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 مقدمة عامة:

إن طبيعة االقتصاد المعاصر تتطمب زيادة حجم النشاط االقتصادي في كافة األوساط 

المالية واالقتصادية نظرا لكبر حجم المؤسسات وتعدد أوجو نشاطيا ومع تطور شركات 

المساىمة أصبح صاحب رأس المال ال ييتم باإلدارة بقدر ما ييتم بالمحافظة عمى سالمة 

أدى إلى انتقال اإلدارة من األفراد إلى المينيين, كل ىذه التغيرات أدت إلى رأس مالو, مما 

ظيور ما يعرف بالتدقيق حيث بمغ االىتمام بالتدقيق ذروتو من حيث التنظيم والكفاءة 

لألقسام المحاسبية التي ىي مصدر لممعمومات الرئيسية من خالل متابعة النظم الوقائية 

بل اتخاذ أي قرار سميم وخاصة القرارات التي ليا عالقة باألداء ودورىا الفعال في المؤسسة ق

المالي لممؤسسة, فجل الحقائق والبيانات المدرجة ضمن القوائم المالية في تقرير مدقق 

الحسابات تعتبر كبصمة ثقة لدى مستخدميو, مع العمم أن التدقيق انبثق من نطاق ضيق 

ة ىذا بعد ما شيد العالم انفراج تام في شتى تمثل في تدقيق الحسابات والقيود المحاسبي

الميادين والذي أثر وبشكل مباشر عمى القطاع االقتصادي, حيث أن التدقيق انصب في 

كشف األخطاء والعمل عمى الحد من ظواىر التالعب والغش, ثم تجاوز ىذه المرحمة ليتجو 

ج المتوصل إلييا والعمل لفحص أنظمة الرقابة الداخمية ألي مؤسسة والتأكد من صحة النتائ

 عمى تحسين المردودية المالية.

 لمعالجة موضوعنا ىذا تمحورت دراستنا في معالجة اإلشكالية التالية:

 ما مدى فعالية التدقيق المالي والمحاسبي في تحسين المردودية المالية لممؤسسة؟



 ويتفرع عن ىذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت األخرى:

 لتدقيق وفيما تتمثل أنواعو؟ما المقصود با 

 فيما تتمثل أىمية التدقيق وما ىي معاييره؟ 

 ما ىي المردودية المالية وما عالقتيا بالتدقيق؟ 

 الفرضيات:

 لدراسة الموضوع وتحميل اإلشكالية ومعالجتيا اعتمدنا في بحثنا عمى الفرضيات التالية:

ما يخص مينة لموصول  حق إطالع المدقق عمى السجالت والدفاتر والمستندات وكل -1

 لنقطة إبداء رأيو المحايد في التقرير.

إن لمتدقيق دور مالي في المؤسسة باإلضافة إلى أنو يعتبر من الركائز األساسية التي  -2

 تعطي شكل حسن ليا.

 يؤدي التدقيق إلى تحسين فعالية المؤسسة وبالتالي تحقيق مردودية عالية. -3

 

 

 



 أهمية الدراسة:

سة إلى الحاجة الممحة لممؤسسة آلة محيط رقابي يساعد إدارة ترجع أىمية الدرا

المؤسسة عمى تحمل مسؤولية تحقيق األىداف وتطبيق السياسات واإلجراءات الالزمة 

 والمحافظة عمى كيان المؤسسة وضمان ليا االستقرار والنمو في ظل بيئة متغيرة.

كما أن إدارة المؤسسة تقوم باتخاذ قرارات بصفة مستمرة عبر جميع مستوياتيا اإلدارية 

لما يوجييا من فرص وتحديات مختمفة, فيي تعمل عمى ترشيد وتفعيل ىذه القرارات وكان 

 من الميم االستعانة بالتدقيق لبموغ ذلك.

ئرية إلى تطبيق كما تنبع أىمية ىذه الدراسة في حاجة المؤسسة االقتصادية الجزا

مشروع فعال لوظيفة التدقيق لمساعدتيا في تأدية أنشطتيا بصورة سميمة, من أجل تحقيق 

 أىدافيا المنشودة والتكيف مع ما يحصل من تطور.

 أهداف البحث:

 األىداف التي تسعى إلييا الدراسة:

 .محاولة إبراز الفائدة من تداول التدقيق في المؤسسات 

 مة وصحة المركز لمالي وذلك من خالل اكتشاف محاولة تحديد مدى سال

 التالعب واالختالسات.



  محاولة معرفة مدى مساىمة التدقيق في تطوير أداء المسيرين وتحسين

 مردودية المؤسسة.

 أسباب اختيار الموضوع:

 إن اختياري لمموضوع يعود لجممة من الدوافع الموضوعية والذاتية.

 الدوافع الموضوعية:

 قيق تقوم عمى أساس الدليل مما يجعمو قابال لمدراسة وىذا ما جعمني إن طبيعة التد

 أتوسع فيو أكثر.

  من أجل رفع الفاعمية وتحسين المردودية في المؤسسات وخصوصا المؤسسات

 الجزائرية.

  العمل عمى التكوين العممي الجيد والمؤىل عمى أمل ممارسة مينة التدقيق بصورة

 سميمة وفعالة مستقبال.

 ع الذاتية:الدواف

الميول الشخصية لمواضيع التدقيق ورغبة خاصة في اإلطالع عمى كل ما ىو جديد 

 فيما يخص التدقيق.

 



 منهج الدراسة:

فيما يخص المنيج الذي اتبعتو في ىذه الدراسة فيو مزيج من المنيج الوصفي خالل 

ائج مقنعة الجانب النظري والتحميل في الجانب التطبيقي وىذا من اجل الوصول إلى نت

 واإلجابة عمى جميع التساؤالت.

 صعـوبات البحث:

 من بين الصعوبات التي واجيتني في إنجاز ىذا البحث ىي:

 .صعوبة الموضوع وكذا حساسيتو 

 .سرية الوثائق في المؤسسة 

 منهج البحث:

 لإلحاطة بإشكالية البحث قسمناه إلى ثالثة : مقدمة وثالثة فصول وخاتمة.

 كمة البحث, أىدافو, فرضياتو ومنيجو.تناولت المقدمة مش -

 تناولت في الفصل األول أساسيات التدقيق المحاسبي والمالي. -

 تناولت في الفصل الثاني دور التدقيق المحاسبي والمالي في تحسين المردودية المالية. -

 بمدينة مستغانم.  أما الفصل الثالث فقد تناولت الدراسة الميدانية في مؤسسة سايمكس -

 انتيينا إلى خاتمة ليذا البحث. وأخيرا -
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 تمييد:
حيزا كبيرا مف االىتماـ في كقتنا الحالي، نظرا لما ليا مف ادكار عمى  مينة التدقيؽ أخذت

التدقيؽ عمى انو مينة  إلىعدة مستكيات ، فعمى الرغـ مف انو كلكقت قريب كاف ينظر 
االقتصادم ك كبر حجـ المؤسسات  تكتسب بالتمرف فقط، لكف بحكـ تشعبيا كنتيجة لمتكسع

مختمؼ الييئات  أصدرتنظرم يحكميا، بحيث  إطار، ك كاف ال بد مف إلييا الحاجةتزايدت 
 كحتى المعايير محاكلة بذلؾ حصر األىداؼالحككمية ك االكادمية جممة مف المفاىيـ ك 

 الجانب النظرم.

 أنناعممية التدقيؽ، بحيث  إلىالتطرؽ  ، سنحاكؿ في ىذا الفصؿأكثرلمدراسة بالتفصيؿ 
 ثالث مباحث: إلىقسمنا ىذا الفصؿ 

 .مدخؿ مفاىيمي لمتدقيؽ المالي ك المحاسبي إلى: تطرقنا فيو األكؿالمبحث 

 معايير التدقيؽ ك مبادئو العامة.المبحث الثاني:تضمف 

 التنفيذية لمتدقيؽ المالي ك المحاسبي. اإلجراءاتالثالث:المبحث 
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 المبحث اللول  مدخل مفاهيمي لمتدقيق 

تأثرت مينة التدقيؽ بمختمؼ الظركؼ التي عايشيا عمى مر العصكر كبتطكر الحياة 
االجتماعية كاالقتصادية نظرا لمدكر الكبير الذم لعبتو كتمعبو في تحقيؽ التقدـ كالنمك لكؿ 

ت المراد االكحدات االقتصادية كمد األطراؼ المختمفة باآلراء التي تعتبر مدخال أساس لمقرار 
 اتخاذىا.

 المطمب اللول  التطلور التاريخي لمتدقيق 

كتعني: الشخص الذم يتحدث بصكت عاؿ. نشأت  الالتينيةالتدقيؽ كممة مشتقة مف المغة 
القديمة في بابؿ كركما  كاإلمبراطكرياتىذه المينة منذ القدـ إذ أف الفراعنة في مصر 

كاليكناف كانكا يتحققكف مف صحة الحسابات عف طريؽ االستماع إلى المدقؽ في الساحات 
العامة حكؿ اإليرادات كالمصركفات كما أف الخميفة عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو قد 

ئيسي اكتشاؼ جعؿ مكاسـ الحج فرصة لعرض حسابات الكالة كتدقيقيا عمما أف غرضو الر 
كمع ظيكر الثكرة الصناعية في بريطانيا كتطكر الصناعة كالتجارة كالزيادة  (1.)الغش كالخطأ

في أنشطة المؤسسات كزيادة الفجكة بيف المالكيف كاإلدارة المحترفة كتطكر النظاـ الضريبي 
ـ الذم كلكف التغيير الميفإف اليدؼ الرئيسي لمتدقيؽ لـ يتغير كىك اكتشاؼ الغش كالخطأ 

ألجؿ ـ ىك االعتراؼ كالرغبة بكجكد نظاـ محاسبي 0851طرأ خالؿ ىذه الفترة كلغاية سنة 
التأكد مف دقة القكائـ المحاسبية ألجؿ منع كاكتشاؼ الغش كالخطأ كالتغيير اآلخر كاف 
االعتراؼ بكجكد الحاجة لتدقيؽ القكائـ المحاسبية مف قبؿ شخص مستقؿ كمحايد األمر الذم 

تطكير مينة التدقيؽ باإلضافة إلى أف التدقيؽ كاف تدقيقا تفصيميا كلجميع العمميات  أدل إلى

                                                           
1
 18-17، ص 2003، األردن 1خالد أمٌن عبد هللا، تدقٌق الحسابات: الناحٌة النظرٌة والعملٌة، دار وائل للنشر، ط  
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كالقبكؿ  لكف بتقدـ الزمف كزيادة حجـ العمميات كتطكر األنظمة المحاسبية بدأ االعتراؼ
  (1بكاسطة العينات.)

غف كنتيجة لتطكر النشاط االقتصادم كتعدد مجاالت كتنكع األشكاؿ القانكنية لممنشآت ف
في إجراءاتو ككسائؿ إيصاؿ ىدؼ التدقيؽ أضحى أعـ كأكسع مما استدعى معو التطكير 

األكلية كاف كيعني بحث  راحؿ تطكرهستفيديف، بينما ىدؼ التدقيؽ في منتائجو إلى الم
 غش أك التالعب ، أك االختالس.7كينحصر في اكتشاؼ األخطاء كاؿ

ىدؼ التدقيؽ إلى تقرير ما إذا كانت لذلؾ خالؿ النصؼ األكؿ مف القرف الحاؿ تحكؿ 
البيانات )القكائـ( المالية تعبر بصكرة صحيحة كعادلة عف نتائج العمميات في الفترة التي 

كراؽ المالية أعدت عنيا، كتأسيسا لما تقدـ فقد ركزت المنظمات المينية كىيئات األ
جراءاتو.  كاألكاديمية عمى تطكر معايير التدقيؽ كا 

 حلول التدقيق  ةالتعاريف المختمف المطمب الثاني 

د كاألساليب 8التدقيؽ عمـ يتمثؿ في مجمكعة مف البادئ كالمعايير كالقكاع التعريؼ األكؿ:
التي يمكف بكاسطتيا القياـ بفحص انتقادم منظـ ألنظمة الرقابة الداخمية كالبيانات المثبتة 

رأم فني محايد في تغيير القكائـ  في الدفاتر كالسجالت كالقكائـ المالية لممشركع بيدؼ إبداء
المالية الختامية عف نتيجة أعماؿ المشركع مف ربح أك خسارة كعف مركزه المالي في نياية 

 فترة محددة.

كمنو يتضح أف التدقيؽ عمـ لو مبادئ كمعايير كقكاعد متعارؼ عمييا بيف أصحاب ىذه 
لممحاسبيف كالمراجعيف إرساءىا خالؿ المينة، حاكلت المنظمات المينية كالجمعيات العممية 

جراءاتو التي تنظـ عمؿ المدقؽ  في حقبة طكيمة مف الزمف، كما أف لمتدقي ؽ طرقو كأساليبو كا 
فحصو ألنظمة الرقابة الداخمية كمحتكيات الدفاتر كالسجالت المالية كلمتدقيؽ أىداؼ تتمثؿ 

                                                           
1
 14، ص 1996، لبنان 1إدرٌس عبد السالم أسٌوي، المراجعة: معاٌٌر وإجراءات، دار النهضة العربٌة، ط  



  لو المالي التدقيق المحاسبي سياتاسأ لول                          ال الفصل 

 

4 
 

شركع مف ربح أك خسارة كعف في الحكـ مدل تغيير القكائـ المالية عف نتيجة أعماؿ الم
 مركزه المالي في نياية مدة محددة.

 : (1كتشمؿ عممية التدقيؽ )

 الفحص: كىك التأكد مف صحة قياس العمميات التي تـ تسجيميا كتحميميا كتبكيبيا. -0
التحقيؽ: كىك إمكانية الحكـ عمى صالحية القكائـ المالية كتعبير سميـ لنتائج األعماؿ  -2

 خالؿ فترة معينة.
ثباتيا بتقرير مكتكب يقدـ لمستخدمي التقرير: كىك بمكرة نتائج الفحص  -3 كالتدقيؽ كا 

 القكائـ المالية.

التعريؼ الثاني: معنى كممة التدقيؽ لغكيا ىك التأكد مف صحة أم عمؿ مف األعماؿ 
عادة دراستو، لكف ىناؾ فرع مف فركع الدراسات  المحاسبة كالمالية يسمى عادة بفحصو كا 

المراجعة، كفي ىذه الحالة تكتسب ىذه الكممة معنى خاص ىك الداللة عمى المينة باسـ 
 (2المسماة بيذا االسـ كىي مراجعة الحسابات كالفف الذم تستخدمو في أداء ميمتيا.)

التعريؼ الثالث: تدقيؽ الحسابات لمنشأة ما تشتمؿ عمى دراسة أعماليا كالنظـ المتبعة 
مغزل المالي كطريؽ ة الرقابة كاإلشراؼ عميو كفحص سجالتيا في القياـ بعممياتيا ذات ال

القيكد المحاسبية فييا ككذلؾ مستنداتيا كحساباتيا الختامية كالتحقؽ مف أصكليا 
كالتزاماتيا كأم بيانات أك قكائـ مالية أخرل مستخرجة منيا بقصد التثبت مف أف األعماؿ 

شيادة المدقؽ صحيحة كتمثؿ ما تدؿ المحاسبية المعمكؿ عنيا تدقيؽ أك مقدمة عنيا ب
عف عمميات المنشأة المالية أك نتائجيا أك الحقائؽ المتصمة بيا أك مركزىا المالي تمثيال 

أف التدقيؽ قد يككف جزئي أم صحيحا بدكف أم مبالغة أك تقصير يدؿ ىذا التعريؼ 
دية أك تدقيؽ جزء معيف معيف فقط مف أعماؿ سكاء كاف ىذا الجزء مف أعماليا العا

                                                           
1
 11-10، ص  2000أحمد حلمً جمعة ، المدخل الحدٌث لتدقٌق الحسابات، دار الصفاء للنشر والتوزٌع ، عمان    
2

 7خالد أمٌن عبد هللا، التدقٌق والرقابة  فً البنوك، دار وائل للنشر ، عمان ـ األردن، ص   
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االستثنائية الغير متكررة أك إجراء بحث معيف لمساعدة اإلدارة في اتخاذ بعض القرارات 
 االقتصادية كىك التعريؼ الشامؿ.

ت التي تنتجيا مف أف المعمكما التدقيؽ ىك فحص ناقد يسمح بالتأكد التعريؼ الرابع:
التي يقـك بيا  حيحة ككاقعية فالتدقيؽ يتضمف كؿ عمميات الفحصكتنشرىا المؤسسة ص

ميني كفئ خارجي كمستقؿ بيدؼ اإلدالء برأم فني محايد عف مدل اعتمادية كسالمة 
 (1كشفافية القكائـ المالية السنكية كأساس الميزانية كجدكؿ النتائج.)

 كىذا التعريؼ يتضمف ما يمي: 

كالمعايير كاإلجرائية السالمة: يعني مطابقة القكائـ المالية أك المحاسبية لمقكاعد القانكنية 
 كالمبادئ المتعارؼ عمييا كالجارم العمؿ بيا.

الصراحة: تعني التطبيؽ بحسف النية لتمؾ القكاعد انطالقا مف المعرفة التي لممسؤكليف 
عف الكاقع لمعمميات كأىميتيا. السالمة كالصراحة سيؤدياف إلى الكصكؿ إلى الصكرة 

لكضعية الحقيقية لممتمكات المؤسسة كنتائجيا التي تعكس القكائـ المالية كاالصادقة 
 كصافي مركزىا المالي.

التعريؼ الخامس: كىك تعريؼ جمعية المحاسبة األمريكية. التدقيؽ ىك عممية منظمة 
كمنيجية لجمع كتقييـ األدلة كالقرائف بشكؿ مكضكعي، التي تتعمؽ بنتائج األنشطة 

كالمعايير  كالتطابؽ بيف ىذه النتائج كاألحداث االقتصادية كذلؾ لتحديد مدل التكافؽ
 (2بنتائج التدقيؽ.) المقررة كتبميغ األطراؼ المعنية

 

                                                           
1
 17، ص 2، ط2004وائل للنشر، األردن  الهادي التمٌمً، مدخل إلى التدقٌق )من الناحٌة النظرٌة  والعلمٌة( دار  

2
ودي صدٌقً، المراجعة وتدقٌق الحسابات )اإلطار النظري والممارسة التطبٌقٌة(، دٌوان المطبوعات الجامعٌة 8محمد التهامً طواهر، مسع  

  8-7، ص 2003الجزائر 
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 المطمب الثالث  أنلواع التدقيق لوأهدافه    

 التدقيق الفرع اللول  أنلواع

 أكال: مف زاكية اإللزاـ القانكني:

مثمما ىك  التدقيؽ اإللزامي: ىك تدقيؽ إجبارم تمتـز بو أنكاع مؤسسات بقكة القانكف - أ
 الحاؿ بالنسبة لشركات المساىمة في الجزائر.

