوائم إعداد عند استخدمت اليت املبادئ عن اختلفت قد للتدقيق، اخلاضعة املالية القوائم إعداد يف

 .ابلفرتة السابقة اخلاضعة

 يرد مل ما اهب إعالم القارئ جيب اليت ،حاتوالتوضي البياانت على حتتوي املالية القوائم أن يفرتض :املعيار التاسع
 ف ذلك.لما خيا التقرير يف

 إبداءاملدقق ابلقوائم املالية كوهنا وحدة واحدة، ويف األحوال اليت ال ميكن  حيتوي التقرير على رأي  املعيار العاشر:
التقرير يف  ، وجيب أن يوضحذلك  إىلاألسباب اليت أدت  إىل اإلشارةجيب  ،الرأي على القوائم كوحدة واحدة

مجيع األحوال، خصائص اخلدمة وطبيعتها اليت يقوم هبا املدقق مع اإلشارة إىل مدى املسؤولية اليت تقع على عاتقه 
 .نتيجة أداء هذه اخلدمة

تتصف ابلعمومية يف  ،يكينيإن معايري التدقيق ابلشكل الذي عرضناه واليت أصدرها جممع احملاسبني األمر  -
ويف اخلطوات  ،املدقق ولذلك فإهنا متثل اإلطار العام الذي يوضح األساسيات اليت جيب أن تتوفر يف ،معانيها

 .14 ضعة للتدقيقالعمل امليداين ويف تقرير إبداء الرأي يف القوائم املالية اخلا
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 .26-25ص ص -1999- األوىل الطبعة -األردن - الوراق مؤسسة -الدولية و األمريكية املعايري ظل يف التدقيق أساسيات-القاضي حسني  14 
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(: ملخص ملعايري التدقيق املتعارف عليها1الشكل رقم )  
 

  

  
 
 
 

 
 
 

 
      . 36ص -مرجع سابق -غسان فالح املطارنة املصدر: 

 وأنواعه التدقيق خصائص:الثاين ملبحثا
الشركات  ظروف حسب أنواع إىل قسم أنه حيث ،للمؤسسة األساسية الوظائف أهم من التدقيق يعترب 
 .التدقيق مهنة إليها تستند اليت الفروض وآداب وسلوك تبيان مع ،املبحث هذا يف ابلتفصيل إليها سنتطرق

 : آداب وسلوك مهنة التدقيقاملطلب األول
 ،سلوكية حتكم تصرفات أصحاهبا حنو اجملتمع الذي يتواجدون به ومبادئأي مهنة جيب أن يكون هلا قواعد 

تعترب  نيجممع احملاسبني القانونيني األمريكيوالبيئة اليت يعملون هبا، لذلك فقواعد السلوك املهين واليت صدرت عن 

     معايري التدقيق      

 املعايري العامة            معايري العمل امليداين معايري التقرير 

ق يالتخطيط السليم للتدق 
واإلشراف الدقيق على 

 املساعدين.
ابة فحص وتقييم نظام الرق 

 الداخلية.
 احلصول على أدلة اإلثبات 

 الكافية.

ربةالتعليم والتدريب واخل  
 
ارسة استقالل املدقق يف مم 

 املهنة.
 
الزمة,بذل العناية املهنية ال   

ة مع مدى اتفاق القوائم املالي
 مبادئ احملاسبة املتعارف

 عليها.
ادئ مدة إثبات التطبيق ملب 

ا.احملاسبة املتعارف عليه  
.مدى كفاية اإلفصاح   
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ميكن التطرق لكل واحدة بنوع من  املبادئواليت تشمل عدد من  جيب أن يلتزم مدقق احلساابت به. اإلرشاد الذي
 التفصيل:

وائم املالية  القرأيه يف إبداء مستقال عندابالستقالل أن يكون املدقق عين ي  االستقالل والنزاهة واملوضوعية:-1
حيث أن األمور التالية ميكن أن تضعف من استقاللية املدقق: ،ة حمل الفحصللمؤسس  

أو  ،ادية للمدقق يف املؤسسةالرأي يف القوائم املالية، أن يكون هناك مصلحة م إبداءخالل مدة الفحص وعند  -
مبدأ  إضعاف إىلفان ذلك يؤدي  ،حصل على قرض من املؤسسة أن يكون له استثمارات أو شريكا أو

 االستقالل لديه.
لني أو أن يكون له عالقة تعاقدية مع املشروع أحد العام ،ة حمل الفحصل فرتة العقد بني املدقق واملؤسسخال -

 كالة.ة أي عقود و املديرين أو تربطه ابملؤسس
وأن خيضع عمله  ،أن ال يقوم املدقق بتعريف احلقائق اليت حتصل عليها من عملية التدقيق اهة واملوضوعية:أما النز 

 .ورأيه آلراء اآلخرين، وال تعين صفة النزاهة جمرد األمانة بل التعامل العادل والثقة

 وتشمل: :املعايري العامة والفنية -2

كان يشعر أنه ال يستطيع   إذاة مؤسس احلساابت تدقيق حساابت أيأي أن ال يقبل مدقق الكفاية املهنية:  -
 رأيه يف القوائم املالية. وإبداء ،عملية التدقيق إكمال

 .أن يبذل املدقق العناية املهنية الواجبة عند أدائه لعملية التدقيق: العناية الالزمة -
وأن  ،العميل اليت سوف يتبعها يف مؤسسةالتدقيق ابلتخطيط لعملية  أن يقوم املدقق :واإلشرافالتخطيط  -

 على مساعديه. ابإلشرافيقوم 

 الرأي يف القوائم املالية. إبداءأن حيصل املدقق على البياانت الكافية واليت متكنه من  :البياانت الكافية -

أبن املدقق  بطريقة جتعل الطرف اآلخر يعتقد ،أن ال يقرتن امسه كمدقق حساابت أبي تنبؤات مستقبلية التنبؤ:-
 حتقق هذه التنبؤات. إمكانيةيؤكد 

وسلوك املهنة جمموعة من املسؤوليات  وآدابتتضمن مسؤولية املدقق وفقا لقواعد :املسؤولية اجتاه العمالء  -3 
 :تتمثل يف اآليت اجتاه عمالئه

ا من اليت حيصل عليه ،جيب على املدقق أن حياف  على البياانت واملعلومات: احملافظة على سرية البياانت -
 العميل. خالل عملية التدقيق يف مؤسسة
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نتائج متفق  إىلمل يتوصل  إذا ،أن ال يتم التعاقد بني املدقق والعميل على عدم دفع األتعاب: األتعاب املشروطة -
 عليها مع العميل.

 :يلي تتضمن مسؤولية املدقق اجتاه زمالئه ما: مسؤوليته اجتاه زمالئه -4

ولكن يف حالة طلب  ،حيصل عليها غالبا من زميل آخر له ،بقبول تقدمي خدمة ألحد العمالءعدم قيام املدقق   -
أوال للتأكد  فعليه االتصال به ،ه يف املهنةخدمات مهنية منه يف موضوعات حماسبية من أحد العمالء لدى زميل ل

 .15بكل احلقائق إملامهمن 

مصممة ألجل  إبجراءاتيقوم  ،وألجل تكوين الرأي حول البياانت املالية احملاسب القانوين الغش واخلطأ: -5
ية، تبني ابعتدال املركز املايل احلصول على ضمان معقول من أن هذه البياانت املالية، ومن مجيع جوانبها املاد
اطر ال ميكن جتنبها هناك خم للنشاط، وبسبب طبيعة الفحص ابلعينات واحملددات املوروثة يف نظام الرقابة الداخلية.

وعند اكتشافه فعلى مدقق احلساابت يبقى غري مكشف نتيجة للخطأ والغش، أال وهي وجود حتريف مادي، رمبا 
 عن الغش والتأكد من ذلك. واإلفصاحتصحيح اخلطأ التدقيقية من طلب  إجراءاتهأن يوسع من 

جل تضليل الطرف اآلخر الذي سيتأثر أل ،نه التحريف املادي املتعمد من قبل شخص أو أكثرعرف الغش أب -
 به والغش يشمل:

 و التزوير يف السجالت واملستندات؛التغيري والتحريف أ -
 جودات؛استعمال املو  سوء -
 قيد العمليات بدون أدلة؛ -
 عدم تطبيق السياسات احملاسبية بصورة صحيحة أو تفسريها بصورة خاطئة. -

 غري املقصودة يف البياانت املالية ومنها على سبيل املثال: األخطاء إىلأما اخلطأ فانه يشري 
 واملعلومات املالية؛ أخطاء حسابية يف السجالت -
 احلقائق؛اخلطأ يف تفسري بعض  - 
 اخلطأ يف تفسري السياسات احملاسبية. -
 
 

                                                           

 .57-55ص ص -2000 -الطبعة األوىل -املؤسسة اجلامعية -مبادئ وأسس املراجعة علما وعمال -عبد الفتاح الصحن 15 



مفاهيم عامة حول التدقيق                                                       الفصل األول                                    

 

15 
 

د ونظام جي، وذلك من خالل وضع نظام حماسيب اإلدارةمسؤولية اكتشاف الغش واخلطأ تقع على عاتق  إن-
 .16يقلل ولكنه ال يقضي على احتمالية وجود غش أو خطأ الذي ،رقابة داخلية

  : فروض التدقيقاملطلب الثاين

وتعرب عن التطبيق العملي وتستخدم يف حل نوع معني من  ،قاعدة حتظى بقبول عامأبنه  الفرض يعرف 
 املشاكل أو ترشيد السلوك.

 عملية تدقيق احلساابت وهي:  إليهاوفيما يلي أهم الفروض اليت تستند 

حالة عدم  زالةإل ،الكافية اإلثباتوجود جمموعة من أدلة  إىليربر هذا الفرض ويرجع احلاجة  فرض عدم التأكد:-1
األسباب التالية: إىلالتأكد ويرجع ذلك يف اجملال احملاسيب   

 غري املتكامل للبياانت احملاسبية؛االستخدام  -أ
 ف املستقبلية عند اختاذ القرارات؛تقرير كافة الظرو  عدم القدرة على -ب
 عدم وجود نظام جيد لالتصال يف التنظيم. -ج
فيما كلف به من  ،ذلك ألن املدقق عندما ميارس عمله يعترب حكما يعتمد على رأيه فرض استقالل املدقق: -2

 أعمال، ويعتمد على فرض استقالل املدقق على نوعني أساسني:
 ؛هي اليت تتعلق بشخص املدقق وتكوينه العلمي واخللقي وخربته العملية :لذاتيةاملقومات ا -أ

 وما تصدره اهليئات املهنية من أحكام وقواعد وضماانت. التشريعات،هي ما تتضمنه  :املقومات املوضوعية-ب
املنشأة  إدارة ويفسر هذا الفرض حق املدقق يف االطالع على الدفاتر والسجالت واملستندات، وطلب البياانت من

 الرأي املعارض يف تقديره. إبداءاليت تقوم ابلتقرير عن أحداثها، وحقه يف 
وذلك ألن املدقق يستخدم حكمه الشخصي عند ممارسة وظيفته، ويف  :فرض توافر أتهيل خاص للمدقق -3

يف التدقيق فان املدقق يتعرض عند الفحص ملشاكل حماسبية، ضريبية أو  اإلثباتمتكامل لنظرية  إطارظل غياب 
 فنية، كل هذا يتطلب قدر علمي وعملي كايف ألداء مهمته.

نظام يتضمن جمموعة عمليات مراقبة  الداخلية إىلتشري الرقابة  فرض توافر نظام كايف للرقابة الداخلية: -4
 يلي: ة وتشمل الرقابة الداخلية ماماان حلسن سري العمل يف املؤسسض اإلدارةوضعتها  ،وحماسبية إداريةخمتلفة 

 :إداريةرقابة  -أ

                                                           

 -2013-2012-اجلزائر  -جامعة عبد احلميد بن ابديس-ختصص تدقيق حماسيب -مذكرة خترج  ماسرت –تنظيم وظيفة التدقيق  -سعداوي خرية  16 
 .77ص
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وفقا للخطة ووسائلها  اإلداريةوضمان تنفيذ السياسات  ،ممكنة وإدارية إنتاجيةهدفها حتقيق أعلى كفاية  
 التدريب(.)امليزانية، التكاليف، املعيارية، دراسة الوقت، التقارير، 

ومن وسائلها  ،هدفها اختبار دقة البياانت احملاسبية املسجلة ابلدفاتر ودرجة االعتماد عليها :حماسبيةرقابة  -ب
 )حساابت املراقبة، اجلرد املستمر، املصادفات، التدقيق الداخلي، النظام املستند(.

ن وسائلها وم ،أو سوء استعمال من أي اختالس أو ضياع أو سرقة هدفه محاية أصول املؤسسةضبط داخلي:-ج
 البداية نقطة عتربي الداخلية الرقابة نظام أن هفي الشك ومما )تقسيم العمل، حتديد االختصاصات واملسؤوليات(.

.احلديث التدقيق لعلم  
يفسر هذا الفرض يف أي تقرير املدقق يعترب األساس عند توزيع األرابح أو  فرض الصدق يف حمتوايت التقرير: -5

، أو ينشأ فرض الصدق اإلدارة إىليقع على املدقق وال يستطيع نقله  اإلثباتالضرييب، كما أن عبء  اإلقرارقبول 
 .17ة أو خارجهااألطراف أصحاب املصاحل يف املؤسس من حقيقة وضع املدقق ابعتباره حمل ثقة مجيع

 : أنواع التدقيقاملطلب الثالث

ذات   ،شخص مهين حمايد مستقل وجيب أن يقوم ابلتدقيق ،التدقيق أساسا هو وظيفة أو أداة فحص 
 .ةاليت متت ابملؤسس ،األحداث املاليةرأيه حول قياس وعرض املعلومات و  إلبداءكفاءة 
 تصنيف التدقيق على النحو التايل: بشكل عام ميكن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:عرض تصنيف التدقيق 2الشكل رقم   

                                                           

 .22-21ص ص -مرجع سابق -أمحد حلمي مجعة 17 
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 تقسيم التدقيق من زاوية
 

 

 

            الفحص من اهلدف
التدقيق  القائم بعملية    االلتزام      

التوقيت                     حدود التدقيق                                         
لفحص                                          مدى ا                  

 

 

 

 

خارجي  داخلي   مستمر       هنائي   إلزامي    اختيار  اختياري    شامل           كامل      جزئي        
  

 

 

 

                            إداري              تكاليف    ألغراض خاصة                                                
 .         24ص-مرجع سابق –غسان فالح :املصدر 

 :يلي ما منيز حيث خمتلفة زاوية من للموضوع ينظر نوع كل  ،التدقيق من متعددة أنواع يوجد -

 :نوعني إىل التدقيق يقسم الزاوية هذه من :التدقيق بعملية القائم حيث من -1

 يكون حيث ،االقتصادية الوحدة خارج من طرف بوساطة يتم الذي التدقيق وهو :)حيادي( خارجي تدقيق -أ
 . الوحدة إدارة عن مستقال

  ابلدرجة ويهدف ،االقتصادية الوحدة داخل من طرف بوساطة يتم الذي التدقيق هو :الداخلي التدقيق -ب
 وميثل ،لإلدارة ودقيقة سليمة بياانت ويقدم ،كفؤ  احملاسيب النظام أن من التأكد طريق عن اإلدارة خدمة إىل األوىل
 والتالعب األخطاء ومنع اكتشاف هبدف املستمرة ابملعلومات مدها على تعمل وأداة الداخلية الرقابة فروع أحد

 .18املرسومة السياسات عن واالحنراف

 :إىل القانوين اإللزام حيث من التدقيق يقسم :التدقيق تنفيذ يف االلتزام حيث من-2 
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 بتدقيق املؤسسات من كبريا  عددا القانون ألزم حيث ،به القيام القانون يلزم الذي وهو :إجباري تدقيق -أ
 التوصية وشركة ،العامة املسامهة شركة من لكل العامة اهليئة تنتخب حيث األموال شركات ومن بينها ،حساابهتم
 واحدة سنة ملدة املهنة مبزاولة هلم املرخص احلساابت مدققي من أكثر أو مدققا ،املسؤولية حمدودة وشركة ،ابألسهم
 .األتعاب بتحديد اإلدارة جملس تفويض أو أتعاهبم، بدل وتقرر للتجديد قابلة

 الفردية االقتصادية الوحدة تطلبه وإمنا به، القيام حيتم قانوين إلزام دون يتم الذي وهو :اختياري تدقيق -ب
  ،املؤسسة أصحاب رغبة حسب جزئيا أو كامال  االختياري التدقيق يكون أن املمكن من .األشخاص وشركات
 وجود حالة أو ،االنفصال يف الشريك رغبة حالة يف أو ،الشركة يف شريك كل  نصيب ملعرفة مدقق تعيني يتم كأن
 .الضرائب لفرض املالية القوائم  لتقدمي كذلك  ،البنوك من االقرتاض لغاايت أو ،الشركاء ألحد الشركة يف مرياث

 يقسم التدقيق من حيث النطاق إىل: :التدقيق نطاق حيث من-3

 نطاق على قيود أية اإلدارة تضع وال يؤديه، الذي للعمل حمدد غري إطارا املدقق خيول الذي وهو :كامل  تدقيق -أ
 حمايد فين رأي تقدمي احلساابت مدقق من التدقيق من النوع هذا ويتطلب  املدقق، به يقوم الذي العمل جمال أو
 عناصرال مجيع تشمل مسؤوليته أن حيث هبا، قام اليت االختيارات عن النظر بغض ككل  ،املالية القوائم عدالة عن
 .للفحص ختضع مل اليت حىت

  النوع ذلك مبثابة هو أو املعينة، العمليات بعض على املدقق عمل فيه يقتصر الذي وهو :جزئي تدقيق -ب
 أو ،غريها دون امليزانية كتدقيق  ، الصور من صورة أبي املدقق فحص نطاق على القيود بعض فيه توضع الذي
 احلالة هذه ويف بتعيينه، قامت اليت واجلهة املدقق مت الذي للعقد وفقا ذلك حتديد ويتم ،غريه دون املخزون تدقيق
 .19ككل  املالية القوائم يف وليس فقط، له حدد الذي اجملال يف تنحصر مسؤوليته فان

 :يقسم التدقيق من حيث حجم االختبار إىل :الفحص مدى حيث من 4
 والسجالت الدفاتر مجيع تدقيق أي ،العمليات كل  بفحص املدقق يقوم أن به يقصد :شامل تدقيق -أ

 من والسجالت الدفاتر خلو من للتأكد ،1933 عام متبع التدقيق من النوع هذا كان  وقد واحلساابت، واملستندات
 عملياهتا وعدد حجم يكون حيث ،احلجم صغرية االقتصادية للوحدات يصلح وهو والتزوير، والتالعب األخطاء
 هذا استغراق يعين مما ،واألحداث العمليات من كبري  عدد تتضمن اليت الكبرية املؤسسات بعكس .نسبيا قليلة
 .أكرب وتكلفة أكرب وجهد طويل لوقت التدقيق من النوع
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 يتم للنتائج وصول وعند الفحص بعملية ليقوم ،العينات من عدد ابختيار فيه املدقق يقوم :اختياري تدقيق -ب
 مع ،1933 عام بعد إال التدقيق من النوع هذا استخدام يتم ومل ،العينة منه أخذت الذي اجملتمع على تعميمها
 عدة على العينة حجم حتديد يتم وهنا الداخلية، الرقابة أبنظمة منها املتزايد واالهتمام املشروعات حجم ازدايد

 . اعتبارات

  :إىليقسم  :التدقيق توقيت حيث من-5

 احلساابت وإعداد املالية السنة هناية يف أي املالية، القوائم إعداد من انتهاء بعد يتم الذي هو :هنائي تدقيق -أ
 .الصغرية املؤسسات التدقيق من النوع يناسب هذا .وامليزانية اخلتامية

 مع مسبقا، حمددا زمين لربانمج وفقا يتم ما وغالبا ،املالية السنة مدار على يتم الذي وهو :مستمر تدقيق -ب
 ،النهائية املالية التقارير إلعداد الضرورية التسوايت من للتحقق ،احلساابت إقفال بعد آخر تدقيق إجراء ضرورة
 يصعب أنه حيث ،اليومية عمليات من كبري  بعدد تتعامل اليت ،احلجم كبرية  تاملؤسسا املستمر التدقيق بالئم

 .فيها النهائي التدقيق استخدام

 :إىليقسم  :الغرض حيث من -6

 أفضل يف لديها، املتاحة املوارد استغالل يف اإلدارة كفاءة  من التحقق هبدف يتم الذي هو :اإلداري التدقيق -أ

 لذلك ،اإلدارة أدوات من أداة يعترب وهو املطبق، اإلداري النظام يف الضعف مواطن ملعاجلة النصح وتقدمي وجه
 .اإلدارية األعباء ،اإلنتاجية الطاقة استغالل ،اإلدارة أهداف: ةاملؤسس يف تتم اليت األحداث مجيع بتدقيق يقوم

 السجالت واختبار فحص إىل ويهدف ، التكاليف وسجالت دفاتر خيص الذي هو : التكاليف تدقيق -ب
 الشركات من كبري  عدد لديها يوجد اليت الدول بعض يف التدقيق من النوع هذا يطبق للواقع، مطابقتها ومدى

 ومدى التكاليف حساابت صحة وفحص التحقق أبنه التكاليف تدقيق عرف وقد العام للقطاع تتبع اليت الصناعية
 .املوضوعة واملعايري ابخلطط إعدادها عند ةاملؤسس التزام

 معينة، حقيقة إىل الوصول سبيل يف معينة جهة قبل من املدقق تعيني يتم أن وهو :خاصة ألغراض فحص  -ج
 يتم أو القرض، طالب للعميل املايل الوضع حقيقة على التعرف سبيل يف مدقق بتعيني املقرض البنك يقوم فمثال
 أحد نصيب على للتعرف مدقق تعيني أو ،معني حريق  وقوع وقت  املدة آخر خمزون تقدمي لغرض مدقق تعيني
 .20 معينة لشركة  تصفية وجود حالة يف  الشركاء

 التدقيق الداخلي واخلارجي: العالقة بني املطلب الرابع
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قواعده ومنهجيته، ولنظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة شروط مثالية ينبغي توفرها، كما  إنساينلكل نشاط  
له سواء كان داخلي أم خارجي، هو اآلخر لتدقيق أما ا القوائم مالية، إعدادللنظام احملاسيب السليم شروط قصد 

فان مراعاة كل ذلك  سينعكس  اجيابيا  وعليه يف مراقبة خمتلف الوظائف وتدقيق احلساابت. إتباعهاشروط جيب 
 لومات احملاسبية وسيزيد درجة االعتماد عليها قوة.ععلى مدى صدق امل

 التدقيق الداخلي -1

 تعريف التدقيق الداخلي:-أ
 داخل تتم والسجالت، لألعمال مراجعة أنه على : الداخلي التدقيق تعريف دليل اعتماد مت 1964 يف سنة -

 يف كثريا  هوأهداف هنطاق وخيتلف ،الغرض هلذا متخصصني موظفني وبواسطة ،أحياان مستمرة بصفة ةاملؤسس
 .املالية ابلنواحي مباشرة تتعلق ال متعددة أمور إىل الكبرية ةاملؤسس يف وخاصة متيز وقد ،املختلفة تاملؤسسا

 وتقومي لفحص ةاملؤسس داخل إنشاؤها يتم ،مستقلة تقومي وظيفة أنه على:  حينها عرف1978 سنة ويف -
 بتزويدهم وذلك ،بفاعلية مسؤولياهتم تنفيذ يف التنظيم أعضاء مساعدة هو وهدفه هنا ،املختلفة أنشطتها
 .ابلبياانت

 أنه على الداخليني املدققني معهد قبل من 1999، عام يف الداخلي التدقيق لتعريف جديد  دليل صياغة مت -
 من ،األهداف هذه اجناز وحتسني ملراجعة مصمم ،ةاملؤسس داخل مستقل وموضوعي واستشاري نوعي نشاط
 تصل حىت إدخاهلا الالزمة التحسينات واقرتاح ،املوضوعية واإلجراءات واخلطط السياسات إتباع من التحقق خالل
 .القصوى اإلنتاجية الكفاية درجة إىل

 أتكيدي نشاط أنه على تعريفه ومت ،الداخلي التدقيق مهنة ملمارسة جديد دليل صياغة مت 2001 عام ويف-

 على هايساعد وهو .عملياهتا ولتحسني ،ةللمؤسس قيمة إلضافة مصمم استشاري ونشاط وموضوعي مستقل
 .21والتوجيه الرقابة اخلطر، إدارة عمليات فاعلية وحتسني لتقييم ودقيق منظم منهج إبجياد أهدافها حتقيق

 : شامل تعريف-

 كافة  وتقييم لفحص ،ةاملؤسس داخل من تنشأ مستقل تقييم وظيفة: أنه على الداخليني املدققني معهد عرفه
 اإلدارة بتزويد الداخلي التدقيق يقوم حيث جبدارة، مبسؤولياهتم لالطالع موظفيها مساعدة هبدف أنشطتها

 هدف ويتضمن مراجعتها، متت اليت ابألنشطة املتعلقة واملعلومات ،واإلرشادات والنصائح والتقييمات ابلتحليالت
 .معقولة بتكلفة كفؤ  رقابة نظام  إجياد  الداخلي التدقيق
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 :التالية األمور استخالص من لنا البد التعريف هذا ومن

 يقوم اليت األنشطة عن مستقال الداخلي املدقق يكون أن هذه وتعين ،مستقل تقييم وظيفة :الداخلي التدقيق -
 وذلك .التدقيق جلنة أو اإلدارة جملس مثل ،ةللمؤسس التنظيمي اهليكل مستوايت على إداراي يتبعال  أنو  ،بتدقيقها
 .مميزة غري أحكاما وإصدار موضوعيته على للمحافظة

 أي أو إدارهتا وليس ،نفسها ةاملؤسس أنشطة خلدمة اإلجراءات كافة  وتقييم فحص هو الداخلي التدقيق هدف  -
 .خارجية أو داخلية سواء أخرى جهة

 على حتديد وجود عدم ابلضرورة يستوجب وهذا  ،ةاملؤسس أنشطة كافة  تتفحص أن الداخلي التدقيق لدائرة أن -
 دون  يطلبوهنا واثئق أو مستندات أية على واالطالع للدخول الصالحيات وتتم ،الداخلي التدقيق عمل نطاق
 .أتخري أو مماطلة أو عائق

 .معقولة بتكاليف لتحسينها التوصيات وتقدمي ،الداخلية ةبالرقا أنظمة وفعالية كفاءة  مراجعة -

 وأنشطة قطاعات مجيع يشمل حبيث ،احملاسبية والعمليات املالية الرقابة من أبعد إىل الداخلي التدقيق يذهب -
 .22التشغيلية وعملياهتا ةاملؤسس

 بتقدمي مسؤوليتها حتمل يف اإلدارة مبساعدة الداخلي التدقيق يقوم :الداخلي التدقيق يقدمها اليت اخلدمات -ب
 :التالية اخلدمات

 بطريقة واإلشراف والتنظيم ابلتخطيط اإلدارة تقوم: ؤسسةامل يف الداخلية الرقابة نظام وفعالية كفاءة  حتديد -1
 وأنشطة وعمليات أنظمة مجيع فان ولذلك حتقيقها. تمي سوف والغاايت األهداف أبن معقول ضمان توفر

 .الداخلي التدقيق لتقييم خاضعة ةاملؤسس

 وكاملة دقيقة، لإلدارة املقدمة والتشغيلية املالية املعلومات تكون أن جيب: عليها لالعتماد املعلومات قابلية -2
 .املناسبة القرارات اختاذ يف عليها االعتماد لإلدارة ميكن حىت املناسب، الوقت يف قدمت تكون وأن ومفيدة

 غري والتصرفات واحلريق، السرقة عن الناجتة اخلسائر حبث ضرورة على الداخلي املدقق يؤكد: األصول محاية-3
 من ومحايتها األصول استخدام سوء متنع اجليدة التشغيلية الرقابة فان ولذلك ة،املؤسس ممتلكات يف القانونية
 .املخاطر هذه ضد عليها  التأمني خالل من وذلك ،احملتملة املخاطر

 مبا يقومون ةاملؤسس موظفي أن من الداخلي التدقيق يتحقق: املوضوعية واإلجراءات ابلسياسات االلتزام-4
 التزام عدم حالة ويف والتعليمات، واألنظمة واإلجراءات واخلطط السياسات إتباعو  ،به القيام منهم مطلوب هو
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 وليس ،تطبيقها ميكن وال خاطئة اإلجراءات تكون قد إذ ذلك أسباب حتديد املدقق فعلى ،بذلك املوظفني
 وما ،االلتزام عدم عن النامجة واملخاطر الناجتة التكلفة حتديد عليه جيب كما  فقط، للموظف ذلك عن املسؤول
 .احملددة والسياسات ابإلجراءات العاملني االلتزام حتقق اليت الطريق هي

 ويقوم ،اإلدارة قبل من الرقابة وإجراءات والغاايت األهداف وضع يتم: والغاايت األهداف إىل الوصول-5
 اإلدارة عاتق على مسؤوليتها وتقع ، ةاملؤسس وغاايت أهداف مع متوافقة كانت  إذا فيما بتحديد الداخلي املدقق
 .هلا خطط كما  نفذت قد العمليات أو الربانمج أن من التأكد املدقق على و .اإلدارة جملس أو العليا

 اإلدارة وإعالم عالية، خماطرة تتضمن اليت واألنشطة املناطق حتديد الداخلي املدقق على: اخلطر مواطن حتديد -6
 يف السابقة املدقق خربة من اخلطر مواطن حتديد ويتم ،للتدقيق إخضاعها األمر تطلب إذا فيما لتحديد عنها

 .العامة ومعرفته املدقق خربة من أو مشابه نشاط ذات أخرى مصادر من مأخوذة معلومات من أو ة،املؤسس

 املدقق وعلى ،ةاملؤسس إدارة على واالحتيال الغش منع مسؤولية تقع: واالحتيال الغش واكتشاف منع-7
 مسؤولية من وليس الغش، وقوع دون للحيلولة اإلدارة قبل من املطبقة اإلجراءات وفعالية وتقييم فحص الداخلي
 على قادرا ليكون الغش واحتماالت بطرق كافية  معرفة لديه يكون أن عليه ولكن الغش اكتشاف الداخلي املدقق
 من للتأكد إضافية اختبارات عمل الداخلية الرقابة فعلى ،ضعف اكتشافه عند املدقق وعلى ،حدوثه أماكن حتديد
 جهات مع املشاركة أو الغش يف التحقيق ابستطاعته يكون أن جيب أنه إال ، واالحتيال الغش حدوث عدم
 .أخرى

 جيب ال إذ املهين، الشك ابعتبار التدقيق أعمال وينفذ خيطط أن الداخلي املدقق على جيب: املهين الشك -8
 على ذلك من وبدال املطلقة، األمانة افرتاض له ليس كما  للتدقيق، اخلاضعة للجهات األمانة عدم افرتاض عليه
 حيث ،عليه أبس فال وجدت إن  اليت واألحوال ابلظروف االهتمام وعليه مبوضوعية، التدقيق قرائن تقييم املدقق
 .23التدقيق إجراءات تطبيق يف واحلذر احليطة أخذ

 التدقيق اخلارجي -2

 يف ،خارجي حمايد شخص قبل من والسجالت للدفاتر االنتقادي الفحص هو  :اخلارجيتعريف التدقيق  -أ
 .24ةاملؤسس وبني بينه بعقد تعيينه ويتم املالية، حول عدالة القوائم هعلى رأي احلصول سبيل
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فحص القوائم املالية يف  اليت هتدف إىل ،يعرف التدقيق اخلارجي أبنه األداة الرئيسية واملستقلة واحليادية
إال نظام يهدف إىل إعطاء الرأي  ما هو ،ومن انحية أخرى فان التدقيق اخلارجي مبعناه املتطور واحلديث ،ةاملؤسس

 ة موضوع التدقيق.ات املعنية حبماية ممتلكات املؤسساملوضوعي يف التقارير واألنظمة واإلجراء
 واإلداريةالتحقق املوضوعي احليادي املستقل من الكفاءة االقتصادية  إىلأيضا ويهدف التدقيق اخلارجي  -

تبليغ اجلهات املعنية يف الوقت املناسب  إىلرجوة، وهتدف أيضا ومطابقتها مع األهداف امل ،ةلعمليات املؤسس
وبصيغة منطقية موضوعية هادفة بنتائج التدقيق. وبصفة عامة نستطيع القول أن التدقيق اخلارجي احليادي يتضمن 

 اجلوانب والنواحي التالية:
 ضرورة تفهم طبيعة وقواعد احملاسبة ومبادئها وأهدافها الرئيسية. -1
عناصر النشاط املختلفة  اليت ميكن استخدامها لتنفيذ تدقيق ،عرف على أساليب وأدوات التحقق الرئيسيةالت -2

 ة.يف املؤسس
ومدى ما يتمتع به من قدرات شخصية وفكر سليم  ،املادية والبشرية اليت ميتلكها املدقق اخلارجي اإلمكانيات -3

 يف جمال أداء عمله.
 يقبلها املدقق اخلارجي )مهنيا وفنيا وقانونيا( واليت يقبلها للتعبري عن آرائه املهنية.مستوى املسؤوليات اليت  -4
لتحديد مستوى التعاون  ،ةالتدقيق الداخلي يف املؤسس وإدارةاملدقق اخلارجي  بني حتديد مستوى العالقة -5

 .25بينهما يف جمال اجناز عملية التدقيق
 
 

 مسار التدقيق اخلارجي: 03الشكل رقم 
 املبادىء احملاسبية  

 املقبولة قبول عام
 

 

                                                           

 .39ص  -مرجع سابق -حممد السيد سرااي 25 

  القوائم املالية  املؤسسة
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 رأي فين حمايد حول صحة إبداء -
 وصدق القوائم املالية اخلتامية ومدى 
 تعبري املعلومات عن الوضعية احلقيقية -
  العمليةوضع التوصيات الناجتة عن  -

    .32ص -سابق مرجع -طواهر هتامي حممد :املصدر 
 :التالية األشكال اخلارجي التدقيق أيخذ أنواع التدقيق اخلارجي: -ب
يف أعمال املراقبة السنوية اإلجبارية اليت يقوم هبا حماف  ويتمثل ي يفرضه القانون، الذ :التدقيق القانوين -

  احلساابت.

