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 التدقيق الخارجي و فعاليته في المؤسسة االقتصادية

 الوطنية النتاج و توزيع مواد البناء مؤسسةميدانية في الدراسة 

  ""EDIMCOبمستغانم 



 شكر وعرف ان
أتوجه بالشكر والحمد هلل عز وجل الذي أمدني بالقوة والصبر على 

. مواصلة هذا العمل وإتمامه

 

وأتقدم بجزيل الشكر وكامل العرفان لألستاذ الكريم الدكتور  محمد 

. العيد و الدكتور بوشرف جياللي إلشرافهما على هذا البحث 

 

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من مّد لي يد العون من قريب أو من 

بـعيد 

 .والى كل من لم تسعفن الذاكرة لذكرهم



 داءءـــإه
 الناس على قلبي والداي الكريمين، الذين أغلىاهدي هذا العمل إلى 

ألهماني روح الصبر والنضال وغمراني بعطفهما وحنانهما 

إلى إخوتي وأخواتي 

إلى كل العائلة 

إلى الزمالء والزميالت 

إلى أساتذتي الكرام الذين ساهموا في تنمية مواهبي في مجال العلم 

. والتي هي اليوم ثمرة من ثمرات هذا العطاء

إلى كل من يقتنع بفكرة فيدعو إليها ويعمل على تحقيقها اليبغي بها إال 

 .وجه اهلل ومنفعة الناس في كل زمان ومكان



 مـــلـــخــــص

 

 

 

لقد تزايدت أمهية احملاسبة يف عصرنا احلاضر، فهي مل تعد هتم ادلالكني أو ادلسامهني احلاليني وحدىم، بل عدة 

جهات و يف مقدمتهم ادلستثمرين اجلدد، إذ يهمهم احلصول على معلومات زلاسبية تتصف بالدقة و ادلوضوعية  

و الوضوح، لذلك يفًتض أن تنتج احملاسبة معلومات مفيدة يثق فيها متخذو القرار من أصحاب ادلصلحة يف 

و إن التدقيق . و حىت تكون كذلك، جيب أن تعرب تعبريا صادقا و حقيقيا عن الواقع الفعلي للمؤسسة. ادلؤسسة

 .اخلارجي ىو الوسيلة الناجعة و القادرة على احلكم عن مدى تعبري سلرجات احملاسبة على الواقع الفعلي ذلا

هتدف ىذه الدراسة إىل توضيح فعالية التدقيق اخلارجي يف ادلؤسسة االقتصادية، لذا يتضح لنا الدور اذلام للتدقيق 

يف تفعيل و تطوير نظام الرقابة الداخلية، و مدى أمهيتو و دره البالغ األمهية يف حتقيق فعالية األداء للمؤسسة، 

باإلضافة إىل مسامهتو يف توفري قوائم مالية ذات جودة عالية، و بالتايل الزيادة يف موثوقيتها، و ذلك من خالل 

الكفاءة اليت يتمتع هبا ادلدقق عند أداء عملو، و اعتماده على منهج مبين على رلموعة من معايري األداء ادلهين    

 .   و انو مسؤول عن اكتشاف التالعبات و ادلمارسات االحتيالية يف ادلؤسسة

 

 . الرقابة الداخلية، التدقيق، التدقيق اخلارجي، ادلؤسسة االقتصادية:كلمات مفتاحية

 

 



 األشكال جدول و الجداول قائمة

 

 

 قائمة الجداول: أوال

 

الصفحة عنوان اجلدول رقم اجلدول 
 37 تصنيف معايري التدقيق الدولية 01

 104االستبيان  باستمارة اخلاصة اإلحصائيات 02

 105 أوزاهنا االستبيان و أسئلة على اإلجابةجماالت  03

 106معايري حتديد االجتاه  04

 107 العينة حسب اجلنس أفرادتوزيع  05

 109 العينة حسب السن أفرادتوزيع  06

 110 العينة حسب املؤىالت العلمية أفرادتوزيع  07

 112 العينة حسب الوظيفة أفرادتوزيع  08

 113 العينة حسب اخلربة املهنية أفرادتوزيع  09

     فين و حمايد، موضوعيرأي إبداء مبتطلبات نتائج االستبيان اخلاص 10
و صادق من طرف املدقق اخلارجي 