التدقيؽ االختيارم: كىك يتـ دكف إلزاـ قانكني بؿ بطمب مف الشركاء أك المالؾ  - ب
قصد االطمئناف عمى الحالة المالية لممؤسسة مثمما ىك الحاؿ بالنسبة لشركات 

 (1التضامف.)

 ثانيا: مف حيث ىدؼ التدقيؽ

فحص يقكـ بو كفئ كمستقؿ بغرض إبداء رأم مبرر كيقتصر التدقيؽ المالي: كىك -أ
فحص المدقؽ ىنا عمى إبداء رأم فني محايد حكؿ مدل صدؽ القكائـ المالية 

ت الظاىرة بيا كمدل تعبيرىا عف كضعية المؤسسة في تاريخ الميزانية اكالحساب
 كنتائجيا بالنسبة لمسنة المعنية بالتدقيؽ.

التدقيؽ العممياتي: ىذا النكع مف التدقيؽ كالذم ييتـ بالناحية التسييرية في مختمؼ -ب
نشاطات المؤسسة يدرس مدل نجاعة تطبيؽ سياسات اإلدارة كيزكد متخذ القرارات 
عبر مختمؼ مستكيات التنظيـ بتحاليؿ كاقتراحات قصد تحسيف تمؾ النشاطات 

ممياتي يتعدل النكاحي المالية ليشمؿ كتطكير المؤسسة كبالتالي فإف التدقيؽ الع
 (2=جميع العمميات حيث يركز عمى تدقيؽ الكفاءة كالفعالية.)

                                                           
1
ٌة الجزائرٌة، مجلة الباحث العدد األول، جامعة ورقلة مسعود صدٌقً، دور المراجعة فً إستراتٌجٌة التأهٌل اإلداري للمؤسسة االقتصاد  

 65، ص 2000
2
 28، ص 2000، المغرب 1أحمد حلمً جمعة، المدخل لتدقٌق الحسابات، دار الصفاء، ط  
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 ثالثا: مف حيث مدل التدقيؽ

كىك عبارة عف فحص كتقييـ األداء االجتماعي لممؤسسات كذلؾ  :التدقيؽ االجتماعيأ ػ 
ة عمى عاتقيا كمدل بغرض التحقؽ مف مدل تنفيذ المؤسسات المسؤكلة االجتماعية  الممقا

 تعبير القكائـ المالية كالتقارير االجتماعية عف ذلؾ.

المتبعة مف طرؼ المؤسسة كما ىي  اإلستراتيجية: كييتـ بتدقيؽ اإلستراتيجيةتدقيؽ ب ػ 
 التغيرات التي يجب إدخاليا فييا قصد مكاجية المحيط المعقد.

لنشاط كنتائج المؤسسة باالعتماد ج ػ تدقيؽ الجكدة: كىك عبارة عف فحص منيجي مستقؿ 
عمى معايير جكدة معينة لتـ إبداء رأم حكؿ ما إذا كانت ىذه النتائج كالنشاطات قد تـ 
                                                                                                                                                                                                                                                             (1إنجازىا بفعالية باإلضافة إلى تدقيؽ مدل االلتزاـ بمعايير الجكدة المطبقة في المؤسسة.)

 د ػ التدقيؽ الجبائي: كيمكف تقسيمو إلى نكعيف:

  التدقيؽ الذم تقكـ بو مصمحة الضرائب عمى السجالت كالدفاتر النكع األكؿ: كىك
   (2المحاسبية لممؤسسات مستندة في ذلؾ عمى التشريعات الجبائية لممؤسسة.)

 رابعا: مف حيث الجية التي تقـك بالتدقيؽ:

 كيقسـ التدقيؽ إلى نكعيف:

الكقكؼ عمى أ ػ التدقيؽ الخارجي: يختص  بو شخص ميني مؤىؿ مف خارج المؤسسة بغية 
ل مف أجؿ إبداء رأيو الفني حكؿ مد تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية كفحص السجالت المحاسبية

 تعبير المعمكمات المالية عمى المركز المالي الحقيقي لممؤسسة.

                                                           
1
 50، ص 1999محمد سمٌر الصبان، محمد الفٌومً، المراجعة بٌن التنظٌر والتطبٌق الدار الجامعٌة ، بٌروت   
2
 .51، ص 2009، األردن 1كما الدٌن  الدهراوي، محمد السٌد سراٌا، دراسات متقدمة  فً المحاسبة والمراجعة، دار الثقافة للنشر، ط 
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ب ػ التدقيؽ الدخمي: كىك كظيفة داخؿ المؤسسة يتكلى القياـ بيا شخص ينتمي لممؤسسة 
 (1الكظائؼ األخرل كتقع في الييكؿ التنظيـ لممؤسسة.)كىي كظيفة مستقمة عف باقي 

 الفرع الثاني  أهداف التدقيق

 (2التدقيؽ: أىداؼ تقميدية كأخرل حديثة أك متطكرة.)اىداؼ ىناؾ نكعيف مف 

 أ ػ األىداؼ التقميدية بدكرىا تتفرع إلى: 

 أىداؼ رئيسية: .0
 الدفاتر كمدل االعتماد عميياالتحقؽ مف صحة كدقة البيانات الحسابية المثبة في في  -
إبداء رأم فني محايد يستند عمى أدلة قكية عف مدل مطابقة القكائـ المالية لممركز  -

 المالي.
 أىداؼ نكعية: .2
 اكتشاؼ ما قد يكجد بالدفاتر كالسجالت مف أخطاء أك غش. -
جراءات تحكؿ دكف ذلؾ. -  تقميص فرص ارتكاب األخطاء كالغش لكضع ضكابط كا 
اإلدارة عمييا في تقرير كرسـ السياسات اإلدارية كاتخاذ  القرارات حاضرا أك اعتماد  -

 مستقبال.
 خدمي القكائـ المالية كتمكينيـ مف اتخاذ القرارات المناسبة الستثمارىـ.طمأنة مست -
 معاكنة  دائرة الضرائب في تحديد مبمغ الضريبة. -
 مكية لمساعدة المدقؽ.تقديـ التقارير المختمفة كمأل االستمارات لمييئات الحك -

 

 
                                                           

1
 42-41، ص 2012، عمان 1أحمد حلمً جمعة، مدخل إلى التدقٌق والتأكد وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للتدقٌق، دار الصفاء للنشر والتوزٌع، ط  

2
، ص 1999ضً، حسٌن حدود أساسٌات التدقٌق فً ظل المعاٌٌر األمرٌكٌة والدولٌة مؤسسة الوراق للنشر والتوزٌع، عمان األردن حسن القا  

15 
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 األىداؼ الحديثة المتطكرة:ب ػ 

مراقبة الخطة كمتابعة تنفيذىا كمدل تحقيؽ األىداؼ كتحديد االنحرافات كأسبابيا  -
 كطرؽ معالجتيا.

 تقييـ نتائج األعماؿ ككفقا لمنتائج المرسكمة. -
 اط.تحقيؽ أقصى كفاية إنتاجية ممكنة عف طريؽ منع اإلسراؼ في جميع نكاحي النش -

 (1مف األىداؼ: أىداؼ تقميدية كأخرل حديثة أك متطكرة.)ىناؾ نكعيف 

 كمف خالؿ ىذه األىداؼ العامة لمتدقيؽ يمكف استخراج أىداؼ عممية كميدانية نذكر منيا: 

 :ألوال  الشملولية

نقصد بيذا المعيار أف كؿ العمميات التي حققتيا المؤسسة مترجمة في الكثائؽ كالكشكؼ 
في كثيقة أكلية تسمح فيما بعد المالية أم أف كؿ عممية قد تـ تسجيميا كتقيدىا عند حدكثيا 

مف تسجيميا محاسبيا عدـ كجكد ىذه الكثيقة األكلية يجعؿ مف المستحيؿ تحقيؽ مبدأ 
 ت المحاسبية.الشمكلية لمتسجيال

 ثانيا  اللوجلود  

ىك أف كؿ العمميات المسجمة ليا كجكد مالي كنقصد بمبدأ الكجكد أف كؿ العناصر المادية 
في المؤسسة )استثمارات مخزكنات( حقيقة مادية بالنسبة لمعناصر األخرل )الديكف النفقات 

تمثؿ حقكقا أك ديكنا  اإليرادات(  يتأكد المدقؽ  أيضا مف كجكدىا أم مف كاقعيتيا بحيث ال
 أك إيرادات أك نفقات كىمية.

 

                                                           
1
 18، ص 2006غسان فالح المطارنة، تدقٌق الحسابات المعاصر )الناحٌة النظرٌة( دار المسٌرة للنشر األردن   
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 ثالثا  المالكية 

نقصد بمبدأ الممكية أف كؿ األصكؿ التي تظير في الميزانية ىي ممؾ لممؤسسة فعال أم  
ىناؾ مستند قانكني يثبت تمؾ الممكية بحيث لـ تدمج لألصكؿ عناصر ليس ممكا لممؤسسة 

ميا أيضا، تعتبر كؿ الحقكؽ التي ليست ممؾ لممؤسسة لكنيا مكجكدة في الخارج قد تـ تسجي
ىذا بحيث إذ لـ 9ت خارج الميزانية كال بد أف تقيد في دفاتر خاصة تبيف طبيعتيا كالتزاما

سسة ال يحؽ ليا تسجيميا في الكثائؽ المحاسبية كمف حؽ المراجع التأكد تكف الممكية لممؤ 
 مف صحة الممكية كذلؾ بكجكد مستند قانكني.

 عا  التقييم راب

معنى ىذا المبدأ ىك أف كؿ العمميات التي تمت قد تـ تقييميا طبقا لممبادئ المحاسبية 
 المتعارؼ عمييا كأف عممية التقييـ طبقت بصفة ثابتة مف دكرة إلى أخرل.

 خامسا: التسجيؿ المحاسبي:

تركيزىا  نقصد بيذا المبدأ أف كؿ العمميات قد تـ جمعيا بطريقة صحيحة كما تـ تسجيميا
باحتراـ المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا كباعتماد طرؽ ثابتة مف دكرة إلى أخرل، كنقصد 

 بالتسجيؿ أف كؿ العمميات سجمت أم أدرجنا فييا ما يجب.

 :كأخيرا نتطرؽ إلى تطكر التاريخي ألىداؼ التدقيؽ  مف خالؿ الجدكؿ التالي
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 التدقيق   التطلور التاريخي لهداف 10جدلول رقم  

مستلوى التحقق ألو  الهدف من التدقيــق  الفـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
 الفحص

أهمية الرقابة 
 الداخمية

اكتشاؼ الغش ك      0581قبل    
 االختالس

 غير ميمة  تفصيمي    

اكتشاؼ الغش  0581ـــ 0018      
 كالخطأ ك االختالس

االحتبارات بعض 
 تفصيؿ مبدئي

 غير ميمة 

تحديد عدؿ المركز  0018ــــ 0011      
المالي ك اكتشاؼ 

 الغش ك الخطأ

فحص اختبارم 
 تفصيمي

درجة اىتماـ  
 بسيطة

تحديد عدالة المركز  0011ــــ0091       
المالي كاكتشاؼ 

 خطأالغش ك ال

 بداية االىتماـ اختبارم

تحديد عدالة المركز  0091ـــــ0091        
المالي كاكتشاؼ 

 الغش ك الخطأ

اىتماـ قكم ك  اختبارم
 جكىرم

مراقبة الخطط،تقييـ  حتى االن 0091      
نتائج االعماؿ، 
تحقيؽ الرفاىية 
 االجتماعية ك غيرىا 

أىمية جكىرية لمبدء         اختبارم
بعممية       

 التدقيؽ

          

 المطارنة،تدقيق الحسابات المعاصرالمصدر:غسان فالح 
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                                                                     المبحث الثاني  معايير التدقيق لو مبادئه العامة

 (1المطمب اللول  مبادئ التدقيق)

 كنقسـ ىذه المبادئ إلى ركنيف )الفحص كالتقرير(

 المبادئ المرتبطة بركف الفحص ألوال 

 أ ػ مبدأ التكامؿ ، اإلدراؾ الرقابي

 يعني المعرفة التامة بطبيعة أحداث المنشأة كأثرىا الفعمية المحتممة عمى كيانيا.

 ب ػ مبدأ الشمكلي في مدل الفحص االختبارم:

التقارير يعني أف يشمؿ مدل الفحص جميع أىداؼ المنشأة الرئيسية كالفرعية ككذلؾ جميع 
 المالية المعدة بكاسطة المنشأة مع مراعاة األىمية النسبية ليذه التقارير.

 ج ػ مبدأ المكضكعية في الفحص:

نشير إلى ضركرة اإلقالؿ إلى أقصى حد ممكف مف التقدير الشخصي كذلؾ باالستناد 
لعناصر إلى العدد الكافي مف أدلة اإلثبات التي تؤيد رأم المدقؽ كتدعمو خصكصا اتجاه ا

كالمفردات التي تعتبر ذات أىمية كبيرة نسبيا كتمؾ التي يككف احتماؿ حدكث الخطأ أكبر مف 
 غيرىا.

مبدأ فحص الكفاية اإلنسانية: نشير إلى كجكد فحص مدل كفاية اإلنسانة في  -
المنشأة بجانب فحص الكفاية اإلنتاجية لما ليا مف أىمية في تككيف الرأم الصحيح لدل 

أحداث المنشأة كىذه الكفاية ىي مؤشر لممناخ السمككي ليا كىك تعبير عف ما  المدقؽ عف
 تحتكيو المنشأة مف نظاـ لمقيادة كالسمطة كالحكافز كاالتصاؿ كالمشاركة.

                                                           
1
 25غسان فالح المطارنة، مرجع سبق ذكره، ص   
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 المبادئ المرتبطة بركف التقرير: ثانيا 

عمميات أػ مبدأ كفاية االتصاؿ: يشير إلى مراعاة أف يككف تقرير مدقؽ الحسابات أداة لنقؿ ال
االقتصادية لممنشأة لجميع المستخدميف ليا بصكرة حقيقية تبعث عمى الثقة بشكؿ يحقؽ 

 األىداؼ المرجكة مف إعداد التقارير.

ب ػ مبدأ اإلفصاح: يشير إلى مراعاة أف يفصح المدقؽ عف كؿ ما مف شأنو تكضيح مدل 
ظيار تنفيذ األىداؼ لممنشأة، كمدل التطبيؽ لممبادئ كاإلجراءات المحا سبية كالتغير فييا، كا 

 المعمكمات.

ج ػ مبدأ اإلنصاؼ: يشير إلى مراعاة أف تككف محتكيات تقرير المدقؽ، ككذا التقارير المالية 
 مصنفة لجميع المرتبطيف كالميتميف بالمنشأة سكاء داخمية أك خارجية.

رؼ غير عادم د ػ مبدأ النسبية: يشير إلى مراعاة أف يشمؿ التقرير تفسيرا كاضحا لكؿ تص
 يكاجو بو المدقؽ، كأف تبنى تحفظاتو كمقترحاتو عمى أسباب حقيقية كمكضكعية.

 ( 1  معايير التدقيق)المطمب الثاني

تدقيؽ كبالتالي فيي اإلطار العاـ الذم  تعتبر معايير التدقيؽ المبادئ التي تحكـ أية عممية 
لألىداؼ الكاجب تحقيقيا كفي ىذا مف خاللو يقكـ المدقؽ باستخداـ اإلجراءات لمكصكؿ 

 اإلطار سكؼ نميز بيف ثالثة أقساـ أساسية مف المعايير المتعارؼ عمييا في مجاؿ التدقيؽ:

 ػ المعايير الشخصية 0

 ػ معايير العمؿ الميداني. 2

 ػ معايير قكاعد كضع التقرير. 3

                                                           
1
 38، ص 1998محمد الفٌومً، أصول المراجعة، المكتب الجامعً الحدٌث، االسكندرٌة،   
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 : المعايير الشخصيةالفرع اللول

 لمدقؽ الحسابات كيتككف مف ثالث معايير: ىذا الفرع يحتكم عمى الصفات الشخصية

 المعيار األكؿ: التأىيؿ العممي كالعممي لممدقؽ كيتمثؿ فيما يمي: 

 التأىؿ العممي كالدراسي -
 التأىيؿ العممي كالخبرة المينية. -
الربط بيف التأىيؿ العممي كالعممي كمتطمبات األداء الميني مف خالؿ إنشاء الجداكؿ  -

 التالية:
 جدكؿ المحاسبيف أك المدققيف تحت التمريف  -
 جدكؿ المحاسبيف أك المدققيف  -
 جدكؿ مساعدم المحاسبيف أك المدققيف. -
الخبرة العممية في مجاؿ الممارسة العممية لمتدقيؽ كاستمرار التعمـ أثناء الممارسة مع  -

الخبرة  تمقي التدريبات الكافية الرسمية كالغير رسمية إذ أف تكفر المؤىؿ العممي مع
العممية كالتدريب الكافي تحقؽ في مجمميا مستكل الكفاءة األزمة لممدقؽ لمقياـ بعممو 

 كحسف أداءه كحسيف فعالية أداءه.

 : قاعدة  االستقالؿ:المعيار الثاني

تتكقؼ عمى استقالليتو كحياده في إبداء رأيو كال يكجد درجات في عدـ االستقالؿ يجدر 
ستقالؿ فاألكؿ يخص االستقالؿ الميني كىك ضركرم لممارسة التفرقة بيف نكعيف مف اال

المينة كتحكمو معايير ذاتية مما يؤدم إلى التحرر مف الرقابة أك السمطة العميا إذ يعتمد 
عمى نفسو كال يككف تابعا لعممية إبداء الرأم كالثاني خاص باستقالؿ التدقيؽ فيك مرتبط 
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المدقؽ بالمكضكعية كعدـ التحيز عند كيعني ذلؾ التزاـ  بعممية إبداء الرأم في القكائـ المالية
 1إبداء رأيو.

 : قاعدة العناية المينية المالئمةالمعيار الثالث

تتعمؽ ىذه القاعدة بما يقـك بو المدقؽ كعمى درجة كدقة القياـ بميامو كيسترشد المدقؽ في 
القانكنية كالمينية ىذه العناية تتطمب تحديد مستكل العناية المينية المالئمة بدارسة مسؤكلياتو 

فحص انتقادم لكؿ مستكل مف مستكيات اإلشراؼ عمى العمؿ الذم يتـ كتتطمب أداء ميني 
يتفؽ مع حجـ كضخامة كتعقيدات عممية التدقيؽ إلى استخداـ  العينات كالخيارات فإف كؿ 

 بند يتـ اختياره لالختبار يجب أف يتـ فحصو بعناية مينية مناسبة.