املتعاملة مع  ،ألطراف ) الداخلية أو اخلارجية(الذي يقوم به حمرتف بطلب من أحد ا :التدقيق التعاقدي -
 املؤسسة واليت ميكن جتديدها سنواي.

 .26ةماليت يقوم هبا حمرتف خارجي بطلب من احملكاخلربة القضائية:  -

 أوجه االختالف والتشابه بني التدقيق الداخلي واخلارجي -3

ميكن حصرها على  ،أن هناك  أوجه خالف بني التدقيق الداخلي واخلارجييتضح من التعاريف السابقة  
 النحو التايل:
 
 

 أوجه االختالف بني التدقيق الداخلي واخلارجي : 3اجلدول رقم  
 

 التدقيق الداخلي التدقيق اخلارجي البيان
 يف استغالل املوارد املتاحة هلا. اإلدارةكفاءة  اهلدف منه

 واألخطاء والغش.اكتشاف التالعب 
ابلتحقق من سالمة  اإلدارةخدمة  

 البياانت املقدمة

                                                           

 .27ص  -2003 -اجلزائر -ديوان املطبوعات اجلامعية -املراجعة ومراقبة احلساابت من النظرية إىل التطبيق -حممد بوتني 26 

األطراف  اخلتامية
 اخلارجية

 التدقيق اخلارجي 
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اكتشاف األخطاء ومنع الغش  الرأي يف صحة وسالمة القوائم املالية. إبداء 
 والتالعب. 

الشخص الذي يقوم 
 ابلتدقيق

 إدارةموظف من داخل يعني من قبل  ؤسسةشخص مهين مستقل من خارج امل
 ةاملؤسس

 يتم تدقيق ملرة واحدة يف هناية السنة املالية.  التدقيقتوقيت أداء 
قد يكون خالل فرتات متقطعة خالل السنة  

 ) مستمر(.

يتم التدقيق بصورة مستمرة على مدار  
 السنة املالية.

يتحدد نطاق عمل املدقق عن طريق العقد   نطاق التدقيق 
املوقع معه والعرف السائد، وما تنص عليه 

 عايري.التشريعات وامل

 اإلدارةيتحدد نطاق عمله عن طريق  
وفقا للصالحيات واملسؤوليات املعطاة 

 له.
، ألنه شخص تقاللية اتمةسيتمتع املدقق اب االستقاللية

 ة.حمايد ومن خارج املؤسس
حيث أنه  ه استقالل جزئيييوجد لد

 خيدم اإلدارة ويعني من قبلها.
ك فهو املسؤول يعني من قبل املالك لذل  من يقوم بتعيينه

 أمامهم ليقدم التقرير النهائي هلم. 
ة ويقدم املؤسس إدارةيعني من قبل  

 .لإلدارةتقريره بعد عملية التدقيق 
 .27ص -مرجع سابق -غسان فالح: صدرامل

أن هناك بعض أوجه الشبه بينهما  إال ،رغم وجود نقاط اختالف بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي
 تكمن يف النقاط التالية:

 األخطاء؛ملنع وتقليل حدوث  ،يهدف كل من املدقق الداخلي واخلارجي لوجود نظام رقابة داخلية فعال  -
 إعدادواليت تساعد يف  املعلومات الالزمةيقوم بتوفري  فعال،ميثل نظام حماسيب  من املدقق الداخلي واخلارجي كل  -
 قبل األطراف املعنية؛ من عليها االعتمادلقوائم املالية اليت ميكن ا

يف كثري من حيث أهنما يعتمدان  ،واخلارجيمما سبق جند أن هناك جماال للتعاون بني املدقق الداخلي 
ة لنظام جيد املؤسس إتباع، كذلك يف حالة وتقييم ألنظمة الرقابة الداخلية من اختياراتاألحيان على أعماهلما 
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التوفري يف اجلهد ويف كمية االختيارات على املدقق اخلارجي عند قيامه  إىلا يؤدي مموفعال للتدقيق الداخلي، 
 .27ابلفحص

 ة التدقيقيتنفيذ عمل إجراءاتاملبحث الثالث: 

 يتطلب األمر من مدقق احلساابت اختاذ خطوات تنفيذية قبل قيامه بعملية التدقيق. 
 اخلطوات التنفيذية للقيام بعملية التدقيقاملطلب األول: 

 اخلطوات التمهيدية لتنفيذ عملية التدقيق: -1

 االقتصادية للوحدة القانوين الشكل حبسب التعيني إجراءات ختتلف التأكد من صحة تعيني مدقق احلساابت: -أ
يف حالة شركات املسامهة يتم تعيني مدقق احلساابت عن طريق قرار من اجلمعية العامة أو  ،احلساابت تدقيق حمل

ت الفردية، فيتم تعيني مدقق احلساابت املؤسساتفويض ذلك جمللس إدارة الشركة، أما يف شركات األشخاص و 
ة هلذه الشركات وذلك راجع إىل كون تدقيق احلساابت ابلنسب ،مبوجب عقد اتفاق بينه وبني أصحاب الشركة

 اختيارية وليست إلزامية.
 حمل للشركة القانوين الشكل احلساابت تدقيق نطاق حيدد التأكد من نطاق عملية تدقيق احلساابت: -ب

د أو شروط معينة وليس هناك حتدي ،وإلزاميةالشركات املسامهة تكون عملية التدقيق شاملة  حالة ففي ،التدقيق
اليت يراها  واإليضاحاتله احلق يف االطالع على كافة الدفاتر والسجالت، وطلب البياانت و ، تفرض على املدقق

ت الفردية فيحصل املدقق على حدود ، أما يف شركات األشخاص أو املؤسسارورية لعملية التدقيق املكلف هباض
 سؤوليته.ونطاق عملية التدقيق املطلوبة، وذلك يف عقد مكتوب من أصحاب الشركة لتحديد حدود م

 عقد على االطالع املدقق يطلب املسامهة، شركات حالة يف حصول املدقق على املعلومات األساسية: -ج
والنظام املقرر للجمعية  اإلدارةالتأسيس والقانون النظامي للشركة، وحدود السلطات املمنوحة ألعضاء جملس 

املالية ) وتكوين االحتياطات وتوزيع األرابح، السياسات العامة القوائم املالية إبعدادوالقرارات اخلاصة  ،العامة
 واإلدارية( واهليكل التنظيمي ومستوايته، وتوزيع السلطات واملسؤوليات.

أما يف شركات األشخاص يطلب املدقق االطالع على عقد الشركات ملعرفة رأس املال وحصص الشركات 
 ت واحتساب الفوائد ونسب األرابح ) أو اخلسائر(.واملسئول عن اإلدارة، وكيفية وحدود املسحواب

  االقتصادية الوحدة إدارة من املدقق يطلبفحص النظام احملاسيب واالطالع على نتائج األعمال السابقة: -د
وكذلك  ،قيقها وقائمة أبمساء املستنداتوالسجالت احملاسبية، وأمساء املسؤولني عن إنشائها وتد ابلدفاتر قائمة

                                                           

 .27 ص -مرجع سابق –غسان فالح  27 



مفاهيم عامة حول التدقيق                                                       الفصل األول                                    

 

27 
 

الع على نتيجة األعمال واملركز املايل عن سنوات سابقة وتقارير املدققني السابقني، واالتصال مبدقق يطلب االط
 احلساابت السابق.

 الرئيسي الشركة ملقر ميدانية بزايرات املدقق يقوم القيام بزايرات ميدانية على العاملني وأماكن الشركة: -ه
 واالطالع اجلاهزة، املنتجات وخمازن الغيار، وقطع اخلام املواد خمازن على والتعرف واألقسام، واإلدارات والفروع،
 .اإلنتاج وطرق التخزين والصرف واملواد وغريها مراكز يف العمليات وتسلسل العمل سري على

  على الداخلية، الرقابة لنظام فحصه عند املدقق يعتمد فحص ودراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية: -و
احلديثة، وعليه أن يتأكد من وجود نظام قوي للرقابة، الذي ميكن من زايدة درجة  املفهوم الواسع للتدقيق وأهدافه 

 .28القراراتالثقة يف خمرجات النظام احملاسيب من قوائم وتقارير، وتوفري املعلومات املالئمة ملتخذي 
 التدقيق عملية من املتوخاة األهداف حتقيق من للمدقق ميكن فعال أسلوب تعترب للتدقيق العملية اإلجراءات -2
 يتسىن اليت األحداث إلثبات الكفيلة الوسائل وحتديد ،للعمل ملف تكوين املدقق على متلي إذ معايريها، ظل يف
 القوائم عناصر من والتحقق املؤسسة هبا تقوم اليت العمليات بفحص والقيام ،والغش األخطاء كشف  ورائها من
 .هلا املالية

 كل  على الضروري من ابت لذا التدقيق، عملية يف املستغرق الوقت عن فعليا ماداي دليال تعترب :العمل أوراق -1
 :أهنا على العمل أوراق تعريف مت.التقرير لكتابة أساسية ركيزة العتبارها األوراق هبذه االهتمام مدقق

 اليت واإلجراءات والطرق ، عمل به قام ما إلظهار املدقق بواسطة جتميعها يتم اليت والقرائن األدلة كل  تشمل -
 والقرائن التقرير إعداد يف إليها يستند اليت األسس املدقق لدى يكون وبواسطتها ، إليها توصل اليت والنتائج اتبعها،
 .الفحص عمليات  أثناء املهنية العناية إتباع على والدليل به، قام الذي الفحص ملدى

 بغية بياهنا اآلتية األسئلة طرح األخري هذا على ينبغي املدقق، قبل من ملفها وتكوين التدقيق عملية إطار يف
 هي األسئلة هذه التقرير، وإلعداد حمددة ألغراض عليه يستند للعمل أوراق تكوين يف واملسامهة لديه الرؤى توضيح
 :التايل النحو على

 ؟ املؤسسة أنشطة هي ما -

 املؤسسة؟ يف والوظائف العمليات أنشطة خمتلف عن املسؤولون األشخاص هم من -

 املؤسسة؟ أنشطة على املطبق القانوين والنظام اهليكل ما هو-

 الوظائف؟ مستوى على املطبقة التقنية الوسائل ما هي-

                                                           

 .135 ص -مرجع سابق -أمحد حلمي مجعة 28 
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 :التالية النقاط يف التدقيق عمل أوراق من املتوخاة األغراض حتدد أن ميكن :العمل أوراق أغراض -2

 املتبناة واإلجراءات األسس وكذا التدقيق عملية أطوار فصول العمل أوراق توضح :املنتهي للعمل دليل -أ
 .عليها املتعارف التدقيق مبعايري االلتزام ومدى النتائج إىل للوصول

 والنتائج الداخلية الرقابة نظام لتقييم املتوخاة الطريقة العمل أوراق لنا توضح :الداخلية الرقابة نظام تقييم -ب

 .التدقيق عملية توجيه بغية ذلك، من إليها املتوصل 

 .االنتهاء غاية إىل أتديته مت الذي العمل يوضح بسجل متدان : التدقيق إجراءات تنفيذ-ج
 أخرى جهة ومن جهة من إعدادها كيفية  يف النظر إبعادة العمل أوراق تسمح :االختبار يف النظر إعادة -د

 .التدقيق لعملية الضرورية االختبارات إجراء كيفية  يف 

 .عليها استنادا التقرير كتابة  املدقق يستطيع ركيزة األوراق هذه تعترب :التقرير إعداد -و

 العمل أوراق بدراسة جديدة سنة تدقيق يف البدء عند عادة املدقق يقوم :القادمة السنوات يف التدقيق دليل-ه

 من اليت االستفسارات عن واإلجابة السابقة التدقيق عملية وعن املؤسسة عن فكرة أخذ بغية املاضية، للسنة 
 .املؤسسة إدارة إىل يقدمها أن املمكن

 الفين رأيه إلبداء املدقق إليها حيتاج اليت ،والقرائن اإلثبات أدلة لتجميع وسيلة ابعتبارها العمل أوراق أنواع -3
 :التاليتني النقطتني يف العمل أوراق أنواع بني سنميز.احملاسبية املعلومات نظام خمرجات حول

 .الدائم امللف-

 .احلالية الدورة ملف-
 العناصر التالية : علىحيتوي : الدائم امللف -1

 ما للحساابت،كل الدائمة التحاليل لتقارير،ل السنوية احلساابت الداخلية، الرقابة بنظام تتعلق واثئق عموميات،-
 .القانوين ابجلانب يتعلق ما كلو  واالجتماعي، اجلبائي ابجلانب يتعلق

 مع املسامهني بني وتوزيعها ،األسهم وعدد التأسيس بعقود يتعلق ما كل  على النقطة هذه تشتمل: عموميات -أ
 األساسية التصنيع ومراحل وأنشطتها عملياهتا يصف ما وكل للمؤسسة، الداخلي والنظام مساهم كل  حصة بيان

 بتحقيق الكفيلة التقنية والوسائل ،داخلها املسؤولني األشخاص ومراكز أمساء ذكر مع التنظيمية واخلريطة ،داخلها
 .قبلها من املرسومة اإلنتاجية اخلطة

 الداخلية الرقابة بنظام املتعلقة التقارير كل  على البند هذا يشتمل:الداخلية الرقابة بنظام تتعلق واثئق-ب
 .املديرايت والوظائف مستوى على إبجراءاهتا االلتزام ومدى ملقوماهتا مدقق وصف تقدمي مع ،املاضية للسنوات
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 موجودات من ،ابملؤسسة املتعلقة احلساابت كل  على العنصر هذا حيتوي :والتقارير السنوية احلساابت-ج
 وكذا املاضية، الثالثة للسنوات ابلنسبة التدقيق وبرامج النتائج وحساابت واألعباء النواتج وحساابت ومطالب

 .املؤسسة حبساابت املتعلقة واالستثنائية واخلاصة العامة التقارير

 ،اهلامة التحاليل بعض على الدائم ملفه يف املدقق حيتف  أن املفيد من يكون :للحساابت الدائمة التحاليل-د
 للمقارنة كسنة  احلالية السنة معطيات وأخذ ،ابلسنوات السابقة مقارنتها بغية احلساابت بعض على أجريت اليت
 األجل، طويلة الديون ،القروض، األسهم.اإلعدادية ابملصاريف املتعلقة احلساابت حتاليل تستخدم ما عادة 

 طبيعة من انطالقا أمهيتها املدقق يرى اليت احلساابت من ذلك غري واىل ،املخزوانت ين،داملور  ،املئوانتالزابئن،
 .املؤسسة نشاط

 عن والدالة الضرائب إدارة من الواردة ابلواثئق املدقق حيتف  :واجلبائي االجتماعي ابجلانب يتعلق ما كل  -ه
 اجلبائية وشبه اجلبائية ابلرقابة يتعلق ما وكل هلا، اخلضوع الواجب املعدالت وعن ،إتباعه الواجب التصاريح نظام

 مع ابلعالقات املتعلقة للواثئق ابلنسبة الشأن وكذلك ألمهيتها نظرا ،االجتماعي الضمان يف واالشرتاكات
 .داخلها االجتماعي والنظام املؤسسة داخل العمالية املنظمات

 حماضر مثل للمؤسسة، القانوين للشق املكونة العناصر على النقطة هذه حتتوي: القانوين ابجلانب يتعلق ما كل-و
 برباءة املتعلقة والواثئق الصفقات عقود أو التأمني كعقد  املؤسسة مع املربمة العقود وكذا ،اإلدارة جمللس االجتماع
 .29القانونية ابلتقارير يتعلق وما االخرتاع

 املربرة والقرائن لةاألد كافة  مجع خيص كونه  ،الدائم عن احلالية الدورة ملف خيتلف :احلالية الدورة ملف-2
 امللف هذا أبن نقول أن نستطيع لذلك التدقيق، موضوع الدورة خالل املتبناة والطرق تسجيلها، مت اليت للعمليات
 :على حيتوي

 .التدقيق لعملية تفصيلي برانمج-

 .ألرصدهتا املدعمة التحليالت وكذا للمؤسسة السنوية احلساابت -

 .التدقيق موضوع ابلدورة املتعلقة واخلاصة العامة التقارير-

 .التقييم يف املستعملة والواثئق لذلك املدعم والتقرير الداخلية، الرقابة نظام لتقييم املتبعة اخلطوات-

 .املفحوصة احلساابت عن النامجة املالحظات -

 .واملوردون العمالء كالبنوك،  املؤسسة خارج من أطراف مع متت اليت املراسالت كل-
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 .مهمته أداء أثناء املدقق صادفت اليت املشاكل -

  من محايتها خالل من األخري هذا هبا يعتين أن ينبغي ،املدقق لرأي املدعمة األوراق هذه أن إىل نشري األخري يف -
 أماكن يف حفظها طريق عن وذلك فيها، الواردة املعلومات حتريف بغية املفتعلة أو الطبيعية سواء ،األخطاء كل

 .30املدقق مكتب وتنظيم محاية تدعم إجراءات واختاذ خاصة

 والقرائن يف التدقيقاملطلب الثاين: أدلة اإلثبات 

 على واحلصول ،احملاسبية والسجالت ابلدفاتر املسجلة البياانت عدالة من التأكد هو التدقيق هدف إن 
 اومركزه النقدية اوتدفقاهت ،املؤسسة أعمال نتيجة عن الفحص موضوع املالية القوائم داللة مدى عن حمايد فين رأي
 .ذلك من متكنه قرائن أو أدلة له يتوافر أن جيب الرأي إبداء احلساابت مدقق يستطيع  ولكي .املايل

  تشرتك مجيعها لكن ،القرينة أو الدليل مفهوم تناولت اليت التعاريف تعددت لقد القرينة: أو الدليل مفهوم -1
 وابلتايل الربهان تقدم وهي،  عليه متنازع موضوع عن معني حكم إىل للوصول الفرد عليه يعتمد ما كل  متثل أهنا يف

 .موضوعية أسباب على القائم املطلوب احلكم وإصدار السليم االعتقاد تكوين يف املسامهة

 جديل. موضوع يف معني قرار اختاذ من لتمكينه ،اإلنسان لعقل تقدم اليت احلقائق مجيع متثل أهنا :آخر تعريف
  املدققحكم  تقدير إىل تعود بينها واملفاضلة ،عليها االعتماد  ودرجة والقرائن األدلة قوة مدى تقدير إن -

  األخذ من البد كان   ،عليها االعتماد ودرجة بقوهتا تتفاوت األدلة أن ومبا واملهارة، اخلربة على املبين الشخصي
 :القرائن بني للمفاضلة التالية ابالعتبارات

 الفعلي اجلرد يستلزم الفعلي فالوجود ،القرائن على احلصول يف يتبع الذي األسلوب ومناسبة صالحية -أ
 .املصادقات تستجوب اخلارجية واإلقرارات

 فهناك : القرائن طبيعة-ب

 .واالستنباط الشخصي التفسري على تعتمد وال التأويل حتتمل ال اجيابية قرائن -

 نتيجة عليها حيصل اليت كتلك  ،املدقق قبل من الشخصي والتفسري االجتهاد على تركز اليت فهي ذاتية قرائن -
 .التدقيق حتت النشاط يف الداخلية الرقابة ألنظمة فحصه عند يقوم اليت االستفسارات

 االعتماد ودرجة قوهتا يف أقوى تكون ،املدققون عليها حيصل اليت القرائن إن: القرينة على احلصول كيفية-ج
 .اإلدارة من وخباصة الغري من عليها حيصل اليت ذلك من عليها

                                                           

 .128-125ص ص -مرجع سابق -حممد هتامي طواهر  30 



مفاهيم عامة حول التدقيق                                                       الفصل األول                                    

 

31 
 

 تكون قد ،غاايهتا القرينة تؤدي حىت جدا هام الوقت عنصر إن :القرينة على للحصول املناسب التوقيت-د
 يتناسب ال وقت يف املدقق عليها حيصل عندما وقوهتا داللتها تفقد أهنا إال ،عليها االعتماد ودرجة داللتها يف قوية
 .الفحص اتريخ مع

 مجعه أثناء يف مجة صعوابت يواجه املدقق أبن البال على بيغي ال أن جيب : والقرائن األدلة مجع صعوابت -2
 يلي: ما الصعوابت هذه ومن احملايد الفين رأيه إبداء عند عليها يركن اليت ،والقرائن لألدلة

 ؛املستعملة احملاسبية النظم وكفاية صحة عدم -أ

 ؛خاطئة نظرة التدقيق لعملية ينظرون ألهنم املوظفني قبل من التعاون عدم-ب

 ؛العمليات عدد كرب  بسبب اإلحصائية العينات استعمال إىل االضطرار-ج

 ق؛املدق هبا يقوم اليت العمليات تعقيد -د

 .31األخطاء وكثرة الداخلية الرقابة نظام ضعف بسبب االختبارات نسبة تصعيد يف االستمرار-ه

 ميكن أساسية إجراءات أربعة امليداين العمل معايري من الثالث املعيار حدد :اإلثبات أدلة مجع إجراءات-3
 :كاآليت  وهي اإلثبات أدلة مجع بواسطتها

 ؛الفحص -1
 ؛املالحظة -2

 ؛املصادقات -3

 .واالستفسار االستعالم -4

 وجودها من للتحقق العميل آالت و معدات فحص يتم فمثال خمتلفة، أشكاال أيخذ أن للفحص ميكن-
 يستخدم ما غالبا الفحص أن على صحيح، بشكل تقوميه على للمساعدة املادية حالته ملعرفة املخزون ويفحص
 .املستندية ابألدلة مرتبط بشكل

 :على بناءا املستندي الدليل قوة وتتحدد

 .املستند منشأ أو مصدر -أ

 .للمدقق مباشرة أرسل قد املستند كان  إذا ما -ب

 منظمة داخل تنشأ اليت املستندات من إقناعا أكثر هي ،العميل منظمة خارج تنشأ اليت املستندات أن إذ
 .املشروع يف تعد اليت البيع رةو فات من أقوى املورد من تعد اليت الشراء ففاتورة ،العميل
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 املدقق هتم اليت امللموسة العناصر فمعظم ،اإلثبات أدلة على للحصول مباشرة طريقة فهي املالحظة أما
 متت ما مقارنة خالل من الكمال، أو الشمول هدف حتقيق أجل من املالحظة وتستخدم للمالحظة، خاضعة
 حيتاج مثال، املخزون ،كتسعري معينة قيمة املوجودات هذه إعطاء أن إال ،العميل بدفاتر مسجل هو مبا مالحظته

  معرفة إىل

 تذكر،يستخدم فائدة بشأهنا املالحظة تقدم ال وهنا عموما، املقبولة احملاسبية واملبادئ ابألسعار املدقق 
 تستخدم ملصادقاتاف معينة، التزامات أو أصول أو املال رأس أسهم وجود من للتحقق كإجراء  املصادقات املدقق
 دليال توفر املصادقات هذه اخلوان...الدائنني أو املدينني وحساابت البنك يف النقدية وجود من للتحقق عموما
 .مباشرة املدقق إىل وسلمت العميل منظمة خارج أنشئت ألهنا كبرية،ذلك  درجة إىل عليه االعتماد ميكن لإلثبات

 موظفي إجاابت وان التدقيق، خطوات من خطوة أي لدى العميل، موظفي إىل عادة االستفسار ويوجه
  واملالحظات الفحص عن تنتج اليت اإلثبات أدلة من صالحية أقل تكون ،االستفسار عن الناجتة الشفهية العميل

 يطلب املدقق التعبري عن هذه عليها أحياان، وكثريا ما االعتماد إىل يضطر املدقق فان ذلك ومع واملصادقات،
 .32اخلطية اإلقرارات ةبطريق الشفهية اإلجاابت 

 املدقق تقرير املطلب الثالث:

 لنتيجة ومتثيلها ،املالية القوائم عرض عدالة حول الرأي إبداء يف يتمثل التدقيق خلدمات النهائي اهلدف إن 
 فقط تتحدد الشأن هذا يف املدقق مسؤولية إن آخر مبعىن أو النقدية، والتدفقات املايل اومركزه املؤسسة أعمال
 .التدقيق تقرير صورة يف عنه عرب الذي برأيه جاء ما حبدود

 ،املالية القوائم وصدق بدقة يشهد أو يضمن ال املدقق أن يعين املالية، القوائم عدالة حول الرأي إبداء وان
 يف تستند بياانهتا من كثريا  أن حيث احملاسبية، العمليةطبيعتها مع  مع يتفق املالية القوائم عدالة رأيه يف إن بل

 .عموما املقبولة احملاسبية املبادئ من مستمدة شخصية أحكام إىل قيمتها حتديد

 تكون ما وعادة التالية، املدقق لتقرير األساسية العناصر 13 رقم الدويل املعيار تضمن :التقرير عناصر -1
 :التايل ابلرتتيب

 ؛التقرير عنوان -أ

 .التقرير هلا املوجه اجلهة -ب
 :وتشمل التمهيدية، الفقرة -ج
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 .املدققة املالية ابلبياانت تعريفا -

 .املدقق ومسؤولية املنشأة إدارة مسؤولية حيدد بياان -

 (:التدقيق طبيعة لتوضيح) النطاق فقرة -د

 .املناسبة الوطنية معايري أو الدولية التدقيق معايري إىل اإلشارة -

 .احلساابت مدقق به قام الذي للعمل وصفا  -
 .املالية القوائم حول الرأي عن التعبري وتشمل الرأي فقرة -ه

 التقرير اتريخ -و

 املدقق عنوان -م

 املدقق توقيع -س
 يف مستقل مدقق مصطلح استخدام ويفضل مناسب، عنوان املدقق لتقرير يكون أن جيب :التقرير عنوان-أ

 موظفي مثل أخرى وهيئات جهات قبل من إصدارها يتم اليت والتقارير املدقق تقرير بني للتمييز وذلك ،العنوان
 .املستقل للمدقق امللزمة نفسها للشروط خاضعني غري آخرين مدققني قبل من أو ، اإلدارة جملس أو املؤسسة

 وعادة احمللية واألنظمة ،االرتباط شروط تطلبه ما حبسب مناسب بشكل التقرير يوجه أن جيب :التقرير توجيه-ب
 .املالية قوائمها تدقيق يتم اليت الشركة إدارة جملس أو الشركة مسامهي إىل التقرير يوجه ما

 وأن ،ةاملؤسس إدارة مسؤولية من هي وإعدادها املالية القوائم أبن التقرير يف يبني أن جيب :االفتتاحية الفقرة-ج
 .القوائم هذه بعدالة الرأي إبداء هو فقط املدقق ومهمة دور

 :التايل الشكل املدقق تقرير يف التمهيدية الفقرة أنخذ أن وميكن

 النقدية والتدفقات الدخل وقائمة 2003 /31/12 يف هي كما...  للشركة املرفقة العمومية امليزانية بتدقيق اقمن لقد
 مسؤوليتنا و        ،الشركة إدارة مسؤولية من هي املالية القوائم هذه إن التاريخ، ذلك يف املنتهية للسنة هبا املتعلقة
 .تدقيقنا على اعتمادا املالية القوائم هبذه الرأي إبداء هي

 قد التدقيق عملية أن التصريح عرب ،التدقيق عملية نطاق إىل املدقق تقرير يشري أن جيب :التدقيق نطاق فقرة-د
 على املدقق قدرة إىل النطاق كلمة  وتشري الوطنية، واملمارسات للمعايري وفقا أو الدولية التدقيق ملعايري وفقا متت
 .التدقيق بعملية احمليطة الظروف ضوء يف ضرورية أصبحت اليت التدقيق  إجراءات اجناز

 أتكيد على للحصول ونفذ خطط قد التدقيق أن يوضح بياان التقرير يتضمن أن فضال عن ذلك جيب
 .اجلوهرية األخطاء من خالية املالية القوائم أبن ،معقول
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 :يلي ما على تشمل التدقيق أعمال أبن تقريره يف املدقق يذكر أن جيب كما