115 

 من األمهيةنتائج االستبيان املتضمن جناعة معايري التدقيق اخلارجي و  11
تفعيلها و جتسيدىا 

123 

نتائج االستبيان املتمحور حول دور التدقيق اخلارجي و كفاءتو يف  12
  بالنسبة ملستخدمي القوائم املاليةأمهيتواملؤسسة و 

128 
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 جدول األشكال: ثانيا

 

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
 35 معايري التدقيق اخلارجي املتعارف عليها 01

 EDIMCO 97اهليكل التنظيمي ملؤسسة  02

 104 عدد االستمارات املوزعة 03

 108  العينة حسب اجلنسألفرادالتوزيع النسيب  04

 109  العينة حسب السنألفرادالتوزيع النسيب  05

 111  العينة حسب املؤىل العلميألفرادالتوزيع النسيب  06

 112  العينة حسب مؤىل الوظيفةألفرادالتوزيع النسيب  07

 114  العينة حسب اخلربة املهنيةألفرادالتوزيع النسيب  08

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالحق جدول

 

 

رقم 

 امللحق

 الصفحةالبيان 

 148مقدمة استمارة االستبيان  01

 149ت عامة عن عينة الدراسة امعلوم 02

 طرف من وصادق موضوعي وحمايد، فين رأي إبداء متطلبات حمور أول 03

اخلارجي  املدقق

150 

 151 من تفعيلها و جتسيدها األمهيةجناعة معايري التدقيق اخلارجي و  حمور ثاين 04

التدقيق اخلارجي و كفاءته يف املؤسسة   دور حمور ثالث 05

  بالنسبة ملستخدمي القوائم املاليةأمهيتهو 

152 

 

 

 



 فـــهـــرس

 

 

 الصفحة العنوان

 09 جانب نظري

 10 مدخل حول التدقيق اخلارجي: فصل أول

 12 ماهية التدقيق اخلارجي: مبحث أول

 24 معايري التدقيق اخلارجي: مبحث ثاين

 39 اإلطار العام ملهنة املدقق اخلارجي: مبحث ثالث

 56 دور التدقيق اخلارجي و أمهيته يف املؤسسة االقتصادية: فصل ثاين

 58 فعالية التدقيق اخلارجي على القوائم املالية: مبحث أول

 68 تأثري التدقيق اخلارجي على نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة: مبحث ثاين

 80 تأثري التدقيق اخلارجي على فاعلية األداء يف املؤسسة: مبحث ثالث

 91 جانب تطبيقي

 EDIMCO 93نظرة عامة حول مؤسسة  01

 101 إجراءات الدراسة و الوسائل املستخدمة 02

 115 "حتليل نتائج االستبيان" عرض نتائج الدراسة امليدانية 03

 

 



 مـــقـــدمـــة عـــامـــة
 

 أ
 

 

      شهد العامل على مر العصور تطورا على مستوى حجم نشاطات ادلؤسسات االقتصادية فانتقلت من كوهنا 

مؤسسات صغرية ذات معامالت بسيطة إىل مؤسسات ضخمة ذات عمليات متشعبة كبرية احلجم ،و ذلك ما 

استوجب ضرورة االىتداء بالوسائل و التقنيات اليت من شاهنا أن تضمن ألصحاب ادلؤسسات احلفاظ على 

أمواذلم ادلستثمرة  و االستغالل األمثل دلواردىم ،و احلد من األخطاء احملاسبية و حىت التالعبات ،و يف مقدمة 

 .ىذه الوسائل التدقيق اخلارجي

      يف ىذا اإلطار تبدو احلاجة إىل التدقيق اخلارجي حتمية ال غىن عنها يف تزويد سلتلف األطراف سواء كانت 

فالتدقيق اخلارجي أصبح حيضى باىتمام كبري    . داخلية أو خارجية، مبعلومات دقيقة و موثوقة و ذات مصداقية

و متزايد لدى مجيع األوساط االقتصادية، ادلالية و القانونية، دلا لرأي ادلدقق اخلارجي من آثار على اختاذ القرارات 

و تكمن أمهية التدقيق اخلارجي كونو وسيلة للرقابة و ىذا من . من قبل األطراف ادلختلفة ادلستخدمة للقوائم ادلالية