 معايير العمل الميداني : الفرع الثاني

كىي التي تخص العمؿ الميداني كالمعايير المطبؽ كالمعتمدة ميدانيا في تطبيؽ التدقيؽ كفي 
 ىذا اإلطار نجد أربعة معايير.

 (2: قاعدة التخطيط السميـ لمعمؿ كاإلشراؼ المالئـ مع المساعديف.)المعيار اللول

مناسبيف ثـ ضركرة تنفيذ عممية التدقيؽ كفقا لخطة مالئمة تتطمب أكال اختيار المساعديف ال
تقع عمى المدقؽ كمساعديو كذلؾ لتكفير فمسؤكلية القياـ بقدر كاؼ مف التخطيط المسبؽ 

أساس سميـ لعممية التدقيؽ الفعالة بصكرة منتظمة مفيكمة مف قبؿ جميع مستكيات ىيئة 
 التدقيؽ.

متابعة فينبغي تخطيط كمتابعة عممية تقييـ أنظمة يط دقيؽ ك تحتاج عممية التدقيؽ إلى تخط
الرقابة الداخمية كفحص كتدقيؽ مستندم كعمميات تحقيؽ األصكؿ كالخصـك كنتيجة عمميات 
 المشركع فيك ما يسمى ببرنامج التدقيؽ حيث يخضع لتقييـ مستمر في ضكء نتائج الفحص.

                                                           
1
 40ــ محمد القٌومً ، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 15، ص 1999ماي  1، المؤرخة فً 32الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، رقم   
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 كأسباب الرقابة الداخمية أدكات المعيار الثاني 

نما يحدد مدل  أك قكة نظاـ الرقابة الداخمية ال تحدد فقط طبيعة أدلة التدقيؽإف ضعؼ  كا 
الفحص المطمكب لتمؾ األدلة كالكقت المناسب  لمقياـ بإجراءات  التدقيؽ كاإلجراءات التي 
ينبغي التركيز عمييا بدرجة كافية أكثر مف غيرىا كاستمرار المدقؽ في فحص نظاـ الرقابة 

لى المدل الذم الداخمية  ضركرم  ليتمكف مف اإللماـ باإلجراءات كاألساليب المستخدمة كا 
يزيؿ أم شؾ أك تساؤؿ في ذىنو عف مدل فعالية ككفاءتو كيمر ىذا النظاـ بثالث خطكات 

 رئيسية كىي:

يتحقؽ عف طريؽ المتابعة كالمالحظة كاالطالع كاستخداـ اإللماـ بنظاـ المكضكع:  -
 تحديد الكيفية التي يعمؿ بيا ىذا النظاـ.قائمة االستقصاء النمكذجية ل

غير  9تحديد الكيفية التي يسير عمييا النظاـ: قد يككف ىذا األخير سميما نظريا كلكنو -
 مطبؽ كاقعيا كيمكف ذلؾ بتتبع العينات اإلحصائية.

تحديد مدل مالئمة كدقة اإلجراءات المكضكعة كالمستخدمة بالمقارنة بالنمكذج األمثؿ  -
 ءات.لتمؾ اإلجرا

 قاعدة كفاية كمالئمة أدلة االثبات المعيار الثالث 

ضركرة حصكؿ المدقؽ عمى قدر كاؼ مف أدلة كقرائف اإلثبات المالئمة لتككف أساسا سميما 
يرتكز عمييا عند التعبير عف التقارير المالية كذلؾ عف طريؽ الفحص المستندم كالتدقيؽ 

 كالمصادقات. الحسابي كاالنتقادم كالمالحظة كاالستفسارات
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 : تكثيؽ العمؿالمعيار الرابع

يكثؽ عمؿ التدقيؽ دكما بممفات عمؿ يتـ مسكيا بغرض تكثيؽ المراجعات التي تـ القياـ بيا 
كتدعيـ النتائج المتكصؿ إلييا، ىذه الممفات تسمح بتنظيـ أفضؿ لمميمة كتعطي دالئؿ عمى 

 الكصكؿ إلى النتائج كاألحكاـ النيائية.اتخاذ االحتياطات كاالحترازات الضركرية  قبؿ 

 1الفرع الثالث  قلواعد لوضع التقرير

يجب أف يتضمف التقرير إشارة إلى أف الحسابات كالقكائـ المالية قد أعدت كفقا لمبادئ 
المحاسبة المتعارؼ عمييا كال يقتصر ذلؾ عمى مدل القبكؿ العاـ لمطرؽ المطبؽ فييا 

داء الرأم فيما إذا كانت المبادئ المحاسبية المستخدمة في المبادئ، كيتطمب مف المدقؽ إب
إعداد الحسابات الختامية كالقكائـ المالية كمبادئ متعارؼ عمييا أـ ال كالمقصكد بالقبكؿ العاـ 
لممبادئ المحاسبية أف المبدأ يمقى تأييدا كاستخداما مالئما كليس ضركرم أف يككف استخدامو 

نبغي عمى المدقؽ التركيز عمى أف المبادئ المستخدمة تحقؽ مف قبؿ أغمبية المحاسبيف كي
 أمريف:

تحدد تأثير عمميات المشركع، كأنيا تستخدـ األساس السميـ المالئـ لتحقؽ باإليرادات  -
 كيعمؿ عمى تحقيقيا في الفترات المحاسبية المتعمقة بيا.

عبر بأقصى أف تتضمف إجراءات إعداد كعرض القكائـ المالية كعدـ االنحياز كأف ت -
صدؽ في البيانات التي تكفرىا الطرؽ المحاسبية لمميتميف بالمركز درجة ممكنة عف ال

 المالي.

 

 

                                                           
1
 ــ الجرٌدة الرسمٌة الجزائرٌة ، نفس المجع السابق الـذكر 
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 قاعدة تجانس استخداـ المبادئ المحاسبية  المعيار الثاني 

يجب أف يتضمف التقرير إشارة إلى مدل التجانس أك ثبات تطبيؽ استخداـ المبادئ 
كتيدؼ ىذه القاعدة إلى ضماف قابمية القائمة المالية لممقارنة المحاسبية مف فترة إلى أخرل 

 كبياف طبيعة التغيرات التي طرأت عمى المبادئ كأثرىا عمى ىذه القكائـ.

 قاعدة اإلفصاح الكامؿ في القكائـ المالية المعيار الثالث 

المالية  يجب أف يتضمف التقرير التحقؽ مف كفاية كمالئمة اإلفصاح كما تعبر عنيا القكائـ
كالتي ينبغي أف تشمؿ عمى بيانات كمعمكمات كالعرض السميـ لمقكائـ كمدل كفاية البيانات 
كالدقة في ترتيبيا كتبكيبيا كتكضيح كافة المعمكمات المتعمقة باألصكؿ كالخصـك كالتي 
تتطمب إيضاحات أقفمت عند إعداد القكائـ المالية كذلؾ لتقديـ بيانات تساعد عمى العرض 

 يـ ليا دكف اإلعالف عف أسرار المشركع أك االضرار بو.السم

 كمف المفيد أف يأخذ المدقؽ االعتبارات التالية لمحكـ عمى مالئمة اإلفصاح ككفايتو:

 اليدؼ الرئيسي لإلفصاح ىك المصمحة العامة: -
كجكد مبررات لعدـ اإلفصاح لتضارب المصالح فقد يككف الضرر لممشركع يفكؽ  -

مغير كيمعب عامؿ األىمية دكرا كبيرا في مجاؿ اإلفصاح الرتباطو الفكائد العائدة ل
بالمصمحة العامة كيقاس باحتماؿ تأثيرىا عمى المستثمر العادم كاألىمية ال تتكقؼ 
عمى قيمة العنصر النسبية فقط بؿ تتكقؼ عمى أىمية المعمكمات لمستخدمي القكائـ 

 المالية.
غير مالئمة فيما يتعمؽ باإلفصاح عف أضاع القكائـ المالية المتفؽ عمييا قد تككف  -

 كتكقعات ىامة قد تككف ضركرية التخاذ القرارات.
صريح ككامؿ كال تحمؿ أكثر مف معخنى أك إف محتكيات القكائـ المالية ظاىرة بشكؿ  -

 تحمؿ شكا في معناىا.
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تقع بيف يحتاج قارئ أك مستخدـ القكائـ المالية إلى معمكمات ىامة عف األحداث اليامة التي 
تاريخ الميزانية كتاريخ انتياء اإلجراءات الرئيسية لمتدقيؽ مما يحتـ ضركرة اإلفصاح عف تمؾ 
األحداث كحسب ىذه األخيرة يككف اإلفصاح ضركرم إذا كاف ليا تأثير مباشر أك غير 

 مباشر بعناصر القكائـ المالية كالعكس صحيح.

 المالية. قاعدة إبداء الرأم في القكائـ المعيار الرابع 

يجب عمى المدقؽ التعبير عف رأيو في القكائـ المالية ككحدة كاحدة في حالة امتناعو عف 
إبداء الرأم في أمكر معينة فعمية يجب أف يتضمف تقريره األسبابا التي أدت إلى ذلؾ كينبغي 

ة طبيعة الفحص الذم قاـ بو كدرجة مسؤكلياتو عمى القكائـ أف يكضح تقريره بصكرة كاضح
كيتخذ المدقؽ في مجاؿ التعبير عف رأيو في القكائـ أخذ أربعة مكاقؼ طبقا لقكاعد  لماليةا

 التدقيؽ.

 إبداء رأم دكف تحفظات  -
 إبداء رأم ينطكم عمى تحفظات  -
 إبداء رأم مخالؼ. -

تنطكم فقرة الرأم في تقرير المدقؽ ثالث اعتبارات ىامة تمثؿ األركاف الرئيسية لمعرفة 
 اؿ التعبير عف رأيو.المدقؽ في مجطبيعة مسؤكلية 
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 1  أنلواع معايير التدقيق 10الشكل رقم  
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 معايير التدقيق المتعارف عميها

العمؿ الميداني           

 أداء التدقيؽ   

                    ك التقريػر            معايير عامة التأىيؿ ك األداء   
         

 النتائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج

 تدريب كميارة مالئميف 
 حياد االتجاه الذىني 
  بذؿ العناية المينية 

       

 التخطيط كاالشراؼ المينييف 
 الفيـ الكافي لمرقابة الداخمية 
  التدقيؽ الكافيةجمع أدلة 

  مدل اتفاؽ القكائـ المالية
مع مبادئ المحاسبة 

 المتعارؼ عمييا
  الثبات في تطبيؽ المبادئ

 المحاسبية 
  مدل كفاية االفصاح

 المحاسبي
  إبداء الرأم االجمالي

 لمقكائـ المالية
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 1المطمب الثالث  أهمية التدقيق المحاسبي 

غاية كىدؼ ىذه الكسيمة ىك خدمة في اعتباره كسيمة الي تمثؿ أىمية التدقيؽ المحاسب
مجمكعة متعددة مف الطكائؼ كالتي تعتمد اعتمادا كبيرا عمى البيانات المحاسبية  لممؤسسة 

 في اتخاذ قراراتيـ كرسـ خططيا المستقبمية كتتجمى ىذه األىمية في:

لخطط كمراقبة األداء حاسبية مف أجؿ كضع ا-ػ اعتماد إدارة المشركع عمى البيانات الـ 0
كتقييمو، كليذا فإنيا تعتمد اعتمادا أساسيا عمى البيانات المحاسبية الصحيحة كليس ىناؾ 
مف ضماف لصحة كدقة البيانات المحاسبية إال عف طريؽ فحصيا مف قبؿ ىيئة فنية 

 محايدة.

ة الكضع ػ إف المالؾ كالمستخدميف يمجئكف إلى القكائـ المالية المختمفة مف أجؿ معرف 2
المالي لمكحدة االقتصادية مدل قكة المركز المالي التخاذ قرارات تكجيو مدخراتيـ كاستثمارىـ 

 مف أجؿ تحقيؽ أكبر عائد ممكف.

ػ اعتماد المكرديف كالدائنيف عمى تقرير المدقؽ الذم يكضح إذا كانت القكائـ المالية  3
القدرة عمى تسديد المؤسسة صحيحة كسميمة مف أجؿ تحميميا لمعرفة المركز المالي ك 

 اللتزاماتيا قبؿ الشركع في منح االئتماف التجارم كتكسيعو.

ػ كما يعتبر التدقيؽ ىاما بالنسبة لمبنكؾ كمؤسسات االقتراض حيث أف كؿ ىذه المؤسسات  4
كالبنكؾ تعتمد عمى القكائـ المالية كتقارير المدؽ كلدراسة كتحميؿ القكائـ المالية قبؿ الشركع 

 إعطاء القركض )االئتماف المصرفي( أم التمكيؿ قصير األجؿ.في 

ػ اعتماد الييئات الحككمية عمى البيانات التي تصدرىا المؤسسات ألغراض متعددة  5
كمراقبة النشاط االقتصادم أك فرض الضرائب كذلؾ عف طريؽ اعتمادىا لمبيانات كاقعية 

                                                           
1
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حديد األسعار كمنتجات كتقديـ حقيقية  صحيحة باإلضافة إلى أف بعض الدكؿ تقـك بت
اإلعانات معتمدة في ذلؾ  عمى جيات محايدة التي تقـك بالفحص لمبيانات كالتحقيؽ فييا 

 إلبداء الرأم الفني عمى مدل صحة تمؾ البيانات كمدل االعتماد عمييا.

 ػ اعتماد رجاؿ االقتصاد عمى القكائـ المالية كما تحتكيو لمبيانات المحاسبية في تحميؿ 6
كتقدير الدخؿ القكمي ككضع برامج لمخطط االقتصادية كما تعتمد دقة تقديراتيـ عمى دقة 

 البيانات المحاسبية المعتمدة.

ػ اعتماد نقابة العماؿ عمى القكائـ المالية مف أجؿ المفاكضة مع اإلدارة مف أجؿ كضع  7
 سياسة عامة لألجكر كتحقيؽ مزايا العماؿ.

 بي في تخصيص المكارد المتاحة.ػ مساىمة التدقيؽ المحاس 8

يضاح حاالت  9 ػ المساىمة الفعالة في تنمية المجتمعات بيدؼ حماية االستثمارات كا 
اإلسراؼ كالتالعب كيعتبر التدقيؽ خير عكف لمدكلة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا الخاصة كرفع 

 (1المستكل المعيشي كتكفير الرفاىية لممجتمع لتحقيؽ التنمية االقتصادية.)
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 لتنفيذية لمتدقيق المحاسبي الماليا ت  اإلجراءاالثالث المبحث

تعطي إجراءات التدقيؽ جميع خطكات العمؿ لمحصكؿ عمى األدلة كالبراىيف التي تمكف 
المدقؽ مف إبداء الرأم في القكائـ المالية الخاضعة لمتدقيؽ كبمعنى آخر فإنيا تمثؿ جميع 

بكظيفتي الفحص كالتحقؽ حتى يتمكف المدقؽ مف الحكـ الخطكات التفصيمية التي ترتبط 
 عمى عدالة تمثؿ القكائـ المالية لنتائج عمميات المشركع كمركزه المالي.

 المطمب اللول  مراجع التدقيق المحاسبي المالي

 عند قياـ مدقؽ الحسابات بإعداد برنامج تدقيؽ الحسابات ينبغي عميو مراعاة ما يمي:

ممية تدقيؽ الحسابات  المكمؼ بو حسب الضكابط كالمعايير التي تتطمبيا أ ػ التقيد بنطاؽ ع
 عممية تدقيؽ الحسابات كابألصكؿ المينية الممزمة لو.

ب ػ تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية بأسمكنب أك أكثر مف أساليب التقييـ السابؽ اإلشارة إلييا، 
 نطاؽ عممية تدقيؽ الحسابات.حتى يستطيع الحكـ عمى مدل كفاية النظاـ كمف ثمة تحديد 

ج ػ ينبغي أف يصؿ المدقؽ إلى برنامج دقيؽ محكـ مراع فيو كؿ المعايير كالمبادئ 
المتعارؼ عمييا في مينة تدقيؽ الحسابات كبذؿ العناية المينية الكافية حتى يحقؽ البرنامج 

 أىدافو بدقة كيسير بسيكلة.

الحسابات بكضكح تاـ حتى يمكف تحديد  د ػ ينبغي تحديد األىداؼ الخاصة بعممية تدقيؽ
 إطار برنامج تدقيؽ الحسابات الذم يحقؽ تمؾ األىداؼ بسيكلة ككضكح.

عداد برنامج تدقيؽ الذم  ق ػ مراعاة ظركؼ كؿ كحدة اقتصادية تحت تدقيؽ الحسابات كا 
 يتناسب مع ظركفيا الخاصة.
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خطة محكمة األطراؼ لتحقيؽ التي ستتبع في التدقيؽ بؿ أف البرنامج ليس سردا لمخطكات 
 متعارؼ عمييا بيف ممارسي المينة أحكاـ معينة كفؽ مبادئ كمستكيات

 المطمب الثاني  منهجية تنفيذ مهمة التدقيق 

عند قياـ المدقؽ بعممية تدقيؽ جديدة تككف معرفتو بالمنشأة قميمة لذلؾ عميو اتخاذ الخطكات 
  (1التالية قبؿ مباشرة عممية التدقيؽ.)

 التأكد مف صحة تعيينو مدققا لمحسابات: أ ػ

جراءاتو باختالؼ الشكؿ القانكني لممشركع مكضكع التدقيؽ، كمف  تختمؼ شركط التعييف كا 
كالتحقؽ مف صحة التعييف تبعا لذلؾ فعند تدقيؽ الشركات  ىنا تختمؼ كذلؾ طرؽ التأكد

)النظاـ الداخمي( كذلؾ المساىمة عميو االطالع عمى عقد التأسيس كالقانكف النظاـ لمشركة 
ال عميو االطالع  عالل قرار 8في حالة ككنو المدقؽ األكؿ أم في بداية عمر المشركع، كا 

الييئة العامة الخاص بتعيينو أك إعادة تعيينو، فقد يككف مف األسباب كالمبررات التي يبدييا 
ينة الجديدة، أما سمفو لتنحيتو أك عزلو أك استقالتو ما يمنعو ىك نفسو كميني مف قبكؿ الم

في الحاالت االستثنائية فعميو االطالع عمى قرار تعيينو الصادر مف مرقب الشركات أك مف 
 كزير التجارة كالصناعة نفسو.

أما في شركات األشخاص كالمنشآت الفردية فعميو الحصكؿ عمى عقد مكتكب مف صاحب 
ذا ما كاف االتفاؽ شفكيا عميو أف يكجو تحريرا بذلؾ لتعزيز  المشركع أك الشريؾ المدير، كا 

 تعيينو.
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 ب ػ التأكد مف نطاؽ عممية التدقيؽ المطمكبة:

كتتكقؼ ىذه أيضا عمى الشكؿ القانكني لممشركع، ففي الشركات المساىمة كحيث أف الرقابة 
عمى حساباتيا إلزامية، فميس ىناؾ تحديد لنطاؽ عممية التدقيؽ حيث أجاز المشرع لممدقؽ 

التي قد يراىا افة الدفاتر كالسجالت كحؽ طمب البيانات كااليضاحات االطالع عمى ك
 ضركرية لمقياـ بعممو.