 ؛املالية ابلقوائم الواردة  االفصاحات و والقيم للمبالغ املؤيدة للقرائن االختباري الفحص-أ

 ؛املالية القوائم إعداد يف املستخدمة احملاسبية املبادئ تقومي -ب

 .املالية القوائم إلعداد  هبا قامت اليت احملاسبية التقديرات تقومي-ج
 املتطلبات مع تتفق املالية القوائم وأن املالية القوائم بعدالة رأيه بوضوح املدقق تقرير يبني أن جيب :الرأي فقرة-و

 كافة  من بعدالة متثل أو وعادلة صادقة بصورة متثل  العدالة عن آخر تعبري استخدام يتم أن وميكن .القانونية
 جوهرية تعد اليت األمور احلسبان يف أيخذ املدقق أن وتبني املعىن نفس تعطي مصطلحات وهي .اجلوهرية النواحي
 احملاسبة مبادئ أو الدولية، احملاسبة مبادئ بوساطة املالية والقوائم التقارير إعداد إطار حتديد ويتم .املالية للقوائم
 .عموما املقبولة

 :الرأي فقرة يبني مثال يلي فيما  ونورد

برأينا  ونتائج 31/12/2003 يف هي كما  للشركة املايل املركز وعادلة صادقة بصورة متثل املالية القوائم أن ّ 
 أو ،عموما املقبولة املعايري أو الدولية التدقيق معايري إىل وفقا ،التاريخ بذلك املنتهية للسنة النقدية وتدفقاهتا أعماهلا
     املتبعة والقوانني األنظمة مع وتتفق الوطنية املعايري

 يف أخذ قد احلساابت مدقق أبن التاريخ هذا ويبني التدقيق، أعمال اكتمال اتريخ التقرير يؤرخ :التقرير اتريخ-ه
 .املدقق وتقرير املالية القوائم على التاريخ ذلك حىت الواقعة األحداث أتثري احلسبان

 على جيب لذا ،اإلدارة قبل من املعدة املالية ابلقوائم التقرير إصدار يف مسؤوليته تنحصر املدقق أن ومبا
 .املالية القوائم هلذه اإلدارة اعتماد لتاريخ سابق بتاريخ التقرير يؤرخ أن املدقق

 الذي التدقيق مكتب وجود مكان ميثل والذي ،املوقع أو املدينة اسم التقرير يذكر أن جيب :التقرير عنوان-م
 .التدقيق عملية عن املسؤولية يتحمل

 ما حسب ،كليهما  أو للمدقق الشخصي االسم أو التدقيق، شركة ابسم التقرير يوقع أن جيب :املدقق توقيع -س
 .33التدقيق عملية مسؤولية تتحمل ألهنا نظرا الشركة ابسم املدقق تقرير يوقع ما وغالبا مناسب هو

 القيام نتيجة ،إليها يتوصل اليت النتائج الختالف تبعا املالية القوائم يف املدقق رأي اختالف إن  التقارير أنواع -2
 يتوصل اليت الشخصية األحكام مع منها كل  يتفق ،الرأي إبداء تقارير من متعددة أنواع وجود يعين التدقيق بعملية
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 أربعة إصدار على العرف جرى وقد املايل، ومركزه املشروع لنشاط القوائم هذه متثيل عدالة مدى خبصوص إليها
 :كاآليت  هي احلساابت مدقق تقرير يف اآلراء من أنواع

 ؛النظيف التقرير -أ

 ؛التحفظي التقرير -ب

 ؛السالب التقرير -ج

 .الرأي إبداء عدم تقرير -د

 وكذلك عليها املتعارف التدقيق معايري حتكم اليت املفاهيم مع متاما يتفق الرأي إبداء تقارير أنواع تعدد إن
 يف الرأي إبداء وجوب على تنص أهنا حيث. التعدد هذا إىل مباشرة بطريقة تشري واليت الدولية، التدقيق معايري
 اإلشارة جيب واحدة كوحدة  املالية القوائم على الرأي إبداء ميكن ال اليت األحوال ويف ،واحدة كوحدة  املالية القوائم
 ،املدقق هبا يقوم اليت اخلدمة خصائص األحوال مجيع يف التقرير يوضح أن وجيب .ذلك إىل أدت اليت األسباب إىل

 .اخلدمة هذه أداء نتيجة عاتقه على تقع اليت املسؤولية مدى إىل اإلشارة مع وطبيعتها

 بدون أو ،بتحفظات املقيد غري التقرير أو ،املطلق التقرير اسم النظيف التقرير على يطلق النظيف التقرير -أ
 ،املايل املركز يف والتغريات العمليات ونتائج املايل املركز بعدالة تعرض املالية القوائم أن التقرير هذا ويبني حتفظات
 .عموما املقبولة احملاسبية املبادئ مع ابالنسجام

 تطبيقها وطرق ،حملاسبية املبادئ يف التغريات أتثري حتديد مت قد أنه ضمنيا النظيف الرأي أيضا ويشري
 .املالية القوائم يف مناسب بشكل عنها واإلفصاح

 املالية قوائمها ختضع اليت املشروعات نظر وجهة من قبوال الرأي إبداء تقارير أكثر من التقرير هذا ويعد
 .التدقيق خلدمات أدائهم عند يققاملدق بوساطة إصدارا التقارير أكثر ومن للتدقيق،

 املستقبل يف أبعماهلا تستمر سوف ةاملؤسس أن ابفرتاض عادة يتم املالية القوائم إعداد أن املعروف من
  بشكل حتجيمها أو أعماهلا تصفية إىل احلاجة أو النية ةاملؤسس لدى ليس أبنه يفرتض ذلك على وبناءا املنظور،
 افرتاض أساس على املالية البياانت إعداد الواجب من يكون فقد احلاجة أو النية هذه مثل وصلت إذا أما كبري،
 الدويل املعيار ولكن املشروع ابستمرار الشك حال يف نظيف تقرير إصدار ويتم ، األساس هذا عن واإلفصاح آخر
 أتكيدية فقرة إبضافة تقريره املدقق يعدل احلالة هذه ويف .املالية القوائم يف كافيا  اإلفصاح يكون أن اشرتط 13 رقم

 األمور يبني املالية والقوائم البياانت يف إيضاح إىل وتشري املشروع استمرار مشكلة على الضوء تسلط ،للتقرير
 :التالية
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 ؛املنظور املستقبل يف الشركة استمرارية حول الشك ظهور إىل أدت اليت األسباب -

 حتقيق أو ابلتزاماهتا الوفاء على قادرة تكون ال قد وأهنا االستمرار على الشركة قدرة يف جوهراي شكا هناك إن -
 ؛االعتيادي نشاطها خالل أصوهلا

 واخلصوم األصول مبالغ تصنيف أو بتحصيل متعلقة تعديالت أية على تشتمل ال ،املالية القوائم أبن اإليضاح -
 .أعماهلا يف االستمرارية من الشركة تتمكن مل لو فيما ،ضرورية تكون قد واليت

 أو هلا واليت ،التالية احلاالت إحدى وجود لدى نظيف رأي إبداء من املدقق يتمكن ال قد املتحفظ التقرير -ب
 :املالية القوائم على جوهري أتثري املدقق، لتقدير وفقا هلا يكون قد

 .املدقق عمل لنطاق حتديد هناك -

  القوائم حول اإلدارة مع اتفاق عدم هناك -

 الوقت ويف ،متحف  غري رأي إصدار املناسب غري من أبنه املدقق يقرر عندما املتحف  الرأي إصدار ويتم
 حجب تتطلب لدرجة ،وشامال جوهراي التدقيق نطاق حتديد أو اإلدارة مع االتفاق عدم أتثري يكون ال نفسه
 .ابلتحف  تتعلق اليت األمور لتأثري    استثناء   بكلمة املتحف  الرأي عن التعبري ويتم .معارضا رأاي أو الرأي

 كذلك  مرة ألول الشركة تدقيق عند هبا يقوم أن املدقق على جيب اليت اإلجراءات 28رقم  الدويل املعيار يبني
 :التايل من للتحقق ومالئمة فيةكا  أدلة أو قرائن على حيصل أن املدقق على جيب أنه املعيار هذا يف جاء

 ؛احلالية للسنة املالية القوائم على جوهري أتثري هلا ،تضليل أو حتريفات على حتتوي ال االفتتاحية األرصدة إن -

  اقتضت إذا تعديلها مت قد أنه أو احلالية للفرتة صحيحة بطريقة تدويرها مت السابقة للفرتة اخلتامية األرصدة إن -

 ؛الضرورة 

 السياسات يف التغريات أتثري احتساب مت أنه أو ،السابقة الفرتة يف املطبقة احملاسبية السياسات إتباع يف الثبات -
 .سليمة بطريقة عنها واإلفصاح احملاسبية

 عادة املدقق ويصدره العكسي، أو املعارض التقرير اسم التقرير هذا على يطلق  (السالب) املعارض التقرير -ج
 احملاسبية للمبادئ طبقا عادال، متثيال املايل ومركزه املشروع أعمال نتيجة املالية القوائم فيها متثل ال اليت األحوال يف

 وجيب املالية، القوائم على كبرية  نسبية أمهية ذات التحفظات تكون أن جيب التقرير هذا وإلصدار عموما، املقبولة
 حتفظات لديه تكون أال جيب وكذلك املعارض،  الرأي لتربير الالزمة والرباهني األدلة على حيصل أن املدقق على
 .نطاقه أو التدقيق عملية مبجال تتعلق أمهية ذات
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 وتتشابه التدقيق نطاق تغطي الثانية الفقرة متهيدية، األوىل الفقرة: فقرات أربع من املعارض التقرير ويتكون
 بيان مع املعارض الرأي أسباب على حتتوي إيضاحية وفقرة .النظيف التقرير فقرات مع الفقرتني هاتني عبارات
 املايل املركز متثل ال املالية القوائم أن على فيها ينص اليت الرأي فقرة مث.املالية  القوائم يف األسباب هذه أتثري

  املركز هذا يف والتغريات أعمال ونتيجة  للمشروع
 .احملاسبة مبادئ متاثل إىل اإلشارة دون عموما، املقبولة احملاسبية للمبادئ طبقا

 فيها يتمكن ال اليت األحوال يف ،الرأي إبداء عدم تقرير إصدار عادة يتم( الرأي حجب)  الرأي إبداء عدم -د
 رأيه إلبداء الالزمة والرباهني األدلة على للحصول استخدامها ضرورة يرى اليت التدقيق إجراءات تطبيق من املدقق
 :كاآليت  هي الرأي إبداء عدم أسباب أهم إن.املالية القوائم يف

 بسبب سواء املالية القوائم عدالة حول رأي تكوين من للمدقق ميكن ال ،التدقيق لنطاق جوهري حتديد وجود -
 ؛نفسه املدقق أو إرادهتا عن خارجة ظروف بسبب أو النطاق، هذا على ةاملؤسس تضعها اليت الصعوابت

 اجلسامة لدرجة من يكون قد أو نتيجة أو معني عنصر مبلغ حول االعتيادي غري التأكد عدم من حالة وجود -
 ؛املالية القوائم عدالة حول رأي تكوين على القدرة عدم -

 .احلساابت مدقق استقاللية عدم -

 مسؤولية وحتديد ،التدقيق بعملية للقيام املدقق تعيني تبني األوىل الفقرة: ثالث فقرات من التقرير ويتكون
 الفقرة مث ، الرأي إبداء عدم إىل ابملدقق حدث اليت األسباب توضح الثانية الفقرة املالية، القوائم إعداد عن اإلدارة
 .  34الرأي حجب فيها يتم اليت

 

 املطلب الرابع: عالقة التدقيق بنظام الرقابة الداخلية

 تتمثل عالقة التدقيق بنظام الرقابة الداخلية فيما يلي:
 الضبط) الداخلية الرقابة نظام وضع مسؤولية اإلدارة تستعملالداخلية: الرقابة أنظمة جتاه اإلدارة مسؤولية -1

 هو ،الداخلية الرقابة نظام وتقومي وتنفيذ تعميم أبن األمريكية البورصة هيئة تبني حيث عليه واحملافظة ، (الداخلي
 تقوم ةاملؤسس أبن ومنطقي معقول بتأكيد املسامهني تزويد هو ذلك من والغاية ،اإلدارة عاتق على يقع هام التزام
 ،املستخدمة الرقابية اإلجراءات بعض تعديل وكذلك املرجوة األهداف حيقق أنه من للتأكد ،الداخلية الرقابة مبراقبة
 من جزء الداخلية الرقابة أن الكتاب رأي وحسب. ةاملؤسس نشاط مراقبة تستطيع حىت الظروف الختالف وفقا

                                                           

 .360 -333 ص ص -مرجع سابق 34 
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 الداخلية الرقابة حتل أن ميكن ال وعليه الداخلي التدقيق عن مستقل بشكل ويعمل ،ةاملؤسس يف اإلداري العمل
 .الداخلي التدقيق حمل

 الرقابة أنظمة وتقييم بدراسة الداخلي املدقق يقوم :الداخلية الرقابة أنظمة جتاه الداخلي املدقق مسؤولية -2
 معهد عن الصادرة ،الداخلي للتدقيق املهنية املمارسة معايري نصت لقد، حتسينها على العمل بقصد الداخلية
 وفعالية ةكفاء  وتقومي فحص الداخلي التدقيق عمل جمال يتضمن أن جيب أنه على ،أمريكا يف الداخليني املدققني
 .متانتها درجة على واحلكم ،ةاملؤسس يف الداخلية الرقابة أنظمة

 أن كما  ،الداخلية الرقابة لنظام فهم على احلصول القانوين احملاسب على فان وكفؤ فعال تدقيق عمل ألجل
 الرقابة وفهم دراسة يتطلب( اخلامس املعيار)  األمريكية التدقيق معايري من الثاين ومعيار الدولية التدقيق معايري
 :التالية اخلطوات إتباع املدقق فعلىذلك  وألجل الداخلية

 الحقا؛ شرحها سيتم واليت له خطط ما حسب يعمل النظام هذا كان  وإذا الداخلية، الرقابة نظام فهم -1

 الرقايب؛ النظام هيكل العمل أوراق يف التوثيق -2

 قبله؛ من املقبول األعلى احلد حتديد أي املدقق قبل من املتوقعة الرقابة خماطر مستوى( حتديد) تقرير -3

 الرقابة؛ خماطر مستوى حتديد وإعادة الداخلية الرقابة لنظام( فحص)اختبار عمل -4

 الرقابة؛ خماطر مستوى توثيق -5

 .التفصيلي التدقيق تصميم -6

  : الداخلية الرقابة أنظمة جتاه اخلارجي املدقق مسؤولية -3
 وهو ،الداخلية الرقابة وفعالية ةكفاء  تقومي هي اخلارجي املدقق عمل منها ينطلق اليت البداية نقطة إن 
 الرقابة نظام كان  كلما  وعليه ،والعينات االختبارات نسبة حتديد يف التدقيق برانمج عليه ليمي الذي األساس
 العينة حجم وعلى اإلثبات وقرائن أدلة على احلصول يف أسلوبه على املدقق اعتماد زاد كلما  ،متينا الداخلية
 رأي تقدمي رئيسية بصورة هدفه ألن. املختارة العينة حجم زايدة إىل املدقق سعى كلما  ضعيف كان  ، وكلمااملختارة

 .35عامة بصورة املالية البياانت يف
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 خالصة الفصل:

وقتنا احلايل، حيث بدأت أمهيته تزداد وأدرك الكثريون أمهية  إىللقد عرف التدقيق تطورا كبريا منذ ظهوره  
أن هناك ما  إاللعملية التدقيق يزداد، ورغم أمهيته البالغة ولذلك أصبح االجتاه احلديث  ،اخلدمات اليت يقدمها
 وذلك ابرتكاب املدقق بعض األخطاء أحياان. ،يعرقل مسار تطوره

 وإبداء ،هو أن يقوم املدقق مبمارسة مهامه وبذل العناية املهنية الكافية ،اهلدف األساسي من التدقيق إن
املايل للمؤسسة االقتصادية اليت يقوم بتدقيقها، وهذا ما يتطلب من  رأيه الفين احملايد يف نتائج األعمال واملركز
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كما أن هذه األدلة والقرائن تعد   ،تؤكد له وتقنعه بسالمة وعدالة رأيه اليت ،املدقق احلصول على األدلة والقرائن
 عند معارضته يف رأيه. إثباتمبثابة دليل 
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 متهيد:
 وظائف تقسيم إىل أدى عملياهتا، وتنوع نشاطها رقع واتساع حجمها وكرب املؤسسات أصناف تعدد إن
 رسم املؤسسات تستطيع وتضافرها ابنسجامها إذ معينة، وظائف منها كل  مديرايت،تغطي شكل يف نشاطها
 ابعتماد يكون بيانه أتى ما تنفيذ أن بيد أهدافها، حيقق مبا السياسات هذه تنفيذ ومتابعة سياستها، جتسد خطط
 .الداخلية للرقابة نظام

 يعتمد ما عادة الداخلي املدقق فان حتدث اليت العمليات كل  فحص يتضمن ال الداخلي التدقيق ألن نظرا
 ابختبار القيام يتم للنظام، املدقق يعطيها أن ميكن اليت والوثوق االعتماد درجة لتحديد الداخلية الرقابة نظام على

 اليت التدقيق اختبارات حتديد قبل أنه القول معه ميكن الذي األمر وهو.األساسية الرقابة لنقاط الرقابية اإلجراءات
 التحليلي الفحص عن مالحظاته جبانب الداخلية الرقابة نظام وتقييم فحص يتم أن جيب هبا، القيام املدقق حيتاج

 .التفصيلي

 النقاط الداخلية،يشمل الرقابة يف احلديثة االجتاهات على  الضوء إلقاء إىل الفصل هذا يهدفولذلك  
 :التالية

 الداخلية؛ الرقابة نظام ماهية: األول املبحث

 ومقوماته؛ الداخلية الرقابة نظام مكوانت:الثاين املبحث

 .الداخلية الرقابة نظام وتقييم دراسة: الثالث املبحث
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 نظام الرقابة الداخليةاملبحث الثاين:ماهية 
 حتديد جمال يف املدقق عليها يعتمد اليت اهلامة الرئيسية مالنظ من مؤسسة أي يف الداخلية الرقابة نظام يعترب

 اجلزئي التدقيق أو الكامل التدقيق أسلوب سيتبع كان  إذا ما حيث ومن، تدقيقه لربانمج األساسية اخلطوات
 .املؤسسة يف الداخلية الرقابة نظام ضعف أو قوة مدى على ذلك ويعتمد عمله نطاق وحتديد

 وعوامل حتديد نطاقها املطلب األول: مفهوم نظام الرقابة الداخلية
 الداخلية: تعريف نظام الرقابة -1
البعض منها   لذلك سنورد اليت مر هبا  بتعدد مراحل التطور التعاريف اليت تناولت نظام الرقابة الداخلية تعددت -

 :كاآليت
 التنظيمو   تخطيطال تشمل الداخلية الرقابة فان ،القانونيني للمحاسبني األمريكي املعهد تعريفات ألحد وفقا  -

 واختبار اأصوهل على للمحافظة ةاملؤسس داخل تستخدم وإجراءات وسائل من به يرتبط ما وكل ابملؤسسة اإلداري
 اإلدارية السياسات تنفيذ وتشجيع أعماله، يف ةالكفاء وتنمية عليها االعتماد ودرجة  احملاسبية البياانت دقة

 .36املرسومة
اخلطة التنظيمية وكل الطرق واملقاييس مدين، فنظام الرقابة الداخلية هو حسب املعهد الكندي للمحاسبني املعت -

 تشجيع فعاليةان دقة وصدق البياانت احملاسبية مع ضمو املعتمدة داخل املؤسسة من أجل محاية األصول، 
 .37اإلبقاء على احملافظة على السري وفقا للسياسات املرسومةكذلك االستغالل، و 

 :أبهنا الداخلية الرقابة( 315) الدويل التدقيق معيار يف الدويل والتأكيد التدقيق معايري جملس يعرف -

 حتقيق بشأن معقول أتكيد لتوفري اآلخرين واملوظفني واإلدارة ابلرقابة املكلفني أولئك قبل من وتنفذ تصميم عملية
 :يلي مبا يتعلق فيما ةاملؤسس أهداف

                                                 ؛                          املالية البياانت تقدمي موثوقية- 
  العمليات؛                                                                                   وكفاءة فاعلية- 

 .املطبقة واألنظمة للقوانني االمتثال- 
                                                                          

                                                           

 .26ص-2011-األوىل الطبعة-األردن-وموزعون انشرون زمزم-أصول املراجعة-هيبة أبو حممد طلبة حامد36 
 .84ص-مرجع سابق -هتامي طواهرحممد 37 
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 من أي حتقيق هتدد اليت احملددة العمل خماطر لتناول وتنفيذها تصميمها يتم الداخلية الرقابة أن ذلك ويتبع
 .38األهداف هذه

 حلماية أصوهلا وموجوداهتا وللتأكد واإلجراءات اليت تستخدمها املؤسسة يقصد ابلرقابة الداخلية كل الوسائل -
 .الفعالية وحتقيق املؤسسة يف اإلنتاجية الكفاءة ولرفع واإلحصائية احملاسبية البياانت ودقة صحة من

 لتحقيق املؤسسة والتوجيه تستخدمها الرقابة أنظمة من موحدة جمموعة عن عبارة الشامل الرقابة نظام إن
 .39األمور حتري على تعمل أو توجيهية أو وقائية الرقابة تكون أن وميكن. وغاايهتا أهدافها

 :بقصد اإلدارة تضعها اليت املالية وغري املالية الرقابية النظم جمموعة أهنا من: كذلك  عرفت وقد -

 ؛                                                            وسليمة فعالة بطريقة املؤسسة نشاط تسيري- 

                                               والقانونية؛ اإلدارية ابلسياسات االلتزام من التأكد- 

                                                     ؛وفعالية بكفاءة استعملت وأهنا املوجودات، على احملافظة- 

  ممكن.                                                         حد أقصى إىل السجالت ودقة اكتمال أتمني- 

 أن كما  الداخلية الرقابة لنظام فهم على احلصول القانوين احملاسب على فان وكفء فعال تدقيق عمل ألجل
 الرقابة وفهم دراسة وألجل ،(اخلامس املعيار)  األمريكية التدقيق معايري من الثاين ومعيار الدولية التدقيق معايري

 :التالية اخلطوات إتباع املدقق فعلى الداخلية

 الحقا؛ شرحها سيتم واليت له خطط ما حسب يعمل النظام هذا كان  وإذا الداخلية، الرقابة نظام فهم -
                                                            الرقايب؛ النظام هيكل العمل أوراق يف التوثيق -

    قبله؛ من املقبول األعلى احلد حتديد أي املدقق قبل من املتوقعة الرقابة خماطر مستوى( حتديد) تقرير -

                          الرقابة؛ خماطر مستوى حتديد وإعادة الداخلية الرقابة لنظام( فحص)اختبار عمل -

                                                                     الرقابة؛ خماطر مستوى توثيق -
                                                            .40تفصيلي تدقيق تصميم - 
 :الداخلية الرقابة ونطاق مفهوم حتديد عوامل -2

                                                           

 .204ص - 2012 -األوىل الطبعة- ألردنا – صفاء دار-للتدقيق الدولية للمعايري وفقا والتأكيد التدقيق إىل املدخل -أمحد حلمي مجعة 38 
 

 .121ص -مرجع سابق-خلف عبد هللا الوردات 39 
 .81ص-مرجع سابق -هادي التميمي 40 
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 أمهها الرئيسية والعناصر العوامل من جمموعة على بناءا مؤسسة أي يف الداخلية الرقابة وحجم نطاق  يتحدد
 :يلي ما

 النشاط وحجم املؤسسة حجم هو الداخلية الرقابة وحجم نطاق حتدد اليت اهلامة العوامل من املؤسسة: حجم -أ
 نشاطا متارس اليتف احلجم، كبرية  أو متوسطة  إىل احلجم صغرية ةمنشأ من النظام هذا خيتلف حيث ارسهمت الذي

 احلجم كبري  داخلية رقابة  نظام بالئمه احلجم وكبري متعددا نشاطا متارس اليت وأما حمدودا نظاما بالئمه حمدودا
 من حيتويه وما إجراءات من النظام هذا يتضمنه ما حيث من األنشطة هذه عناصر كل  يغطي بشكل ومتكامل
 وحتديد لألعمال منظم تقسيم خالل من معينة وخربات كفاءات  من تنفيذه على يقوم وما خمتلفة مراحل

 .املؤسسة يف اإلدارية املستوايت خمتلف يف والسلطات للمسؤوليات

 طبيعة حتديد جمال يف هاما دورا املؤسسة نشاط طبيعة تلعب حيث:املؤسسة وتبعية النشاط طبيعة -ب
 عن إجراءاته حيث من النظام هذا فيها خيتلف التجارية ةفاملنشأ وخطواته ومراحله الداخلية الرقابة نظام وإجراءات
 األعمال تنفيذ مراحل أن كما.  املختلفة األنشطة من ذلك غري إىل الزراعية  عن أو أواخلدمية الصناعية املؤسسة

 هذه من لكل املالئمة الرقابة إجراءات اختالف من عليها يرتتب مما آلخر نشاط من ختتلف األنشطة وأداء
  .األنشطة

 العملية تتمثل و املؤسسة يف  الداخلية الرقابة إجراءات ختتلف حيث:املؤسسة يف اإلنتاجية العملية مراحل -ج
 إجراءات يتطلب مما مراحل عدة يف العملية هذه  تتمثل آخر مشروع عن واحدة مرحلة يف له ابلنسبة اإلنتاجية

 .املراحل هذه طبيعة يالءم خاص نوع من وإدارية فنية خربات إىل وحيتاج وتفصيال مشوال أكثر داخلية رقابة

 اإلنتاجية املراحل نظام على يعتمد الذي الصناعي املشروع يف الداخلية الرقابة إجراءات ختتلف أخرى انحية ومن
 .اخلاصة اإلنتاجية األوامر نظام على إنتاجه يف يعتمد الذي  مشروع عن

 يف هاما دورا والبشرية املادية ومواردها املؤسسة إمكانيات تلعب حيث :والبشرية املادية املؤسسة إمكانيات -د
  الفرصة فان وكافية كاملة  بصورة املوارد هذه توافر فعند  وإتقان بكفاءة وتنفيذه الداخلية الرقابة نظام تصميم جمال
 تعيني إمكانية جانب إىل إعدادها تكلفة عن النظر بصرف الداخلية للرقابة متكامل نظام وضع يف للمؤسسة تتاح

 أخرى انحية ومن. أهدافه حتقيق فان وفاعليته لكفاءته ضماان النظام تنفيذ على لإلشراف العالية البشرية الكفاءة
 حتقيق أو النظام هذا تنفيذ جناح على يساعد ال والكايف املالئم ابلقدر والبشرية املادية اإلمكانيات توافر عدم فان

  .الفعالة املطلوبة ابلدرجة أهدافه
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 اخلاصة والتشريعات والقوانني املشروع يف الداخلية النظم تلعب حيث والتشريعات: والقوانني النظم -ه
 املالئمة الداخلية الرقابة إجراءات طبيعة حتديد جمال يف هاما دورا الدولة أو القطاع مستوى على والعامة ابملؤسسة

 املختلفة وعالقته املشروع داخل العمل طبيعة حتكم اليت والتشريعات والقوانني النظم وهذه تتفق واليت للمؤسسة،
 .41أخرى انحية من األخرى القطاعات أو القطاع نفس داخل األخرى وابملشروعات انحية، من الدولة أبجهزة

 وحدودها املستخدمة يف نظام الرقابة الداخلية املطلب الثاين: الزسائل
 اآلتية بغية حتقيق أهدافه وهي كاآليت: واحلدود يعتمد نظام الرقابة الداخلية على الوسائل 

 نظام الرقابة: وسائل -1

القرارات  إىلوجود خطة تستجيب يف مجيع األحوال  ضرورةأمجعت التعاريف السابقة على اخلطة التنظيمية: -أ
تبىن هذه اخلطة على ضوء حتديد األهداف  إذاليت تتخذ حماولة توجيهها مبا خيدم مصلحة وأهداف املؤسسة، 

منها وعلى االستقالل التنظيمي لوظائف التشغيل، أي ما جيدد بوضوح خطوط السلطة واملسؤولية  املستوحاة
أن االستقالل التنظيمي يتطلب االنفصال بني الوظائف للمديرايت اليت تتكون منها املؤسسة، وابلرغم من  اإلدارية

 تدفق منتظم للمعلومات. إىلأن عمل مجيع املديرايت جيب أن ينسق حبيث يؤدي  إال
                      أن العناصر األساسية اليت جيب أن تكون يف اخلطة التنظيمية هي كاآليت: إىل نشري

 حتديد األهداف الدائمة للمؤسسة؛ -
 ديد اهليكل التنظيمي للمؤسسة، وخمتلف أجزائه مع إبراز العالقة التسلسلية واملهنية بني خمتلف األنشطة؛حت -
 حتديد املسؤوليات ابلنسبة إىل كل نشاط؛ -
 تعيني حدود ورحابة املسؤوليات ابلنسبة إىل كل شخص. -

 عرب النقاط التالية:               إال أن مساهم هذه الوسيلة يف حتقيق أهداف نظام الرقابة الداخلية يكون
 البحث عن فعالية وكفاءة العمليات التشغيلية؛ -
وجود وحدات قياس متكن من حتديد نتائج األجزاء واألنشطة املختلفة للمؤسسة سواء يف وقت إحصائي أو  -

 مايل؛
 محاية األصول من خالل تقسيم العمل املهين داخل املؤسسة. -
 :واإلجراءاتالطرق  -ب

                                                           

 .141-139ص ص  -2002-مصر - الطبعة الثانية -مصر -الرقابة واملراجعة الداخلية—مصطفىفتحي السوافري و حممود مراد  41 
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، من بني أهم الوسائل اليت تعمل على حتقيق األهداف املرجوة من نظام الرقابة الداخلية  واإلجراءاتتعترب الطرق  
فإحكام وفهم وتطبيق هاتني الوسيلتني يساعد على محاية األصول، العمل بكفاءة وااللتزام ابلسياسات اإلدارية 

خيص إدارة املؤسسة  اإلنتاج، التسويق، أتدية اخلدمات وكل مااملرسومة، إذ تشتمل الطرق على طريقة االستغالل، 
ابإلضافة إىل الطرق املستعملة يف املديرايت املختلفة األخرى سواء من انحية تنفيذ األعمال أو طريقة استعمال 

من شأهنا أن توضح بعض  إجراءاتغري ذلك من الطرق املستعملة، كما قد تعمل املؤسسة على سن  إىلالواثئق 
معني بغية حتسني أداء املؤسسة ومتكني نظام الرقابة  الداخلية من حتقيق أهدافه  إجراءالنقاط الغامضة أو تغيري 