 .خالل اكتشافو لألخطاء و تقييمو لألداء

من ىنا تتبلور اإلشكالية اليت سنحاول اإلجابة عنها من خالل الدراسة و اليت ديكن صياغتها على النحو 

 :التايل

 إلى أي مدى يمكن للتدقيق الخارجي أن يكون له فعالية في المؤسسة االقتصادية؟

 :األسئلة الفرعية

ما ادلقصود بالتدقيق اخلارجي و ماىي تقسيماتو و أمهيتو يف ادلؤسسة، و ماىي ادلنظمات ادلسؤولة على  -

 وضع معايري التدقيق اخلارجي؟

 ما ىو زلتوى نظام الرقابة الداخلية و ما ىي الوسائل اليت على أساسها يتم تقييم ىذا النظام؟ -
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 :الفرضيات

 .التدقيق اخلارجي لو دور كبري يف إعطاء مصداقية للقوائم ادلالية بادلؤسسة االقتصادية -

ديكن للمدقق اخلارجي وذلك من خالل التقرير الذي يقوم بإعداده من تصحيح مسار و أداء ادلؤسسة     -

 .و جناحها

 .للتدقيق اخلارجي فعالية جوىرية يف تقييم نظام الرقابة الداخلية -

 

 :أسباب اختيار الموضوع

 :اختياري للموضوع دون غريه من ادلواضيع راجع إىل أسباب موضوعية و أخرى ذاتية دتثلت فيما يلي

 .األمهية البالغة للتدقيق اخلارجي و دوره يف ادلؤسسة االقتصادية -

التقدم الكبري الذي شهده العامل فيما خيص رلال التدقيق اخلارجي و مسامهتو الفعالة يف إعطاء الصورة  -

 .الواقعية و الصادقة عن حالة ادلؤسسة

 .ادليول الشخصي للمواضيع ذات الصلة بالتدقيق -

 .يندرج ىذا ادلوضوع ضمن ختصصنا  -

 :أهداف البحث 

 .حتديد إطار نظري للتدقيق اخلارجي بصفة عامة مع إبراز أمهية التدقيق اخلارجي -

زلاولة إظهار و إبراز دور التدقيق اخلارجي يف ادلؤسسة االقتصادية باعتبارىا أداة فعالة يف تقييم نظام  -

 .الرقابة الداخلية



 مـــقـــدمـــة عـــامـــة
 

 ج
 

زلاولة توضيح مدى تأثري التدقيق اخلارجي يف جودة القوائم ادلالية و إظهار الدور الذي يلعبو يف تقدمي  -

 .قوائم مالية تتميز بالدقة للجهات اليت تطلبها

توضيح تأثري التدقيق اخلارجي على فعالية األداء يف ادلؤسسة ىذا و باعتبار أن ىذه األخرية و فيما مضى  -

 .كانت من مهام ادلدقق الداخلي

 :منهج الدراسة 

 .الجناز ىذا البحث، سنستعمل ادلنهج الوصفي و ادلنهج التحليلي

 :تقديم الخطة

 .عاجلنا ىذا ادلوضوع يف جانبو النظري من خالل فصلني

أما الفصل الثاين دور التدقيق اخلارجي و أثره يف . تطرقنا يف الفصل األول إىل مدخل حول التدقيق اخلارجي 

 و قمنا بإعداد EDIMCOو قمنا يف اجلانب التطبيقي بدراسة ميدانية يف مؤسسة . ادلؤسسة االقتصادية 

استمارة استبيان مقسمة إىل ثالثة زلاور تتناول مبوجبها أسئلة حول دور التدقيق اخلارجي و فعاليتو يف ادلؤسسة 

 .االقتصادية 
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         حتميا، بسبب توسع ادلؤسسةأمرا كان اآلنىو عليو   ماإذل ظهور التدقيق اخلارجي و تطوره و وصولو إن

 الذي زاد من صعوبة مراقبة ادلبلك لتسيَت ادلؤسسة من جانب األمرو تشعب وظائفها مع زيادة تعقدىا و تفرعها، 

 للقرارات ادلراد أساسيا اليت تعترب مدخبل باآلراء ادلختلفة األطراف يف مد إليوفضبل عن احلاجة . التدفقات النقدية

. ازباذىا

 

   يف التحقق من صحة البياناتاألساسية األداة انو الركيزة و إذل أعليتو فعالة، ترجع كأداة      فالتدقيق اخلارجي 