 لذلؾ فعممية التدقيؽ ىنا شاممة ال يحؽ ألحد تحديد أك تضييؽ نطاقيا عمى المدقؽ.

أما في شركات األشخاص كالممكيات الفردية ػ حيث الرقابة الخارجية اختبارية ػ لـ يتدخؿ 
أحكاميا كنطاقيا فقد تككف شاممة أك جزئية كلكف ال بد مف تحيد نطاقيا في المشرع لتنظيـ 

 القد المبـر بيف المدقؽ كعميمو.

ج ػ زيارة استطالعية لممشركع كالتعرؼ عمى النكاحي الفنية: عمى المدقؽ القياـ بزيارة 
كالتخزيف استطالعية لممشركع مما يمكنو مف االطالع عمى سير العمؿ فيو مف حيث االنتاج 

ككيفية تسمسؿ العمميات بحيث يسيؿ عميو بعد ذلؾ القياـ بإعادة برنامج التدقيؽ بعد أف 
 يتفيـ طبيعة المشركع كعممياتو.

 د ػ حصكؿ المدقؽ عمى المعمكمات األساسية:

في حالة الشركات المساىمة يطمب المدقؽ االطالع عمى عقد التأسيس كالقانكف النظامي 
مطات الممنكحة ألعضاء مجمس اإلدارة كالنظاـ المقرر لمجمعية لمشركة،  كحدكد الس

العمكمية كالقرارات الخاصة بإعادة القكائـ المالية كتككيف االحتياطات كتكزيع األرباح 
 كالسياسات العامة كالييكؿ التنظيمي كمستكياتو كتكزيع السمطات كالمسؤكليات.



  لو المالي التدقيق المحاسبي سياتاسأ لول                          ال الفصل 

 

26 
 

عقد الشركات لمعرفة رأس الماؿ ب المدقؽ االطالع عمى أما في شركات األشخاص يطم
كحصص الشركاء كالمسؤكؿ عف اإلدارة ككيفية كحدكد المسحكبات كاحتساب الفكائد كنسب 

 تكزيعات األرباح )أك الخسائر(

 ق ػ فحص النظاـ المحاسبي كاالطالع عمى نتائج األعماؿ السابقة:

ائمة بالدفاتر يطمب المدقؽ مف إدارة الكحدة االقتصادية  مكضع تدقيؽ الحسابات ق
كالسجالت المحاسبية كأسماء المسؤكليف عف إنشائيا كتدقيقيا بنكع المستندات كدكرتيا 

كقائمة بأسماء المسؤكليف عف االحتفاظ بعيد األصكؿ ككذلؾ يطمب االطالع عمى  المستندة
ؽ نتيجة األعماؿ كالمركز المالي عف سنكات سابقة كتقارير المدققيف السابقيف كاالتصاؿ بمدق

 الحسابات السابؽ.

قياـ بفحص كدراسة كتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية عمى ك ػ يعتمد مدقؽ الحسابات عند ال
المفيـك الكاسع لمتدقيؽ كأىدافو الحديثة كعمييف أف يتأكد مف كجكد نظاـ قكم لمرقابة يمكف 

ر كتكفير ىذا النظاـ مف زيادة درجة الثقة في مخرجات النظاـ المحاسبي مف قكائـ كتقاري
 المعمكمات المالئمة لمتخذم القرارات.

كتجدر اإلشارة إلى أف طرؽ دراسة كفحص كتقييـ أنظمة الرقابة الداخمية كميا تسعى إلى 
تحقيؽ غرض كاحد ىك المساعدة في التحديد االقتصادم كالفعاؿ لممدل الضركرم 

 التي يقـك بيا  المدقؽ في عممية تدقيؽ الحسابات  لالختبارات

 التعرؼ عمى العامميف في المشركع كمدل مسؤكلية كؿ منيـ: م ػ

حيث عميو أف يحصؿ عمى كشؼ باألسماء كصكرة عف التكاقيع خصكصا اليامة منيا 
 كالممزمة لمشركة قانكنا كمعرفة حدكد السمطات كالمسؤكليات.
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قتطاعات ف ػ فحص مركز المشركع مف الناحية الضريبية: كيقـك المدقؽ بذلؾ ليقتنع بكافة اال
 (1الضريبية حتى يتأكد مف صحة البيانات الكاردة بالقيـ المالية.)

 المطلب الثالث: حقوق وواجبات مدقق الحسابات

 الفرع اللول  حقلوق المدقق 

بعد أف تطكرت مينة التدقيؽ مف الفحص الشامؿ لمدفاتر كالسجالت إلى الفحص 
لنتائج الفحص لمحكـ عمى مدل سالمة أداء االنتقائي المنظـ إلبداء الرأم الغني المحايد 

 اإلدارة لككنو الرقيب كالراعي لحقكؽ األطراؼ المعينة بالمنشأة.

لذلؾ كلمقياـ بتمؾ الميمة يجب أف يتمتع مدقؽ الحسابات ببعض الحقكؽ إلي تمكنو مف 
 2القياـ بذلؾ كيمكف ذكر أىـ حقكؽ مدقؽ الحسابات عمى النحك التالي. 

  ػ حؽ االطالع: 1

يحؽ لمدقؽ الحساب الخارجي االطالع عمى دفاتر المنشأة كسجالتيا كمستنداتيا في 
كؿ كقت، كيشمؿ ذلؾ جميع الدفاتر كالسجالت المحاسبية كغير المحاسبية كمحضر جمسات 
مجمس اإلدارة كالييئة العامة لمتأكد مف مدل التقيد بنظاـ المنشأة كمتطمبات قانكف الشركات، 

و مف حؽ المدقؽ زيارة المنشأة لإلطالع عمى دفاترىا كمستنداتيا في أم كذلؾ يعني ىذا ان
كقت كدكف أخطار مسبؽ خاصة إذا كاف ىناؾ شككل إلى المدقؽ عف حاالت تالعب أك 

غش كلرأم أنو مف الضركرم القياـ بزيارة مفاجئة، أما في حالة عدـ كجكد الشؾ فيقـك مدقؽ 
فاؽ عمى نكعد زيارتو الختبار الكقت المالئـ حتى يعطؿ الحسابات بإبالغ المنشأة مسبقا كاالت

 أعماؿ المنشأة، كليتمكف المكظفيف مف تجييز الدفاتر كالمستندات الالزمة لعممة الفحص.

                                                           
1
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 ػ حؽ طمب البيانات كاإليضاحات:2

يحؽ لمدققي الحسابات طمب البيانات كاإليضاحات مف غدارة المنشاة التي يقـك بفحص 
مينتو بالشكؿ المناسب، كيعتمد الحكـ عمى مدل ضركرة البيانات حساباتيا لمقياـ ب

 كاإليضاحات لتقرير المدقؽ الشخصي كمدل ارتباطيا بعممية التدقيؽ.

كفي حالة رفض إدارة المنشأة تكفير البيانات كاإليضاحات الضركرية لمدقؽ الحسابات فإنو 
البيانات، كذلؾ ألف المدقؽ  يحؽ إبالغ مجمس اإلدارة عف امتناع المكظفيف عف تكفير ىذه

يذكر في تقريره صراحة عما إذا تمكنت مف الحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات الضركرية 
 ألداء ميمتو.

  1ػ حؽ الحصكؿ عمى صكرة مف اإلخطارات المرسمة لممساىميف:3

مف حؽ مدقؽ الحسابات دعكة الجمعية العامة لممساىميف لالجتماع في حالة حدكث حالة  
ة بالمنشأة تيدد مركزىا المالي كاستقرارىا مثؿ سكء تصرؼ اإلدارة كيكجد حاالت اغراؼ طارئ

خطيرة تؤثر عمى مستقبؿ المنشأة كذلؾ ككنو مف المساىميف لمحفاظ عمى مصالحيـ كأمكاليـ 
 2كذلؾ إلحاطتيـ عمما بما يحصؿ داخؿ المنشأة مف خمؿ كمشاكؿ حتى يخمي مسؤكليتو.

 عزلو:ػ حؽ مناقشة اقتراح 5

يحقؽ لمدقؽ الحسابات مناقشة اقتراح عزلو عف طريؽ مذكرة خطية ترسؿ إلى منشأة، كذلؾ 
يحؽ لو مناقشة اقتراح عزلو كالرد كالدفاع عف مكقفو أماـ الجمعية العمكمية لممساىميف، يقر 
ىذا الحؽ أحد الضكابط التي تحكؿ دكف عزؿ مدقؽ الحسابات عزال تعسفيا أك استخداـ ىذا 

 3لمتأثير عمى مدقؽ الحسابات.الحؽ 

                                                           
1
سؤولٌته فً تلبٌة احتٌاجات مستخدمً القوائم المالٌة ، معهد العربً للمحاسبٌن و م ــ  عبد الصمد الجعفري ، دراسة حول دور مراقب الحسابات 

 .2006القانونٌٌن ، جامعة بغداد العراق  
2

 85، ص 1973،العراق معهد العربً للمحاسبٌن القانونٌٌن ، جامعة  بغدادالحسابات ، ةدراسة  حول مراقب إٌاد رشٌد القرٌشً   
3
 75ص، ـ نفس المرجع السابق،  



  لو المالي التدقيق المحاسبي سياتاسأ لول                          ال الفصل 

 

29 
 

 ػ حؽ اجتيازه لألكراؽ كالمستندات حتى يحصؿ عمى أتعابو:6

يحؽ لمدقؽ الحسابات قانكنيا أف يحتجز األكراؽ كالمستندات لممطالبة بأتعابو كالحصكؿ 
عمييا كاممة كال يقـك بردىا إلى المنشأة حتى يحصؿ عمى أتعابو كتكاليؼ استخراج تمؾ 

 المستندات.

 حديد كقت الجرد: ػ ت7

يحؽ لمدقؽ الحسابات تحديد كقت الجرد لممتمكات المنشأة كالتزاماتيا حتى يتحقؽ مف عدالة 
تصكير القكائـ المالية لكاقع المنشاة، كأف يتـ ىذا الجرد تحت إشرافو أك بحضكر مف ينكب 

ال مف حقو أال يعتمد عمى كشكؼ الجرد التي تمت دكف أف تككف تحت إشرافو.  عنو كا 

 الفرع الثاني  لواجبات مدقق الحسابات

يتمثؿ في ما يجب أف يقـك المدقؽ بو مف أعماؿ مختمفة إلنجاز برنامج تدقيقو عمى أكمؿ 
 :1كجو كبشكؿ مكضكعي كفعاؿ كمف أىـ ىذه الكاجبات ما يمي

 ػ إعداد التقارير:1

ىذا التقرير إلى  يعد إعداد التقارير الكاجب األكؿ مف كاجبات مدقؽ الحسابات كيجب أف يقدـ
المساىميف كغيرىـ مف األطراؼ ذكم العالقات، حيث يجب عمى المدقؽ أف يتمك تقريره أماـ 

الجمعية العامة لممساىميف كالرد عمى التساؤالت التي يبدييا الحضكر في التقرير، كما 
 يتضمف تقرير مدقؽ الحسابات ما يمي:

 احات التي رآىا ضركرية ألداء عممو.أػ أنو قد يحصؿ عمى المعمكمات كالبيانات اإليض

                                                           
98، ص 1998،  2ـ حسٌن دحدوح وحسٌن القاضً، أساسٌات التدقٌق فً ضل المعاٌٌر األمرٌكٌة والدولٌة، مؤسسة الوراق، عمان، األردن، ط

1
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ب ػ إف الشركة تمسؾ سجالت كحسابات كمستندات منظمة كأف البيانات المالية معدة كفقا 
 لمعايير المحاسبة الدكلية المعتمدة.

ج ػ إف البيانات المالية الكزارة في تقرير مجمس اإلدارة المكجية لمييئة العامة تتفؽ مع قيكد 
 الشركة كسجالتيا.

ػ المخالفة ألحكاـ ىذا القانكف أك نظاـ الشركة الكاقعة خالؿ السنة مكضكع التدقيؽ، د 
كليا أثر جكىرم عمى نتائج أعماؿ الشركة ككضعيا المالي كما إذا كانت ىذه المخالفات ال 
تزاؿ قائمة، كذلؾ في حدكد المعمكمات التي تكفرت لديو أك التي يتكجب عميو معرفتيا بحكـ 

 نية.كاجباتو المي

ق ػ إف إجراءات التدقيؽ التي قاـ بيا مدقؽ حسابات الشركة تعتبر كافية برأيو لتشكؿ أساسا 
معقكال إلبداء رأيو حكؿ المركز المالي كنتائج األعماؿ كالتدقيقات النقدية لمشركة كفقا لقكاعد 

 التدقيؽ المتعارؼ عميا عالميا.

 ائي في الميزانية كحساب األرباح كما يترتب عمى مدقؽ الحسابات بأف يبدم رأيو الني
 كالخسائر لمشركة بإحدل التكصيات التالية:

 ػ المصادقة عمى ميزانية الشركة كحساب أرباحيا كخسائرىا كتدفقاتيا النقدية بصكرة مطمقة.

ػ المصادقة عمى ميزانية حساب األرباح كالخسائر كتدفقاتيا النقدية مع التحفظ كبياف أسباب 
 المالي عمى الشركة. ىذا التحفظ كأثره

ػ عدـ المصادقة عمى الميزانية كحساب األرباح كالخسائر كتدفقاتيا النقدية كردىا إلى مجمس 
  .اإلدارة كبياف األسباب المكجبة لرفضو التكصية عمى الميزانية
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 ػ حضكر اجتماع الييئة العامة لممساىميف :2

ػ يجب عمى مدقؽ الحسابات حضكر اجتماع الييئة العامة لممساىميف حتى يتمكف مف 
مناقشة التقرير كالتأكد مف محتكياتو، كيقـك مدقؽ الحسابات بعرض قامة المركز المالي 
كالحسابات الختامية لمناقشتيا كالتصديؽ عمييا ككذلؾ المكافقة عمى اقتراح تكزيع األرباح 

سنة  22مف الشركات رقـ  198ة المنشأة، لذلؾ فقد نصت المادة الذم تـ مف قبؿ إدار 
"عمى مجمس إدارة الشركة أف يزكد مدقؽ الحسابات بنسخة مف التقارير لحضكر  1997

 1اجتماع الييئة العامة لشركة كعمى مدقؽ الحسابات أك مف يمثمو حضكر ىذا االجتماع" 

بنفسو لظرؼ ما ، عندئذ يمكنو أف  ػ ربما ال يتككف مدقؽ الحسابات مف حضكر االجتماع
يرسؿ مف ينكب عنو مف مساعديو في الحضكر عمى أف يككف المساعد ممف قامكا بعممية 
التدقيؽ لنفس المنشاة حتى يتمكف مف الرد عمى االستفسارات التي مف الممكف أف تطرح مف 

 أعضاء الجمعية .

 كد مف عدد مف األمكر منيا ػ حيث عند حضكر المدقؽ أك مف ينكب عنو يجب عميو أف تتأ

 . التكقيع عمى المحاضر السالفة مع رئيس الجمعية كسكرتيرىا 

 .صحة إجراء الدعكة لالجتماع 

 التأكد مف تدكيف محاضر اجتماعات الجمعية في سجؿ خاص 

 .كذلؾ التحقؽ مف صحة االجتماع 

 

 

                                                           
78ـ نفس المرجع السابق، ص

1
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 ػ التدقيؽ كالتحقيؽ في أصكؿ كخصـك الشركة:3

بإبداء رأيو الفني المحايد  ماليامدقؽ الحسابات كذلؾ لككنو  يعد ىذا الكاجب مف كاجبات
 ةبعدال ورأي بأداءيقكـ  يحكؿ عدالة القكائـ المالية كمدل تمثيميا لحقيقة المنشأة، كلك

 كاستقاللية البد كأف يقـك بالفحص كالتحقؽ مف أصكؿ المنشاة كخصكميا.

 ػ مراقبة سير أعماؿ الشركة كتدقيؽ حساباتيا:4

كاجبات مدقؽ الحسابات أف يقـك بمراقبة أعماؿ الشركة كالتحقؽ مف مدل انتظاـ الدفاتر مف 
كالسجالت كأنو تـ مراعاة األصكؿ المحاسبية عند إعدادىا كقد نص قانكف الشركات في 

 ( الفقرة )أ( أنو مف كاجبات مدقؽ الحسابات مراقبة أعماؿ الشركة.193المادة )

 ػ االلتزاـ بأصكؿ المينة:5

لذلؾ التدقيؽ كأف يراعي مصالح العميؿ، يجب عمى مدقؽ الحسابات أف يمتـز بأصكؿ مينة 
، عمى أف يقسـ مقدـ 2003( لسنة73( مف القانكف العاـ المؤقت رقـ )24فقد نصت المادة )

الطمب بعد المكافقة عمى طمبو، كقبؿ منحو إجازة المزاكلة، أماـ رئيس الييئة أك مف ينتدبو 
حضكر الرئيس، اليميف التالية" أقسـ باهلل العظيـ أف أقـك بكاجبات مينتي مف أعضائيا ب

بشرؼ كأمانة دكف تحيز كأف أتقيد بالقكانيف كاألنظمة كالتعميمات المعمكؿ بيا كأف أحافظ 
 عمى أسرار المينة كآدابيا كقكاعدىا".