 .42املرسومة
 املقاييس املختلفة: -ج

ة لتمكني نظام الرقابة الداخلية من حتقيق أهدافه املرسومة يف ظل مل املقاييس املختلفة داخل املؤسستستع 
 من خالل قياس العناصر التالية: حهإجناتعمل على  إدارة
 درجة مصداقية املعلومات؛ -
 مقدار النوعية احلاصل من العمليات الفعلية، -
 احرتام الوقت املخصص سواء لتحقيق مراحل الرقابة أو لعودة املعلومات املطابقة. -
 الداخلية: الرقابة حدود -2

 بني مباشرة عالقة وجود إىل( 315) الدويل التدقيق معيار يف الدويل والتأكيد التدقيق معايري جملس يشري 
 اليت رقابتها عناصرل وتبعا حتقيقها، بشأن معقول أتكيد لتوفري بتنفيذها تقوم اليت الرقابة وعناصر املؤسسة أهداف
 متعلقة الرقابة وعناصر األهداف هذه مجيع ليست أنه على واالمتثال، والعمليات املالية التقارير إبعداد تتعلق
 للمخاطر. املدقق بتقييم

 البياانت إعداد يف املتمثل املؤسسة هبدف تدقيق بعملية متعلقة هي اليت الرقابة عناصر ختتص عادة ولذ
  حسب( اجلوهرية النواحي مجيع يف بعدالة تعرض أو) وعادال صحيحا عرضا تعطي اليت اخلارجية لألغراض املالية
 ولذلك املالية،  البياانت هذه يف جوهري خطأ إىل تؤدي قد اليت املخاطر وإدارة املطبق املالية التقارير إعداد إطار
 عنصر كان  إذا ما بشأن( 315) الدويل التدقيق معيار متطلبات مراعاة ومع للمدقق، املهين احلكم إىل األمر يعود
 وتصميم اجلوهرية األخطاء خماطر تقييم عند املدقق العتبارات مناسبا أخرى، عناصر مع ابالشرتاك أو فرداي رقابة،

                                                           

 .88ص -2006 –الطبعة الثانية  – مصر -جلامعية كلية التجارةالدار ا -الرقابة واملراجعة الداخلية احلديثة-عبد الوهاب نصر 42 
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 الظروف اعتبار املدقق على احلكم هذا ممارسة عند وعيه املقيمة، للمخاطر استجابة إضافية إجراءات وأداء
 :يلي ما -مثل -والعوامل والعنصر

                               ؛                                             النسبية األمهية بشأن املدقق حكم - 

 ؛حجم املؤسسة -

                                 ؛                 وملكيتها تنظيمها خصائص ذلك يف مبا ،املؤسسة عمل طبيعة -

  ؛                                                                            املؤسسة عمليات وتعقيد تشعب -

  املطبقة؛                                                                       والتنظيمية القانونية املتطلبات -

 .اخلدمة منظمات استخدام ذلك يف مبا ،للمؤسسة الداخلية الرقابة من جزء هي اليت األنظمة وتعقيد طبيعة - 

 حباجة ليست فهي ذلك وعلى التدقيق، بعملية خاصة ليست أبهداف تتعلق رقابة عناصر للمؤسسة  وعموما
 االلكرتونية الرقابة لعناصر متقدم نظام على املؤسسة تعتمد أن ميكن -املثال سبيل على -االعتبار بعني ألخذها
 ،(الطريان جداول على للمحافظة جتارية جوية خلطوط آلية رقابة عناصر نظام مثل)  وفعالة كفؤة  عمليات لتوفري
 ضد األصول محاية على الداخلية الرقابة تشمل وقد التدقيق، لعملية مناسبة هذه الرقابة عناصر تكون ال ولكن

 .العمليات وأهداف املالية التقارير إبعداد خاصة رقابة عناصر هبا املصرح غري البيع أو االستخدام أو االمتالك

 مصممة كانت  مهما الداخلية، للرقابة ميكن أنه إىل الداخلية الرقابة حدود بشأن اجمللس أشار لذلك
 للمنشأة، املالية التقارير تقدمي أهداف حتقيق بشأن معقول بتأكيد فقط املؤسسة تزود أن مناسب، بشكل ومطبقة
 القرارات اختاذ يف اإلنساين احلكم أبن احلقائق تشمل وهذه الداخلية، للرقابة الذاتية ابحلدود االحتمال هذا ويتأثر
 األخطاء مثل البشري، اإلخفاق بسبب حيدث قد الداخلية الرقابة يف تعطال وأن خاطئا، يكون أن ميكن

 إدخال نظام يعاجل كيف  كامل  بشكل للمؤسسة املعلومات نظام موظفو يفهم مل إذا – املثال سبيل على -البسيطة
 .اإلنتاج من جديد خلط املبيعات ملعاجلة النظام يف خطأ تغيريات حيدثون قد هنمفإ املبيعات معامالت األوامر

 الصحيح ابلشكل يفهمها ال ولكن صحيح بشكل مصممة التغيريات هذه تكون قد أخرى انحية ومن
 تنتجها اليت املعلومات حالة يف كذلك  األخطاء حتدث وقد برانمج، رمز إىل التصميم يرتمجون الذين األفراد

 ملبلغ املعامالت حول التقارير إلعداد مصممة الرقابة عناصر تكون قد -املثال سبيل على -املعلومات تكنولوجيا
 ال لذلك وتبعا التقارير، هذه غرض يفهمون ال قد التدقيق إلجراء  املسؤولني األفراد أن إال ،اإلدارة ملراجعة حمدد

 .العادية غري البنود يف يبحثون أو يراجعوهنا
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 املناسب غري اإلدارة بتجاوز أو أكثر أو فردين بني ابلتواطؤ الرقابة عناصر جتنب ميكن ذلك إىل ابإلضافة
 عقود وشروط أحكام تغري العمالء مع جانبية اتفاقيات يف اإلدارة تدخل قد -املثال سبيل على -الداخلية للرقابة

 إضعاف أو جتاوز يتم قد كذلك  ،ابإليرادات مناسب غري اعرتاف عنه ينجم قد مما ةللمؤسس املوحدة املبيعات
 .43االئتمان حدود تتعدى اليت املعامالت لتحديد مصمم حاسب برانمج يف التعديل اختبارات

 ب الثالث: أنواع نظام الرقابة الداخلية وأمهيتهاملطل
 :يلي ما إىل الرقابة تقسيم وميكن لتحقيقها تسعى اليت األهداف يف ختتلف واليت خمتلفة أنواعا الرقابة تشمل

 املالية: الرقابة -1

  االعتماد ومدى والسجالت ابلدفاتر املسجلة احملاسبية البياانت دقة من ابلتأكد اجلانب هذا خيتص 
 املراقبة، حساابت مثل احملاسبية البياانت دقة حتكم اليت واإلجراءات والوسائل األساليب كافة  ويتضمن عليها،
 التسوايت مايل، نظام للحساابت، دليل سليم، مستندي نظام وتوفري ،املستمر اجلرد ونظام املراجعة موازين

 .واملطابقات البنكية،
 قسم، كل  من يتم التنفيذ وان العليا، اإلدارة قبل من يتم املالية املعامالت على التصديق عملية إن 
 هبذه اخلاصة وامللفات السجالت حفظ ويتم املؤسسة هبا تقوم اليت النشاطات من تتولد التسجيل وعمليات
 .النشاطات

 حساابت على واحلسايب املايل والتدقيق املراجعة واجراءت املالية النشاطات من املالية الرقابة تتألف 
 :، وهي كاآليتبشأهنا التقارير وإعداد املؤسسة

 ؛املؤسسة إدارة عن الصادرة احملددة أو العامة املوافقة أساس على املعامالت تنفيذ -أ

 ؛املعتمدة املالية السجالت يف املالية املعامالت تسجيل -ب
 .التقارير استخراج -ج

 الضبط الداخلي: -2 

 استعمال سوء أو سرقة أو اختالس أي من املؤسسة وموجودات أصول على ابحملافظة اجلانب هذا خيتص 
 وأساليب ومقاييس وسائل من به وما يرتبط ، املؤسسة إدارة تضعه الذي هو أبنه النظام هذا ويعرف. تزوير أو

 موظف، كل  وأداء عمل مراجعة طريق عن وذلك. مستمرة تلقائية بطريقة ومراقبتها عملياهتا ضبط إىل هتدف
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 أو الغش أو األخطاء يف الوقوع وعدم العمل سري حسن ضمان أجل من وذلك آخر موظف بواسطة يراجع
 .وحساابهتا املؤسسة أصول يف التالعب

 اجلزء يعترب وهو. الدقة على تلقائيا دليال ويوفر اجلارية الروتينية العمليات من جزءا الداخلي الضبط ويعترب
 .الواسع مبفهومه الداخلية الرقابة لنشاط اآليل أو امليكانيكي

 :التالية القواعد جمموعة خالل من الداخلي الضبط حتقيق وميكن

 من أنه أساس على هنايتها، إىل بدايتها من ابلكامل معينة عملية عن مسؤوال معني شخص يكون أن ينبغي ال -أ
 ؛أكثر أو شخصني بني املعينة العملية فصل مت إذا عنها والتقرير األخطاء اكتشاف السهل

 ؛املخزنة للموارد املثال سبيل على حمايدين، أشخاص بواسطة لألصول املادي اجلرد إجراء -ب

 أن إىل فباإلضافة ، عمليا ممكنا ذلك كان  كلما  املعني العمل أو املعنية الوظيفة على األفراد تناوب ينبغي -ج
 ابستمرار نشطني العاملني جيعل اإلجراء هذا فان قصور أو انتظام عدم أو أخطاء أي اكتشاف إىل يؤدي ذلك

 ؛لألعمال ابلنسبة جديدة نظر وجهات ظهور إىل ويؤدي

 ؛تغيبه خالل بعمله آخر شخص يقوم أن على سنوية إجازة على املؤسسة يف فرد كل  حيصل أن -د

 الذي األمر التنظيمية، اخلريطة يف به مسموح ما هو بقدر مسؤولياته عن تزيد أبعمال فرد ألي يعهد ال أن -و
 ؛قاطعا حتديدا حمددة املسؤولية تكون أن إىل يؤدي

 أن الداخلي الضبط لنظام األساسية املبادئ أن حيث ، هحتركات يسجل الذي السجل عن األصل فصل -ه
 والبضاعة النقدية مثل اختالسها يسهل قيمة ذات أصول يف التعامل أو االحتفاظ هبم يناط الذين املوظفني
 هذه يعد أن وجيب األصول، هبذه اخلاصة احملاسبية السجالت إعداد يف كواال يشرت  أن جيب اخل...املالية واألوراق

 .آخرون أشخاص السجالت
القواعد يف جمموعة اإلجراءات ، اليت يتم للضبط الداخلي قواعد وأسس حماسبية حتكمه، حيث تتمثل هذه 

وضعها لزايدة فعالية النظام احملاسيب يف جمال الرقابة على أنشطة املؤسسة، ومحاية األصول ومن أهم هذه القواعد ما 
 يلي:

ندات السليمة واملؤدية، حلدوث هذه العمليات يف يتم ذلك من خالل املست التسجيل الدفرتي للعمليات: -أ
 الدفاتر والسجالت املختصة بذلك، ويشرتط قبل عملية التسجيل هذه للتحقق.

اليت يتضمنها ومن صحة العملية اليت متت ، وبعد ذلك يتم التسجيل الدفرتي  صحة املستند والتوقعات: -ب
 أو تزوير هلذا املستند . بشكل فوري ، دون التأخري تفاداي حلدوث أي تالعب
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 يتم ذلك من خالل استخدام أساليب معينة مثل:: الضبط احلسايب للدفاتر  -ج
استخدام حساب املراقبة اإلمجالية ، لكل جمموعة من احلساابت املتجانسة حلساب مراقبة أمجايل العمالء،  -

 ؛وإمجايل املوردين، حيث يتم مطابقة املفردات مع اإلمجاليات
 املراجعة الدورية  ألعمال موظفي كل قسم؛-
التفتيش املفاجئ على إعمال املوظفني مما جيعل املوظف ، دائما على حذر لشعوره إبمكانية حدوث تفتيش  -

 مفاجئ.
يف السجالت اخلاصة وميكن أن تتم  يتم عن طريق املقارنة ابألرصدة الدفرتية هلذه األصول،مطابقة األصول:  -د

عن طريق اجلرد الفعلي، أو شهادات من أطراف أخرى، ويلزم حتري أسباب اختالف الرصيد الدفرتي  هذه املطابقة
 والفعلي ، والتحقق منها وحتديد من املسؤول عن هذه االختالفات.

 .44عليها الضبط الداخلي ضح أهم القواعد واألسس اليت يقومويف ما يلي شكل يو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

:04رقم  الشكل                   أسس وقواعد الضبط الداخلي                                 
 

 قواعد الضبط الداخلي
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                                                            . 178 ص -مرجع سابق -عبد الفتاح صحن املصدر:

 اإلدارية:                                                                                             الرقابة -3

 طريق عن الفعالية وزايدة ةاملؤسس يف اإلنتاجية الكفاءة برفع الداخلية الرقابة جوانب من اجلانب هذا خيتص
 املوازانت استخدام اجلانب هذا ويشمل قبلهم، من احملددين واملستوى ابلطريقة والسياسات اخلطط تنفيذ ضمان

 االقتصادية والفعالية الكفاءة من ممكن قدر أكرب لتحقيق ،املختلفة الرقابية والتقارير املعيارية والتكاليف التخطيطية
 اخل...اجلودة على الرقابة األداء، تقارير على تعتمد وهي

 تصديق إىل يؤدي الذي القرار ابختاذ املعنية والسجالت واإلجراءات التنظيم من اإلدارية الرقابة تتكون
 حتقيق عن املسؤولية مع مباشرة عالقة له إداري واجب التصديق أن كما.  واإلدارية املالية للمعامالت اإلدارة
 تنفيذو  العمليات كفاءة  حتقيق وكذلك. للمعامالت احملاسبية الرقابة لوضع البداية نقطة ويشكل ةاملؤسس أهداف

 .اإلدارية واإلجراءات السياسات

 قواعد عامة    قواعد حماسبية    قواعد إدارية 

لعلى األصو  التأمني  
لى  تسجيل دفرتي ع 

السجالت       

اتحتديد االختصاص  

 وضع اإلجراءات
الرقابة احلدية 

الضبط احلسايب  واملزاوجة
 للدفاتر

دنظام مراقبة الربي  
تغيري وتبديل 
 االختصاصات

 مطابقة األصول
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 اختاذ ويتم. وجبدارة منتظمة بصورة املؤسسة أعمال إدارة على اإلدارة ملساعدة اإلدارية الرقابة تطوير يتم
 على قادرة تكون لكي ةاملؤسس يف اإلدارية املعلومات أنظمة تولدها اليت املعلومات أساس على اإلدارية القرارات
 اإلدارية الرقابة تساعد صحيحة، تكون وأن املناسب الوقت يف املعلومات تتوفر أن جيب اإلدارة حاجات إشباع
 .واملتابعة التطوير على ابلتأكيد اإلداري اجلهاز

 قبل من اإلدارية السياسات تنفيذ ضمان على والعمل ممكنة إنتاجية كفاءة  أكرب حتقق اإلدارية الرقابة هدف إن -أ
 ؛املؤسسة تزاوهلا اليت واألنشطة العمليات جمال يف املرسومة اخلطة حسب واإلدارات األقسام

 املايل والتحليل املعيارية والتكاليف التخطيطية نياملواز  على أساسي بشكل واملتمثلة اإلدارية الرقابة وسائل إن -ب
 يف التغيري مواجهة ألجل وذلك مستمر وتقومي ودراسة تدقيق إىل حتتاج هذه كل  .والتقارير راملستم والتدريب
 .45ؤسسةامل ظروف

 تتمثل أهداف نظام الرقابة الداخلية فيما يلي: -
 التحكم يف املؤسسة: -1

يف نفقاهتا وتكاليفها وعوائدها ويف داخلها و  اإلنتاجالتحكم يف األنشطة املتعددة للمؤسسة ويف عوامل  إن
ينبغي عليها حتديد أهدافها، هياكلها، طرقها  خمتلف السياسات اليت وضعت بغية حتقيق ما ترمي إليه املؤسسة،

وإجراءاهتا، من أجل الوقوف على معلومات ذات مصداقية تعكس الوضعية احلقيقة هلا، واملساعدة على خلق 
 رقابة على خمتلف العناصر املراد التحكم فيها.

نها بعناصر التحكم أو سبق نستطيع أن نقول أبن هذه العناصر اليت مت سردها سواء املتعلقة م على ضوء ما
 املراد التحكم فيها أنشأت رقابة للتسيري يف املؤسسة.

 محاية األصول: -2
من أهم أهداف نظام الرقابة الداخلية هو محاية أصول املؤسسة من خالل فرض محاية مادية ومحاية  إن 

من اإلبقاء  ية متكن املؤسسةهذه احلما إنحماسبية جلميع عناصر األصول ) االستثمارات، املخزوانت، احلقوق( ، 
مبسامهة األصول املوجودة لتمكينها من  اإلنتاجيةأصوهلا من كل األخطار املمكنة وكذا دفع عجلتها  واحملافظة على

 حتقيق األهداف املرسومة ضمن السياسة العامة للمؤسسة.
 ضمان نوعية املعلومات: -3
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اختبار دقة ودرجة االعتماد على البياانت احملاسبية يف ظل  بغية ضمان نوعية جيدة للمعلومات ينبغي 
نتائج تتمثل يف معلومات، بيد أن جتهيز هذه البياانت  إىلنظام معلومايت  يعاجل البياانت من أجل الوصول 

 احملاسبية تتم عرب نظام املعلومات احملاسبية الذي يتصف ابخلصائص التالية:
 أقرب وقت ممكن؛تسجيل العمليات من املصدر ويف  -
 الربانمج اآليل والتأكد من البياانت املتعلقة هبا؛ إىلالعمليات اليت سجلت  إدخال -
 تبويب  البياانت على حسب صنفها وخصائصها يف كل مرحلة من مراحل املعاجلة؛ -
 احملاسبية املتفق عليها والقواعد الداخلية للمؤسسة من أجل تقدمي املعلومات احملاسبية؛ املبادئاحرتام  -
 توزيع  املعلومات على األطراف الطالبة هلا. -
  تشجيع العمل بكفاءة: -4

نظام للرقابة الداخلية بكل وسائله داخل املؤسسة ميكن من ضمان االستعمال األمثل والكفء  أحكام إن 
التكاليف بتخفيضها عند حدودها الدنيا، غري سسة، ومن حتقيق فعالية يف نشاطها من خالل التحكم يف ملوارد املؤ 

 بعض الضماانت وفقط بل يعطي حتسنا يف مردودية املؤسسة. لإلدارةأن نظام الرقابة الداخلية ال يعطي 
 :اإلداريةتشجيع االلتزام ابلسياسات  -5

تقتضي امتثال وتطبيق أوامر اجلهة املدبرة، ألن  اإلدارةاملرسومة من قبل  اإلداريةااللتزام ابلسياسات  إن 
اخلطة  إطاريف  من شأنه أن يكفل للمؤسسة أهدافها املرسومة بوضوح اإلداريةتشجيع واحرتام السياسات 

 من أجل التطبيق األمثل لألمر، ينبغي أن تتوفر فيه الشروط التالية:التنظيمية، 

 ؛إليهملوجه ا إىلجيب أن يبلغ -
 جيب أن يكون واضحا )مفهوما(؛ -
 جيب توافر وسائل التنفيذ؛-
  .46اجلهات اآلمرة ابلتنفيذ إبالغجيب  -

 مكوانت نظام الرقابة الداخلية ومقوماته املبحث الثاين:
وجود نظام قوي للرقابة الداخلية على النموذج احملاسيب من شأنه أن يسمح لنظام املعلومات احملاسبية  إن 

من توليد معلومات ذات مصداقية ومعربة عن وضعية املؤسسة احلقيقية من جهة، ومن جهة اثنية ميكن املؤسسة 
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مات نظام الرقابة الداخلية كاألعمدة داخل املبىن تعترب مقو ة يف اخلطة العامة هلا، ابلتايل من حتقيق أهدافها املرسوم
 وفعالية هذا النظام والعكس صحيح. فقوة هذه األعمدة تعكس قوة

 ملطلب األول: مكوانت نظام الرقابة الداخليةا
 وطبيعة التنظيمي اهليكل املؤسسة، حجم ابختالف وذلك ألخرى، مؤسسة من ختتلف الداخلية الرقابة إن 
 وهي: جيد داخلي رقايب نظام أي يف تتوفر أن جيب أساسية عناصر هناك ولكن العمل،

 الرقايب؛ احمليط -1

 حماسيب؛ نظام -2

 .رقابية إجراءات -3

 :الرقايب احمليط -1
 للمؤسسة وأمهيتها الداخلية الرقابة لنظام األقسام ورؤساء العليا اإلدارة وفهم نظر وجهة يعين الرقايب احمليط 
 التالية: األسس ويشمل

 ختطي   عدم إىل يؤدي الذي األمر املوظفني، بني واملسؤوليات الواجبات لتقسيم إطار وهو تنظيمي هيكل -أ

 الكفاءة إىل الوصول ألجل املؤسسة قبل من املوضوعة السياسات وحسب اجنازها واليت يتم لواجباته،  شخص أي
 املسؤوليات فصل خالل من وذلك عليها يعتمد مالية معلومات وتوفري املوجودات على احملافظة التشغيل، يف

 :التالية الرئيسية

                                                                          خمولة؛ سلطة قبل من التعامل ختويل -

 السجالت؛ يف القيد -

 .ابملوجودات االحتفاظ -

 مستوى كل  كفاءة  ودرجة الداخلية الرقابة نظام وتقييم فحص األساسية وظيفته الداخلي للتدقيق قسم وجود -ب
 نظام من جزء الداخلي التدقيقف .التدقيق جلنة إىل أو العليا لإلدارة هانشؤ ب تقارير وتقدمي األقسام من قسم أو

 وذلك وكفاءهتا، ابلتزاماهتا اإليفاء ألجل مستوايهتا مجيع ويف اإلدارة ملساعدة املؤسسة داخل ينشأ الداخلية الرقابة
 .واالقرتاحات الدراسات االستشارات، التقييم، التحليل، خالل من

 املوضوعة واإلجراءات أساسيات أن من للتأكد العليا لإلدارة األمان صمام هو الداخلي التدقيق قسم إن
 حرية توفر التنفيذية اإلدارة عن الداخلي املدقق استقاللية وأن كما  صحيحة، بصورة تطبيقها مت قد اإلدارة قبل من
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 مع أو التنظيمي اهليكل يف مستوى أبعلى مرتبطا املدقق يكون أن جيب وهلذا خوف، وبدون بواجباته للقيام أكثر
 .التدقيق جلنة

 :يلي ما االعتبار بعني األخذ الرقابة، لبيئة فهم على احلصول إىل ابإلضافة املدقق على جيب وكذلك

 والقيم النزاهة عن تعلوا أن الرقابة عناصر فاعلية تستطيع ال حيث: األخالقية والقيم النزاهة وتنفيذ إيصال-
 اليت الرقابة لبيئة أساسية عناصر هي األخالقية والقيم والنزاهة ويتابعوهنا، ويديروهنا يضعوهنا الذين لألفراد األخالقية

 والسلوك النزاهة نأ كما  ، الداخلية للرقابة املكونة األخرى العناصر ومتابعة وإدارة تصميم فاعلية على تؤثر
 فعالدوا تقليل أو إلزالة اإلدارة إجراءات وتشمل للمنشأة، والسلوكية األخالقية املعايري نتاج مها األخالقي

 .أخالقية وغري قانونية وغري شريفة غري إجراءات يف الدخول إىل املوظفني تدفع قد اليت واإلغراءات

 االلتزام ويشمل الفرد، وظيفة حتدد اليت األعمال الجناز الالزمة واملهارات املعرفة هي الكفاءة: ابلكفاءة االلتزام -
 .الزمة ومعرفة مهارات إىل املستوايت هذه ترتجم وكيف معينة لوظائف الكفاءة ملستوايت اإلدارة اعتبار ابلكفاءة

 ابلرقابة املكلفني أبولئك كبري  حد إىل ةاملؤسس يف ابلرقابة ابلوعي يتأثر: ابلرقابة املكلفني أولئك مشاركة -
 فحص يف ومشاركتهم ومركزهم وخربهتم اإلدارة عن االستقالل ابلرقابة املكلفني ألولئك املميزة الصفات وتشمل
 مع متابعتها وتتم الصعبة األسئلة إليها نشار اليت والدرجة يستلموهنا اليت واملعلومات مناسبة أعماهلم وكون األنشطة
 .واخلارجيني الداخلني املدققني مع وتفاعلهم اإلدارة

 اخلصائص، من واسعة سلسلة التشغيلي وأسلوهبا اإلدارة فلسفة تشمل: التشغيلي وأسلوهبا اإلدارة فلسفة -
 :تشمل قد اخلصائص وهذه

                                                                      املخاطر؛ ومتابعة تلقي يف اإلدارة أسلوب -

                                                         املالية؛ البياانت إعداد بشأن اإلدارة وإجراءات مواقف -

                                    واملوظفني.            احملاسبية واملهام املعلومات معاجلة جتاه اإلدارة موقف -

 ومراجعة ومراقبة وتنفيذ ختطيط خالله من يتم الذي اإلطار ةللمؤسس التنظيمي اهليكل يوفر :التنظيمي اهليكل -
 الرئيسية النواحي اعتبار مناسب تنظيمي هيكل إقامة ويتضمن ة،للمؤسس الواسعة األهداف لتحقيق أنشطتها

 مناسب تنظيمي هيكل بتطوير ةاملؤسس تقوم التقارير، إلعداد مناسبة واخلطوط واملسؤوليات للصالحيات
 .أنشطتها وطبيعة حجمها على جزئيا مناسبا التنظيمي اهليكل كون  ويعتمد الحتياجاهتا،

 لألنشطة واملسؤوليات الصالحيات تفويض يتم كيف  العامل هذا يشمل:واملسؤوليات الصالحيات تفويض -
 مبمارسات اخلاصة السياسات يشمل كما  والتفويض، التقارير إعداد عالقات هرميات إقامة تتم وكيف التشغيلية،
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 تشمل ذلك إىل إضافة. ابلواجبات للقيام املتوفرة واملوارد الرئيسيني املوظفني وخربة ومعرفة املناسبة العمل
 عالقة توجد كيف  ومعرفة ةاملؤسس ألهداف املوظفني مجيع فهم ضمان حنو املوجهة واالتصاالت السياسات

 اعتبارهم يتم سوف ماذا أجل ومن كيف  وإدراك األهداف، هذه يف ومسامهتها الفردية إجراءاهتا بني متبادلة
 .مسئولني

 والتدريب والتوجيه ابلتعيني البشرية املوارد وممارسات سياسات تتعلق: البشرية املوارد وممارسات سياسات -
 األفراد أكثر تعيني معايري -املثال سبيل على-التصحيحية واإلجراءات والتعويض والرتقية املشورة وتقدمي والتقييم
 تظهر األخالقي والسلوك النزاهة وأدلة السابقة واالجنازات العمل وخربة التعليمية اخللفية على الرتكيز مع أتهيال
 األدوار توصل اليت التدريب سياسات إن كما  هبم، الوثوق ميكن الذين الكفؤة ابألشخاص املؤسسة التزام

 األداء من املتوقعة املستوايت توضح التدريب وندوات مدارس مثل ممارسات وتشمل احملتملة واملسؤوليات
 إىل املؤهلني املوظفني بتقدم املؤسسة التزام الدوري األداء تقييم خالل من تتم اليت الرتقيات تظهر. والسلوك
 .47املسؤولية من أعلى مستوايت

 :حماسيب نظام -2

 مجع، لتعيني، اإلدارة قبل من املوضوعة واألساليب واإلجراءات السياسات من احملاسيب النظام يتكون
 بدون جيد داخلية رقابة نظام هناك يكون أن ميكن ال وهلذا املؤسسة، أنشطة حول والتقرير قيد تصنيف، حتليل،
 :يشمل اجليد احملاسيب والنظام جيد حماسيب نظام وجود

 السجالت؛ من للقيد كأساس  ومستندات أدلة -

 كل  مسؤوليات ومبينا املختلفة  واملستوايت األقسام حسب مبواب حساابت ودليل احملاسبة تقسم تنظيميا هيكال -
 املوظفني؛ من موظف

                                 النشاط؛ عمليات ومسافات املؤسسة وسياسات إجراءات يبني( دليال) كتااب-

 موازانت املوازانت، هذه ومن التقديرية املوازانت مع فعليا اجنازه ما مت يبني ما املقارن وإجراءات تقديرية موازانت -
 وكذلك النقدية التدفقات موازنة الرأمسالية، املوازنة ،اإلدارية واملصاريف والتوزيع البيع مصاريف ،اإلنتاج البيع،
 .العامة وامليزانية واخلسائر األرابح موازنة

 :رقابية إجراءات -3

                                                           

 .208ص  – 2001-األردن-الطبعة الثانية-اإلدارة واحملاسبةمركز  -الرقابة الداخلية ومراجعة احلساابت -حممد أمني 47 
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 وتتكون النشاط على رقابية إجراءات عمل اإلدارة على احملاسيب، والنظام الرقايب احمليط إىل ابإلضافة
 :خالل ومن العمليات ضمان من للتأكد إتباعها جيب اليت  والسياسات اخلطوات من الرقابية اإلجراءات

 الفصل وجيب آلخرها أوهلا من عملية أبي القيام من شخص ألي السماح بعدم وذلك الواجبات بني الفصل -أ
 الداخلية؛ الرقابة نظام تقوية إىل يؤدي الذي األمر واالحتفاظ، القيد التخويل، بني

 السجالت؛ يف احلقيقية القيم قيد من والتأكيد األنشطة على التدقيق -ب

 جرد وعمل ةمسؤول جهة من بتخويل إال إليها للوصول السماح وعدم والسجالت املوجودات على احملافظة -ج
 اختالفات؛ أية عن واالستفسارات الدفاتر يف مسجل هو ما مع اجلرد نتيجة ومقارنة للموجودات دوري

 النشاط؛ مجيع بشأن ولةمسؤ  جهة من ختويل وجود -د

 .السجالت يف املقيدة العمليات وأتكيد لتأييد كافية  أدلة -ه

 مع واملتداخلة املرتابطة الداخلية الرقابة مكوانت أن األمريكية املؤسسات مساعدة جلنة ذكرت 1992 سنة يف
 :التايلك  تتكون بعضها

 الداخلية الرقابة تقييم وهل الداخلية، الرقابة اجتاه نظرها ووجهة وفلسفتها العليا اإلدارة يف يتعلق :الرقايب احمليط-1
 .أخرى نظر وجهة هلا أم للمؤسسةالركيزة األساسية  هو

 تغيري أو جديدة أسواق فتح ومثل الظروف، تغيري من املتأتية املخاطر تشمل املخاطر حتديد :املخاطر حتديد-2
 أو املقاوالت ابلنسبة االجناز نسبة إىل املنجزة املقاولة من تغيري املثال، سبيل وعلى عليها املتعارف املبادئ من

 .احلماية هذه رفع واآلن معينة، لصناعة محاية هناك كانت  واألنظمة القوانني يف التغيري