 من دقة تعبَت القوائم ادلالية عما يتضمنو من حقائق مالية عن التأكدو ادلعلومات احملاسبية و ادلالية ادلختلفة و 

 احملاسبية األخطاء لتفادي سلتلف إدارهتا ادلوضوعة من طرف اإلجراءات نشاطها، و مدى تطبيق أوجوادلؤسسة و 

. بأمبلكهاو منع حاالت الغش و التبلعب 

     

 : ثبلثة مباحثإذل التدقيق اخلارجي قمنا بتقسيم ىذا الفصل إذل أكثرو للتعرف 

   ماىية التدقيق اخلارجي :األولمبحث  -

  ادلعايَت ادلتعارف عليها للتدقيق اخلارجي :مبحث الثاين -

  العام دلهنة ادلدقق اخلارجياإلطار: مبحث الثالث -
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 الخارجي التدقيق ماهية :أول مبحث

  و مفهوم التدقيق الخارجينشأة :أول مطلب

 الخارجي التدقيق نشأة:أوال

 مراحل دلختلف والسياسي واالجتماعي واالقتصادي الفكري للتطور نتيجة الواسع دبفهومو اخلارجي التدقيق أخذ

 ال يُعد التارل والتقسيم تعددىا، على اخلارجي التدقيق هبا مر اليت ادلراحل خبلل من التطور ىذا ويظهر البشرية،

ىذا  ظل ويف .آخر إذل مفكر من زبتلف واليت أخرى تقسيمات ىناك بل التدقيق تطور دلراحل الوحيد التقسيم

 :ىي مراحل مخسة إذل اخلارجي للتدقيق التارؼلي التطور تقسيم مت فإنو التقسيم

 

 1500 قبل ما فترة .1

مصطلح يستمع  استعمال انتشر الفًتة ىذه يف "Auditor" البلتينية الكلمة أصل من التدقيق مشتق  

 بابل يف القدؽلة واإلمرباطوريات مصر يف الفراعنة أن إذ القدم، منذ نشأت مهنة فالتدقيق ، "Audire"دبعٌت

 أن العامة علما الساحات يف ادلدقق إذل االستماع طريق عن احلسابات صحة من يتحققون كانوا واليونان وروما

 التبلعب ومنع واخلطأ، الغش اكتشاف الرئيسي غرضو وكان الكامل، التدقيق يشمل كان ادلرحلة ىذه يف التدقيق

 1 .ذلا احلائزين أمانة من والتأكد ادلادية األشياء حيازة عن ادلسؤولُت قبل من

 

 1850 إلى 1500 من الممتدة الفترة  .2

يواجو  زلاسيب نظام إذل احلاجة وبرزت الفًتة، ىذه خبلل إيطاليا يف وخاصة أوروبا يف التجاري النشاط انتشر

منظمة،  بصفة التجارية العمليات تسجيل ادلزدوج أمكن القيد نظام التجارية، وبظهور ادلعامبلت يف الكبَت التزايد

                                                           
 .17،ص2006 األردن، للنشر، وائل دار ،3، طوالعلمية النظرية الناحية من التدقيق إلى مدخل التميمي، ىادي -  1
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 تتم الرقابة بأن الوقت ذلك يف السائد االعتقاد بسبب الداخلية الرقابة بأعلية االعًتاف يتم دل الفًتة ىذه يف

 الدفاتر يف ادلسجلة العمليات جلميع تفصيليا تدقيقا كان التدقيق أن إذل باإلضافة ادلزدوج القيد بواسطة

 1.والسجبلت

 

 1905 إلى 1850 من الممتدة الفترة  .3

 عن ادللكية وغياب الكثَتة، العمليات وذات نسبيا احلجم الكبَتة ساعلةادل مؤسسات بظهور الفًتة ىذه سبيزت

 على العائد سبلمة من والتأكد اإلدارة على الرقابة يتولون ادلال رأس أصحاب عن وكبلء وجود تطلب شلا اإلدارة،

 مجعيات وجود مع ادلؤسسات تلك عمليات لتدقيق ومؤىل مستقل مدقق وجود كذلك وألزم .ادلستثمر ادلال رأس

. لواجبها وأدائها ادلهنة على مهنية تشرف

 