 ػ فحص األنظمة المالية كاإلدارية لمشركة:6

حص األنظمة المالية لشركة محؿ التدقيؽ كالنظاـ اإلدارم مف كاجبات المدقؽ أف يقـك بف
ككذلؾ نظاـ الرقابة الداخمية كمدل مالئمة، حيث يجب عمى مدققي الحسابات مجتمعيف أك 
منفرديف القياـ بفحص األنظمة المالية اإلدارية لمشركة كأنظمة المراقبة المالية الداخمية ليا 

 الشركة كالمحافظة عمى أمكاليا.كالتأكد مف مالئمتيا لحسف سير أعماؿ 
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 ل ــــــــــــــــــة الفصــــــــــــخاتم

عمى ضكء ما تقدـ في ىذا الفصؿ تـ لكقكؼ عمى جممة مف االستنتاجات، فتطكر 
التدقيؽ كاف ناتج لتطكر الكاقع االقتصادم عقب الثكرة الصناعية كالتغيرات التي مست 

المالؾ كاإلدارة األمر الذم حتـ ضركرة االستعانة الشركات جراء االنفصاؿ التاـ بيف 
انتقؿ مضمكنو مف  ،بطرؼ خارجي مستقؿ محترؼ يدلي برأم فني محايد مكضكعي

اكتشاؼ الغش كمنع األخطاء إلى إبداء الرأم حكؿ مدل احتراـ القكاعد كالقكانيف 
السير كالمبادئ المحاسبية المعمكؿ بيا، ىذا الرأم يمر عبر مراحؿ أساسية تضمف 

الحسف لميمة المدقؽ كتسمح باختصار عاممي الكقت كالجيد كتيدؼ إلى تحصيؿ أكبر 
فاعمية مف تخطيط لعممية التدقيؽ كتقييـ نظاـ رقابتيا كالبحث عف أدلة إثبات تدعـ الرأم 

فإف تخطييا القيكد  ،النيائي لممدقؽ كامتداد لمبدأ انفصاؿ الممكية الذم شيدتو الشركات
غميا لبيئات مختمفة كاف لزاما أف يصاحبو تكافؽ عمى مستكل خدمات الجغرافية كش

 التدقيؽ حرصا عمى استكماؿ اليدؼ مف التدقيؽ.
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 تمهيد:

أصبح التدقيق المحاسبي والمالي من أولى اىتمامات المسيرين من أجل ضمان استمرارية 
نشاط المنظمة بتفادي المخاطر المحيطة بيا إضافة إلى التقميل من أشكال األخطاء والغش. 

عمى نتيجة المنظمة كما تعد قدرة المنشآت عمى تقديم عوائد لممساىمين والتي ليا تأثير 
 ة.ن ذلك بتحقيق مردودية مالية فّعالكتحدي ليا بضمان تحقيقيا لألرباح ويكو 

بناء عمى ما سبق سوف نتطرق في ىذا الفصل إلى مختمف المحطات اليامة لمتدقيق والتي 
يث سنسمط الضوء عمى المفاىيم العامة كما ليا تأثير عمى المردودية المالية لممنظمة بح

سنتعرض إلى تطور التدقيق في الجزائر ومدى مالئمة الظروف العالية، ثم سنبين فعالة 
 التدقيق المحاسبي والمالي في مالية المؤسسة. 
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  المبحث األول: مفاهيم عامة حول المردودية المالية 

لفعالية التوظيف المالي في االستثمار وتعكس مدى  تعتبر المردودية المالية كمقياس نقدي
قدرة المؤسسة في التحكم واالستعداد الجيد لتوظيف األموال الالزمة لضمان استمرار أشغاليا 
ونشاطيا، ومن ىذا المنطمق سنتطرق في ىذا المبحث إلى تعريف المردودية ونبينيا كما 

 سنبين مفيوم المردودية المالية ومعايير قياسيا.

 المردودية المالية تعريفالمطمب األول: 

المردودية لغة مشتقة من كممة ردت والتي تعني رد الشيء إلى أصحابو دون نقصان وىي 
ذلك الشيء الذي يستطيع أن ينتج مردودا أو عائدا من أجل اإلحاطة الكاممة بالمردودية 

 سنذكر بعض التعاريف المختمف.

 ( 1تحقيق وفرة نقدية من األرباح.)ـ المردودية: ىي قدرة المؤسسة عمى 

عن المردودية، نعني بذلك مدى تأثير عوامل االنتاج عمى النتائج النيائية ـ عندما نتكمم 
المحققة مقارنة بتمك المسطرة بيدف التحكم المالي لممؤسسة ومنو استخالص األسباب التي 

 ( 2المباعة وممحقاتيا.)أدت إلى زيادة  أو نقص الربح فيما يخص نوع المنتجات والبضائع 

األموال الخاصة، حيث تعرف بأنيا قدرة المؤسسة  تسمى أيضا بمردوديةالمردودية المالية: 
لتقديم نتيجة بالنسبة لممساىمين وىذه النتيجة تتمثل في العوائد التي يتحصل عمييا 

 المساىمون لكل دينار استثمروه وتقاس بالعالقة التالية:

 لنتيجة الصافية/ األموال الخاصة.المردودية المالية= ا

                                                           
1
 Pierre. Pacher, Mesure de la Performance financière de l’entreprise Universitaire de Grenoble , 1993, P31       

2
  Pierre Laurel, Robert Teller, , Contrôle de gestion et budget, 4eme édition Sirey,, Paris 1986, P2 
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ـ النتيجة الصافية: تتمثل في النتيجة اإلجمالية لمدورة مطروحا منيا الضرائب عمى أرباح 
 الشركات، حيث تمثل خالصة عن نشاط المؤسسة خالل دورة استغالل واحدة.

 األموال الخاصة:  تعتبر أو وأىم مصدر من مصادر تمويل المؤسسة حيث ألىميتيا دليل
عمى مدى االستقاللية المالية اتجاه الغير وتمثل األموال الخاصة مجموعة وسائل التمويل 

 (1) التي أحضرىا المؤسسون أو المالك واألموال المتروكة تحت تصرف المؤسسة.

 تعريف المردودية :

يمكن اعتبارىا مقياس يدل عمى مدى قدرة المؤسسة عمى الحصول عمى أموال من أجل 
تحديد جياز إنتاج ، وكذلك تطوير اإلنتاج عمى قاعدة موسعة ، وقياس المردودية يرتكز 
أساسا عمى عامل مردودية المبيعات ومردودية األصول ومردودية األموال الخاصة وليذا 

 مى العاممين التاليين : يمكن إطالق اسم المردودية ع

المردودية ما ىي إال ثمرة كبيرة من السياسات والقرارات المتخذة من طرف المؤسسة ،  -
 ومن خالليا يتبين ليا مدى القدرة المالية المتوفرة ليذه المؤسسة.

معدالت المردودية تكشف لنا عن المعمومات ، وتعطي لنا فكرة واضحة عن الوضعية  -
 لظروف التي تتحكم فييا .المالية لممؤسسة وا

معدالت المردودية المالية : تختمف المعدالت لممرودية باختالف الضوابط التي تتحكم  -
 فييا ، حسب المصطمحات التي تطمق عمييا ويمكن تقسيميا إلى : 

مفيوم الربح : يعبر عن الفعالية المالية الصافية لممؤسسة ، أو صافي األرباح الذي  -
 ون لقاء استخدام أو استثمار أمواليم.يحصل عمييا المساىم

                                                           
1
   Jean Barreau, gestion financier, dynode, Paris 1996, P130 
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مفيوم التدفق النقدي : يعتبر المؤشر الذي يحكم عمى قدرة المؤسسة في خمق  -
 1مصادر التمويل الداخمية عن المبيعات واألموال الخاصة 

 معدل المردودية المالية لممبيعات يعطينا نظرة عن المردودية التجارية في المؤسسة -

 لألموال الخاصة يعطينا نظرة عن مردودية صاحب المؤسسةمعدل المردودية  -

معدل المردودية المالية لألصول يعطينا نظرة عن مردودية وسائل اإلنتاج ، أي  -
 األصول المتداولة والثابتة.

 : أنواع المردودية 20الشكل رقم                          

 

 

 

 

 

 

 

 ف القريشي ، التسيير المالي ، دار وائل إلياس بن ساسي ، يوسالمصدر :                 
 .96، ص 2011لمنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ، األردن ،                            

 

                                                           
1
 .85ـ  84، ص ص  1991ـ ناصر دادي عدون ، نواصر محمد فتحً ، دراسة الحاالت المالٌة ، دار األفاق ،   

المردودية في 

 لح الربح طمص

 مردودية إجمالي األصول مردودية األموال الخاصة مردودية المبيعات

 النتيجة الصافية 

 المبيعات

 النتيجة الصافية 

 األموال الخاصة

 النتيجة الصافية 

 اإلجمالي األصول

 

المردودية في 

لح طمص

 التذفق  

 

 التذفق النقذي

 المبيعات

 التذفق النقذي

 األموال الخاصة

 التذفق النقذي

 اإلجمالي األصول
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 مكونات المردودية ومعاييرهاالمطمب الثاني: 

 رغم أن مفيوم المردودية معقد إال أن لممردودية ي مكونات وىي : 

. المكونات المالية :  ألن المردودية المالية والمتمثمة في رأس المال لممؤسسة تعتمد عمى 1
الفائض المالي الموزع ، حيث أنو يعتبر من العناصر المكونة لرأس مال المؤسسة المستقمة 

ت النتيجة أحسن ، وىذا ما يؤدي إلى تحقيق مردودية أفضل عن التمويل الخارجي كمما كان
 التي تسعى وتأمل المؤسسة الحصول عمييا .

 والعالقة التالية تبين لنا مكونات المردودية باستغالل المؤسسة ألصوليا 

النتيجة الصافية
 إجمالي األصول

 
 رقم األعمال

إجمالي األصول
 
النتيجة الصافية
 رقم األعمال

 

 

الجزء األول يمثل عالقة اليامش اإلجمالي الصافي وتقيس ىذه النسبة درجة استعمال 
موجودات المؤسسة ، أما الجزء الثاني فيو يعبر عن درجة استعمال لجميع أصوليا ، 
وتسمح أيضا بتقييم فعالية التسيير داخل المؤسسة أو تتأثر ىذه النسبة بظروف السوق 

 1.والمنافسة 

 قتصادية : وتحتوي عمى مكونتين ىما : المكونات اال-2

، أو ىي تقاس بالنسبة ما بين كمية ج أو التحويلىي مؤشر أداء دالة اإلنتا*اإلنتاجية :
 أو يعبر عمييا بالعالقة التالية:العوامل المنتجة وكمية العوامل المستيمكة 

 

                                                           
 40،ص  2005ـصالح محمد الحناوي ، أدوات التحلٌل و التخطٌط فً االدارة ،دار النهضة العربٌة ، عمان ،  1  
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 القيمة المضافة
األصول الثابتة المستعممة(اإلجمالية)

 اإلنتاجية 

 

إن اإلنتاجية تحدد تحويل التكاليف والتأثير المباشر لممردودية االقتصادية عمى  المؤسسة 
 1ويمكن تقسيميا إلى ثالث أقسام ىي : 

 وىي تتعمق أساسا بما يمي : أ ـ إنتاجية التصنيع : 

 قياس اإلنتاجية لكل عامل عمى مستوى المؤسسة  -

 قياس اإلنتاجية لكل مركز مسئولية  -

 مردودية كل عامل وكل مادة ومردودية الطاقة العاممة واآللة.قياس  -

وىي اإلنتاجية التي تعكس فعالية مصالح البيع في ب ـ إنتاجية مصالح المبيعات : 
 المؤسسة ، وكذا مدى قدرتيا عمى تحقيق المردودية المالية واالقتصادية. 

 ج ـ إنتاجية مصالح الدراسات : 

سات واألبحاث ، وكذا طرق التحميل االقتصادي والتخطيط وتعني مدى تطور مصالح الدرا
من أجل البرنامج اإلنتاجي المسطر من قبل المؤسسة ، والرفع من حجم مبيعاتيا وبالتالي 

 تحقق مردوديتيا المالية .

  : مقياس فعالية رأس المال ىو معدل دوران رأس المال المستخدم، حيث الفعالية
العدد الكبير لمقياس رأس المال المستعمل والتي  توجد حسابات متغيرة عمى أساس

 ىي : 

 
                                                           

1
 .40 – 23، ص ص 2000، دار الطبعة ، بٌروت ،  1ـ عبد الرسول وجٌه ، اإلنتاجٌة ، مفهومها ، قٌاسها والعوامل المؤثرة فٌها ، ط  
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 األول الثابتة المتغيرة  -

 األصول الكمية  -

 األصول الثابتة اإلجمالية  -

 وتحسب بالعالقة التالية : 

 رقم األعمال                   
إجمالي األصول

    الفعالية 

إن ىذه النسبة تعبر عن  مدى فعالية استعمال رأس المال من قبل المؤسسة ، كما تعبر عن 
 الشروط التي تستعمل الوسائل في ظميا ، وذلك ضمانا لنجاح اإلنتاج 

 رقم األعمال
مجموع األصول

     سرعة دوران األصول 

، أي العالقة غير أنو من الناحية يفضل استعمال سرعة دوران رأس المال المستثمر ـ 

 رقم األعمال  :    التالية
 األموال الخاصة
 

 حيث أن العالقة مستخمصة من العالقة السابقة وىي : 

مجموع األصول
األموال الخاصة

 
 رقم األعمال
مجموع األصول

 
رقم األعمال

األموال الخاصة
 

 ومنو تحدد سرعة دوران رأس المال المستعمل والذي ىو عبارة عن : 

 معامل المديونية × سرعة دوران األصول 

 تقاس المردودية المالية عمى أساس معيارين ىما الربح والتدفق النقدي.
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الربح: لو نظرا إلى المردودية من الناحية المالية لوجدنا أنيا تمثل األرباح التي تنتج عن 
 م االستثمارات واإلمكانيات المالية.استخدا

ويمثل صافي األرباح، الفرق بين نتيجة الدورة اإلجمالية مخصوما منيا الضرائب عمى 
 (1األرباح.)

( حيث يسمح بالحكم عمى مدى قدرة المؤسسة في تحقيق مصادر التمويل 2التدفق النقدي:)
بنشاط المؤسسة باعتبار أن كل الذاتي كما يمثل فائض اإليرادات عن المدفوعات المتعمقة 

 من اإليرادات والنفقات تمت نقدا وفي نفس الوقت.

 حيث أن:

 الكات+المؤوناتتى= النتيجة الصافية لمدورة + االالتدفق النقدي الصافي

الكات والمؤونات عمى الربح فقط بل يضاف إلييا االىتكما أن المردودية المالية ال تتوقف 
 ارد لممؤسسة.التي تساىم في زيادة المو 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 66، ص 1985جمٌل أحمد توفٌق، اإلدارة المالٌة أساسٌات وتطبٌقات، دار الجامعٌة المصرٌة، اإلسكندرٌة   

2
 81، ص 1989ناصر دادي عدون، التحلٌل المالً، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر   
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 المطمب الثالث : متطمبات المردودية المالية ونسب قياسها 

 قياس المردودية : 

إن لقياس المردودية دور وأىمية بالغتين في اكتشاف نقاط القوة والضعف في المؤسسة 
، ونالحظ في ة والسير بيا نحو االتجاه السميمولتصحيح العجز فييا والنيوض بالمردودي

 المؤسسات أن مراقبة التسيير والتسيير المالي يرتبطان ارتباطا وثيقا بالمحاسبة وتقاس 

 1المعايير التالية :  -

: وتعني الثروة اإلضافية التي تنشأ في المؤسسة نتيجة الستخدام خدمات  القيمة المضافة 
ضافتيا إلى وسائميا الخاصة وتحسب بالعالقة التالية :   وموارد الغير وا 

 قيمة مستمزمات اإلنتاج من سمع وخدمات  –القيمة المضافة = قيمة اإلنتاج 

مومي أو الداخمي لممؤسسة وتعتبر القيمة المضافة كمقياس لحجم ولدرجة التكامل الع
 وكمقياس لتطوير قدرة المؤسسة وذلك باستعمال النسبة اآلتية :

القيمة المضافة
إنتاج السنوات المتتالية

 

 

: ىي تعتبر نتيجة االستغالل العادي لدورة معينة وىي الفرق بين مصاريف  نتيجة االستغالل
ستغالل وتظير لنا في جدول المؤسسة والنواتج ، تخص العناصر المرتبطة باإلنتاج واال

 حساب النتائج .

                                                           
1
 .5، ص 2006ستٌر ، جامعة المدٌة ، ـ بن رقٌة سهٌلة ، دراسة المردودٌة المالٌة فً المؤسسة ، مذكرة لنٌل شهادة الماج  
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وتظير في جداول حسابات النتاج بعد طرح الضريبة ، وتعتبر كمؤشر النتيجة الصافية : 
ىام لقياس مردودية األموال الخاصة والمستعممة في المؤسسة ، وكذلك لحسابات مردودية 

 عناصر األصول الثابتة .

ال تعتبر النتيجة وحدىا مصدر تمويل المؤسسة أو المشروع ذاتيا أو مقياس التدفق النقدي : 
لممردودية ، ألنو يكون غير كامل أو صحيح بسبب استعمال المؤسسة االىتالكات والتي 
تؤثر عمى تحديد النتيجة النيائية لممؤسسة والتي تعبر عن إيراداتيا ويتفرع الفائض النقدي 

 عمى فرعين ىما : 

 نقدي اإلجمالي = النتيجة اإلجمالية + االىتالكات + المؤونات الفائض ال

 الفائض النقدي الصافي = النتيجة الصافية + االىتالكات + المؤونات 

ـ التمويل الذاتي : يعني إمكانية تمويل المؤسسة ذاتيا من خالل نشاطيا ، وذلك بعد 
ما االىتالكات والمؤونات ، الحصول عمى نتيجة الدورة التي يضاف إلييا عنصرين ىامين وى

 قبل الوصول إلى قدرة التمويل الذاتي نمر عمى ما يسمى بالفائض النقدي.

 األرباح الموزعة  –التمويل الذاتي = التدقيق النقدي الصافي 

ويمكن تعريف التمويل الذاتي عمى أنو مجموعة الموارد المالية الموجودة تحت تصرف 
تقالليتيا من التمويل الخارجي ، ونستعممو في المجاالت المؤسسة لغرض تطوير نشاطيا واس

 التالية : 

 إمكانية دفع السندات واألسيم  -

إمكانية تمويل االستثمارات وبالتالي يأخذ بعين االعتبار في برامج استثمارية  -
1لممؤسسة

 

                                                           
1
 .2011الظرٌف عبد الحق ، تحلٌل المردودٌة بجمٌع أنواعها ودورها فً التسٌٌر المالً وفقا لسٌاسة التموٌل ، مذكرة لنٌل شهادة ماستر ،    
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 إمكانية تصحيح أو تعديل عدم كفاية رأس المال العامل الصافي 

النتيجة المالية : يمكننا قياس المردودية المؤسسة بمقارنة النتيجة المتحصل عمييا في نياية 
 السنة المالية مع إمكانيات المؤسسة المتاحة ويعبر عنيا ب : 

 النتيجة الصافية
مجموع األصول

 النتيجة المالية 

تقاس ىذه النسبة ومردودية رؤوس األموال المستغمة أو مردوية النشاط ، وتعبر عمى درجة 
 المديونية وتحسب بالعالقة التالية : 

الديون
مجموع األموال الخاصة

   
مجموع األصول

 مجموع األموال الخاصة
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 المبحث الثاني: تطور التدقيق الجزائر ومدى مالءمته لمظروف الحالية

بالموازات مع ما شيده العالم من تغيرات ومشاكل في الميدان، دخمت الجزائر في مسار من 
اإلصالحات بداية من إعادة الييكمة المالية والعضوية إلى االستقاللية، ثم الدخول في برامج 
التعديل الييكمي لالقتصاد الوطني وكان كل ىذا بحثا عن المردودية المالية واالقتصادية 

 يا سواء العمومية أو الخاصة لالقتصاد الوطني عامة.لمؤسسات

لزاميته المطمب األول: اإلطار القانوني لمتدقيق   (1في الجزائر)وا 

 اإلطار القانوني لمتدقيق في الجزائرالفرع األول: 

إن ميمة التدقيق قانونية تحميا وتنظميا قوانين ولوائج والمعروف بأن لممدقق عدة ميام منيا 
 )عادية تجارة( وميام أخرى مرتبطة وذات صمة بالميمة القانونية.ميام دائمة 

 فميام المدقق تحدد من خالل مجموعة من القوانين وىي:

 من القانون التجاري 4مكررة  715وىي من المادة 

 يراقب الدفاتر والقيم الخاصة بالمؤسسة. -
 يراقب نظامية وصدقية الحسابات االجتماعية. -
 المقدمة في التقرير التسييري.يراجع صدقية المعمومات  -
 يصادق عمى نظامية وصدقية الجرد الحسابات االجتماعية والميزانية. -
 

 29-06-2010بتاريخ  01-10من قانون  22من المادة 

يصادق عمى صدقية ونظامية الصورة الصادقة لحسابات الشركات والمنظمات في إطار 
 مرجعية القوانين السائرة.