 :املالية التقارير أغراض مع عالقة هلا واليت االتصال وخطوط املعلومات-3

 االقتصادية األنشطة حول التقرير وتصنيف وحتليل مجع ملعرفة التسجيل وطرق احملاسيب النظام تشمل
 .تاااللتزام وتسجيل املوجودات على احلفاظ ومسؤولية

 واخلاصة العالقة ذات أساليب ذلك يف مبا املعلومات، لنظام فهم على احلصول املدقق على جيب لذلك
 :التالية النواحي ذلك يف مبا املالية، البياانت إبعداد

 املالية؛ للبياانت ابلنسبة اهلامة ةاملؤسس عمليات يف املعامالت فئات -أ

 املعامالت هذه مباشرة خالهلا من يتم اليت اليدوية واألنظمة املعلومات تقنية من كل  ضمن اإلجراءات -ب
 املالية؛ البياانت يف عنها واإلبالغ ومعاجلتها وتسجيلها
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 يف املعينة واحلساابت املدعمة واملعلومات يدوية أو الكرتونية كانت  سواء العالقة، ذات احملاسبة سجالت -ج 
 املعامالت؛ من واإلبالغ ومعاجلة وتسجيل مبباشرة يتعلق فيما املالية البياانت

 ؛    كيف يلتقط نظام املعلومات األحداث والظروف ابستثناء فئات املعامالت اهلامة ابلنسبة للبياانت املالية   -د

 اهلامة احملاسبية التقديرات ذلك يف مبا للمؤسسة املالية البياانت إلعداد املستخدمة املالية التقارير إعداد عملية - ه
 .واالفصاحات

 معاجلة أنظمة من املعلومات لتحويل املستخدمة اإلجراءات اعتبار املدقق على الفهم هذا على وللحصول
 اللتقاط املؤسسة إجراءات فهم كذلك  املدقق وعلى املالية، التقارير إعداد أنظمة أو العام األستاذ إىل املعامالت
 األصول وإطفاء استهالك مثل املعامالت، ابستثناء والظروف لألحداث املالية التقارير إبعداد اخلاصة املعلومات
 .املدينة الذمم  استعادة إمكانية يف والتغريات

 بشأهنا، التصرف يتم وأنه االستثناءات عن اإلبالغ ضمان يف تساعد املفتوحة االتصال قنوات أن كما
 املكلفني وأولئك اإلدارة بني االتصاالت كذلك  املالية التقارير إعداد أبمور اخلاص لإلبالغ املدقق فهم ويشمل
 مع التنظيمية، السلطات مع االتصاالت مثل اخلارجية االتصاالت وكذلك التدقيق، جلنة خاص وبشكل ابلرقابة،
 .اإلدارة إجراءات خالل من أو شفواي أو الكرتونيا االتصال إجراء ميكن أنه االعتبار بعني األخذ

 التعليمات أن من التأكد يف اإلدارة مساعدة ألجل واإلجراءات السياسات تشمل: أنشطة الرقابة -4 
 لعملية مناسبة تكون قد اليت الرقابة أنشطة تصنيف ميكن عام وبشكل .جيب ما وحسب طبقت قد والسياسات

 :يلي ما ختص وإجراءات سياسات أهنا على تدقيق

 وأداء والتوقعات املوازانت مقابل الفعلي األداء وحتليالت مراجعات هذه الرقابة أنشطة تشمل: األداء مراجعة -أ
 للعالقات حتليالت مع بعضها، مقابل املالية أو التشغيلية العالقة ذات البياانت جمموعة وخمتلف السابقة، الفرتات

 األداء ومراجعة للمعلومات، اخلارجية املوارد مع الداخلية البياانت ومقارنة وتصحيحية، استقصائية وإجراءات
 ونوع واملنطقة الفرع حسب مصرفية استهالكية قروض حول لتقارير مدير مراجعة مثل النشاط أداء أو الوظيفي
 .وحتصيلها القروض على املوافقة أجل من القروض

 املعامالت، وتفويض واكتمال دقة لفحص الرقابة عناصر من متنوعة جمموعة إجراء يتم :املعلومات معاجلة -ب
 :تشمل املعلومات لنظم الرقابة ألنشطة الواسعتان واجملموعتان

 وأهنا حصلت املعامالت أن ضمان يف لتساعد الفردية، التطبيقات معاجلة على تطبق :التطبيق رقابة عناصر - 
 .ودقيق كامل  بشكل ومعاجلة مسجلة وأهنا مفوضة
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 العمل وتدعم التطبيقات من ابلعديد تتعلق اليت واإلجراءات السياسات يف تتمثل :العامة الرقابة عناصر -  
 .املعلومات لنظم املستمر الصحيح التشغيل ضمان يف ابملساعدة وذلك التطبيق رقابة لعناصر الفعال

 -مثل-الكافية احلماية وسائل ذلك يف مبا لألصول، الفعلي األمن األنشطة هذه تشمل: الفعلية الرقابة -ج
 .احلاسب بياانت وملفات برامج إىل ابلوصول والتفويض والسجالت، لألصول للوصول اآلمنة التسهيالت

 عهدهتم يف ابألصول واالحتفاظ ابملعامالت التصريح مبسؤوليات خمتلفني أفراد توكيل إن :الواجبات فصل -د
 التنفيذ أثناء الغش أو األخطاء وخيفي فيه يرتكب موقف يف يكون أن شخص ألي السماح فرص تقليل به يقصد
 مستندات وعلى املطابقات على واملوافقة التقارير إعداد ، الواجبات فصل على األمثلة وتشمل ملهامه، العادي
 .48الرقابة

 املطلب الثاين: مقومات نظام الرقابة الداخلية
أي نظام من األنظمة حىت تكون فعال ويعطي النتائج اليت وضع من أجلها البد وأن يعتمد على مقومات  

مقومات ما تساعد على فعاليته، والبد أن تكون هذه املقومات مرتبطة  ظام الرقابة الداخليةنلتساعد يف إجناحه، و 
 بة وحيد من فعاليته:وال يوجد فيها أي قصور حىت ال ينعكس ذلك على نظام الرقا ببعضها

 هيكل تنظيمي كفء: -1
لف وجود هيكل تنظيمي كفء يعد نقطة البداية لنظام رقابة فعالة كونه حيدد املسؤوليات بدقة، وهو خيت 

وحىت يكون اهليكل التنظيمي كفء ة واتساع أعماهلا وطبيعة نشاطها، أخرى وفقا حلجم املؤسس إىلة من مؤسس
بدقة، حىت  ملسؤوليات لكل إدارة داخل املؤسسةاالختصاصات وتوضيح السلطات واالبد من مراعاة تسلسل 

يكون هناك وضوح عند كل إدارة عن املسؤوليات اليت تقع على عاتقها مما يسهل على وجود نظام رقابة داخلية 
سلطة إىل استقالل اإلدارات وتوضيح خطوط ال أن تؤدى اخلطة التنظيمية للمؤسسة قوي وفعال، كذلك جيب

واملسؤولية بطريقة تسهل عملية حتديد املسؤول عن ارتكاب أي خطأ أو خمالف ويعين استقالل اإلدارات أن ال يتم 
السيطرة على عملية أبكملها وأدائها من قبل قسم واحد، وأن يكون هناك فصل واضح بني اإلدارات اليت تقوم 

الرقابة من قسم  إىليؤدي  ااحلساابت. وهذ وإدارةكعهدة   بتنفيذ العملية واإلدارة املسؤولة عن االحتفاظ ابألصول
 تلك األخطاء. معني على قسم آخر للحد من احتماالت ارتكاب األخطاء والغش وحتديد املسؤول عن

ميكن أن تساعد على تتبع التصرفات يف كل انحية   جيد ومبادئ حماسبة املسؤولنيوجود هيكل تنظيمي 
ربط النتائج ابألفراد، والذي يؤدي بدوره إىل زايدة اهتمام العاملني والعناية مبا يقع على داخل املنشأة، مما يعين أن ت

                                                           

 .87-85 ص ص –مرجع سابق  –هادي التميمي  48 
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عاتقهم من مسؤولية، خاصة عندما يشعرون أبهنم سوف حياسبون على األخطاء اليت يرتكبوهنا أو يقدم هلم احلوافز 
 أن اهليكل التنظيمي الكفء يشمل: يف حالة عدم ارتكاب األخطاء وزايدة الكفاءة لديهم.مما سبق نستطيع القول

 وذلك أبن ال يقوم موظف واحد أبداء العملية من بدايتها إىل هنايتها؛الرقابة الداخلية على العمليات  -
 أن حتدد مسؤولية تسجيل البياانت وتداوهلا واحملافظة على األصول اليت تتم احملاسبة عنها؛ -
 سلطات كل إدارة ومسؤولياهتا .االستقالل التنظيمي وذلك عن طريق حتديد  -
 النظام احملاسيب السليم: -2

نظام حماسيب دقيق حبيث يوفر لإلدارة احلماية الالزمة لألصول  من املفرتض أن يكون لدى املؤسسة 
والسجالت من التلف والضياع، وذلك كون اإلدارة تعتمد بدرجة كبرية على التقارير والبياانت املعدة ملعرفة األداء 

وجمموعة من املالئم واألداء غري املالئم. لذلك جيب أن يعتمد النظام احملاسيب السليم على الدفاتر والسجالت 
حتقيق رقابة داخلية فعالة للنظام احملاسيب ككل. لذلك  إىليؤدي  املستندات اليت تليب احتياجات اإلدارة، كذلك

 يلي: يشمل النظام احملاسيب ما
 ة؛نشاط املؤسس أن يكون هناك مستندات منظمة ومرقمة تغطي أوجه -أ

ة ويتضمن حمتواي كل يت تتعامل معها املؤسساحلساابت الأن يكون هناك دليل حساابت مبوب يوضح كل  -ب
 حساب ؛

 أن يكون هناك دليل يوضح طرق معاجلة العمليات حماسبيا؛ -ج
 املوازانت التخطيطية لكافة العمليات والتحقق من تنفيذها؛ إعدادأن يتم  -د
 على نظام تكاليف فعال لقياس األداء الفعلي ومقارنته مع املعياري. أن حتتوي املؤسسة -ه
 
 

 كفاءة املوظفني:-3
تعتمد فعالية نظام الرقابة الداخلية على كفاءة املوظفني ووضع املوظف املناسب يف املكان املناسب، لذلك  

تعترب عملية اختيار املوظفني ذوي الكفاءة العالية وتدريبهم وصفاهتم الشخصية من العناصر اليت جيب أخذها بعني 
يعين لداخلية. حيث أنه ميكن أن يكون فعال بسبب املوظفني ذوي الكفاءة، هذا االعتبار عند تقييم نظام الرقابة ا
يمة لتعيني املوظفني اجلدد وترقيتهم مع مراعاة املؤهالت الالزمة لشغل  سياسة سل أنه جيب أن يكون لدى املؤسسة
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 أحد مقومات نظام كل وظيفة، لذلك للحكم على كفاءة نظام الرقابة الداخلية وعلى كفاءة املوظفني اليت تعترب
 الرقابة الداخلية.

ة يف التوظيف والرتقية وتقييم كفاءة ارجي أن يفحص ويقيم سياسة املؤسسجيب على مدقق احلساابت اخل
 .49عن مراكز رئيسية يف القسم املايلاملوظفني الذين يكونوا مسؤولني  

 ضرورة متابعة االلتزام بنظام الرقابة الداخلية: -4
عملية متابعة االلتزام بعناصر نظام الرقابة الداخلية ذات أثر جوهري يف كفاءة وفعالية نظام الرقابة  إن 

أن تبني مدى التزام املوظفني مبواصفات من شأهنا  إجراءاتة أن تضع لية، هذا يعين أنه جيب على املؤسسالداخ
خاصة مبتابعة  إدارةة احلجم يكون لديها كبري   لداخلية، حيث أنه يف بعض  املؤسساتوتعليمات نظام الرقابة ا

 االلتزام بنظام الرقابة الداخلية.
   محاية األصول: -5

توفر احلماية الالزمة لألصول والسجالت من التلف  وإجراءاتسياسات  جيب أن يكون لدى املؤسسة
املعلومات والتقارير صحيحة، كذلك جيب أن يتم االحتفاظ ابلسجالت  والضياع واالختالس وحىت تكون

وامللفات يف أماكن تقلل من احتماالت إدخال تعديالت عليها أو إتالفها. كما جيب إتباع سياسة سليمة للحماية 
دام اخلزائن املادية لألصول كأن خيصص هلا أماكن ) خمازن( واستخدام األنظمة االلكرتونية إلقفاهلا وفتحها واستخ

احلديدية املصفحة للنقدية، وحتديد األشخاص املسموح هلم ابلدخول هلذه األماكن. كذلك االحتفاظ ابألقراص 
املدجمة وأشرطة السجالت املمغنطة يف أماكن مكيفة حىت ال تتلف بسبب درجات احلرارة املرتفعة، وجيب أن يتم 

 صريح واثبات تلك العمليات.واستالم تلك األشرطة واألقراص عن طريق الت إصدار

 

 
 املطلب الثالث: العوامل املساعدة على تطوير نظام الرقابة الداخلية

إىل احلصول على  تسعى األطراف الطالبة للمعلومات الناجتة عن نظام املعلومات احملاسبية داخل املؤسسة 
معلومات ذات مصداقية وتعرب عن وضعيتها احلقيقية، لذلك ابت من الضروري ربط مصداقية هذه املعلومات بقوة 

طرف املراجعة.إن  ومتانة نظام الرقابة الداخلية املفروض على النموذج احملاسيب، والذي هي حمل تقييم دائم من
 واملساعدة على تطوره، واليت هي: االهتمام به يف ظل العوامل العديدة نظام الرقابة الداخلية أملت حساسية وأمهية

                                                           

 .211-209ص ص -مرجع سابق-غسان فالح  49 
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 األصناف العديدة للمؤسسات: -1

ء من انحية طبيعة نشاطها ) جتاري، فالحي، صناعي، عرفت املؤسسة أصنافا عدة وتقسيمات سوا 
صغرية،متوسطة، كبرية(، إن ( أو من انحية طبيعتها القانونية ) خاصة، عمومية( أو من انحية حجمها ) خدمايت

هذه األشكال كانت نتيجة لتنوع النشاطات والقطاعات اليت يزداد االستثمار فيها، لذلك أصبح من الضروري 
على املسامهني من تكوين جملس إدارة تناقش فيه كل األمور املتعلقة ابملؤسسة ويقيم فيه عمل اهليئة املسرية هلا، هذا 

اهليئة املسرية من نتائج يف شكل قوائم للمعلومات وكشوف حتليلية وموازانت  وصلت إليهالتقييم يكون مبقارنة ما ت
ة مبا مت رمسه يف اخلطة التنظيمية اليت هي من الوسائل األساسية مفصل كل أطوار النشاط داخل املؤسسبشكل  تربز

 لنظام الرقابة الداخلية.
    :تعدد العمليات -2

وظيفة وداخل كل  بعدة وظائف من حيث أهنا تستثمر، تشرتي، حتول، تنتج، تشغل وتبيع، تقوم املؤسسة 
الوظائف  جيب  ههذ إطار، ويف تفاوت من وظيفة إىل أخرى بعدة عمليات ت ف تقوم املؤسسةمن هذه الوظائ

اخلطة التنظيمية ثبتة يف على اهليئة املشرفة على كل وظيفة أن تتقيد مبا هو مرسوم يف اخلطة  اخلاصة هبا واليت هي م
 .50ة، مما سبق يظهر جليا أبن نظام الرقابة الداخلية مطالب ابلتكييف مع التنوع يف العملياتاإلمجالية للمؤسس

 توزيع السلطات واملسؤوليات:  -3
سواء على الرتاب الوطين أو التوسع الذي تعرفه الشركات املتعددة  إن التوسع اجلغرايف للمؤسسات 

يدعو إىل ضرورة توزيع السلطات واملسؤوليات على املديرايت الفرعية مبا يسمح بتنفيذ كل األعمال اجلنسيات 
واختاذ القرارات يف الوقت واملكان املناسبني، على أن تكون هذه املديرايت الفرعية أو الوحدات املتواجدة يف 

جملس اإلدارة الذي  ة أمامتقوم هبا املؤسس كل النشاطات اليتعلى   العامة،املناطق األخرى مسؤولة أمام املديرية 
يقيم أدائها مبا فيه أداء املديرايت الفرعية مقارنة مبا هو مرسوم يف اخلطة التنظيمية وابستعمال كل الوسائل 

 واإلجراءات اليت تكفل األهداف املتوخاة من نظام الرقابة الداخلية.
ة أن يعرف الواجبات املسندة إليه وحدودها، ؤسسعلى كل شخص من العاملني يف املويف هذا اإلطار جيب 

هذا التقسيم املالئم للعمل والواجبات من شأنه أن مينع  إنمما يسمح له ابلتصرف يف حدود سلطته ومسؤوليته. 
التضارب بني االختصاصات داخل املديرية الواحدة أو على مستوى املديرايت األخرى، كما أنه يقلل بقدر 

                                                           

-2007-2006السنة -ختصص اقتصاد وتسيري املؤسسات–مذكرة خترج ماسرت -دور املراجعة يف تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية-عزوز ميلود 50 
 .66ص
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املالئم  ت وقوع األخطاء، لذلك ميكن أن منيز بني االعتبارات التالية اليت يقوم عليها التقسيممن احتماال اإلمكان
 للعمل:

 الفصل بني أداء العمل وسلطة تسجيله يف دفاتر املؤسسة؛ -
 الفصل بني سلطة االحتفاظ ابألصل وسلطة تسجيل العمليات املتعلقة به؛ -
 تقرير احلصول عليه؛الفصل بني سلطة االحتفاظ ابألصل وسلطة  -
 تقسيم العمل احملاسيب بني عدة أشخاص. -
                                                                                    احلاجة الدائمة للمعلومات: -4

القرار بصفة يهدف النظام إىل توفري املعلومات لألنظمة األخرى داخل املؤسسة وخارجها واىل نظام اختاذ  
خاصة. وابعتبار نظام املعلومات احملاسبية أحد أنظمة املعلومات فهو يعمل على توليد خمرجات ذات مصداقية 
ومعربة عن الوضعية احلقيقية يف الوقت واملكان املناسبني، من خالل معاجلة سريعة للبياانت تسمح إبعادة فحصها 

تلفة ابملعلومات املعربة عنها. إن احلاجة املستمرة للمعلومات يف وقت الحق، كما يعمل على إمداد اجلهات املخ
على االستعمال الدائم هلا، كون أن هذه األخرية تعترب قاعدة تبىن عليها قرارات قد تؤثر على وضعية  انجتة

يتعلق منها  بشقها الذي خيص حاجيات إدارة املؤسسة اليت تريد أن تطمئن على صحة  املؤسسة، خاصة ما
مات املقدمة هلا بغية اختاذ القرارات ابستعمال وسائل نظام الرقابة الداخلية اليت تتيح معلومات تلقى القبول املعلو 

 من طرف مستعمليها .

 محاية أصول املؤسسة: -5
على محاية أصوهلا بشكل فعال من خالل إنشاء محاية مادية وحماسبية تتجلى األوىل يف  تعمل املؤسسة 

من العوامل اجلوية أو من السرقة املادية هلا، إذ جيب القيام ابلتأمينات الالزمة سواء على  احملافظة على األصول
املواد املتواجدة يف املخزوانت أو على البضائع أو املنتجات املنقولة واليت هي على عاتق املؤسسة ، وكذلك ابلنسبة 

، وكذلك ابلنسبة لكل عنصر توقعة من خيانة األمانةكل األصول الثابتة واحلقوق مبا فيها اخلزينة ضد اخلسارة امل  إىل
أن ينشأ خسارة ختص أصول املؤسسة، وتتجلى الثانية يف محاية األصول حماسبيا من خالل تسجيل كل  من شأنه

التحركات اليت متس أي عنصر من عناصر األصول ) االستثمارات، املخزوانت ، احلقوق(  تسجيال آنيا يتقيد 
 ويستجيب لشكل نظام الرقابة الداخلية. ابلنصوص احملاسبية
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ة إىل حتقيقها من خالل نظام سليم للرقابة الداخلية صول أهم األهداف اليت تسعى املؤسستعترب محاية األ
 .51املرتتبة على اإلدارة يف منع األخطاء والغش أو تقليل احتمال ارتكاهبما على األقلمن شأنه أن خيلي املسؤولية 

 دراسة وتقييم  نظام الرقابة الداخليةاملبحث الثالث:  

املطبقة يف املؤسسة واليت تكون منظمة تنظيما  راءات الرقابيةلوسائل واإلجالتدقيق أداة قياس فعالة ل يعترب 
من أداء العمل التنفيذي اجليد والصحيح،  التأكدفر على وسائل وإجراءات رقابية، من أجل جيدا و البد أن تتو 
 .لرقابة الداخلية وفعاليتهأي التأكد من نظم ا

 املطلب األول: أساليب نظام الرقابة الداخلية
يستخدم املدققون عدة أساليب وأدوات، لدراسة إجراءات نظام الرقابة الداخلية والتعرف عليها هبدف 

ويهدف حتديد على أصول املؤسسة،  احلكم على فعالية وأداء النظام، يف إنتاج البياانت احملاسبية السليمة واحملافظة
 جوانب الضعف واالحنراف اليت تتطلب فحصا دقيقني ولتحديد نطاق التدقيق.

  طريقة التقرير الوصفي:  -1
شرح تدفق البياانت ، وعن طريق حتديد مراكز  تقوم هذه الطريقة على وصف إجراءات الرقابة، عن طريق 

 السلطة واملسؤولية لكل دورة عمليات.
ظام الرقابة، يتبع املناقشات مع أفراد املؤسسة فانه يعد وصفا مكتواب للنظام، حيث يقوم املدقق بوصف ن 

وتعترب املرونة مبثابة امليزة األوىل ملذكرات وصف النظام، حيث ميكن استخدام اللغة لوصف مجيع األنظمة، وعلى 
يؤدي الوصف غري  إنن أية حال فان جناح هذا األسلوب يعتمد على قدرة املدقق يف ممارسة مهنة الكتابة، وميك

 وتطبيق غري صحيح الختيارات االلتزام. إىل تصميم  ومن مث سوء فهم للنظام  إىلاجليد لنظام الرقابة الداخلية، 
هذه الطريقة على إعداد قائمة أسئلة، تغطي إجراءات الرقابة الداخلية لكل دورة  تقوم :طريقة االستقصاء -2

االستفسار عن تفصيالت العمل ،  إىلعمليات، والبياانت الواردة وجيب أن تصاغ هذه األسئلة بطريقة هتدف 
ختلفة، بطريقة متكن امل األسئلةوخطواته املتبعة يف مركز النشاط، ويراعى عند تصميم القائمة حتديد العالقة بني 

 املراجع من مراعاة االعتبارات التالية وهي:
 عن كل سؤال، والتحقيقات اليت تتم للتأكد منها؛ اإلجابةمصادر املعلومات املستخدمة يف  إظهار -
 الرقابة الداخلية؛ إجراءاتالتفرقة بني نواحي الضعف البسيطة، ونواحي الضعف اجلسيمة، يف  -
 الرقابة الداخلية. إجراءاتتفصيلي، لنواحي الضعف يف  احتوائها على وصف -

                                                           

 .95ص  -مرجع سابق –طواهر حممد التهامي  51 
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 كما تقسم هذه األسئلة إىل عدة أبواب هي كاآليت:
 مدى صحة النظام احملاسيب؛ -
 أتمني املعلومات الناجتة عن النظام احملاسيب؛ -
 املشرتايت واملبيعات؛ -
 املخزوانت ؛ -
 املدفوعات النقدية؛ -
 املقبوضات النقدية؛ -
 تب واألجور وما يتبعها.الروا -
 إن هذه إن خرائط التدفق هي عرض بياين لنشاط معني، ولدورة عمليات حمددة،طريقة خرائط التدفق:  -3

 اخلرائط متكن املدقق من تقومي إجراءات الرقابة الداخلية بطريقة خمتصرة ويف فرتة وجيزة نسبيا.
وتتميز خرائط التدفق عن طريقة التدقيق الوصفي، وطريقة االستبيان )االستقصاء(، أبهنا توضح خطر سري 
العمليات، بني أجزاء النظام بطريقة بسيطة، كما توضح الوسائل املستعملة يف إدخال البياانت 

 لكرتونية.آللية وااليف حالة األنظمة ا واإلخراجالكرتونيا( وأجهزة اإلدخال  -آليا -واستخراجها)يدواي
 املدقق من خرائط التدفق يف األمور التالية: يستفيد :أمهية خرائط التدفق يف التدقيق -4
 ت الالزمة لدراسة وتقييم املدقق،، لتجميع املعلوما تعترب خرائط التدفق من أفضل األساليب اليت يستخدمها -

 نظام الرقابة الداخلية،
 يف إمتام عمليات االتصال الكتايب بسرعة ودقة؛تعترب خرائط التدفق مفيدة،  -
 يستخدمها مدقق احلساابت يف حتديد أوجه القصور، يف نظام الرقابة الداخلية بسرعة؛ -
تتميز خرائط التدفق أبهنا تعتمد على لغة منطية شائعة، ميكن توصيلها من خالل الرموز، وبذلك يستفيد املدقق  -

 .52وهذا عند استخدام خرائط التدفق تقييم نظام الرقابة الداخليةمن عمل زمالئه ويفهمه بسهولة، 

 املطلب الثاين:دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية

ما  حسب تتم عندما مفيدة تكون معمقة أو متهيدية كانت  سواء الداخلية الرقابة نظام تقييم عملية نإ 
 يلي:           

                  فعال؛ مراقبة نظام خالل من تفاديها ميكن اليت املراقبة أبهداف املتعلقة املخاطر أنواع حتديد -

                                                           

 .110ص  –مرجع سابق  –حسني القاضي  52 
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 خالل من وكذلك للمستخدمني املوجهة والتعليمات اإلجراءات فحص بواسطة املراقبة عمليات حتديد -
 ؛ نوعها حتديد مت اليت املخاطر من التنبيه هبدف املقابالت

                         ؛الداخلية الرقابة نظام تتبع خريطة أو بيانية رسوم خالل من الفحص هذا نتائج توثيق - 

     النظام داخل العمليات من عدد لسري تتبعه خالل من وذلك الداخلية الرقابة بنظام املدقق إملام من التأكد -
 (.املسار اختبار) 

 األنظمة كما وضعتها اإلدارة يفة على تلك أنظمة الرقابة الداخلية ألي مؤسسوال يقتصر فحص وتقييم 

 للتعرف املدققون يستخدمها اليت الوسائل ومن الفرتة هي كما  دراستها إىل يتعداها بل منشورات أو كراريس

 : يلي ما املطبق النظام على

 ؛االستبيان -1

                                                                                             التوكيدي؛ امللخص

 الوصفي؛ التقرير -3

                                                                                     التنظيمية؛ اخلرائط دراسة-4
 . 53فحص النظام احملاسيب -5
 االستبيان:-1

 موظفي إىل القائمة هذه وتقدم. الداخلية الرقابة عليه تكون أن جيب ملا استفسارية أسئلة عن عبارة هو
 االختبار طريق عن اإلجاابت من ابلتأكد بدوره يقوم الذي املدقق إىل وردها عليها لإلجابة املختصني ةاملؤسس
 األسئلة صياغة كيفية  على الطريقة هذه جناح ويتوقف. املستعمل النظام متابعة درجة على للحكم وذلك واملعاينة
 ضعيفة. أنظمة على( بال) واإلجابة  للرقابة دقيقة أنظمة على( بنعم)  اإلجاابت تدل حبيث

 :مزااي االستبيان -

                                                                                             التطبيق؛ سهولة -
                                                         النظام؛ خصائص معظم إبراز يضمن مبا األسئلة مرونة -
 .منفردة تدقيق عملية بكل جديد برانمج إنشاء عن املدقق يستغن حيث الوقت توفري -
                                                                                                               التذكريي:  امللخص -2

                                                           

 .148ص  -مرجع سابق -حامد طلبة حممد أبو هيبة 53 
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. استفسارات أو أسئلة حتديد وطرق السليم الداخلية الرقابة نظام وأسس قواعد بوضع هنا املدقق يقوم
 األمر ومرتوك الكتايب التدوين يتم ال أبن الطريقة هذه على تؤخذ ولكن ابلوقت ابالقتصاد الطريقة هذه متتاز حيث
 .مناسبة يراها الذي األسس يضع أبن مدقق لكل

                                                                                                     :التقريرالوصفي-3
 والدورة الرقابة نظام وصف مع العمليات يف عملية لكل ةاملؤسس يف املتبعة اإلجراءات بوصف املدقق يقوم

 املطول الشرح تتبع صعوبة يف عليه يعاب فقد. وحماسبتها املستعملة النظم يف الضعف نقاط حتديد ويتم. املستندية
 .الداخلية الرقابة ألنظمة اجلوانب مجيع تغطية عدم وكذلك لألنظمة

 :                                                                                                التنظيمية اخلرائط دراسة-4

 مثل املستعملة التنظيمية للخرائط دراسته خالل من وتعميمه الداخلية الرقابة نظام بدراسة املدقق يقوم 
 اإلجراءات إظهار عن عجزها الطريقة هذه على يعاب فقد الرواتب املبيعات،/ للعمليات املختلفة املستندية الدورة
 دية.عا الغري

                                                                                               :    احملاسيب النظام فحص -5

 املسؤولني وأمساء احملاسبية ابلسجالت قائمة على احلصول خالل من احملاسيب النظام بدراسة املدقق يقوم
 على احلكم نستطيع خالهلا ومن املستندية والدورة  املستندات على حتتوي أخرى وقائمة وتدقيقها إنشائها عن

 .ةمؤسس لكل اخلاصة الظروف على تركز حيث الداخلية الرقابة نظام متانة درجة

 الداخلية الرقابة أنظمة دراسة وسائل من أكثر أو وسيلتني بني جيمع أن املدقق إبمكان أن نالحظ تقدم مما
 وفعالية كفاءة  درجة على احلكم إىل التوصل هو كانت  وسيلة أي من اهلدف فان احلاالت مجيع يف وعليه وتقيمها

 .املستعمل الداخلية الرقابة نظام

 هو وسيلة أجنع وأن الداخلية، الرقابة نظام خبصوص هنائي حكم إىل توصل قد يكون أن املدقق على يتعني وعليه
 :خالل من وعليه املستعمل الداخلية الرقابة نظام تقييم خالل من االستبيان استعمال

 الرقابة؛ نواحي لكل شامل استبيان تعميم -أ

 احلكم يف الوقوع وجتنب التعميم عملية لتسهيل( ال)  أو( نعم) األسئلة مجيع عن اإلجابة تكون أن مراعاة -ب
 الشخصي؛

 صة.خمص جماالت إىل االستبيان تعميم -ج
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 بعد اتضح إذا احملتملة النظام ثقة درجة إثبات خالل من الداخلية الرقابة نظام دراسة املدقق على جيب فانه وعليه
 :التايل للرتتيب وفقا النظام اعتبار ويتم. التطبيق مستوى على فعال بشكل تسري أهنا ذلك

؛                         جدا فعالة مراقبة عمليات بواسطة واف وبشكل املخاطر مجيع تغطية متت إذا :ممتاز-أ
 القليلة ؛ االستثناءات بعض يف إال املخاطر جبميع اإلحاطة متت إذا جيد: -ب

 بعض يف ابلعيوب تتسم مراقبة عمليات خالل من ما حد إىل املخاطر جبميع اإلحاطة متت إذا: مقبول -ج 
    .احلاالت أو األحيان

                                             .54املراقبة عمليات من ابلرغم املخاطر جبميع اإلحاطة تتم مل إذا: ضعيف -د
 املطلب الثالث: اإلجراءات التنفيذية لتحقيق خصائص الرقابة الداخلية

 إدارية إجراءاتتتضمن إجراءات الرقابة الداخلية ثالث أنواع ميكن تلخيصها وفق ما جاء يف اآليت :  
 إجراءات ختص العمل احملاسيب وأخرى عامة.  وتنظيمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
تنفيذية لنظام الرقابة الداخلية                                    اإلجراءات ال :50الشكل رقم   

التنفيذية لنظام الرقابة الداخلية اإلجراءات  
 

   
 إجراءات عامة حماسبيةإجراءات  إجراءات تنظيمية إدارية   

                                                           

 .146ص  –مرجع سابق  -عبد هللا الوردات 54 
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                                                              . 312ص-مرجع سابق -حممد هتامي طواهر :املصدر

 تضم النواحي التالية:  إجراءات التنظيمية وإدارية : -1
 بشكل يضمن عدم التداخل؛حتديد اختصاصات اإلدارات واألقسام املختلفة  - 
 كل  عمل يقع وحبيث للنهاية، البداية من ما بعملية أحدهم ينفرد ال حبيث املوظفني بني الواجبات توزيع - 

 ؛آخر موظف رقابة حتت موظف

 ؛                                  واإلمهال اخلطأ كيفية  حتديد على يساعد واضح بشكل املسؤوليات توزيع -

  ؛ حبيث:                                    الوظائف فصل يتم حبيث واملوظفني اإلدارات بني العمل يمتقس -
 وظيفة التصريح ابلعمليات واملوافقة عليها، * 
 وظيفة تنفيذ العمليات، *

 * وظيفة االحتفاظ بعهدة األصول،
                                          اسبة.* وظيفة القيد واحمل

 وتعميمها العمل إجراء تدوين واحدة صالة يف واحد بعمل يقومون الذين املوظفون جيتمع حبيث األقسام تنظيم - 
 ؛موظفني على
إجياد روتني معني يتضمن خطوات كل عملية ابلتفصيل، حبيث ال يرتك فرصة ألي موظف للتصرف الشخصي  -

 مبوافقة شخص آخر مسؤول؛إال 
 به عمل آخر ؛  ملا قام كإثبات،أبن يقوم كل موظف ابلتوقيع على املستندات   صرحية،إعطاء تعليمات  -

  .                                                               ذلك أمكن كلما  املوظفني بني التنقالت إجراء
 :حماسبية إجراءات -

 حتديد االختصاصات
 تقييم العمل.