                                                           
1
 29/06/2011المؤرخ فً  10/01والقانون  27/04/1991المؤرخ فً  08-91من إعداد الباحث استنادا إلى القانون   
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 2010/06/29بتاريخ  01-10ن من قانو  23من المادة 

 يصادق عمى الحسابات السنوية نظامية صادقة. -
 يتحقق من صدقية وتوافق الحسابات االجتماعية مع المعمومات المقدمة  -
 إبداء الرأي في شكل تقرير خاص عمى إجراء الرقابة الفعالة. -
ؤسسات أو تقييم الشروط التي من خالليا إبرام االتفاقيات من المؤسسة المراقبة والم -

 المنظمات التابعة ليا.
 المراقبات والمراجعات التي أنجزىا وأنواع العمميات التي اختارىا. -

 من القانون التجاري 10مكرر  715من المادة  -
 محافظ الحسابات يعمم مجمس اإلدارة بما يمي: -

 حسابات الميزانية وجدول النتائج التي يجب إجاء ليا تغييرات. -
 التي وجدىا.األخطاء واالختالفات  -

 من القانون التجاري المتعمق بالممنوعات:  01-10من قانون  65من المادة 

 :يمنع عمى المدقق 

 ضمان مراقبة الحسابات  -
 تنفيذ ميام تسييرية ال مبشرة وال غير ذلك مع المسيرين. -
 قبول ولو بصفة مؤقتة ميام مراقبة األداء التسييري. -

 القانون التجاري المتعمق بالممنوعات:من  01-10من قانون  06من المادة 

سنوات األخيرة أجوار أتعاب أو أي  3األشخاص الطبيعية أو المعنوية الذين تمقوا خالل 
امتيازات خاصة في شكل قروض، تسبيقات أو ضمانات ال يمكنيم تعيينيم مدققين حسابات 

 في نفس المؤسسة.
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 إلزامية تطبيق التدقيق في الجزائر الفرع الثاني:

في إطار التوجو االقتصادي وحاجتو إلى مثل ىذه األداء يمكن أن نذكر من أىم األسباب 
 التي تجعل من التدقيق المالي وتطيره في الجزائر من األولويات:

1. ( ( فإن الوزارة بصدد التحضير لمشروعين خاصين 1حسب إعالن وزير المالية 
المعتمدين وىذا ما سيفتح المجال بالمحاسبة المالية ومحافظي الحسابات والمحاسبين 

لدخول الخبراء ومحافظي الحسابات األجانب في منافسة نظرائيم الجزائريين، وىو ما 
يدعو إلى التساؤل عن إمكانية مقاومة المنافسة من طرف ىؤالء وىي ظاىرة تفرضيا 
المجتمعات المصدرة لمخدمات في ىذا الموضوع ، مثمما حدث في النصف الثاني من 

 رن العشرين ليذه المينة في فرنسا أما المكاتب األنقموسكسونية.الق
وىذا االنفتاح إنما يأتي في سعي الجزائر لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية  .2

OMC  التي تبنت االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات، والتي حظيت فييا مينة
خاصتين بيذه  07و  06المحاسبة والتدقيق باىتمام خاص حيث جاء المادتين 

 (2المينة.)
 Lاعتماد الجزائر لنظام محاسبي مالي جديد مستمد من المعايير الدولية لممحاسبة  .3

IAS –IFRS   وىو يدخل في إطار محاولة الجزائر الجتذاب االستثمارات األجنبية
بتوفير الشروط األساسية ليا والتي تعتبر من عناصر العولمة االقتصادية أيضا 

إصالحاتيا في اتجاه االنفتاح واقتصاد السوق مما جعل من الضرور ضمن برنامج 
االعتماد عمى المعايير الدولية لمتدقيق نظرا لمعالقة الوثيقة الموجودة بين معايير 

 المحاسبة والتدقيق والتي تتبمور في عدة محاور.

                                                           
1
سوف  2009، والذي كان مقرر تطبٌقه  ابتداء من جانفًٌ 2007سبتمبر  05الصادر بتارٌخ  5110السٌد كرٌم جودي فً ٌومٌة الخبر العدد   

 2008/07/30انظر الخبر الٌومً لتارٌخ  2008/07/29ٌؤجل لسنة حسب تصرٌح المدٌر المركز للضرائب ٌوم 
2
 97، ص 2002هنة المحاسبة والتدقٌق: تحدٌات وقضاٌا معاصرة، دار المرٌخ للنشر، المملكة العربٌة السعودٌة، عبٌد سعٌد المطٌري، مستقبل م  
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ياة التوجو الجديد التدقيق الذي رأينا أىم مالمحو في النقاط السابقة ودوره في ح .4
المؤسسات واألنشطة االقتصادية واالجتماعية انطالقا من التدخل في عالقات نظام 

 32ـ 1929الحوكمة منذ بداية القرن العشرين، خاصة بعد األزمة االقتصادية والمالية 
والتأثير في نوعية المعمومة المالية لممؤسسة والثقة التي يقدميا التدقيق لممستثمرين 

 قتصاديين.ومختمف المعاممين اال
إصابة بعض المؤسسات الجزائرية المالية خالة بعدوى الفضائح المالية التي انتشرت  .5

في العالم وىو ما يجعل مختمف المؤسسات والييئات األخرى عرضة لمثل تمك 
الفضائح إن توفرت شروطيا طبعا ولقطع الطريق أمام مثل ىذه المشاكل يتعين عمى 

تي تم تبنييا في تمك البمدان وفي مقدمتيا التدقيق المعنيين تبني عناصر الحمول ال
 المالي والمحاسبي بالشكل الحالي المطموب.

تمعب عمميات التدقيق المحاسبي والمالي، وخاصة محافظة الحسابات دورا محددا في  .6
تشجيع االدخار الخاص والعمومي بمختمف مصادره وأشكالو وتوجيو إلى االستثمار 

أو البورصة والذي يعتبر من شروط التسعير لممؤسسات فييا من خالل السوق المالية 
 وىي بدورىا مشجعة لمنشاط االقتصادي.

الدور الذي يمكن أن يمعبو التدقيق في دفع عجمة التنمية الوطنية خاصة أن مختمف  .7
األنشطة االقتصادية اليادفة إلى انطالق عجمة النمو تراوح مكانيا في العديد من 

منيا غياب ثقافة اقتصادية أوال لدى المجتمع  ثم ثقافة استثمارية  األحيان لعدة أسباب
وتسييرية جيدة لدى المتعاممين وعمى الخصوص لدخوليا كغيرىا من الدول النامية 
التي خاضت تطبيق برنامج التصحيح الييكمي القتصادىا، في مأزق التركيز عمى 

ىم ال إلى حد كبير السياسات سياسات االستقرار والتوازنات االقتصادية الكمية وا 
 ( 1الجزئية.)

                                                           
1
والتوزٌع عبد الحامد معٌوف الشمري، معاٌٌر المراجعة الدولٌة ومدى إمكانٌة استخدامها فً تنظما الممارسة المهنٌة، دار المحمدٌة العامة للنشر   

 21-22، ص 1994، الرٌاض، السعودٌة 



 التدقيق المحاسبي والمالي في تحسين المردودية الماليةالفصل الثاني:                    دور 
 

50 
 

 1 المطمب الثاني: معايير التقرير الواجب االلتزام بها

إن المدقق يبدي رأيو في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخمية، والمصادق عمييا 
من طرف مجمس اإلدارة أو مجمس المديرين أو المسير وأيضا إبداء الرأي حول استمرارية 

 استغالل المؤسسة وأيضا المصادقة عمى صحة وانتظام الحسابات المدمجة والمدعمة.

 ويمكن تصنيف معايير تقارير مدقق الحسابات في ما يمي:

 معيار تقرير التعبير عن الرأي حول القوائم المالية .1
 ر التعبير عن الرأي حول الحسابات المدمجة معيار تقري .2
 المنظمة.معيار التقرير حول االتفاقيات  .3
 تعويضات. 10أو  5معيار التقرير حول تفاصيل أعمى  .4
 معيار التقرير حول االمتيازات الخاصة الممنوحة لممستخدمين. .5
 معيار التقرير حول استمرار االستغالل. .6
 معيار التقرير المتعمق بعممية حيازة أسيم الضمان. .7
 معيار التقرير حول رفع رأس المال. .8
 أس المال.معيار التقرير حول تخفيض ر  .9

 معيار التقرير حول إصدار القيم المنقولة. .10
 معيار التقرير حول توزيع التسبيقات عمى أرباح األسيم. .11
 معيار التقرير حول تحويل الشركات ذات األسيم .12
 معيار التقرير حول الفروع والمساىمات والشركات المراقبة.  .13

 2:أنواع تقارير التدقيق  20شكل رقم                          

                                                           
1
 .25،ص 2005طارق عبد العالً حماده،حوكمة الشركات:المفاهٌم، المبادئ والتجارب، نشر الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة،مصر، - 

،ص  1998ـ مححمد قاسم تتوش ،نظم المعلومات فً المحاسبة و المراجعة المهنٌة و دور الحاسوب فً االدارة التشغٌل ،دار الجٌل ،بٌروت ، 

17. 
2
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 المطمب الثالث: طرق ومراحل التدقيق المحاسبي والمالي داخل المؤسسة االقتصادية
تقوم ميمة أو وظيفة التدقيق عمى مجموعة من الطرق الواجب عمى المدقق اتباعيا ومراحل 

 (1متعددة لتطبيق ىذه الوظيفة عمى أحسن وجو.)

 ـ طرق التدقيق: 1

 التدقيق استعماال واتباع الطرق التالية:تتضمن عممية 

 أ ـ المالحظة: تستخدم عند القيام غالبا بعممية جرد أصول المشروع المختمفة.

ب ـ التفتيش: تستخدم غالبا لمحصول عمى بيانات داعمة لتكاليف األصول واإلرادات 
 والمصاريف العادية وما شابو ذلك النوع من بنود.

التأكد من أرصدة الحسابات ومبالغ العمميات التجارية مع أطراف ج ـ التثبيت: تطبيق في 
 خارج المشروع.

د ـ المقارنة: وتطبق عمى أرصدة الحسابات والبيانات المالية الجارية بمقارنتيا مع بينات 
 شبيية أو مماثمة.

ة ه ـ التحميل: وتطبق عمى الحسابات والبيانات الجارية لتقرير مدى االعتماد عمييا وصالحي
 نشرىا كمعمومات عن المشروع الميني.

 وغيرىا.قدمة من العميل كاحتساب بضاعة و ـ االحتساب: ويطبق عمى البيانات الرقمية الم

ي ـ االستفتسار: وتطبق عمى سياسات المشروع المعني، واألمور والقضايا التي يمكن 
 اإلفصاح عنيا في القوائم المالية المنشورة.

 ل المؤسسة االقتصادية:ـ مراحل التدقيق داخ 2

                                                           
1
 24خالد أمٌن عبد هللا مرجع سبق ذكره، ص   
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 تمر عممية التدقيق بعدة مراحل نذر منيا:

 مرحمة الحصول عمى معرفة عامة حول المؤسسة االقتصادية: .1
األعمال األولية مع المؤسسات المدققة: يطمع المدقق عمى الوثائق الخارجية لممؤسسة  -

ت الخاصة مما يسمح لو بالتعرف عمييا من حيث المحيط ومعرفة القوانين والتنظيما
 بالقطاع وما كتب حول حياتو وحول المؤسسة.

االتصاالت األولى مع المؤسسة االقتصادية: ىي خطوة يتعرف المدقق من خالليا عمى  -
مسؤولي ومسيري مختمف المصالح ويجري لقاء معيم ومع من يشتغل معيم أكثر من من 

خالليا عمى أماكن  غيرىم أثناء أداء الميمة، كما يقوم بزيارات ميدانية  يتعرف من
 المؤسسة نشاطيا ووحداتيا، وعميو االستفادة من ىذه الزيارة فقد يتعذر عميو تكرارىا.

- ( ( بعد قطع  مختمف الخطوات يحصل المدقق عمى نظرة عامة 1انطالق األعمال:
وشاممة وكاممة حول المؤسسة ويجمع معمومات تتصف بالديمومة نسبي في ممف يسمى 

 مكنو في المرحمة إعادة النظر في برنامج تدخمو المسطر.الممف الدائم كما ي
 مرحمة فحص وتقييم نظام الرقابة الداخمية في المؤسسة: .2

ال بد عمى المدقق من تقييم كل طرق العمل واإلجراءات والتعميمات المعمول بيا 
قصد الوقوف عمى أثرىا عمى الحسابات والقوائم المالية ويجب التأكيد عمى ضرورة 

ىذا النظام وذلك حتى يتسنى لممراقب فحص الحسابات وتكمن ىذه الضرورة في تقييم 
 األسباب التالية:

ال يمكن لممدق العممي تدقيق كل الحسابات ولكن جزء منيا فقط ولمحكم عمى الكل  -
صحيح عميو التأكد من أكل عممية تفسر وتسجل بنفس الطريقة أي استمرارية اإلجراءات 

 وطرق العمل المتبعة.

                                                           
1
 25نفس المرجع السابق، ص   
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قوم المدقق بمراجعة مستندية أي دراسة المستندات المبررة لمعممية وعميو لكي يثق في ي -
األخيرة خصوصا إذا كانت تحضر داخل المؤسسة أي سندات داخمية يعرف كيفية 
إعدادىا وتدقيقيا عبر مختمف المصالح التي تمر بيا والمحافظة عمييا في األرشيف ىذا 

 يا أو ال تسجل العمميات المسجمة.يجعمو يتأكد أنيا تبرر جزئيا كم
تعكس كل العمميات برغم منتقدييا وال  التسجيالتليس في استطاعة المدقق التأكد من  -

يتأكد من ذلك إال بعد تقييم مختمف النظم الجزئية ومعرفة أنيا خالية من األخطاء وأن 
 .خارج( ال بد أن يسجل أو كل تدقيق )داخل

  نظام شامل وحسب النظرية العامة لمنظم فإنو يتكون من إن نظام الرقابة الداخمية
أنظمة جزئية خاصة بمختمف العمميات التي تقوم بيا المؤسسات وكل نظام جزئي 
حسب نفس النظرية يمكن أن يجزئ بدوره إلى أنظمة جزئية، ويتضمن ىذا النظام 

 عدة اختبارات وتتمثل في:
 اختبارات الفيم. -1
 األوليةالتقييم األولي لممرحمة  -2
 اختبارات االستمرارية -3
 التقييم النيائي -4
 مرحمة فحص الحسابات والقوائم المالية الخاصة بالمؤسسة: .3

 في خطوات يمكن تمخيصيا فيما يمي:وتنجز ىذه المرحمة 
 تحديد آثار تقييم المراقبة الداخمية -
 انية والتطابق.اختبارات الميز  -

 إنياء عممية التدقيق بإبداء رأي فني محايد: .4
حتى يتمكن المدقق من إعطاء رأيو عمى القيام بمجموعة من الخطوات التي تخص جميع 

ى المنيج النيائي ليا المتمثل في الوثائق و المعمومات حول المحيط وسير العممية ومحت
 المالية
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 (1أىم الخطوات العامة التي يمر عبرىا عمل المدقق:) -
 االتصال الحسابات الخارجي السابق. -1
 ت عن المشروع وفيم طبيعة أعمالو والصياغة التي ينتمي إلييا.جمع المعموما -2
 الحصول عمى معمومات حول النظام المحاسبي والسياسات واإلجراءات المحاسبية. -3
 إجراء تقويم مبدئي ألنظمة الرقابة الداخمية المحاسبية التي ينوي المدقق االعتماد عميو -4
 ة ألغراض عممية التدقيق.إجراء تقديرات مبدئية لمستويات األىمية النسبي -5
 تحديد بنود القوائم المالية التي من المنتظر أن تحتاج تسوية. -6
الظروف التي قد تحتاج إلى زيادة  أو تعديل في حالة وجود عمميات مع أطراف ذات  -7

 مصمحة مشتركة.
 دراسة مسؤولياتو القانونية اتجاه العميل الذي يدقق حساباتو. -8
 أجل رفع أن المينة وزيادة احترام المجتمع ليا.دراسة مسؤوليات المينية من  -9

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 97محمد بوتٌن، نفس المرجع السابق، ص   
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تحسين المردود المالي في المحاسبي والمالي التدقيق فعالية المبحث الثاني: 
 ممؤسسةل

 1أهمية التدقيق في تسيير مالية المؤسسة االقتصاديةالمطمب األول: 

في ارتباطو بالتسيير رغم لقد حاول مختمف الميتمين بموضوع التدقيق المالي تفادي الدخول 
وجود بعض اإلرشادات أحيانا واتجيوا إلى االىتمام بتأثير التدقيق في المعمومة المالية 

ودرجة اعتماديتيا في اتخاذ القرار المالي والتسييري العتبار أن المدقق المالي ال يتدخل في 
 محة المالكين لرأسالتسيير ألنو ليس مستشارا إلدارة المؤسسة ويعمل أساسا في اتجاه مص

المال أو المساىمين عكس ما في حالة المدقق الداخمي الذي يعتبر رغم استقالليتو من 
 .في مجاالت التدقيق الداخميالموظفين المتصمين باإلدارة ويعممون لدعميا أحيانا وخاصة 

من ناحية المعمومات المحاسبية والمالية: التي يتم ممارسة التدقيق عمييا وتحديد  .1
نوعيتيا ورفع قيميا وفعاليتيا ونسبة االعتماد عمييا، سوف تصبح مدخمة أساسية 
ومركزية في العممية اإلدارة ككل فيي المستعممة في التسيير انطالقا من تحديد 
الضرائب والنتائج وىي من عناصر التأكيد لمثروة التي تخمقيا المؤسسة وتساىم بيا 

يفية توزيعيا واستمرار نشاط المؤسسة في االقتصاد الوطني والبشري عامة وك
 وتوسيعيا إلى ...إلخ.