 توزيع املسؤوليات
 إعطاء تعليمات صرحية
 إجراء حركة التنقالت

 تسجيل فوري للعمليات
 التأكد من صحة املستندات

 إجراء مطابقات دورية
لهعدم إشراك موظف يف مراقبة عم  

سة.التأمني على ممتلكات املؤس  
األمانة.التأمني ضد خيانة   

 اعتماد الرقابة املزدوجة.
 إدخال اإلعالم اآليل.
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 :التالية النواحي  وتضم

  الغش يف الوقوع فرص من يقل هذا ألن حدوثها فور ابلدفاتر العمليات إثبات بوجوب تعليمات إصدار - 
 املناسب الوقت يف عمليات من  تريده ما على احلصول على ةاملؤسس  إدارة ويساعد ، واالحتيال

  ؛                                                           به قام عمل مراجعة يف موظف أي اشرتاك عدم -

             اخل...اإلمجالية املراقبة وحساابت املراجعة موازين مثل الدوري احملاسيب  التوازن وسائل استخدام -
 إصدار التعليمات بعد إثبات أي مستند، مامل يكن معتمدا لدى املوظفني املسؤولني؛ -
يف الدفاتر والسجالت، كما يف حالة  األرصدةإجراء مطابقات دورية  بني الكشوف الواردة من اخلارج، وبني  -

 البنوك واملوردين ومصادقات العمالء...اخل؛
 الدفرتية. األرصدةللنقدية والبضاعة واالستثمارات ، ومطابقة ذلك مع  مفاجئالقيام جبرد دوري  -
 :عامة إجراءات -

 :التالية النواحي تضم

 ؛                                                            األخطاء مجيع ضد ةاملؤسس ممتلكات على التأمني -

  جتارية؛                        أو مالية أوراق أو بضائع أو نقدية عهد حبوزهتم الذين املوظفني على التأمني -

-                                     ؛                     والصادر الوارد الربيد ملراقبة سليم وقائي نظام وضع -
متماشية مع املسؤولية، فقد خيتص رئيس القسم مثال احلدية جبعل سلطات االعتماد  الرقابة وسائل استخدام

رف يف حدود مائة دينار ابعتماد الصرف يف حدود عشرة داننري، بينما خيتص رئيس الدائرة ابعتماد  الص
 55وهكذا.

                                                          

 

 

 

: ملخص دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية60الشكل   
 

 

                                                           

   .819-619 ص ص -سابق مرجع -صحن الفتاح عبد55 

 التعرف على مالمح نظام الرقابة الداخلية
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   .199-198ص ص  -مرجع سابق -عبد الفتاح صحن املصدر :

 

 
   :خالصة الفصل     

إن هدف التدقيق من دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية ، هو حتسني وتعديل اإلجراءات الرقابية، 
 اإلدارة ويهدف ابلدرجة األوىل إىل السهر على محاية أصوهلا ، وممتلكاهتا من الضياع واإلمهال،املوضوعة من طرف 

 قد هتمل إجراءات الرقابة اإلدارية
ية ليست من اهتمامات املدقق بصدد عمل

 التدقيق
: معرفة وفهم 1هدف املرحلة 

اإلجراءات والطرق املوضوعة 
               مقدما  

اسبية هل هذه الرقابة متثل رقابة داخلية حم  
 

و أكثر فهم ميداين وذلك بتحرير عملية أ
 خالل النظام

رائط نتائج مراجعة النظام بواسطة خ تسجيل
:إىلالتدفق أو أوامر االستقصاء ابإلضافة   

أنواع األخطاء أو يؤخذ يف االعتبار  -1
.حاالت التدليس اليت قد حتدث   

ليت متنع حتديد إجراءات الرقابة احملاسبية ا -2
 أو متكن من اكتشاف األخطاء أو الغش.

حتديد ما إذا كان من الضروري وصف  -3
إلجراءات.ا  

 
 هل يوجد خطأ جوهري يف النظام 

ديد األثر وحت تبارات االلتزامتقييم نتائج اخ
تدقيقعلى طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات  ال  

 احلصول على معلومات من نظام
ذلك الرقابة الداخلية احملاسبية. و 

من خالل املناقشات مع أفراد 
 املؤسسة

جيب إحضار العميل إذا وجد ضعف 
 جوهري يف نظام الرقابة الداخلية 

: احلصول على درجة 2هدف املرحلة 
 أتكد معقولة أبن الطرق واإلجراءات

 تطبق كما هو خمطط

ة هل ميكن االعتماد على أساليب الرقاب االنسحاب أو إبداء رأي معاكس  

تصميمها كما متجترى االختبارات التحليلية    

ميم استخدام إجراءات التدقيق موسعة يف تص
 االختبارات التحليلية

 هل ميكن تدقيق الوحدة 
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هبا، وذلك ابستخدام جمموعة من الوسائل  طاملنو وذلك مبرافقة منفذي الرقابة يف تنفيذ املهام واملسؤوليات 
 أو بقوة القانون. اإلدارةواألدوات، وتقييم املصاحل والتعديالت حول العمليات اليت مت تدقيقها، بتكليف من 

وعلى كل حال جيب أن يقوم املدقق، جبميع النشاطات اليت تساهم يف ضمان تقييم صحيح ودقيق لنظام  
 ام الرقابة الداخلية إىل حتقيق وظيفتني رئيسيتني ومها:الرقابة الداخلية، ويهدف نظ

 محاية موارد املؤسسة من سوء االستخدام؛ -1
 ة ، وضمان حتقيق السياسات واألهداف اليت وضعتها إدارة املؤسسة.يف املؤسس تلبية الكفاءة اإلنتاجية -2

ن مل يكن من املستحيل يف الصعب اتني لدرجة انه قد يكون من ويوجد هناك ترابط وثيق بني هاتني الوظيف 
 بعض األحيان حتقيق الكفاءة التشغيلية بدون محاية موارد املؤسسة من سوء االستخدام.
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 متهيد:

يف الفصلني السابقني اجلانب النظري للموضوع، ارأتينا أن نقوم بدراسة ميدانية هندف من خالهلا  تناولنا
البناء  زيع مواد و ت على مؤسسة اقع العملي. وقد وقع اختياران حماولة التأليف بني املعارف العلمية النظرية مع الو  إىل

هم أل موعة من التساؤالتمعتمدين يف ذلك على تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية من خالل طرح جم مبستغامن 
 لقوائم املالية .أنشطة املؤسسة،كما قمنا بدراسة حالة ل

 وسنتناول يف هذا الفصل ثالثة مباحث رئيسية:

البناء؛ توزيع مواد ملؤسسة تقدمي بطاقة فنيةاملبحث األول:   

؛اء ملؤسسة توزيع مواد البن نظام الرقابة الداخلية دور املدقق يف تفعيلاملبحث الثاين:   

 املبحث الثالث: حتليل القوائم املالية ملؤسسة البناء. 
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البناء  مواد املبحث األول : تقدمي عام ملؤسسة توزيع  

البناء  توزيع مواد املطلب األول: تعريف مؤسسة  

 حملية مؤسسة كانت  األول يف. 12/83رقم قرار مبوجب 25/09/1984 يف مؤسسة توزيع مواد البناء أنشئت
 ء.البنا مواد من االسترياد عملية وخاصة البناء مواد لتوزيع بداية الرئيسي نشاطها وكان

 من العديد وأجنزت البناء جمال يف االخنراط خالل من اإلمكانيات بتوسيع املؤسسة قامت 1989 يف
 اابتداء و هلا الرئيسي العمل وأصبح العقاري التطوير أعمال يف املؤسسة بدأت 1994 عام ويف العقارية، املشاريع

 .مستغامن واليةل  البناء جمال يف رئيسيا ممثال أصبحت 2009 سنة من

 ثالثة إنشاء مع جممع حالة إىل الشركة نقل املؤسسة مسؤول قرر 2012إىل  2009من  السنوات خالل
 (.عقارية بناء، جتارية،)  فروع

 .EPE/SPA ذات أسهموأتخذ شكل شركات  ،اقتصادية عمومية،توزيع مواد البناء مبستغامن، مؤسسة  مؤسسة 

 دج.100000000يبلغ رأمساهلا االجتماعي 

 دج.352344486.73يقدر ب  31/12/2014أما رقم أعماهلا يف 

 بثالثة تقوم وهي متثل املؤسسة األم. مبستغامن، صيادة بلدية العجال بسيدي البناء توزيع مواد مؤسسة تقع
 .اجلاهزة املساكن  بيع ،(البناء)  الكربى املشاريع إجناز ،البناء مواد ببيعهي:  و متكاملة و خمتلفة أنشطة

 البناء: أنشطة مؤسسة توزيع مواد 07الشكل رقم

 

 

 من إعداد الطالبة . املصدر:

 

 

 بيع مواد البناء بيع مساكن جاهزة اجناز مشاريع كربى
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 البناء توزيع مواد املطلب الثاين: وظائف مؤسسة

اليت تتبعها والغاايت ليت  اإلنتاجسنتطرق إىل توضيح مهنة املؤسسة بتحديد ميدان نشاطها، وأساليب 
 هتدف إىل حتقيقها.

يف اجناز مباين ملختلف االستعماالت، سكنات، جتهيزات   يتمثل النشاط الرئيسي للمؤسسةجمال نشاطها:  -1
 مجاعية .

 .البناء مواد جتارة ، مشاريع اجناز:  اثنوية تتمثل يف: أنشطةكما للمؤسسة 

 .جتارية عقارات ،إلسكانا ،عقارية ترقية :منتجات الرئيسية -2

خصصت اجملموعة على مر السنني حصتها يف السوق يف جمال ترقية عقارية، لتصبح من املروجني  ترقية عقارية:-أ
 الرئيسيني لوالية مستغامن.

، وتسمح ورشة التجارة، متجر( )مناطق التخزين، التحتية البينالشركة هلا العديد من  جتارة مواد البناء: -ب
، منتوج السرياميك( وانتاج اخلرسانة ومشاريع األلواح  الرمادية) االمسنت  قيةمواد البناء التسوي إىل ابإلضافة

 اخلشبية على وجه اخلصوص.

 :كاآليت  توزع على ثالثة مراكز وهي

 مركز سيدي عثمان صيادة مستغامن؛ -

 مركز التوزيع بعني اتدلس؛  -

 مركز توزيع بسيدي علي. -

 من أكثر)  للشركة العقارية املشاريع غالبية إىل ابإلضافة حتملفهي  1989 بدأت ممارسة البناء سنة البناء: -ج
     العامة املرافق و األخرى املشاريع من العديد و( التجارية املباين من مئات و الرتوجيية، السكنات من 1000

 56.( الرتبية مديرية ،الكليات املدارس، ،ةاالجتماعيات السكن)

                                                           
56  entreprise de distribution des matériaux de construction et de promotion immobilière, http://edimco-
mostaganem.dz/ 
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حث على الرايدة املربر االقتصادي لوجود هذه املؤسسة ونشاطها هو حتقيق األرابح والب إنغاايت املؤسسة: -3
عية هلذه كما ميكن أن ندرج ضمن الغاايت االجتماوالسيطرة على األسواق والتوسع للوصول ألسواق جديدة  

تهلك النهائي كما لمساملؤسسة أوال أتمني خدمة جديدة للزابئن من حيث تقدمي اجنازات حتقق الرفاهية والراحة ل
،  ري ابملشاركةس ذلك بواسطة التسيحترص على احملافظة على عامليها وخلق روح الوفاء لديهم، من خالل غر 

ابلتايل على اجلميع.وتشجيع كاالقرتاحات واليت يقدمها العمال واليت من شأهنا أن تعود ابلفائدة على املؤسسة و   

 التنظيمي هلا املطلب الثالث: أهداف املؤسسة واهليكل

 على املؤسسة حتقيق جمموعة من األهداف نلخصها فيما يلي: :أهداف مؤسسة توزيع مواد البناء -1

 تقوية الوضعية التنافسية للمؤسسة، ابلبحث عن امليزة التنافسية املناسبة ملتطلبات احمليط ولقدرات املؤسسة؛ -أ

 لتحقيق مردودية وحتسني إنتاجية وسائل االجناز واإلنتاج؛الرايدة يف استغالل الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة،  -ب

 التحكم يف التكاليف والتخلص من بعض األعباء الثابتة؛ -ج

 .اإلنتاجإعادة حتقيق التوازن املايل للمؤسسة ، لتحقيق مستوى من املالئمة يف  -د

 

 

 

 

 

 

 

 

:اهليكل التنظيمي ملؤسسة توزيع مواد البناء -2  
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 البناء مواد توزيع ملؤسسة التنظيمي اهليكل :07رقم الشكل

 

 

  

   

 

    

    

     

      

   

   

  

 

 

 .البناء مواد توزيع مؤسسة :املصدر

 

 

 ملبحث الثاين فعالية نظام الرقابة الداخليةا

 الرئيس املدير العام 

املدقق الداخلي 
 واخلارجي

 سكراترية

 

إلدارة املديرية العامة ل
 العــــــــــــــــــامة

 التخطيط والتنظيم

 املنامجنت

 التسويق

مدير اإلدارة  مراقبة التسيري
 واملالية

ورشة 
 العمليات

ورشة 
 التحليل

 اإلدارة احملاسبة

 املالية

 الصندوق

مصلحة 
 األجور

واإلدارة 
 العامة 

من 
األ

خلي
لدا

ا
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تصميم نظام للرقابة الداخلية من مسؤوليات اإلدارة لتحقيق أهدافها املخططة ومنع واكتشاف األخطاء إن 
والتحقق من فعالية اإلجراءات الرقابية اليت وضعتها اإلدارة ، وحددت املعايري الدولية  .والغش الذي قد يقع

ثل إجراءات االحتفاظ ابلسجالت احملاسبية ة معلى توفري نظام رقابة فعال للمؤسساإلجراءات اليت ميكن أن تعمل 
والتكليف ابملقبوضات واملدفوعات النقدية وإجراءات محاية األصول واإلشراف واملتابعة وإجراءات املساءلة وخالفه 

 ق أهداف نظام الرقابة الداخلية.من إجراءات حتق

 املطلب األول: تقييم املدقق لنظام الرقابة الداخلية

 ينقسم إىل قسمني:ابلنظام الرقابة الداخلية  اصاخل ملدققا برانمج -1

 هنايتها. إىلخاصة )للمدقق اخلارجي( يف املؤسسة ملدة زمنية مفتوحة  مهمةالقسم األول:

 يف احلالة العادية أو الروتينية، يقوم املدقق مبهامه الروتينية يف املؤسسة ويعتمد يف عمله على قوانني القسم الثاين: 

واملراسيم الوطنية وكذا الداخلية للمؤسسة) القانون الداخلي للمؤسسة، االتفاقية اجلماعية( وكذا  واإلجراءات
املوضحة يف  الت التاليةويقوم هذا الربانمج بدراسة اجملااملراسالت والتعليمات الصادرة من السلطات العليا. 

 :اجلدول أدانه

 الداخلية:برانمج املدقق لدراسة نظام الرقابة 04اجلدول رقم 

وارد البشريةامل التجارة واإلنتاج اسبة واملاليةاحمل   

احملاسبة-  
الصندوق -  
األجور -  
املشرتايت-  
اتاالستهالك-  

ليميةتطبيق اإلجراءات والنصوص التع -  
فحص األجور -  
ةمراقبة الدفاتر القانونية للمؤسس-  
فحص امللفات الشخصية -  
أتمني معطيات اإلعالم اآليل -  

 

راقبة الصندوقم -  
الذمم -  
الديون -  
املزاد العلين -  
اجلرد -  
احملاسبة العامة واملالية -  
سجل البنك والصندوق-  

.البناء مواد توزيع ملؤسسة اسبةواحمل املالية مدير على ابالعتماد الطالبة إعداد من :املصدر  

 : املؤسسة يف املدقق عمل ملف  -2
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بداية مهمته هي كاآليت:الواثئق املطلوبة من املدقق يف   

 1                                                                               امليزانية ) األصول واخلصوم(؛- 

 2                                                                                              جدول النتائج؛ - 

 3                                                                               كة رؤوس األموال؛جدول حر  - 

 4                                                                                  ميزان املراجعة بعد اجلرد؛ - 

 5                                                                                               دفرت اليومية؛ - 

 6       دفرت األستاذ؛                                                                                          - 

 7                                                                                           حتليل احلساابت ؛ - 

 8                                                                                       حالة التقارب البنكي؛ - 

 9                                                                               حمضر جرد أموال الصندوق؛ - 

 10                                                                  قوائم جرد االستثمارات واملخزوانت؛ - 

اليومية،  السجالت الرمسية للمؤسسة )سجل العمال، سجل العطل السنوية، سجل االستثمارات ، سجل -11
 سجل خاص ابلتقومي احملاسيب،سجل مفتشية العمل، سجل حو ادث العمل،سجل العمال األجانب...(    

.13G50 12-واثئق خاصة للصندوق الوطين للضمان االجتماعي 

ابة الداخلية تقييم نظام الرق املطلب الثاين:  

املؤسسة يف شكل جداول  لنشاط ئلة ختص مجلة من األنظمة الفرعيةسنعتمد يف هذا املطلب على طرح أس
 :ختص اجملاالت التالية

 

  صحة التنظيم احملاسيب:مدى  -1  
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                                     : مدى صحة التنظيم احملاسيب05 جدول رقم                               

 املالحظات

  

 اجلواب
 
 

 موضوع االستمارة: النظام احملاسيب

  نعم  ال 

  X هل يوجد خمطط ملصلحة احملاسبة 

حتديد املهام اخلاصة بكل 
 ومدى تنفيذها شخص

 نعم، ماعدا قسم احملاسبة

 X 

 

 

         X  

هل توجد مهام حمددة ومنفصلة  -أ
 لكل شخص يف هذه املصلحة؟

هل التحديد يوضع يف  -ب
احلسبان تبديل األشخاص عند 

 العطلة؟

  X  هل يوجد خمطط حماسيب داخلي
 خاص ابملؤسسة؟

  X  النظام احملاسيب املستخدم من طرف
 متالئم مع االحتياجات؟املؤسسة 

                 X    اإلجراءاتهل يوجد دفرت لتحديد 
 احملاسبية؟

 

 

 حتت مراقبة قسم احملاسبة

 

 X 

                X 

 هذا الدفرت:
 منظم يوميا -
 حتت مراقبة مسؤول كفء -

 .ناءباسبة ملؤسسة توزيع مواد الر املالية واحمل: من إعداد الطالبة ابالعتماد على مدياملصدر            

أتمني املعلومات الناجتة عن النظام احملاسيب: -2  

 

  احملاسيب النظام عن الناجتة املعلومات أتمني: 06جدول رقم                  
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يبموضوع االستمارة: النظام احملاس اجلواب املالحظات  

  نعم ال  

هل للمؤسسة نظام تسيري  - X                   امليزانية التقديرية
 امليزانية؟

                   X - وعة هل قواعد إنشاء امليزانية موض
 يف تقرير مكتوب؟

                         X - ديرية الفروق بني امليزانية التق
رف واحلقيقية حتلل وتفسر من ط

 املسؤولني؟
       X -و هل ضبط احلساابت الكلية ه

؟إجباري  

افية؟هل توجد حماسبة حتليلية ك- X        يوجد حماسبة عامة  

ابع هل املعلومات املستخدمة تت - X        ال توجد حماسبة حتليلية
ارن مع ليلية وتقمن احملاسبة التح

 احملاسبة العامة
 .البناء مواد توزيع ملؤسسة اسبةواحمل املالية مدير على ابالعتماد الطالبة إعداد من :املصدر

 : املشرتايت قسم -3

 املشرتايت قسم:  07اجلدول رقم 

املشرتايت موضوع االستمارة: اجلواب املالحظات  
   نعم ال   

                  X ؟تهل هناك قسم خاص ابملشرتاي  

 

 

 

 

                  X 

 

 هل هذا القسم مستقل متاما عن:
احلساابت؟قسم  -  
قسم االستالم والشحن. -  
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ترتايمرتبطة وحمصورة بقسم املش   X  هل كل عمليات الشراء حمصورة
 بقسم املشرتايت؟

                     

 

                        X 

                         

                        X               

تالم من تقرير االس هل ترسل صورة
:إىلوتقرير الفحص   

قسم احلساابت. -  
قسم املخازن. -  

  

                        X 

هل تتحقق املؤسسة من صحة 
ة قبل من الناحية احلسابي الفاتورة

 الصرف؟
                   X قلة هل متسك املؤسسة يومية مست

 للمشرتايت؟
                         X  هل هناك قسم خاص لالستالم

؟والفحص  
 .البناء مواد توزيع ملؤسسة واحملاسبة املالية مدير على ابالعتمادإعداد الطالبة  من: املصدر

 :املبيعات -4

 : قسم املبيعات08اجلدول رقم 

جلوابا املالحظات  موضوع االستمارة: املبيعات 
  نعم ال   

                X هل هناك قسم خاص  ابملبيعات:  

 قسمةإسرتاتيجية ضبط األسعار م
 إىل:

قسم حيدد من طرف الدولة 
حتدده  واهليئات املعنية، وقسم آخر

 املؤسسة على حسب تغريات

               X ار هل هناك سياسة اثبتة لألسع
 وشروط البيع؟



مدراسة حالة مؤسسة البناء مستغان                               الفصل الثالث                                          

 

85 
 

 السوق.
                X ت تربط الفواتري مع إشعارا هل

 الشحن ابستمرار؟
                X يع؟الرقابة فعالة على أوامر الب هل  

بيع  تستخدم املؤسسة فواتري هل X                   مرقمة وبتواريخ
 مسلسلة؟

                X ة هل متسك املؤسسة يومية خاص
 ابملبيعات اآلجلة؟

                 X على  مصروفات هل هناك رقابة 
 النقل والشحن للعمالء؟

.البناء مواد توزيع ملؤسسة اسبةواحمل املالية مدير على ابالعتماد الطالبة إعداد من: املصدر  

 :النقدية املدفوعات قسم -5

النقدية املدفوعات قسم: 09اجلدول رقم   

 موضوع االستمارة:املدفوعات النقدية اجلواب املالحظات

  نعم  ال  

                   X  هل تتم مجع املدفوعات ذات املبالغ
 الكبرية بواسطة الشيكات؟

شخصني : املدير 
 واحملاسب

                 X  هل يلزم نظام املؤسسة وجود أكثر من
 توقيع على الشيك؟

                     X  هل هناك خطر بتوقيع الشيكات على
 بياض؟

  X  هل هناك خطر بتحرير شيكات حلاملها؟ 
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               X مستقل لتوزيع  هل خيصص حساب بنكي
 األرابح؟

  

               X 

هل يقوم موظف مسؤول ابلتحقق من 
 مصلحة التحويالت من بنك إىل آخر؟

 .البناء مواد توزيع ملؤسسة واحملاسبة املالية مدير على ابالعتماد الطالبة إعداد من: املصدر

 :املخزوانت قسم  -6

 قسم املخزوانت: 10اجلدول رقم 

 موضوع االستمارة: املخزوانت اجلواب املالحظات
  نعم  نعم ال  

               X  لية هل املوجود يف املخازن حتت مسؤو
 أمني خاص؟

  

             X 

إبعالم قسم هل يقوم أمني املخزن 
جات احلساابت ابإلدخاالت واملخر 

الصرف؟ مبوجب تقارير االستالم وتقارير  

                X  ى أوامر املواد ابملخازن بناءا علهل تصرف
 صرف كتابية؟

  

             X 

تمر هل تتبع املؤسسة نظام اجلرد املس
لتشغيل ابلنسبة للمواد والبضائع حتت ا

 والتامة الصنع؟

               X  ؟هل هناك رقابة حماسبية دقيقة  

                         X X  د وجدت من اجلر  إنهل تعرض الفروق
ول الفعلي والدفاتر على شخص مسؤ 

 العتمادها وتسويتها؟
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               X ابملخازن  هل جيري تقسيم وتسعري السلع
 من قبل جلنة مستقلة ومؤهلة؟

.البناء مواد توزيع ملؤسسة واحملاسبة املالية مدير على ابالعتماد الطالبة إعداد من: املصدر  

 :  واألجور الرواتبقسم  -7

                                             : الرواتب واألجور11جدول رقم                                           

 موضوع االستمارة: الرواتب واألجور اجلواب املالحظات

  نعم ال   

                        X  هل متسك بطاقات تسجيل الوقت إلعداد
 الرواتب؟

  

                           X 

هل تتطابق البياانت املسجلة ببطاقات 
احلضور مع كشوف الغياب واحلضور 

 الفعلي؟

  X هل يوقع رؤساء العمال يف الكشوف؟ 

  X موزع على أكثر من  هل اعداد الكشوف
 موظف؟

                                   X  موظف مسؤول قبل هل تعتمد الرواتب من
 الصرف؟

                  X  هل خيصص حساب ابلبنك لدفع األجور
 والرواتب؟

  X  هل توجد رقابة على األجور والرواتب اليت
صرفها مل يستلمها أصحاهبا يف حينها وتتبع 

 فيما بعد؟
                 X  هل يقوم املدقق الداخلي حبضور مفاجىء

 لعملية صرف األجور؟
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                X هل توجد رقابة على سلفيات املوظفني؟ 
 .البناء مواد توزيع ملؤسسة واحملاسبة املالية مدير على ابالعتماد الطالبة إعداد من: املصدر

 لب الثالث: حتليل النتائج املتوصل اليها املط

بطرح قائمة من األسئلة فيما من خالل اطالعنا على واقع نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة،  وبعد قيامنا 
   ميكن استخالص النتائج التالية: خمتلف أنشطة املؤسسة    خيص

ل هيكلها التنظيمي حتدد سياستها، فمن خال إطارداخل املؤسسة وذلك يف حتديد واضح لالختصاص -
مراقبة التسيري، مديرية كل مديرية عن املديرايت املوجودة ابملؤسسة على سبيل املثال: مديرية احملاسبة و اختصاصات  

 املوارد البشرية.

جمموعة من املراحل حيث يقوم بكل مرحلة موظف معني، من خالل وجود أقسام خاصة  إىل نظام الرقابة ميقس -
 ابلشراء، التخزين، البيع.

فال يستطيع  مسؤول اجتاه العمل الذي يقوم به، ويف حالة وجود خطأ أو تالعب.كل موظف داخل املؤسسة -
 هذا األخري النفي.

 تعليمات حول عمل معني فيجب التنفيذ مباشرة. إبعطاءيف حالة قيام رئيس املصلحة أو القسم  -

 يتم داخل املؤسسة تسجيل العمليات فور حدوثها، من أجل تفادي تراكم املستندات وضياعها. -

ن خالل الشكل، رقم السجل يتم مطابقة أوامر الصرف والشراء الواردة مع ما هو موجود يف املؤسسة م -
 التجاري، رقم تسلسلي جبائي.

توجد داخل املؤسسة رقابة مزدوجة على سبيل املثال: يقوم بتوقيع الشيك رئيس قسم احملاسبة واملالية مث يقوم  -
 املدير بذلك.

لرجوع إليها تعتمد املؤسسة على نظام اإلعالم اآليل بشكل يسمح هلا ابلسرعة يف معاجلة البياانت وإمكانية ا-
 بسرعة.
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وقد الحظنا بعض النقائص اليت هي راجعة إىل عدم التزام بعض العاملني أبوقات العمل الذي قد ينجم عنه  -
 العمل.تعطيل سري 

 البناء توزيع مواد ملؤسسة املبحث الثالث: دراسة حالة للقوائم املالية

، ابستخدام أهم أدوات التحليل املايل منها  املالية ملؤسسة البناء بتحليل القوائم سنقوم يف هذا املبحث 
     التحليل األفقي والتحليل ابستخدام النسب. 