وىي المعمومات المستعممة في تقييم أداء المسيرين بما فييم المدير العام ابتداء من 
الجمعية العامة العادية لممساىمين التي تمي الدورة المالية وفييا تتخذ القرارات المتعمقة 

 اءات المعاقبة والتوقيف أو المكافأة والتمديد.بنتائج الدورة وما يترتب عنيا من إجر 
 المؤسسة من وجية نظرية األنظمة ثالث مستويات: .2

 النظام الممموس لمعمميات المادية لممؤسسة. -

                                                           
 

1
 .97ـعبٌد سعٌد المطٌري ،مستقبل مهنة المحاسبة و التدقٌق، تحدٌات و قضاٌا معاصرة، دار المرٌخ للنشر ، المملكة العربٌة السعودٌة ، ص  
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نظام المعمومات الذي يعكس تدفقات العمميات المادية، ويجمع داخمو النظام الجزئي  -
المعمومات حسب معايير تيدف لممعمومات المحاسبية الذي يقدم رقميا ومشكمة حركات 

 لمحصول عمى الجودة المحاسبية قابمية الرسم التسمسل الزمني، عدم القابمية لمتحول.
 نظام القرار والذي في اإلطار القانوني الجزائري عمى المدقق تناسيو. -

وىذه المستويات من األنظمة في ارتباط مستمر الواحد مع اآلخرين فأي حركة منتج 
يرافقيا إصدار وصل خروج وعممية تسجيل وفاتورة ومبيعات أيضا،  مادي تام مثال

 وكل مؤسسة تصبح مجموعة أنظمة أو دورات متداخمة الواحدة في األخرى.
وفي مؤسسة صناعية يمكن عامة وجود سبع دورات: مبيعات، مشتريات، إنتاج، 

نم ا يستجيب استثمارات، موظفين، تمويل، وخزينة، وىذا التقسيم لم يأت عشوائيا وا 
   .ميزانيتيا  لمربط بين دورات المؤسسة والمراكز األساسية في كل من

يتأكد ىذا الدور في التسيير: من خالل اكتشاف األخطاء التي قد= يقع فييا منتجو  .3
المعمومات المحاسبية، عن قصد أو دونو فرغم أن ىذا ليس من أىداف المدقق المالي 

وجد أسباب أو عالمات لذلك فيو مطالب إذا  أن ىذا األخير والمحاسبي إال
باالستمرار في تحميالتو لمتحقق منيا بجمع األدلة الكافية وابتداء من وضع تحفظات 
أو توصيات في حالة وجود نقائص ال تصل إلى درجة كافية لمتأثير في المصداقة 

ذي والشرعية ثم متابعة القيام بالتعديالت الضرورية في ذلك فيذا نوع من الدعم ال
نما في حالة استفادة المسيرين من  يقدمو المدقق الخارجي ليس كدور أساسي لو وا 
ىذه التوصيات في المدى المتوسط والطويل يمكن أن تصبح العممية ذات تأثير 
إيجابي في التسيير وىو ما رآه في الواقع بعض الكتاب في التدقيق رغم عدم قبولو 

 ( 1من البعض اآلخر.)
 
 

                                                           
1
 11، ص 2005طارق عبد العالً حماد، حوكمة الشركات، المفاهٌم والتجارب، نشر  الدار الجامعٌةن اإلسكندرٌة    
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 دور التدقيق في تحسين وظيفتي الشراء والبيع  المطمب الثاني:

 . تدقيق المشتريات:1

فحص إجراءات الشراء : يقوم التدقيق الداخمي بمقارنة الشراء الفعمي مع برنامج الشراء طبقا 
ن وجد اختالف يجب البحث عن سببو ويبمغ إلى مستويات اإلدارة  لموازنة المشتريات ، وا 

التدقيق الداخمي من سالمة إجراءات الشراء واالستالم وأن البضاعة قد المناسبة ، كما يتأكد 
 دخمت إلى المخازن وأن اإلجراءات مستمر في إتباعيا.

يقوم المدقق الداخمي يفحص دفتر اليومية لممشتريات مع الفواتير واإلشعارات المدنية والدائنة 
لمدقق عمى المستند ما يفيد أنو والمستندات الداخمية المناسبة ، وعند إتمام الفحص يترك ا

فحصو ، كما يترك عالمة تدقيقو عمى دفتر يومية المشتريات ، كما يجب عمى المدقق  
  1التحقق من النواحي الحسابية وكذا فحص الفاتورة أو اإلشعار بما يمي : 

 إن البضاعة من األصناف المناسبة التي تتعامل فييا المؤسسة  -

 إن الفاتورة مرت في إجراءات المراقبة الداخمية  -

 إن الفاتورة ليا عالقة بالفترة المحاسبية الحالية  -

 إن الفاتورة موجية إلى المؤسسة بعنوانيا -

 إن القيمة التي تحمميا الفاتورة تتماشى مع الكميات المستممة وأسعار الشراء المتفق عمييا.
 ة : *التحقق من عمل إدارة البضاعة الداخمي

 كما يتحقق المدقق الداخمي من عمل إدارة البضاعة من حيث : 
إن كل صور أوامر الشراء تستمم فورا وأن البضاعة الواردة قد يحرر عنيا محاضر  -

 استالم بدون تأخير .

 تفحص أنظمة حفظ أوامر الشراء التي نفذت وكذلك التي لم تنفذ  -

                                                           
1
 .154ـ عبد الفتاح محمد الصحن ، رجب السٌد راشد ، محمود ناجً دروٌش ، المرجع سبق ذكره ، ص   
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ات الحصر والقياس لمبضاعة التأكد من سالمة البضاعة عن طريق فحص يتم بأدو  -
 وبواسطة فنيين.

أن ال تبقى البضاعة في إدارة البضاعة الداخمية وقتا طويال نسبيا وأن وسائل النقل  -
الداخمي عمى درجة الكفاية ، يقوم المدقق الداخمي بفحص الفواتير وأوامر الشراء من 

ء، ويجب حيث دليميا الرقمي والسعر وشروط الخصم ووصف البضاعة بأمر الشرا
عميو كذلك تسجيل رقم الفاتورة عمى صور أمر الشراء ، كما يسجل رقم أمر الشراء 

 عمى الفاتورة

 1*فحص فواتير الشراء مع إشعارات استالم البضاعة :

 يقوم المدقق الداخمي بفحص الفواتير مع إشعارات البضاعة المستممة من حيث : 

 أن الكميات الواردة تتماشى مع المطموبة والمستممة  -

يتحقق من اإلشعار المدين في حالة رفض بضاعة لعيوب فييا أو في حالة عجز في  -
التسميم ، وفي حالة قيام المورد بتوريد العجز ، فإن عمى المدقق الداخمي التحقق من 

 عدم تسجيل الفاتورة حتى يتم توريد العجز .

ت البضاعة المستممة مع الفواتير مع أوامر الشراء في الوقت يقوم بفحص إشعارا -
 نفسو ، وأن يتطابق وصف البضاعة  مع دليميا الرقمي طبقا لما ىو وارد في الفاتورة.

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .155محمود ناجً دروٌش، مرجع سبق ذكره ، ص  - 
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 ـ تدقيق المبيعات :  2

                       يتأكد المدقق الداخمي من تقسيم العمل بين القائمين بالبيع النقدي ويفحص المدقق الداخمي
   ما يمي : 

مديونية من يقوم بالبيع كعيدة واستنزال المبيعات والتي حققيا من واقع قسائم البيع  -
 لفترة معينة .

 .مطابقة المديونية في حيازة البائع مع البضاعة المباعة  -

 إليداعات بالبنك .مطابقة قسائم البيع لفترة معينة بالمبالغ الموردة لمخزينة وا -

فحص التنفيذ اليومي بدفتر النقدية لممبيعات ومقارنتو مع مستندات البيع النقدي  -
1والمبالغ المحصل عمييا في الخزينة والمودعة بالبنك.

 

التحقق من المبيعات : يقوم المدقق الخارجي بفحص طرق إعداد الفواتير واإلشعارات ويجب 
 أن يالحظ في نظام الرقابة ما يمي :

من واقع المستندات الرسمية لممؤسسة وأن تكون تحتوي عمى كل  أن تعد الفواتير -
 البيانات المطموبة 

 قبل إعداد الفاتورة عمى اآللة الكاتبة يجب التأكد من وجود اعتماد بالبيع االئتماني -

 تفحص قوائم عمى األسعار والخصم لمتأكد من أنيا أحدث األسعار  -

 غير من أعدىاتدقيق كل فاتورة أو إشعار من طرف موظف آخر  -

 يتحقق من اعتماد اإلشعارات الدائنة خاصة إذا كانت خصومات  -

يتم تحميل المبيعات بواسطة موظفين غير ىؤالء المخصصين لحسابات العمالء ويمي فحص 
 والغرض منيا ىو :  عمى الفواتير واإلشعارات الدائنةالطرق المستخدمة في الرقابة 

 فواتير  اقد أعد ليكل البضاعة التي أرسمت من المؤسسة  -

                                                           
1
 .2004شلٌف، أهمٌة المحاسبة التحلٌلٌة فً تحسٌن مردودٌة المبٌعات ،مذكرة ماجستار ، المركز الجامعً  بالمدٌة ، أحمد أمٌن  بن - 
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 التأكد من أن فاتورة البضاعة المرسمة سجمت  في حساب العميل  -

 كل البضاعة التي أرسمت إلى العميل قد جعمت دائنة في حساب المخازن -

وبعد ذلك البد من أن تكون الفواتير واإلشعارات الدائنة تحمل أرقام مسمسمة ال مكان  -
 ير ما يمي : يتبعيا ، ويراعي المدقق بالنسبة لمفوات

 .أن تكون ىناك رقابة عمى الفواتير التي لم تستخدم بعد 

  أن يتحقق المدقق كل فترة من مجموع صور الفواتير واإلشعارات ويتابع المراحل التي
مرت عمييا وأن المستندات والممفات قد أخذت في الحسبان وأنو ليس ىناك ثغرات في 

1العينات التي تكون عرضة لمتالعب .
 

 :التي تواجه التدقيق لتطبيقه في المؤسسة المطمب الثالث:التحديات   

 (2يواجو التدقيق مجموعة من التحديات نذكر منيا:)          

 فجوة التوقعات: .1
نعني بفجوة التوقعات في التدقيق ذلك التباين بين واجبات المدقق التي تحددىا 

مستخدمي القوائم المالية لألداء  القوانين المختمفة والمنظمات المينية وكذلك تصورات
الميني لممدقق المتوقع تحقيقو، فمستخدمي القوائم المالية يعتقدون أن المدقق ىو 
المسؤول عن إعداد القوائم المالية وأنو يحافظ عمى استقاللو عند مزاولة عممو، وأن 
ة التقرير النظيف يتضمن قدرة المؤسسة في االستمرار في النشاط كما أن مسؤولي

المدقق في اعتقادىم ىو اكتشاف األخطاء والغش والتصرفات الغير القانونية بشكل 
مطمق وىذا االعتقاد يزيد من اتساع الفجوة بين التوقع المحتمل والنتائج الحقيق 

 لممراجع في نظر المستخدمين.
 

                                                           
1
 48مرجع سابق الذكر،ص  - 

2
 169، ص 1984أحمد نور، مراجعة الحسابات من الناحٌة النظرٌة والتطبٌقٌة، الدار الجامعٌة للطباعة والنشر،   
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 مشكل قدرة المؤسسة عمى االستمرار في النشاط: .2
م في إعداد التقرير ىو إمكانية المؤسسة من إن المشكل الذي يواجو المدققين اليو 

االستمرار من عدمو في النشاط حتى ولو كان التقرير نظيف وبالتعالي تقع المسؤولية 
عمى المدقق فقد يحدث عجز مالي ناتج عن عدم مقابمة التدفقات المالية الداخمية 

 والخارجية وبالتالي يؤثر عمى استمرارىا.
 طرف المدققممارسة التقدير الميني من  .3

إن التقدير الميني ىو عممية اتخاذ قرار بواسطة المدقق المؤىل لذلك خالل مزاولتو 
لعممو الميني تؤثر عميو عدة مؤثرات تمنع القيام بعممو المنوط بو ونذكر منيا مشكمة 
طبيعية وتعقد المواقف التي تتطمب ممارسة ىذا التقرير والصفات التي يتمتع بيا 

خاذ القرارات  التي تتبع ومن تأثيرات الصفات تذكر االستقاللية وبيئة وعممية ات
والموضوعية والنزاىة عند مزاولة العمل الميني والشك الميني أما تأثيرات بيئة 

 التدقيق فتظير بالمخاطر وعدم التأكد والضغوط التنافسية والمعايير المينية.
 تدقيقالتأثيرات البيئية ألنشطة الوحدات االقتصادية عمى ال .4

لقد أصبحت  ميمة الحفاظ عمى البيئة االقتصادية تيم الجميع فمذا من الواجب عمى 
 المدققين تطوير ميمة التدقيق استجابة لتزايد االىتمام بالمحافظة عمى البيئة.

 (1وىناك بعض االقتراحات لمواجية ىذه التحديات وىي: )
 توعيتيم وتصحيح توقعاتيم.يجب تحسين االتصاالت مع مستخدمي القوائم بيدف  -
خطاء والغش والتصرفات يجب عمى المنظمات توسيع المسؤوليات المدققين باكتشاف األ -

 يجب تدعيم استقاللية المدققين. القانونية،كما
 لممنشأة وتقارير المدقق. يجب عمى المنظمات المينية تشكيل لجان لفحص القوائم المالية -
امة والتنظيمية المتعمقة بالصناعة وتقييم كفاءة جب دراسة الظروف االقتصادية العي -

 اإلدارة.
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 42ص نفس المرجع السابق،   
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 خالصـــــــــــــــــــــــة الفصــــــــــــــــــــل:

من خالل ما تم التطرق إليو في ىذا الفصل،نستخمص أن عممية التدقيق يمكنيا أن         
عالية ،وذلك من خالل الرقابة الداخمية والتدقيق الداخمي  ةتكون عامال ميما لتحقيق مرد ودي

كمما أدى إلى التقميل من الغش   حيث أنو كمما كان نظام الرقابة المطبق في مؤسسة ما قويا
 دية المؤسسة و حفظ سمعتيا و مصداقيتيا. دو و التالعبات و بالتالي رفع و تحسين مر
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 األول: تقديم مؤسسة سايمكس  المبحث

 نبذة تاريخية لمؤسسة سايمكس المطمب األول : 

قبل التطرق إلى لمحة تاريخية لشركة سايمكس نتحدث عمى " المجمع أورولي" الذي يمثل 

أول وحدة إنتاج الحميب الذي يمثل أىم مؤسسة لتوزيع الحميب في الجزائر عن طريق ثالث 

ولي" و "أورالك " في الجزائر العاصمة و " أوريمي" الواقعة في الجية وحدات في الغرب " أور 

  الشرقية لمبالد .

 سنتطرق إلى تسمية المؤسسة ولمحة تاريخية ل " سايمكس " 

تسمى ىذه المؤسسة ذ . ش . و . ذ . م . م " الشركة الجزائرية لالستيراد والتصدير ذات 

ة في صالمندر منطقة أورولي بمدية مستغانم، الشخص الوحيد والمسئولية المحدودة الواقع

 والية مستغانم .

 تقديم نبذة تاريخية عن الشركة : 

كانت  « OFLA »كانت تسمى ىذه المؤسسة الفواكو  1991سبتمبر  20قبل تاريخ  -

 مخزن لمخضر والفواكو.

تم تأسيس ىذه المؤسسة عمى شكل شركة ذات المسئولية كان  1991سبتمبر  20في  -

 الرئيسي شراء وبيع األسماك المجيزة  « SARL SAIMEX »المحدودة نشاطيا 

 بداية تركيب المعدات واآلالت اإلنتاجية  0222في  -
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 بداية نشاط المؤسسة في إنتاج مادة الحميب المبستر  0222في  -

لتر يومي ، أصبحت تنافس  102222وصل إنتاج الحميب المبستر  0222في  -

 شركة أورولي .

ارتفاع سعر الحميب مسحوق الحميب ، وبيذا أعمنت المؤسسة بإفالسيا  0222في  -

 وبعدم قدرتيا عمى تغطية تكاليفيا رغم وعد الدولة بتدعيميا 

بيدف إعادة إحياء  0211بعد توقف النشاط لثالث سنوات تم إعادة فتحيا في  -

، إلنتاج وتعزيز النشاط ويستمد ىذا النشاط اإلستراتيجي من إنتاج الحميب والرائب 

 تسمية "الممتاز" التيسيتم تركيبيا كعالمة تجارية شعبية في السوق المحمية .
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 نشاط وميام مؤسسة سايمكس  المطمب الثاني :

 نشاط المؤسسة يرتكز أوال : 

في إنتاج الحميب المبستر المصنوع بالمادة األولية الممونة من طرف الديوان الوطني الميني 

 .%02ب بدرة الحميب لمحمي

 ثانيا : 

في إنتاج حميب البقرة المبستر وىذا النشاط يخص القسم الفالحي الذي يعمل عمى إثبات 

اتفاقية مع مربي األبقار والتي تنص عمى أن المربي يحضر الحميب غير منزوع منو الدسم 

 بمقابل عمى عمف األبقار تسدد في نياية الشير.