 تقدميها املطلب األول: تعريف القوائم املالية

 تعريف القوائم املالية: -1

 ستة أقصاها مهلة خالل إصدارها ويتم املؤسسة، مسريي مسؤولية حتت املالية( القوائم) الكشوف تضبط  
 تنشرها أن حيتمل اليت األخرى املعلومات عن متميزة تكون أن وجيب املالية، السنة إقفال لتاريخ التالية أشهر

 .املؤسسة

 ويتم تبيان املعلومات اآلتية بطريقة دقيقة: حيدد بكل وضوح كل مكون من مكوانت القوائم املالية،

 السجل التجاري للمؤسسة املقدمة للكشوف املالية؛تسمية الشركة، االسم التجاري، رقم  -

 طبيعة القوائم املالية) حساابت فردية، أو حساابت مدجمة أو حساابت مركبة(؛ -

 اتريخ اإلقفال؛-

 لة اليت تقدم هبا  واملستوى اجملبور؛العم -

، مكان عنوان مقر الشركة،الشكل القانوينت أخرى تسمح بتحديد هوية املؤسسة،وكذلك تبني معلوما
 النشاط والبلد الذي سجلت فيه؛

 األنشطة الرئيسية وطبيعة العمليات املنجزة؛ -

 وتسمية اجملمع الذي تلحق به املؤسسة عند االقتضاء؛ اسم الشركة األم-

 معدل عدد املستخدمني فيها خالل الفرتة؛ -
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 تقدم القوائم املالية إجباراي ابلعملة الوطنية؛ -

 ة املعلومات اليت تسمح إجراء مقارانت مع السنة املالية السابقة من ذلك أن:توفر القوائم املالي -

كل فصل من فصول امليزانية، حساب النتائج، وجدول سيولة األموال يتضمن بياان للمبلغ املتعلق ابلفصل   -
 املقابل له من السنة املالية السابقة؛

 صيغة مقارنة يف شكل سردي وصفي رقمي. يشتمل امللحق على معلومات ذات -

 :البناء توزيع مواد القوائم املالية ملؤسسة  -2

                                                                                                   امليزانية:-أ

 :2011توزيع مواد البناء  ةجانب األصول ملؤسس -  

 2011البناء مواد توزيع ملؤسسة األصول جانب: 12 اجلدول رقم

n-1صايف nيداهتالك الرص صايف ايلاملبلغ اإلمج   األصل 
 أصول غري جارية    

االقتناء بني فارق  

 تثبيتات معنوية 12999200 1300000 116992 6500000
 تثبيتات عينية 213242692 120574155 92668537 99790601
اتثبيتات جيرى اجنازه      

 تثبيتات مالية    
سندات موضوعة موضع     

 معادلة
مسامهات أخرى وحساابت  9187652  9187652 10225025

 دائنة ملحقة هبا
 سندات أخرى مثبتة    
قروض وأصول مالية أخرى  99382050  99382050 35874450
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 غري جارية
جاريةجمموع األصول غري  321942387 120587155 201355232 145955076  
 أصول جارية    
خمزوانت ومنتجات قيد  140571118 740336 139830781 157547880

 التنفيذ
 زابئن 425926460 4004029 421922431 681087701
 مدينون آخرون 2415196  2415196 13693096
 ضرائب 2787469  2787469 11693120

292443676  725668033 4744365 730412399. وماشاهبهاموجودات    
أموال موظفة وأصول مالية  1052354786 125331521 927023265 1070391838

 جارية
 خزينة 158712153  158712153 59936707
 جمموع األصول اجلارية 730412399 4744365 725668033 924436762
 جمموع العام لألصول 1052354786 125331521 927023265 1070391838

 .البناء مواد توزيع ملؤسسة واحملاسبة املالية مدير على ابالعتماد الطالبة إعداد من: املصدر

 :2011توزيع مواد البناء  ؤسسةمليزانية م جانب اخلصوم -  

 2011 البناء مواد توزيع مؤسسة مليزانية اخلصوم جانب :13اجلدول رقم  

N-1 N اخلصوم 
 رؤوس األموال اخلاصة 100000000 100000000

 رأس املال مت إصداره  
 رأس املال غري مستعان به  

(1)احتياطات مدجمة-عالوات واحتياطات 232778856 174143818  

 فوارق إعادة التقييم 1666110 1666110
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 فارق املعادلة  
ة اجملمعنتيجة صافية حص-النتيجة الصافية 81258682 62288435  

دالرتحيل من جدي-أخرىرؤوس أموال خاصة  10324011 7777542  

 حصة الشركة املدجمة  

 حصة ذوي األقلية  

 اجملموع 405379637 345875906
 خصوم غري جارية  

 قروض وديون مالية  900000
 2421681-  ضرائب)مؤجلة ومرصود هلا( 

 ديون أخرى غري جارية  
 مؤوانت ومنتوجات مثبتة مسبقا 15291753 3106554
 جمموع خصوم غري جارية 12870071 4006554

 خصوم جارية  

 موردون وحساابت ملحقة 15340212 7882873
 ضرائب 24292620 21039862

 ديون أخرى 469140723 691586641
 خزينة موجبة  

 جمموع خصوم جارية 927023265 1070391838

 اجملموع العام للخصوم 1332402902 1416267744
.البناء مواد توزيع ابالعتماد على معلومات مقدمة من مؤسسة الطالبة إعداد من: املصدر  

                                :                                البناء توزيع مواد ملؤسسة النتائج حساابت جدول-2

يف احلسبان اتريخ  وال يؤخذمن املؤسسة خالل السنة املالية، املنجزة  واملنتجاتهو بيان ملخص لألعباء 
 التحصيل أو اتريخ السحب،ويربز ابلتمييز النتيجة الصافية للسنة املالية الربح/الكسب أو اخلسارة.

 :2011 لسنة توزيع مواد البناء جدول النتائج ملؤسسة
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 2011جدول النتائج ملؤسسة توزيع مواد البناء : 14جدول رقم 

N-1 N السنوات 

 رقم األعمال  352344486 398960174
 تغري خمزوانت املنتجات مصنعة وقيد الصنع -17086628 -99281436

 1إنتاج السنة املالية 335257857 299678738

 مشرتايت مستهلكة 91879329 -97093824

 خدمات خارجية واستهالكات أخرى -64025990 -59954462

 2استهالك السنة املالية -155905319 -157048287
 ( 2-  1) 3 القيمة املضافة  179352538 142630450

 أعباء املستخدمني -62270125 -55379794
 ضرائب، رسوم ومدفوعات مشاهبة 7060404 8375069

 4الفائض اإلمجايل لالستغالل 110022008 78875586
 منتجات عملياتية أخرى 3553325 13053689
 أعباء عملياتية أخرى -1608601 -5359623

 خمصصات االهتالكات واملؤوانت -12216120 -13119706
3449356  

 
 استئناف عن خسارة القيمة واملؤوانت

  5النتيجة التشغيلية  99750611 76899303
 منتوجات مالية 568750 
 أعباء مالية  
 6النتيجة املالية  568750 

  7النتيجة العادية قبل الضريبة 100319361 76899303
-14610867 

 

-19060678 

 
 ضرائب واجب دفعها عن نتائج عادية

 ضرائب مؤجلة)متغريات( عن نتائج عادية  
 جمموع املنتوجات لألنشطة العادية 339379933 316181784
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 لألنشطة العادية األعباءجمموع  258121250- 253893348
 النتيجة الصافية لألنشطة العادية 81258682 62288435
 النتيجة الصافية للسنة املالية 81258682 62288435

 .البناء مواد توزيع مؤسسة من مقدمة معلومات على ابالعتماد الطالبة إعداد من: املصدر 

هو إعطاء مستعملي القوائم املالية أساسا لتقييم مدى قدرة  اهلدف منه:ملؤسسة البناء جدول سيولة اخلزينة -3
 ن استخدام هذه السيولة املالية.وال ونظائرها وكذلك املعلومات بشأاملؤسسة على توليد األم

 يقدم جدول سيولة اخلزينة مداخيل وخمرجات املوجودات املالية احلاصلة أثناء السنة املالية حسب مصدرها.-

 :2011توزيع مواد البناء  جدول سيولة اخلزينة ملؤسسة -

 2011 البناء مواد توزيع ملؤسسة اخلزينة سيولة جدول :15جدول رقم 

N-1 ةالسنة املالي  N يةالسنة املال   

 تدفقات اخلزينة املتأتية من األنشطة العملياتية  
405204395-  422082918-  حتصيالت مقبوضة من عند الزابئن 

 مبالغ مدفوعة للموردين واملستخدمني 235884208 398170928
مدفوعةفوائد ومصاريف مالية أخرى  178067 0.00  

 ضرائب على نتائج مدفوعة 22813946 9854200

2820733 163206695-  تدفقات اخلزينة قبل العناصر غري عادية  
عادية غري ابلعناصر املرتبطة اخلزينة تدفقات    
2820733 163206695- لعملياتية )أ(صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة ا   

يةاقتناء التثبيتات العينية واملعنو مسحوابت عن   4084000  
عنويةالتحصيالت عن عمليات التثبيتات العينية وامل  5491000-  
  مسحوابت عن اقتناء تثبيتات مالية 90000000 
اليةحتصيالت عن عمليات التنازل عن التثبيتات امل 30000000-   
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 .البناء مواد توزيع مؤسسة من مقدمة معلومات على ابالعتماد الطالبة إعداد من: املصدر 

 أثرت يف كل فصل من الفصول اليت يشكل حتليال للحركات اليت األموال اخلاصة: رؤوس جدول تغري -4
 .السنة املاليةة خالل تتشكل منها رؤوس األموال اخلاصة للمؤسس

 :2011توزيع مواد البناء  ةجدول تغري رؤوس األموال اخلاصة ملؤسس -  

 2011 البناء مواد توزيع ملؤسسة اخلاصة األموال رؤوس تغري جدول :16جدول رقم 

ةاالحتياطات والنتيج يمفرق إعادة التقي    رأمسال الشركة 

31/12/2009الرصيد يف  100000000 2575379 191441641  
ةتغري الطريقة احملاسبي     
 تصحيح األخطاء اهلامة   6520287
 إعادة تقييم التثبيتات  909269 
 احلصص املدفوعة   3000000
 زايدة رأمسال   
يةصايف نتيجة السنة املال   62288435  
31/12/2010صيد يف الر 100000000 1666110 244209796  

 الفوائد اليت مت حتصيلها من التوظيفات املالية 568750- 
ستثمار)ب(صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة اال 59431250 1407000-  
 حصص وغريها من التوزيعات اليت مت القيام هبا 5000000 3000000
 تسديدات القروض أو الديون األخرى املماثلة  200000
تمويل)ج(صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة ال 5000000 3200000  
 تغري أموال اخلزينة يف الفرتة)أ+ب+ج( 98775445 4613733
 أموال اخلزينة ومعادلتها عند افتتاح السنة املالية 59936707 64550440
 أموال اخلزينة ومعادلتها عند إقفال السنة املالية 158712153 59936707
 تغري أموال اخلزينة يف الفرتة )أ+ب+ج( 98775445- 4613733
 املقاربة مع النتيجة احملاسبية 81258682 62288435
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ةتغري الطريقة احملاسبي   10324011  
 تصحيح األخطاء اهلامة   
 إعادة تقييم التثبيتات   
6430940- األرابح أو اخلسائر غري    

 املدرجة يف احلساابت يف
 حساب النتائج

5000000-  احلصص املدفوعة   
 زايدة رأمسال   
يةصايف نتيجة السنة املال   81258682  
31/12/2011 يفالرصيد  100000000 1666110 303713527  

   
.البناء مواد توزيع مؤسسة من مقدمة معلومات على ابالعتماد الطالبة إعداد من: املصدر  

 البناءتوزيع مواد  ملؤسسة املالية للقوائم املايل التحليل: الثاين املطلب

 :البناءتوزيع مواد التحليل املايل مليزانية مؤسسة  -1

 إعداد امليزانية الوظيفية ملؤسسة البناء: -

بعض التعديالت وذلك اعتمادا على  إجراءالبد من امليزانية الوظيفية  إىلمن امليزانية احملاسبية لالنتقال 
 :ة يف امليزانية نفسها املعلومات املدرج

 

 

 : إعداد امليزانية الوظيفية ملؤسسة توزيع مواد البناء17جدول رقم 

 

 

 
100000000 
232778856 

 املوارد الثابتة:
 األموال اخلاصة

 رأس املال الصادر

 
 
116992 

 

92668537 

 االستخدامات الثابتة:
 التثبيتات املعنوية
 التثبيتات العينية
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1666110 

 
81258682 

 
103240110-  

 

 

 

 

 

 

 العالوات واالحتياطات
 فارق إعادة التقييم

 النتيجة الصافية
 الرتحيل من-رؤوس األموال اخلاصة

 جديد
 

 

 

 

 

 
9187652 

 

 

99382050 

 

 

عينية أخرىتثبيتات   
 تثبيتات جاري اجنازها

 التثبيتات املالية
 واحلساابت األخرىاملسامهات 

 الدائنة امللحقة
رى املالية األخ واألصولالقروض 

 غري اجلارية

124635383 201355232 جمموع املوارد الثابتة 

  
تةجمموع االستخدامات الثاب  

 

 

15340212 

 

2421682-  

 

15291753 

:لالستغاللخلصوم املتداولة ا  

 املوردون واحلساابت امللحقة
 الضرائب
سلفا مقيدة منتجاتو  مؤوانت  

 

 

139830781 

 

421922431 

 

2787469 

ل:األصول املتداولة لالسغال  
واجلاري اجنازها املخزوانت  

 الزابئن
 الضرائب

تغاللجمموع اخلصوم املتداولة لالس 28210284 جمموع األصول املتداولة  564540681 
 لالستغالل

 

 
24292620 

 

469140723 

غاللاخلصوم املتداولة خارج االست  
 الضرائب

أخرى ديون  

 

 

 
2415196 

األصول املتداولة خارج 
 االستغالل:

قات(املدينون اآلخرون )التسبي  

جمموع اخلصوم املتداولة خارج  493433343
 االستغالل

       

2415196 
ارج جمموع األصول املتداولة خ

 االستغالل
اخلصوم -اخلزينة   

 

مخزينة اخلصو   

 
 
158712153 

األصول:-اخلزينة  
يةتوظيفات وأصول مالية جار   

 اخلزينة
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اخلصوم-جمموع اخلزينة  927023265 اخلزينة-صولجمموع األ 927023265   

 .البناء مواد توزيع مؤسسة من مقدمة معلومات على ابالعتماد الطالبة إعداد من: املصدر

 مؤشرات التوازن املايل للميزانية املالية:-

ي يتحقق التوازن املايل حسب منظور التحليل الوظيفي جيب أن تتوفر ثالثة شروط تتعلق برأس املال لك
 العامل الصايف واحتياجات رأس املال العامل الصايف ابإلضافة إىل اخلزينة الصافية.

 .ل واملتوسط املدىيلتوازن املايل الطو ل ايعترب مؤشرا هامرأس املال العامل الصايف: -1

األصول الثابتة-رأس املال العامل الصايف= األموال الدائمة  

 العامل الصايف ملؤسسة توزيع البناء :حساب رأس املال 18 جلدول رقما

 البيان                                               2010السنة                2011السنة  نسبة التغري%

 األموال الدائمة 345875905 312463538 % -9.66

 األصول الثابتة 145955076 201355232 % 37.95 

 رأس املال العامل الصايف 199920829 111108306 % -44.42

                                          .الطالبة إعداد من املصدر:

 التعليق:

خالل    املال العامل الصايف موجب رأس الوضعية املالية للمؤسسة تظهر أن ول نالحظ أنمن خالل اجلد
ميكنها من مواجهة حوادث دورة أمان متتلك هامش  حتقق توازن مايل، يعين أن املؤسسة ما ني وهذاالسنت

قي االحتياجات املالية ابستخدام متويل استثماراهتا وابعلى االستغالل اليت متس السيولة، وأن املؤسسة قادرة 
 مواردها املالية الدائمة.

عن النشاط بواسطة حقوقها  تستطيع املؤسسة مواجهة ديوهنا ينشأ عندما ال احتياجات رأس املال العامل : -2
 ، وعليه جيب على املؤسسة البحث عن مصادر متويل أخرى لتسديد هذا العجز. لدى الزابئن وخمزوانهتا
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احتياجات رأس  املال العامل لالستغالل+ احتياجات رأس املال العامل  رأس املال العامل:احتياجات -
 خارج االستغالل

 اخلصوم خزينة – األصول خزينة: الصافية اخلزينة -3

 نسبة التغري% 2011سنة  2010سنة  البيان
 %-36.33 536330397 842439277 احتياجات رأمسال)لالستغالل(

 %-170.3 -491018147 698455152 )خارج االستغالل(احتياجات رأمسال 

 %-68.52 45312250 143984125 احتياجات رأمسال 

 %164.79 158712153 59936708 اخلزينة الصافية

قادرة على  يدل على أن اخلصوم املتدوالة  ، وهذايف كلتا السنتني املال العامل موجب رأسنالحظ أن احتياجات 
ن للمؤسسة فائض سيولة ميكنها أن اخلزينة موجبة، وهذا يعين أب أيضا نالحظو  ا.هتمتويل خمزون املؤسسة ومديوان
 من متويل األصول املتداولة.

 مقارانت البيان وتغريات االجتاه مليزانية مؤسسة البناء: -3

،حيث  النسيب لكل عنصر ابلنسبة لسنة األساسيهدف إىل معرفة معدالت التغري  التحليل األفقي للميزانية: -
كسنة أساس ، وهذا مما ميكننا من رصد التغريات احلاصلة يف خمتلف البنود   2010بداية ابعتماد امليزانية لسنة قمنا

 إبعداد جدول خاص يكون على الشكل التايل: ، ونقوم هلذا الغرض2011الواردة يف ميزانية لسنة

 

 

 

ليل األفقي مليزانية مؤسسة توزيع مواد البناء: التح07 اجلدول رقم  

%التغري النسيب لقالتغري املط   البند  1020 ميزانية  1201ميزانية 
 

 1.69%  

 

 

.1.7-%  

 

110492 

 
7122064-  

 
116992 

 

92668537 

 
65000 

 
99790601 

 األصول غري اجلارية:
 التثبيتات املعنوية

          التثبيتات العينية  



مدراسة حالة مؤسسة البناء مستغان                               الفصل الثالث                                          

 

100 
 

 
0.1-%  

 

 

 
1.77%  

 

 
1037373-  
 

 

 
63507600 

 

 

 

9187652 

 

 

 

99382050 

 

 
10225025 
 

 
35874450 

 التثبيتات املالية:
ت املسامهات األخرى واحلسااب

 الدائنة الالحقة
القروض واألصول املالية 

 األخرى غري اجلارية
0.37%  55400156 322013552 ةجمموع األصول غري اجلاري 145955076   

 
-% 11.24 

 
0.38-%  

 
0.82-%  

 
0.76-%  

 
1-%  
 

1.64%  

 
17717099-  

 
259165270-  
 

11277900-  

 
8905651-  
 
478255-  
 
98775446 

 
139830781 
 
421922431 

 

 

2415196 

 

2787469 

 

 

 

158712153 

 
157547880 
 
681087701 

 

 

13693096 

 

11693120 

 

478255 
 
59936707 

 األصول اجلارية:
اجنازهااملخزوانت واجلاري   

 الزابئن
 

 املدينون اآلخرون
 الضرائب

اريةتوظيفات وأصول مالية ج  
 

 اخلزينة
0.21-%  198768729-  جمموع األصول اجلارية 924436762 725668033 
0.13-%  143368573-  اجملموع العام لألصول 1070391838 927023265  
 

 
33%  

 

 

 
0.3%  

 
14.27-%  

 
0 

 
58635038 
 

0 

 
18970247 

 
111017652-  

 
100000000 

 
232778856 

 
1666110 

 
81258682 

 
103240110-  

 
100000000 

 
174143818 

 
1666110 

 
62288435 

 
7777542 

 األموال اخلاصة:
 رأس املال مت إصداره

  واحتياطات عالوات

التقييم إعادة فوارق  
 

صافية ةنتيج-الصافية النتيجة  
             جديد من الرتحيل

0.17%  اجملموع 345875906 405379637 59503731 
-% 1  

 

-900000 

  
900000 

 خصوم غري جارية
مالية وديون قروض  
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1%  

 
3.92%  

2421681-  

 
12185199 

2421681-  

 
15291753 

 
 
3106554 

(هلا ومرصود مؤجلة)ضرائب  
 مثبتة ومنتوجات مؤوانت
 مسبقا

2.21% جاريةجمموع خصوم غري  4006554 12870071 8863517   

 
0.94%  

 

 

0.15%  

 

0.32-%     

 
7457339 

 

 
3252758 

 
222445918-  

 

15340212 

   

 

 

24292620 

 

469140723 

 
7882873 

 

 
21039862 

 
691586641 

 خصوم جارية
ملحقة وحساابت موردون  
 ضرائب

  
 ديون أخرى

0.29-%  211735821-  508773556 205093777 جارية خصوم جمموع   

0.13-%  143368573-  اجملموع العام للخصوم 1070391838 927023265 
 من إعداد الطالبة   املصدر:             

 من خالل اجلدول ميكن استنباط النتائج التالية:

 األصول:-

مع اخنفاض يف التثبيتات العينية .%1.69، بنسبة 110492سجلت ارتفاعا قدره التثبيتات املعنوية: -1
 .%-7.1نسبة قدرت بمع  7122064مبقدار

 . وذلك بسبب انخفاض المساهمات االخرى.%-1 بنسبة، 1037373اخنفاضا مبقدار  سجلتالتثبيتات املالية: -2

 وكذلك الزابئن  سجلت اخنفاضا،%11.24مع نسبة  17717099سجلت اخنفاضا قدره املخزوانت:-3

 .%-0.38بنسبة 259165270ب

 %1.64، مع نسبة 58775446سجلت ارتفاعا باخلزينة: -4

 اخلصوم:-
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فقد كان اثبتا، بينما سجلت عالوات واحتياطات ارتفاعا ابلنسبة لرأس املال الصادر  األموال اخلاصة: -1
 .%0.3، مع نسبة قدرت  18970243ارتفعت ب النتيجة الصافية وكذلك.%0.33 مع نسبة،58635038مبقدار 

مع اخنفاض القروض والديون  .%3.92 بنسبة 12185199حققت ارتفاعا  :مؤوانت ومنتجات مثبتة مسبقا-2
 .%1بنسبة 2421681وكذلك الضرائب اخنفضت ب،%-1 بنسبة 900000املالية ب

 .0.94بنسبة  7457339حققت ارتفاعا ب املوردون: -3
 التحليل املايل حلساب النتائج ملؤسسة البناء: -2

 نسب الرحبية ملؤسسة البناء: -

 نسب رحبية املبيعات:نسبة الفائض اخلام لالستغالل 

 نسبة الفائض اخلام لالستغالل= الفائض اخلام لالستغالل/رقم األعمال

حساب نسبة الفائض اخلام لالستغالل: 20اجلدول رقم  

 البيان                                 2010سنة       2011سنة 
لالستغاللالفائض اخلام  78875586 110022008  

 رقم األعمال 39896174 35234446
غاللنسبة الفائض اخلام لالست 1.97 3.12  

 

   الطالبة إعداد من: املصدر     

  التعليق:

كل دينار من رقم   نأ، هذا يعين 2010( يف سنة 78875586يقدر معدل الفائض اخلام لالستغالل ب)
 ابلنسبة أما والرسوم، والضرائب والعمال اخلارجيون املوردون من كل  دفع بعد دج 1.97األعمال حيقق هامش قدره

أي أن كل دينار من رقم األعمال حيقق  (110022008)ب لالستغالل اخلام الفائض معدل يقدر 2011لسنة
 .املؤسسة أداء عن اجيايب مؤشر وهذا ، دج3.12هامش قدره 



مدراسة حالة مؤسسة البناء مستغان                               الفصل الثالث                                          

 

103 
 

       األعمالنسبة نتيجة االستغالل= نتيجة االستغالل/رقم -

نتيجة االستغالل ملؤسسة البناء نسبة حساب:21اجلدول رقم  

1201سنة  0201سنة    البيان 
ة()العملياتي نتيجة االستغالل 76899303 99750611  

 رقم األعمال 398960174 35234446
2.83                           90.1  نسبة نتيجة االستغالل 

 التعليق:

 الضرائب قبل اجلارية النتيجة من( 99750611)قدره هامش حققت املؤسسة أن يتبني التحليل خالل من
 ويعود(. 76899303)بلغ والذي السابقة السنة هامش عن ويقل ،2011لسنة  األعمال رقم من دينار كل  نع

 .حتسن يف االستغالل نتيجة أن إذ املالية، النتيجة اخنفاض إىل ذلك

 

النتيجة اجلارية قبل الضرائب/ رقم األعمالنسبة النتيجة اجلارية قبل الضرائب= -  

: حساب نسبة النتيجة اجلارية قبل الضرائب22اجلدول رقم  

1201سنة  0201سنة    البيان 
ئبالنتيجة اجلارية قبل الضرا 76899303 100319361  

 رقم األعمال 398960174 35234446
الضرائب نسبة النتيجة اجلارية قبل 0.19 0.28  

 من إعداد الطالبة املصدر: 

 التعليق:
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( من النتيجة اجلارية قبل الضرائب 100319361من خالل التحليل يتبني أن املؤسسة حققت هامش قدره)
 إىل(. ويعود ذلك 76899303من كل دينار من رقم األعمال، ويقل عن هامش السنة السابقة والذي بلغ)

 أن نتيجة االستغالل يف حتسن. إذاخنفاض النتيجة املالية، 

مقارن البيان وتغريات االجتاه حلساب النتائج: -  

 التحليل األفقي حلساب النتائج: -

مكننا من رصد التغريات احلاصلة يف  كسنة أساس، وهذا ما  2010قمنا بداية ابعتماد حساب النتائج لسنة
إبعداد جدول خاص يكون على الشكل ا الغرض ، ونقوم هلذ2011خمتلف البنود الواردة يف حساب النتائج لسنة

 التايل:

 النتائج ملؤسسة البناء جدول  : التحليل األفقي حلساب23مجلدول رقا

 نسبة التغري% مقدار التغري n-1السنة  nالسنة  البيان
 %-11.68 -46615688 398960174 352344486 رقم األعمال 

تغري خمزوانت املنتجات مصنعة 
 وقيد الصنع

17086628- 99281436- 82194808 82.78-% 

 %11.87 35579119 299678738 335257857 1إنتاج السنة املالية

 %-5.37 5214495 -97093824 -91879329 مشرتايت مستهلكة

خدمات خارجية واستهالكات 
 أخرى

64025990- 59954462- 4071528- 6.79% 

 %-0.72 1142968 -157048287 -155905319 2استهالك السنة املالية

 %25.47 36722088 142630450 179352538 ( 2-  1) 3 القيمة املضافة 

 %-12.44 6890331 -55379794 -62270125 أعباء املستخدمني

 %-15.69 1314665 -8375069 -7060404 ضرائب، رسوم ومدفوعات مشاهبة

 %39.48 31146422 78875586 110022008 4الفائض اإلمجايل لالستغالل

 %-72.77 -9500364 13053689 3553325 منتجات عملياتية أخرى

 %-69.98 3751022 -5359623 -1608601 أعباء عملياتية أخرى

 %6.88 -903586 -13119706 -12216120 خمصصات االهتالكات واملؤوانت

 %-1 -3449356 3449356 استئناف عن خسارة القيمة 
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  واملؤوانت

 %29.71 22851308 76899303 99750611  5النتيجة التشغيلية 

 %0 568750  568750 منتوجات مالية

     أعباء مالية
 %0 568750  568750 6النتيجة املالية 

 %30.45 23420058 76899303 100319361  7النتيجة العادية قبل الضريبة

ضرائب واجب دفعها عن نتائج 
 عادية

-19060678 

 

-14610867 

 

4449811- 30.45% 

ضرائب مؤجلة)متغريات( عن 
 نتائج عادية

    

 %7.33 23198149 316181784 339379933 جمموع املنتوجات لألنشطة العادية

 %-2.01 -512014598 253893348 258121250- جمموع األعباء لألنشطة العادية

 %-30.45 -18970247 62288435 81258682 النتيجة الصافية لألنشطة العادية

 %-30.45 -18970247 62288435 81258682 النتيجة الصافية للسنة املالية

 الطالبة إعداد من: املصدر   

 ن اجلدول السابق النتائج التالية:ميكن استنباط م

 وذلك مع اخنفاض اخلدمات اخلارجية %0.25 ، بنسبة36722088سجل ارتفاع قدره :استهالك السنة املالية-1

 .194973153وارتفاع املشرتايت املستهلكة ب،1142968ب

 وذلك الرتفاع تغري املخزوانت مبقدار. %1.18بنسبة 35579119سجل ارتفاع قدره  :املالية انتاج السنة -2

 .%0.11 بنسبة46615688 . واخنفاض رقم األعمال ب82194808

 وذلك الرتفاع الفائض العام لالستغالل، %0.12 بنسبة، 36722088سجلت ارتفاعا قدره  القيمة املضافة: -3
 .%0.39، بنسبة 31146422ب

                                              .%0.29 بنسبة، 22851308 قدرهسجلت ارتفاعا  العملياتية: النتيجة-4

                                     .%0.3 بقيمة،18970247قدرهسجلت ارتفاعا املالية:صايف النتيجة للسنة -5
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 املطلب الثالث: التحليل املايل لقائمة تدفقات اخلزينة وجدول تغري رؤوس األموال

 قائمة التدفقات النقدية ملؤسسة البناء:مقاييس  -1

صايف رابح السيولة نستخرج :من أجل حساب  نسب مقاييس جودة أمقاييس تقييم جودة أرابح املؤسسة - 
من األنشطة التشغيلية من قائمة التدفقات النقدية، أما النتيجة الصافية فسنستخرجها من تدفقات النقدية 

 حساابت النتائج، ونستخرج جمموع األصول من امليزانية.

 صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

= ــــــــــــــــــــــنسبة النقدية التشغيلية -  

 النتيجة الصافية

حساب نسبة النقدية التشغيلية ملؤسسة البناء: 24اجلدول رقم  

 البيان          0201سنة          1201سنة 
163206695- شغيليةصايف التدفق النقدي من األنشطة الت 2820733   

 النتيجة الصافية 62288435 81258682
 نسبة النقدية التشغيلية 0.045    -2

 من إعداد الطالبةاملصدر:

، يتضح أبن 2010مع نفس النسبة لسنة  2011عند مقارنة نسبة النقدية التشغيلية للمؤسسة يف سنة التعليق:
( من صايف التدفقات النقدية من 62288435كل دينار من النتيجة الصافية يولد)  2011هناك تدهور، ففي سنة 

( من صايف التدفقات 81258682يولد كل دينار من النتيجة الصافية) 2010بينما يف سنة التشغيلية، األنشطة
 من األنشطة التشغيلية. النقدية

 العائد على األصول من التدفق النقدي التشغيلي: -

تشغيلية           صايف التدفق النقدي من األنشطة ال  

ــــــــــــــــــــالعائد على األصول من التدفق النقدي التشغيلي:-     
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 جمموع األصول  

             

: حساب العائد على األصول من التدفق النقدي التشغيلي ملؤسسة البناء25اجلدول رقم  

0201 سنة  1201سنة   البيان           
163206695- غيليةصايف التدفق النقدي من األنشطة التش 2820733   

 جمموع األصول 1070391838 927023265

0.17- تشغيليالعائد على األصول من التدفق النقدي ال 0.002   

 من إعداد الطالبةاملصدر: 

توضح هذه النسبة مدى قدرة األصول على توليد صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية. حيث التعليق:
دينار . فكل 2010مقارنة بسنة 2011يتضح من اجلدول السابق انه هناك حتسن كبري يف هذه النسبة يف سنة 

( من صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية يف سنة 927023265حقق ) مستثمر يف أصول املؤسسة
 .2010( يف سنة 1070391838، مقابل)2011

 :مقارن البيان وتغريات االجتاه لقائمة التدفقات النقدية ملؤسسة البناء-

 النقدية:لقائمة التدفقات  التحليل األفقي -

لقائمة التدفقات النقدية ملؤسسة البناء التحليل األفقي : 26اجلدول رقم  

ق  التغري املطل   النمو النسيب 2010سنة     2011سنة     
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عةالضرائب على النتائج املدفو   
ر غري تدفقات اخلزينة قبل العناص

 العادية
تات حوابت عن اقتناء التثبياملس

ية والعينية املعنو   
 حتصيالت عن عمليات

 فوائد توظيفات مالية
 صايف التدفقات
 حصص وغريها

 تسديدات القروض
 صايف تدفقات )ج(

 تغري أموال اخلزينة
ة املاليةأموال اخلزينة عند افتتاح السن  

ملاليةأموال اخلزينة عند إقفال السنة ا  
ة تغري أموال اخلزينة يف الفرت 

 )أ+ب+ج(
ةاملقاربة مع النتيجة احملاسبي  

 

 من إعداد الطالبة.املصدر: 

 :التعليق

 من اجلدول النتائج التالية:تنباط كن اسمي

 بينما الفوائد واملصاريف املالية.%0.40 بنسبة، 16878523حققت اخنفاضا بحتصيالت مقبوضات الزابئن:-1

 .%1بنسبة، 178067سجلت ارتفاعا ب



مدراسة حالة مؤسسة البناء مستغان                               الفصل الثالث                                          

 

109 
 

 .%58.85 بنسبة،166027428اخنفضت ب تدفقات اخلزينة قبل العناصر غري العادية: -2

 .%1 ، بنسبة900000سجلت ارتفاعا ب  العينية واملعنوية: تالتثبيتااملسحوابت عن اقتناء  -3

 .%46.23 ، بنسبة60838250حققت ارتفاعا  صايف التدفقات: -4

 .%20.4بنسبة  94161712سجلت ارتفاعا ب أموال اخلزينة عند افتتاح السنة املالية: -5

 .%0.3مع نسبة  189707247حققت ارتفاعا ب املقاربة مع النتيجة احملاسبية: -6

تشكل  قائمة تغريات األموال اخلاصة حتليال للحركات اليت أثرت يف كل فصل حتليل قائمة األموال اخلاصة: -2
 من الفصول اليت تتشكل منها رؤوس األموال اخلاصة للمؤسسة خالل السنة املالية.

-2009ثبات كل من رأس املال املؤسسة يف السنوات الثالث من خالل قائمة تغريات األموال اخلاصة نالحظ 

 .1666110ب 2011-2010 التقييم يف السنتني إعادةوكذلك ثبات فارق  100000000ب ،2010-2011

 ،191441641على التوالي: .بقيمة قدرها 2011-2010 -2009وتغري بند احتياطات والنتائج ابلزايدة من سنيت

 .303713527و 244209769

 

 

 :خالصة الفصل

يات الشراء، التخزين، لبعد تناولنا لنظام الرقابة الداخلية ملؤسسة البناء على الوظائف اليت ختص عم
البيع.فقد تبني أن املؤسسة موضوع الدراسة تويل اهتمام كبري لنظام الرقابة الداخلية على أنشطتها املختلفة من 

الواضحة، تقسيم املهام، حتديد االختصاصات والفحص واملراقبة املستمرة للعمليات  اإلداريةخالل التعليمات 
، مث التقرير حول مدى متثيل القوائم املالية للمركز املايل والوضعية احلقيقة  والسجالت من خمتلف األقسام

ساسا لنجاعة القرارات ابعتباره أ دققللمؤسسة، والتأكد على صحة ومصداقية املعلومات املقرر عنها من قبل امل
 .الداخلية يف تفعيل األداء وتوجيه قرارات االستثمار اخلارجية عن املؤسسة
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 اخلامتة:

تقوم املؤسسات االقتصادية إبعطاء أمهية كبرية حلماية ممتلكاهتا فهي تسعى للحفاظ عليها خاصة مع كرب 
حجمها وتشعب أعماهلا،وابلتايل يؤدي ذلك إىل ضمان بقاءها واستمرارها، وحىت تقوم املؤسسة مبتابعة كل 

يعترب هذا األخري وسيلة تساعد على معرفة األخطاء أنشطتها ومهامها أصبحت تويل أمهية خاصة ابلتدقيق، حيث 
والغش ومنعها، وكذلك فحص السجالت والدفاتر هبدف التأكد من القوائم املالية ومدى مطابقتها لنتائج 
عمليات املؤسسة وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها،فنجد أن الكثري من املؤسسات االقتصادية الكربى  تضع 

من أجل املتابعة املستمرة ألعمال املؤسسة، فهو يعترب وظيفة داخل املؤسسة كما أن املدقق أتناء  خلية للتدقيق 
 أتديته لعمله فانه يعتمد على جمموعة من األدلة والقرائن.

ولتحقيق أهداف املؤسسة ومحاية أمالكها وكذا مواجهة حميطها االقتصادي الذي يشهد تغريات عاملية 
ورة ماسة لوضع نظام للرقابة الداخلية فعال كفيل حبماية موجوداهتا من خمتلف أعمال سريعة، أصبحت هناك ضر 

الغش والتالعبات، وسالمة العمليات والواثئق املالية.ويعترب نظام الرقابة الداخلية من بني األدلة القوية يف بناء تقرير 
اجعة خمتلف العمليات املالية وتكون املدقق ويتم تدعيمه وتقويته بوضع خلية للتدقيق يكون من اختصاصها مر 

مستقلة واتبعة للمديرية العامة حىت تتسم أعماهلا ونصائحها وتوصياهتا ابالستقاللية واملوضوعية، وتكون ذوي  
كفاءة وخربة عالية، ونظرا للتطور الذي شهدته مهنة التدقيق والذي كان مواكبا للتغريات اليت تطرأ ابستمرار يف 

د أهنا تقوم على جمموعة من القواعد واألسس وكذا حتكمها مبجموعة ابملعايري بدءا مبوضوعية عامل االقتصاد، جن
املدقق ووصوال إىل إعداد تقريره بكل مسؤولية، والذي يتضمن التوصيات واإلرشادات اليت يقدمها إىل اإلدارة منها 

 معلومات مرتبطة ابألداء وتقييمه وتبيان الوضع املايل للمؤسسة.

ل دراستنا هلذا املوضو  حاولنا إبرا  أهم اوجوانب العامة املتعلقة ابلتدقيق ابعتبارها وظيفة داخل ومن خال
املؤسسة واليت تقوم على جمموعة من املعايري )معايري عامة، معايري العمل امليداين، معايري إعداد التقرير(، واملدقق 

ملتضمن ملختلف النصائح والتوجيهات املقدمة إىل الداخلي حىت يقوم بعمله على أحسن وجه وإيصال تقريره ا
اإلدارة العليا فانه جيب أن يتمتع ابستقاللية حىت وان كانت هذه االستقاللية ليست مثل االستقاللية اليت يتمتع 
هبا املدقق اخلارجي، كما أهنا تقوم بفحص السجالت والبياانت املالية وغري املالية بشقيها املايل واإلداري، حيث  
كان موضوعنا اوجانب املايل ألهنا األكثر األمهية كوهنا تتعلق ابوجوانب املالية للمؤسسة، وهي أهم العناصر اليت 
تقوم عليها، كما أن قيام املدقق بفحص خمتلف البياانت املالية للمؤسسة وضمان دقتها البد أن يكون يف ظل 



                                                                                                                       اخلامتة العامة

 

112 
 

ي إجراءات تضعها اإلدارة لضمان دقة املعلومات املالية وجود نظام فعال للرقابة الداخلية، فالرقابة الداخلية ه
و ايدة درجة االعتماد عليها وكذا تطبيق تعليمات اإلدارة.كما تناولنا تقييم نظام الرقابة الداخلية الذي يعترب أمرا 

االعتماد على ضروراي ابلنسبة للمدقق خاصة وأن املعيار الثاين من معايري العمل امليداين يركز على تقييم إمكانية 
نظام الرقابة الداخلية، وكما تطرقنا لتحليل القوائم املالية اليت تبني املركز املايل للمؤسسة، فاملدقق من خالل فحصه 
وحتليله هلا فانه يساهم من خالل تقريره املقدم إىل اإلدارة العليا مبعرفة الوضع والنشاط املايل للمؤسسة وكذا نقاط 

 مل اإلدارة العليا على تفاديها مستقبال.الضعف اليت ميكن أن تع

وجاءت دراستنا للحالة التطبيقية يف مؤسسة تو يع مواد البناء لتعزيز املفاهيم اليت تعرضنا هلا يف اوجانب 
النظري وكيفية تطبيقها ميدانيا. كما أن وضع مؤسسة البناء ملديرية خاصة ابلتدقيق الداخلي إضافة إىل التدقيق 

ثل يف ممثلي مفتشية الضرائب وموظفي املديرية املالية يعترب أمر اجيايب، وكذا أكثر نزاهة وموضوعية اخلارجي  املتم
يف القيام مبهنة التدقيق، كما مسحت لنا الدراسة التطبيقية ابلتعرض إىل املوضو  املعاجل من  اوية أخرى واالقرتاب 

 أكثر من الواقع.

وضو  يف فصوله الثالةة توصلنا إىل نتائج خاصة ابختبار فبعد معاوجتنا وحتليلنا ملختلف جوانب امل
 الفرضيات:

فيما خيص أن التدقيق يلعب دورا مهما يف اكتشاف نقاط القوة والضعف لنظام الرقابة الداخلية، الفرضية األوىل: 
كيفية تصميم هذا   فتوصلنا إىل أن املدقق يقوم على تقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل مراحل حمددة تبدأ بتقييم

النظام من طرف اإلدارة ووصوال إىل التقييم النهائي له ومعرفة فعاليته وقوته للوصول يف األخري إىل اكتشاف نقاط 
 القوة والضعف فيه وإبداء الرأي حوله. وابلتايل احلكم على صحة هذه الفرضية؛

تأكد من الوضع املايل داخل املؤسسة، هبدف يقوم التدقيق بفحص ومراجعة القوائم املالية للالفرضية الثانية: 
التحقق والوقوف على خمتلف املعلومات املالية واحملاسبية للتأكد من صدقها وصحتها، وابلتايل احلكم على صحة 

 هذه الفرضية؛

فيما خيص على أن التدقيق اخلارجي له استقاللية ومصداقية أكثر من التدقيق الداخلي،فهنا  الفرضية الثالثة:
ترب التدقيق اخلارجي أداة رئيسية مستقلة وحيادية هتدف إىل فحص القوائم املالية من أجل إبداء رأي على يع

عدالتها يف املؤسسة،فهو يتمتع ابالستقاللية التامة، ألنه شخص حمايد ومن خارج املؤسسة.بينما يتمتع التدقيق 
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لرغم من اختالفهما من جانب استقالليتهما إال الداخلي ابستقالل جزئي ألنه خيدم اإلدارة ويعني من قبلها.اب
أهنما يتوافقان من حيث موضوعيتهما ألهنا تعترب ركيزة أساسية آلداب وسلوك مهنتهما،  كما جند أن هناك جماال 
للتعاون بني املدقق الداخلي واخلارجي حيث يعتمد هذا األخري يف كثري من األحيان على ما يقوم به املدقق 

تيارات وتقييم ألنظمة الرقابة الداخلية.هذه الفرضية جزء منها حيتمل الصواب واآلخر حيتمل الداخلي من اخ
 اخلطأ؛

 تو يع مواد البناء ؤسسةمل املايل للمركز الصحيح الفهم تقدمي املالية القوائم يف املايل اإلفصاح يعترب الفرضية الرابعة:
 .للمؤسسة املالية القرارات اختاذ يف ويساعد أعماهلا نتائج و

 : إليهاالنتائج املتوصل 

يلعب التدقيق دورا ابلغ األمهية يف دراسة وتقومي نظام الرقابة الداخلية، حيث يعترب من أهم مقومات جناحه،  -1
 حىت وان كان هذا الدور خفي أو غري واضح لكنه موجود، والبد من العمل على توضيحه بشكل أكرب؛

 التدقيق وكفاءة نظام الرقابة الداخلية؛ هناك عالقة طردية قوية جدا بني -2

سواء لإلدارة العليا )املدقق الداخلي( ضعف و إبرا ها يف تقريره املوجه يقوم املدقق ابكتشاف نقاط القوة و ال -3
 أو اوجمعية العامة )املدقق اخلارجي( عن طريق قيامه بتقييم نظام الرقابة الداخلية من حيث تصميمه ومدى فعاليته؛

الرقابة الداخلية هي جمموعة اإلجراءات و القوانني اليت تضعها اإلدارة لضمان السري احلسن لعملياهتا املالية  إن -4
 و اإلدارية، و التحكم أكثر يف وظائف املؤسسة و ضمان استقرارها؛

ىل فهم حقيقي قوائم لتقييم نظام الرقابة الداخلية ال يؤدي إالابلنسبة للجانب التطبيقي فإن استعمال أسلوب  -5
لإلجراءات، كما أن هذه القوائم ال تبني أهم املشاكل اليت يعاين منها نظام الرقابة الداخلية، وهذا راجع إىل أن 
اإلجابة املتحصل عليها تكون بنعم أو ال دون ذكر سبب عدم تطبيق بعض اإلجراءات واليت تعرب يف جمملها عن 

 ضعف نظام الرقابة الداخلية.

 

 القرتاحات:التوصيات وا
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عن أنشطتها  ـمنها التقارير السنوية للمؤسساتينبغي على وجان التدقيق اإلفصاح بتقاريرها التـي جيـب أن تتض -1
 اليت ميكن أن تساهم يف حتسني كفاءة نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها؛

التدقيق مـن أعضاء جملس جيب على املؤسسات اليت ال يوجد هبا وجان للتدقيق العمل على تشكيل وجان -2
اإلدارة غري التنفيذيني يكون لديهم إملام ومعرفة أبنشطة املؤسسة، والقـوانني واليت تطبق على الشركة، ونظام الرقابة 
الداخلية ابملؤسسة، واملبـادئ احملاسـبية، ومعـايري التدقيق وإجراءاهتا، وذلك لكي تسهم بشكل فعال يف حتسني  

 الداخليـة وفعاليتها وتؤدي مهامها بكفاءة وفعالية؛ كفاءة نظـم الرقابـة

 ؤسسة، مع شرح وتبسي  معايري التدقيق الدولية؛املالعمل على تكوين املدققني  تكوينا يتالءم مع حجم  -3

والعمل والضعف يف عملهم  عملية تقومي مستمر لتحديد نقاط القوة إىلاملدققني وأساليب عملهم  إخضا  -4
 هتم ومهاراهتم؛على تطوير خربا

 الدراسة املتأنية لنظام الرقابة الداخلية واستيعاب أمهيته البالغة والعمل على تعزيز وتقوية مقوماته. -5

 آفاق الدراسة:

كآفاق مستقبلية نرى أنه من الضروري تطبيق هاته األداة يف مجيع املؤسسات وذلك لكثرة االحنرافات فيها ووجود 
 والتنفيذ:فجوات كبرية بني التخطي  

 التكامل بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي يف املؤسسة االقتصادية؛ -1

 التدقيق الداخلي ودوره يف صنع القرار للمؤسسة؛ -2

 أةر التدقيق اخلارجي على تفعيل نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة. -3
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 احملاسيب التنظيم صحة : مدى 01امللحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع االستمارة: النظام 
 احملاسيب

 املالحظة اجلواب

  ال نعم 
هل يوجد خمطط ملصلحة 

 احملاسبة

  

هل توجد مهام حمددة  -أ
ومنفصلة لكل شخص يف هذه 

 املصلحة؟
هل التحديد يوضع يف  -ب

احلسبان تبديل األشخاص عند 
 العطلة؟

  

هل يوجد خمطط حماسيب داخلي 
 خاص ابملؤسسة؟

  

احملاسيب املستخدم من  النظام
طرف املؤسسة متالئم مع 

 االحتياجات؟

  

هل يوجد دفرت لتحديد 
 اإلجراءات احملاسبية؟

  

 هذا الدفرت:
 منظم يوميا -
 حتت مراقبة مسؤول كفء -

  



 احملاسيب النظام عن الناجتة املعلومات أتمني :02امللحق رقم

سيبموضوع االستمارة: النظام احملا  املالحظات اجلواب 
  ال نعم 

هل للمؤسسة نظام تسيري  -
 امليزانية؟

  

هل قواعد إنشاء امليزانية  -
 موضوعة يف تقرير مكتوب؟

  

قديرية الفروق بني امليزانية الت -
طرف  واحلقيقية حتلل وتفسر من

 املسؤولني؟

  

و هل ضبط احلساابت الكلية ه-
 إجباري؟

  

كافية؟  هل توجد حماسبة حتليلية-    
ابع هل املعلومات املستخدمة تت -

ارن مع من احملاسبة التحليلية وتق
 احملاسبة العامة

  

 

 

 

 

 



 املشرتايت قسم :03امللحق رقم

 املالحظات اجلواب موضوع االستمارة: املشرتايت
  ال نعم 

ت؟خاص ابملشرتايهل هناك قسم     
:هل هذا القسم مستقل متاما عن  

قسم احلساابت؟ -  
قسم االستالم والشحن. -  

 هل كل عمليات الشراء حمصورة
 بقسم املشرتايت؟

  

تالم هل ترسل صورة من تقرير االس
 وتقرير الفحص إىل:

قسم احلساابت. -  
قسم املخازن. -  

  

تتحقق املؤسسة من صحة  هل
ة قبل الفاتورة من الناحية احلسابي

 الصرف؟

  

قلة هل متسك املؤسسة يومية مست
 للمشرتايت؟

  

هل هناك قسم خاص لالستالم 
 والفحص؟

  

 

 



 

 قسم املبيعات: 04امللحق رقم 

عاتموضوع االستمارة: قسم املبي  املالحظات اجلواب 
 
 

ت:هل هناك قسم خاص  ابملبيعا  

  ال نعم     

ار هل هناك سياسة اثبتة لألسع
 وشروط البيع؟

  

ات هل تربط الفواتري مع إشعار 
 الشحن ابستمرار؟

  

بيع؟هل الرقابة فعالة على أوامر ال    
 بيع هل تستخدم املؤسسة فواتري

 مسلسلة؟
  

ة هل متسك املؤسسة يومية خاص
 ابملبيعات اآلجلة؟

  

 مصروفاتهل هناك رقابة على  
 النقل والشحن للعمالء؟

  

 

 

 

 



 

  النقدية املدفوعاتقسم  :05امللحق رقم 

املدفوعات موضوع االستمارة:
 النقدية

 املالحظات اجلواب

  نعم                     ال  
هل تتم مجع املدفوعات ذات املبالغ 

 الكبرية بواسطة الشيكات؟

  

يلزم نظام املؤسسة وجود أكثر  هل
 من توقيع على الشيك؟

  

هل هناك خطر بتوقيع الشيكات 
 على بياض؟

  

هل هناك خطر بتحرير شيكات 
 حلاملها؟

  

هل خيصص حساب بنكي مستقل 
 لتوزيع األرابح؟

  

هل يقوم موظف مسؤول ابلتحقق 
من مصلحة التحويالت من بنك إىل 

 آخر؟

  

 

 

 



 املخزوانت قسم: 06رقم امللحق

 املالحظات اجلواب موضوع االستمارة: املخزوانت
  نعم                        ال     

ت هل املوجود يف املخازن حت
 مسؤولية أمني خاص؟

  

م هل يقوم أمني املخزن إبعال
قسم احلساابت ابإلدخاالت 

واملخرجات مبوجب تقارير 
 االستالم وتقارير الصرف؟

  

ناءا هل تصرف املواد ابملخازن ب
 على أوامر صرف كتابية؟

  

رد هل تتبع املؤسسة نظام اجل
البضائع املستمر ابلنسبة للمواد و 

نع؟حتت التشغيل والتامة الص  

  

يقة ؟هل هناك رقابة حماسبية دق    
 هل تعرض الفروق إن وجدت

على  من اجلرد الفعلي والدفاتر
العتمادها  شخص مسؤول

 وتسويتها؟

  

 السلع هل جيري تقسيم وتسعري
قلة ابملخازن من قبل جلنة مست

 ومؤهلة؟

  



 واألجور الرواتب قسم :07امللحق رقم 

 املالحظات اجلواب موضوع االستمارة: الرواتب واألجور
  ال نعم        

هل متسك بطاقات تسجيل الوقت 
 إلعداد الرواتب؟

  

البياانت املسجلة ببطاقات هل تتطابق 
احلضور مع كشوف الغياب واحلضور 

 الفعلي؟

  

   هل يوقع رؤساء العمال يف الكشوف؟

هل إعداد الكشوف موزع على أكثر 
 من موظف؟

  

هل تعتمد الرواتب من موظف مسئول 
 قبل الصرف؟

  

هل خيصص حساب ابلبنك لدفع 
 األجور والرواتب؟

  

األجور والرواتب هل توجد رقابة على 
اليت مل يستلمها أصحاهبا يف حينها وتتبع 

 صرفها فيما بعد؟

  

هل يقوم املدقق الداخلي حبضور مفاجئ 
 لعملية صرف األجور؟

  

   هل توجد رقابة على سلفيات املوظفني؟
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:مفهوم التدقيق-

التدقيق بأنه فحص للدفاتر والسجالت عرف 

وائم القالمدقق من التحقق بأن والمستندات، لتمكين 

لي    المركز الماتمثل بصورة عادلة وصحيحة المالية 

تمل من خالل ما سبق فان التدقيق يش. للمؤسسة

:على ثالثة عناصر أساسية

 فحص

تحقيق

 تقرير

مفاهيم عامة حول التدقيق: الفصل األول



معايير عامة أو 
الشخصية   

معايري التقريرمعايري العمل امليداين

بذل العناية المهنية 

.الالزمة

التعليم والتدريب 

والخبرة

استقالل المدقق في 

ممارسة المهنة

التخطيط السليم 

للتدقيق

فحص وتقييم نظام 

الرقابة الداخلية

الحصول على أدلة 

.اإلثبات الكافية

ة مدى اتفاق القوائم المالي

مع مبادئ المحاسبة 

.المتعارف عليها

مدى إثبات التطبيق 

لمبادئ المحاسبة 

.المتعارف عليها

.مدى كفاءة اإلفصاح

:معايير التدقيق-



تصنيفات 

التدقيق
من حيث 

الفحص

الغرض من 

الفحص

من حيث 

التوقيت

نطاق 

التدقيق

من حيث 

اإللزام

القائم بعملية 

التدقيق



التدقيق الداخلي

التدقيق الخارجي

الفرق بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي:

القائم بعملية التدقيق

نطاق التدقيق

االستقاللية



:إجراءات التدقيق-

ئن لتجميع أدلة اإلثبات والقراوسيلة:أوراق العمل

القوائم حولالتي يحتاج إليها المدقق، إلبداء رأيه الفني 

.المالية

:أنواع أوراق العمل

الملف الدائم

ملف الدورة الحالية
أيه المدقق يبين فيه رعمل ختام :تقرير المدقق

.الماليةفي القوائم الفني المحايد 



ةفعالية نظام الرقابة الداخلي: الفصل الثاني
مفهوم نظام الرقابة الداخلية

أنواع نظام الرقابة الداخلية:

مكونات نظام الرقابة الداخلية:

المحيط الرقابي

المحاسبيالنظام

إجراءات رقابية

نظام انواع

الرقابة 

الرقابة 

المحاسبية

الرقابة 

المالية الرقابة 

االدارية



:عالقة المدقق بنظام الرقابة الداخلية-

:مسؤولية المدقق الداخلي*

فهم نظام الرقابة الداخلية؛-

التوثيق في أوراق العمل لهيكل النظام الرقابي؛-

مستوى مخاطر الرقابة ؛( تحديد) تقرير-

.لنظام الرقابة الداخلية ( فحص)عمل اختبار-
:مسؤولية المدقق الخارجي* -
ارات برنامج التدقيق في تحديد نسبة االختبمن ينطلق عمل المدقق الخارجي -

ق على والعينات، وعليه كلما كان نظام الرقابة الداخلية متينا كلما زاد اعتماد المدق

ن هدفه أل. أسلوبه في الحصول على أدلة وقرائن اإلثبات وعلى حجم العينة المختارة

.بصورة رئيسية تقديم رأي في البيانات المالية بصورة عامة



،هي مؤسسة 1984/09/25نشئت مؤسسة توزيع مواد البناء  أ

. EPE/SPAعمومية اقتصادية، تأخذ شكل شركات ذات أسهم 

تقع المؤسسة بسيدي . دج100000000يبلغ رأسمالها االجتماعي 

م،بلدية صيادة مستغانم، وهي تمثل المؤسسة األالعجال

:  تقوم بثالثة أنشطة مختلفة ومتكاملة

بيع مواد البناء؛•

انجاز مشاريع كبرى؛•

.بيع مساكن جاهزة•

ناءدراسة حالة مؤسسة توزيع مواد الب: الفصل الثالث



المالحظات
الجواب

النظام المحاسبي: موضوع االستمارة

ال نعم

الميزانية التقديرية X ؟هل للمؤسسة نظام تسيير الميزانية-

ذهاالخاصة بكل شخص ومدى تنفيالمهام تحديد

نعم، ماعدا قسم المحاسبة
X هل توجد مهام محددة ومنفصلة لكل -أ

شخص في  مصلحة المحاسبة؟

X بديلتالحسبانفييوضعالتحديدهل-ب

العطلة؟عنداألشخاص

.يوجد محاسبة عامة X كافية؟تحليليةمحاسبةتوجدهل-

مرتبطة ومحصورة بقسم المشتريات X
X

:هل قسم المشتريات مستقل تماما عن

.الحساباتقسم -

.قسم االستالم والشحن-

:إستراتيجية ضبط األسعار مقسمة إلى

سم قسم يحدد من طرف الدولة والهيئات العامة، وق

.قآخر تحدده المؤسسة على حسب تغيرات السو X  
هل هناك سياسة ثابتة لألسعار وشروط

البيع؟

المدير والمحاسب: شخصين X هل يلزم نظام المؤسسة وجود أكثر من 

توقيع على الشيك؟

ةتقييم نظام الرقابة الداخلي



:النتائج المتوصل إليها

تحديد واضح لالختصاص داخل المؤسسة-

يقسم نظام الرقابة إلى مجموعة من المراحل مع وجود أقسام خاصة كقسم الشراء،  قسم 
.التخزين وقسم البيع

.يتم داخل المؤسسة تسجيل العمليات فور حدوثها-

يتم مطابقة أوامر الصرف والشراء الواردة مع ما هو موجود في المؤسسة -

م يقوم بتوقيع الشيك رئيس قس: توجد داخل المؤسسة رقابة مزدوجة، على سبيل المثال-
.المحاسبة والمالية ثم يقوم المدير بذلك



NN-1اخلصومصايفn-1صايفnاألصل

100000000100000000رؤوس األموال اخلاصة1169926500000تثبيتات معنوية

8125868262288435نتيجة -النتيجة الصافية9266853799790601تثبيتات عينية

103240117777542الرتحيل من جديد-99382050تثبيتات مالية

405379637345875906اجملموع201355232145955076جمموع األصول غري جارية

900000قروض وديون مالية139830781157547880خمزوانت ومنتجات قيد التنفيذ

152917533106554مؤوانت ومنتوجات مثبتة 421922431681087701زابئن

128700714006554جمموع خصوم غري جارية241519613693096مدينون آخرون

153402127882873موردون 278746911693120ضرائب

2429262021039862ضرائب15871215359936707خزينة

9270232651070391838جمموع خصوم جارية725668033924436762جمموع األصول اجلارية

13324029021416267744اجملموع العام للخصوم9270232651070391838جمموع العام لألصول

القوائم المالية
N-1 N السنوات

398960174 352344486 رقم األعمال 
299678738 335257857 1إنتاج السنة املالية

157048287- 155905319- 2استهالك السنة املالية

78875586 110022008 4غاللالفائض اإلمجايل لالست

76899303 99750611 5النتيجة التشغيلية 

76899303 100319361 7ضريبةالنتيجة العادية قبل ال

316181784 339379933 ة جمموع املنتوجات لألنشط
العادية

253893348 -258121250 جمموع األعباء لألنشطة 
العادية

62288435 81258682 طة النتيجة الصافية لألنش
العادية

62288435 81258682 ة املاليةالنتيجة الصافية للسن

N-1السنة املالية Nالسنة املالية السنوات

405204395- 422082918- حتصيالت مقبوضة من عند الزابئن
398170928 235884208 مبالغ مدفوعة للموردين واملستخدمني
2820733 163206695- تدفقات اخلزينة قبل العناصر غري عادية 
2820733 163206695- (أ)صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة العملياتية 

-1407000 59431250 (ب)صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة االستثمار
3200000 5000000 (ج)صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة التمويل
4613733 98775445 (ج+ب+أ)تغري أموال اخلزينة يف الفرتة
64550440 59936707 أموال اخلزينة ومعادلتها عند افتتاح السنة املالية
59936707 158712153 أموال اخلزينة ومعادلتها عند إقفال السنة املالية
4613733 -98775445 (ج+ب+أ)تغري أموال اخلزينة يف الفرتة 
62288435 81258682 املقاربة مع النتيجة احملاسبية

االحتياطات والنتيجة يمفرق إعادة التقي رأمسال الشركة البيان
191441641 2575379 100000000 الرصيد يف 

31/12/2009

6520287 تصحيح األخطاء اهلامة
909269 اتإعادة تقييم التثبيت

62288435 ليةصايف نتيجة السنة املا
244209796 1666110 100000000 صيد يف الر

31/12/2010

10324011 ةتغري الطريقة احملاسبي
5000000- احلصص املدفوعة
81258682 ليةصايف نتيجة السنة املا
303713527 1666110 100000000 يفالرصيد 

31/12/2011

الميزانية-1

جدول النتائج-2

جدول تغير األموال الخاصة-4ةجدول تدفقات الخزين-3



رنسبة التغي 2011سنة  2010سنة السنوات               

111108306 199920829 رأس المال العامل الصافي

68.52-% 45312250 143984125 رأسمال العامل الصافياحتياجات

164.79% 158712153 59936708 الخزينة الصافية
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2011سنة 2010سنة  السنوات           

3.12 1.97 نسبة الفائض اخلام لالستغالل

2.83 0.19 نسبة نتيجة االستغالل
0.28 0.19 لضرائبانسبة النتيجة اجلارية قبل 

2- 0.045 نسبة النقدية التشغيلية