 ميام وأىداف الشركة :

موظف وتيدف المؤسسة إلى رفع ىذا العدد بالتوازي مع تطور منتجات  00حاليا  توظف

 الحميب ومشتقاتو ، من بين أىدافيا : 

 تنويع المنتوجات المصنوعة بحميب البقر " الرايب ، المبن ، الزبدة ...." -

 إنتاج منتوجات ذات جودة عالية  -

                                         إثبات نفسيا مع المنافسين في سوق الحميب  -
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 المطمب الثالث : الهياكل التنظيمية لمؤسسة سايمكس 

 : الهيكل التنظيمي لممؤسسة  44شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدير العام 

 المدير 

 األمانة العامة مصلحة مراقبة التسيير

 مصلحة اإلدارة العامة  قسم توزيع العلف

 مصلحة  المستخدمين اإلنتاج مصلحة

 قسم النظافة واألمن مصلحة الصيانة

 القسم التجاري

 قسم المحاسبة  القسم المالي 

 قسم التموين القسم الفالحي
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 .المدير العام : 1

تتمثل الميام األساسية ليذه المصمحة في متابعة تنظيم سياسة اإلنتاج ، البيع والتموين وىذا 

 بتناسق مع المديرية العامة : 

 توضيح وضعية الوحدة إلى مدير المجمع  -

 مراقبة نشاط الوحدة  -

 تحديد المشاريع المستقبمية لممؤسسة  -

 البيع والتموين تسيير وتوجيو المدير عمى السياسة العامة لإلنتاج ،  -

 . المدير : 2

 توضيح وضعية الوحدة إلى المدير العام  -

 تسيير وتوجيو رؤساء المصالح لمساعدتيم عمى تنفيذ مياميم  -

 مراقبة نشاط الوحدة  -

 . مصمحة مراقبة التسيير : 3

تقوم بإرسال تقارير أسبوعية إلى إدارة المجمع من رؤساء المصالح ومقارناتيا مع  -

 المسطرةالتقارير 

 حساب االنحرافات  -

 مراقبة التكاليف ، الحصص االقتصادية والمالية  -
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 . مصمحة اإلنتاج : 4

 ىذه المصمحة خاصة بإنتاج الحميب ومشتقاتو أي ىي مسئولية عمى اإلنتاج  -

 تحويل المادة األولية إلى منتوج نيائي ) حميب ، رايب ، لبن(  -

 لمقدمة لمتسويق.التسجيل واإلمضاء عمى الكميات المنتجة وا -

 

 

 

 

 : هيكل تنظيمي لمصمحة 45 شكل رقم            

 من ميامو :. مصمحة الصيانة : 5

 مراقبة نشاط المصالح التي تشمميم المسئوليات  -

 مراقبة ميدان الماء لمعرفة صالحيتو  -

 مراقبة ميدان الطاقة والكيرباء والغاز  -

 ضمان الصيانة والحفظ الجيد والنوعي لمعتاد  -

 تطبيق صيانة وقائية لتجنب الوقوع في الخسارة  -

 

 رئيس مصمحة اإلنتاج 

 مسؤولي اآلالت  اليد العاممة  إطار بمصمحة اإلنتاج 
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 . مصمحة النظافة واألمن :6

 تأمين الوحدة ووسائل العمل  -

 مراقبة دخول وخروج العمال والبضائع المحممة  -

 التأكد من نظافة الوحدة  -

 . قسم توزيع العمف : 7

وىي مادة العمف "الممتاز" التي تقوم بشرائو المؤسسة عمى شركة األم الذي يمثل الغذاء 

 األولي لألبقار. 

 ـ تقسيم العمف عمى الفالحين بقد الحميب الذي تم جمعو 

 . مصمحة المستخدمين : 8

 وضع القرارات المتعمقة بتنظيم مينة المستخدمين  -

 تسيير الممفات اإلدارية  -

 متابعة برامج التكوين  -

 

 رئيس مصمحة الصيانة 

 إطار الصيانة  الصيانة 
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 . مصمحة التموين :9

في إنتاج الحميب تتمثل الميام الرئيسية ليذه المصمحة في توفير المواد األولية المستعممة 

 ومشتقاتو والعالقات الخاصة بيذين المنتوجين والمواد الكيميائية وتنقسم إلى نوعين وىي:

 المواد األولية المحمية أي تم شرائيا في الجزائر  -

 المواد األولية المستوردة  -

 . مصمحة المالية : 14

تمفة مثل شراء حميب تتمثل الميام األساسية ليذه المصمحة في تسديد مبمغ الفاتوات المخ

البقرة التي تعتبر كمصاريف وفي نفس الوقت لدييا مداخيل تتمثل في مبالغ البيع الخاصة 

بالحميب ومشتقاتو وىي تقوم شيريا بحساب مجموع المصاريف ومجموع المداخيل وعندما 

  تريد تسيير مبمغ شراء مثال يجب أن يكون ىناك أربع وثائق ذلك وىي : 

 وثيقة طبية  -

 فاتورة التي تبين الثمن ال -

 وثيقة طمب الشراء  -

 وثيقة الدخول  -
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 مؤسسة سايمكس في القطاع لدى الرقابة المبحث الثاني : نظام 

  مراحل إنتاج المؤسسةالمطمب األول : 

 ىناك منتوجين تممكيم المؤسسة وينقسم اإلنتاج إلى ورشات كما يمي : 

 : ـ الورشة األولى

 ـ جمع حميب البقرة :

الورشة التي يجمع فييا الحميب البقرة الذي يحمل مخبريا وينبغي أن يكون مطابقمع  وىي

 المعايير ميكروبيولوجية وفيزيوكميائية.

 أن تكون نظيفة وبحالة جيدة  -

 أن يكون مصمما لمسماح بعممية التنظيف أو التطيير  -

 أن تكون حافظة لنقل المواد الغذائية  -

فصل فعال من المنتجات األخرى باإلضافة إلى ، أن تكون مصممة لإذا لزم األمر -

 األغذية .

 ـ الورشة الثانية :

 ـ استقبال غبرة الحميب : 

 تقوم المؤسسة بتخزين غبرة الحميب بعد شرائيا من ديوان الوطني الميني لمحبوب
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 الورشة الثالثة : 
 ـ خمط غبرة الحميب : 

المنزوع منيا الدسم مع بذرة الحميب المتكون  %0في ىذه المرحمة نقوم بخمط بذرة الحميب 

 من الدسم / مع المياه المعالجة . %02ب 

 تكون ىذه الغبرة مبسترة من قبل ، وتقوم المؤسسة بإعادة تحميميا لمراقبة جودة المنتوج

 ـ الورشة الرابعة : 
 ـ البسترة : 

قنيات تسخين الحميب ما إن ىذه المرحمة تطبق لكمتا المنتوجين وىي البسترة أي استخدام ت

ثانيت ، ثن نقوم بالتبريد لكي يحافظ على طعن الحليب  02إلى  18لودة  °58إلى  °20بين 

الخام والصفاث الحسيت والبكتريولوجيت العذبت وهذه هي طريقت الوفضلت للتخلص هن كل 

  الجراثين .
 ـ الورشة الخامسة : 

 ـ مرحمة التكييف :
عادة ىي مرحمة التكييف أو التعم يب أي ملء أكياس الحميب ومراقبة جودة المنتوج النيائي وا 

ن كان بإمكانيا توزيع ىذا المنتوج.  تحميمة لمعرفة إن كان مطابق لممعايير الوطنية وا 

 ـ الورشة السادسة :

 ـ مرحمة التخزين :

وىذه مباشرة بعد مرحمة التكيف ينتقل اإلنتاج إلى غرفة التبريد لمحفاظ عمى درجة الحرارة 

 المرحمة ىي مرحمة المحافظة عمى المنتوج قبل التوزيع .
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 المطمب الثاني : مراقبة جودة المنتجات 

 تعريف الرقابة في المؤسسة :

الرقابة في ممبنة سايمكس تكون  من طرف المدير وتتفرع إلى رؤساء مختمف المصالح 

 األخرى وكل رئيس مصمحة يمارس رقابة عمى األشخاص والممتمكات.

 ـ الرقابة عمى الجودة : أ

ىذا الجزء من الرقابة يبدأ من المادة األولية من المدخالت بحيث تمر عمى عممية التحويل 

 وتنتيي إلى المخرجات )منتج نيائي( 

 المدخالت : 

وتتم المراقبة عند استقبال أحد عينات من المادة األولية )حميب البقرة البدرة( ويتم تحميميا 

 المواصفات التي حددتيا الدولة أي يجب أال تكون المادة األولية: مخبريا وذلك حسب

 مموثة وذات رائحة كريية  -

أما فيما يخص حميب البقرة فيجب أال يكون ناتج عن احتالب تم قبل سبعة أيام من  -

 الوضع عمى األقل .

 ناتجا عن حيوانات مصابة بأمراض معدية . -

 متخثرا عند الغميان. -

 ل.نتيجة احتالب غير كام -

 ويجب فضال عن ذلك أال تجري عمى الحميب العمميات التالية :
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 استخالص مركباتو المغذية أو تعويضيا  -

عمميات أخرى التصفية أو األساليب الحرارية لمتطيير التي من شأنيا أن تغير التكوين 

 الفيزيائي أو الكيميائي إال إذا كانت ىذه المعالجة مرخصا بيا.

 المخرجات :

 هائي :المنتوج الن

مراقبة النوعية ، الشمولة والجودة وىنا في ىذه المؤسسة تتم المراقبة أثناء مرحمة اإلنتاج من 

 خالل معايرة ومراقبة جودة المنتوج مخبريا. 

وبالتالي فمراقبة الجودة فيي ميمة جدا في المخبر ألنو يثبت صحة وجودة المنتج وتعمل 

لعمل وبالتالي فالجودة ىي ميمة جدا في منتجات مصالح اإلنتاج عمى االستمرار أو توقيف ا

 .ا لخدمة المستيمك بالدرجة األولىالشركة وىذ

 سياسة الجودة في المؤسسة : 

 إن سياسة المؤسسة ومن أكبر اىتماماتيا ىو المنتوج النيائي ونذكر أنيا تقوم ب : 

 تحديد مستوى الجودة المحصل عمييا والجودة المطموبة لمنتجاتيا  -

 تحديد خصائص الجودة  بالتكمفة المناسبة المطموبة  -

 متابعة تطور الجودة والتعامل بصرامة وجدية تامة في ىذا المجال  -
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فيما يخص الحميب المبستر فجودة ىذا المنتوج تحدده الدولة وذلك بفرضيا معايير  -

 يجب العمل بيا حتى تحافظ عمى ثبات تكاليف إنتاجو.

 :  الرقابة ودورها في المؤسسة

 الداخمية : الرقابة -1

تسير المؤسسة عمى ضمان النوعية والجودة في منتجاتيا وذلك من خالل وجود مصمحة 

لممخبر تقوم بفحص عينات من المادة األولية )بدرة الحميب وحميب البقرة( لضمان نوعية 

قة المنتوج لتستمر في فحص متواصل لممنتوج خالل عممية اإلنتاج ويتمثل الفحص في مطاب

 المنتوج لممعايير وقابمية استيالكو من طرف المستيمك وقياس الكمية التي يحتوييا الكيس .

وتتم مراقبة نوعية المنتوج بمروره عمى تحاليل مختمفة في المخبر ومراقبة وقت التصنيع 

 ونذكر تحميل المنتوج في جزئين : 

 يها الجزء األول : بمراقبة من الناحية التركيبية لممنتوج يتم ف

 التحميل الفيزيائي الكيميائي  -

 لتر( والقيام بالتحاليل الالزمة 21المراقبة بأخذ عينة من المنتوج بمقدار )  -

 مراقبة تصنيع المنتوج مراعيا دائما التركيبة  -

 مراقبة الكثافة بحيث نراعي إذا ما كانت ىناك كمية كبيرة من الغبرة والماء -

 مراقبة المواد الدسمة  -
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 ضة مراقبة الحمو  -

 مراقبة درجة الحرارة أو البرودة -

 الجزء الثاني : 

تكون الرقابة )ميكروبيولوجيا( وىذا تحميل الحميب ورؤية نوع الميكروب وحسب كل نوع لو 

 حالتين يعرف عمى أساسيا من أين يأتي بالشكل :

 سواء من عدم وجود بستر جديد  -

 .أو عدم التنظيف الجيد من طرف الفرع العامل عمى التنظيف -

 ـ الرقابة الخارجية : 2

وتتمثل الرقابة الخارجية في مراقبة مصمحة المراقبة قمع الغش لمديرية المنافسة واألسعار من 

خالل حضورفجائي لممؤسسة وأخذ عينات ومطابقتيا مع المعايير الواجب العمل بيا وىذا 

 خصوصا في منتوج الحميب المبستر .
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 المطمب الثالث : دراسة إستراتيجية المؤسسة في تقديم القطاع

 1: يبين ممخص من قدرات الجمع وقدرات التصنيع 42 جدول
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N° Désignations 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Report des 20% (Production 

Stockée) 
0 806 899 806 667 8 649 780 11 407 748 12 277 656 16 321 955 19 762 709 

1 
Production de Lait de 

Vache 
41 298 050 82 000 000 98 900 000 65690928 67661656 72932971 75120960 77374589 

2 
Production de Lait 

Ecrémé 
0 0 0 64061385,5 65983227 71636384,5 73785476,5 75999040,5 

3 
Production de Lait Caillé 

(Raib) 
0 0 0 29378769 30260132,5 32553178 33529773 34535666,5 

4 Production de Petit Lait 0 0 0 28725907,5 29587685 31860557 32816374 33800865 

5 
Production de Beurre 

(Boites de 250 Gr) 
0 0 0 448516 461971,5 484142 498666 513626 

6 
Production de Beurre 

(Boites de 500 Gr) 
0 0 0 1037397 1068519 1110271 1143579,5 1177886,5 

7 

Production de Crème 

Fraiche (Boites de 250 

Gr) 

0 0 0 500692,5 515713,5 544982 561331 578171 

8 

Production de Crème 

Fraiche (Boites de 500 

Gr) 

0 0 0 1111431,5 1144774,5 1194632,5 1230471,5 1267385,5 

9 
Production de Lait 

Reconstitué . 
0 0 202 500 000 214832250 221277218 227915534 234753000 241795590 

Total Production 41 298 050 82 806 899 302 206 667 414 437 057 429 368 645 452 510 308 469 761 586 486 805 529  

Production Vendue (Chiffre, 

d'Affaires) 
40 691 498 82 000 232 293 556 887 403 029 309 417 090 989 436 188 353 449998 877 462 768 486 

Production Stockée 606 552 806 667 8 649 780 11 407 748 i 12 277 656 16 321 955 19 762 709 24 037 043 
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 ممخص من قدرات الجمع وقدرات التصنيع :

من خالل الشكل نالحظ أن المؤسسة انتيجت سياسة معينة وىي التركيز عمى منتوج حميب  

عطاء أىمية أقل لغبرة الحميب .   البقرة وا 

وبيذا نستخمص أن المؤسسة تحاول تتبع ومعالجة سياسة الدولة فيما يخص مادة الحميب 

ة لكافة أشكالو وىذا في وباإلضافة إلى محاولة االستغناء عن التدعيم الموجو من طرف الدول

 المدى الطويل. 

 ممخص رقم األعمال : 

من خالل تحميمنا ودراستنا إلى الشكل الخاص برقم األعمال نالحظ أن ىناك عالقة طردية 

بين المبيعات الخاصة بكل منتوج ورقم األعمال بحيث تتراءى لنا زيادة ممحوظة في رقم 

 بكل سنة .  األعمال الناتج عن زيادة المبيعات الخاصة

من ىذا نستخمص أن العامل األساسي في زيادة رقم األعمال ىي تنويع المنتجات وارتفاع 

 المبيعات.

 

 

 

 



 خاتمــــــــــــة عامــــــــــــة

 

 :ةـة عامـــــــــــــخاتم    

من خالل البحث الذي قمنا بو تبين لنا أن عممية التدقيق تحتاج إلى توفر ميارات     

لمام تام بالمبادئ المحاسبية المتعارف عمييا وبأنظمة المحاسبة  شخصية و معرفة واسعة وا 

التي يقوم المدقق بفحصيا انتقاليا من أجل إعطاء رأي فني محايد، يوضح فيو  المالية

 الصورة الحقيقية لمقوائم المالية إذا كانت مطابقة لممبادئ المحاسبية.

زيادة عمى ذلك فإن التدقيق المالي و المحاسبي يبين المركز المالي لممؤسسة، وىذا    

ة ضمن تقرير مدقق الحسابات ىذا من جية ، ومن باالستناد إلى األدلة و البراىين المدرج

جية أخرى فإن التدقيق يساىم في خدمة عدة طوائف خاصة تمك التي تستخدم القوائم المالية 

و تعتمد عمى تقرير المدقق التخاذ قراراتيا ، ومن بين ىذه الطوائف المستثمرين و رجال 

ل الظروف االقتصادية لكونيا ترفع األعمال والمساىمين وكذا الييئات الحكومية وذلك في ظ

المركز المالي خاصة عندما تكون التقارير سميمة من خالل التعبير الدقيق و السميم 

لمحسابات الختامية،و ىذه التقارير يقدميا المدقق سواء كان المدقق داخمي أو خارجي،حيث 

الالزمة سواء كان تقوم الجيات المختصة بتعيين ىذا األخير باتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

ذلك يخص تصحيح األخطاء أو تقديم الحمول و االقتراحات من أجل تفادي االختالس 

والغش أو تقديم قرارات مستقبمية لإلدارة حول قضايا ذات طابع مالي مثل الرقابة و التقديرات 

اعمة وىذه األىداف تسعى إلى تحسين نتائج المؤسسة ، ومنو نجد أن التدقيق احد العوامل الف
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و المؤثرة في المردودية ألن المالحظات التي يمنحيا المدقق تساعد في اتخاذ القرارات 

 و منو نتوصل إلى النتائج التالية:،  اع المردودية المالية إلى األحسنالصائبة و بالتالي ارتف

 :الــنتـــــــائــــــج 

 بذاتو.مر التدقيق بعدة تطورات وعرف عدة مفاىيم إذن فيو عمم قائم  .1

يتوفر التدقيق عمى عدة معايير التي يرتكز عمييا المدقق ألداء ميمتو، كما  .2

 يشتمل عمى عدة أ نواع مختمفة.

 ضرورة وجود التدقيق في المؤسسة ميما كان نوع نشاطيا. .3

يعتبر المدقق الجوىر األساسي في عممية التدقيق،كما أن لممدقق حقوق يتمتع  .4

 ت يتحمميابيا، كما عميو واجبات ومسؤوليا

تعبر الرقابة الداخمية األساس الذي يعتمد عميو المدقق عند وضع خطة  .5

 العمل.

التدقيق كمينة أو وظيفة يساىم إلى حد ما من التقميل ومكافحة الغش  .6

 والتالعبات و بالتالي رفع األداء المالي لممؤسسة.

ق المر دو دية ليست ىدف و إنما غاية تسعى المؤسسة من ورائيا إلى تحقي .7

 إستراتيجيتيا.

 التدقيق الجيد يؤدي بالضرورة إلى االرتقاء بالمركز المالي لممؤسسة. .8
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 :اإلقتراحــــــــــــــــــــــــــــــات 

من خالل دراستنا ليذا الموضوع تمكنا من الو صول إلى بعض  

 اإلقتراحات التي قد تساعد المؤسسة مستقبال:

 من أجل تقوية نظام الرقابة الداخمية. إتباع سياسة الجرد الفجائي في المؤسسة .1

 ضرورة توفر مدقق دخمي بالمؤسسة. .2

وضع برامج و دورات تكوينية لمعمال من أجل تأىيميم والعمل عمى الرفع  .3

 بفعالية المؤسسة.

يمكن القول أن المدقق يعتبر المحرك الفعال و األساسي في عممية التدقيق  وبيذا        

 التي تخدم التسيير داخل المؤسسة لمساعدتيا والعمل عمى التطور و االستمرار بيا.
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