 وتوجيو احملاسيب، النظام بفحص والغش التبلعب وكذا األخطاء ومنع اكتشاف ىو التدقيق ىدف كان ولقد

 بقي كما ادلؤسسة، أنشطة لتنفيذ ادلتبعة اإلجراءات خبلل الداخلية الرقابة نظام من جانب تثبيت إذل االىتمام

 2.زلدود نطاق يف بالعينات الفحص أسلوب قبول مع سائدا التفصيلي الفحص أسلوب استخدام

 

 1960 إلى 1905 من الممتدة الفترة  .4

 اكتشاف وأصبح الفًتة، ىذه خبلل ادلارل ادلركز وعدالة صحة من التأكد إذل للتدقيق الرئيسي اذلدف تطور لقد

 من التدقيق أسلوب وتغَت الداخلية، الرقابة بنظام االعًتاف أعلية على التأكيد مع فرعيا غرضا األخطاء ومنع

                                                           
 .17 ص ىادي التميمي، مرجع سابق،-  1
2

 .2، ص1991 األردن، احلديثة، للخدمات الوراق ،مؤسسة1ط  ،والدولية األمريكية المعايير ظل في التدقيق أساسيات دحدوح، حسُت القاضي، حسُت-  
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 اختبارىا، وكيفية العينة حجم بُت الربط وأعلية العينات، أسلوب استخدام إذل التفصيلي التدقيق على االعتماد

 1.الداخلية الرقابة نظام فاعلية ومدى

 1960 بعد ما الفترة .5

 : 2 على التأكيد شهدت حيث للتدقيق، كبَتارا ازدىا ادلرحلة ىذه عرفت

 ادلالية؛ القوائم وعدالة صحة مدى حول الرأي إبداء ىو للتدقيق الرئيسي اذلدف أن 

 الداخلية؛ الرقابة نظام على االعتماد 

 ادلارل، التحليل الرياضي، األسلوب استخدام مثل ادلتطورة العلمية باألساليب االىتمام  

 اآلرل؛ اإلعبلم استخدام يف حدثت اليت التطورات بفعل وىذا العمليات ، وحبوث اإلحصائية العينات

 الرياضية األساليب تطوير خبلل من ادلوضوعية، من ويقربو الدقة ػلقق الكمية لؤلساليب ادلدقق استخدام 

 .التدقيق أغراض خلدمة وذلك واإلحصائية

 

 :تعريف التدقيق الخارجي:ثانيا

 هبدف. 3ادلنشأة إدارة عن مستقبل يكون حيث الشركة، أو ادلنشأة خارج من طرف بواسطة تتم اليت ادلراجعة وه

 فٍت برأي اخلروج بقصد منظما إنتقاديا فحصا اخلاصة والدفاتر وادلستندات والبيانات الداخلية الرقابة أنظمة فحص

 أعماذلا لنتائج تصويرىا ومدى زمنية فًتة يف هناية للمؤسسة ادلارل الوضع عن القوائم ادلالية داللة مدى عن زلايد

. 4خسارة أو ربح من

                                                           
 .2، ص1991، مرجع سابق دحدوح، حسُت القاضي، حسُت - 1
جامعة اجلزائر،  ومالية، نقود زبصص التسيَت علوم يف ادلاجستَت شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ،"اجلزائر يف وتطبيقها ادلراجعة معايَت" زلمد، بومساحة-  2

 .6، ص2001/2002
اجلامعية،  الدار ،الدولية والمعايير عليها المتعارف للمعايير وفقا التطبيق وآليات األساسية المفاهيم الخارجية المراجعة علي، نصر الوىاب عبد الصبان، مسَت زلمد-  3

 30 . ص ، 2002 اإلسكندرية،
 .22-21، ص  2008 اجلزائر، العامة، احملمدي دار الجزائر، في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتأهيل اإلداري التدقيقعدون،  دادي ناصر بابنات، الرمحان عبد-  4
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 :1مراحل ةبثبلث سبر أن غلب ىدفها إذل تصل حىت اخلارجية ادلراجعة عملية أن إذل نشَت التعريف خبلل ومن

   ادلؤسسة؛ بنشاط اخلاصة وتبويبها وتسجيلها وسبلمتها العمليات قياس صحة من التأكد بو يقصد : الفحص

 

 من التأكد على دققادل يعمل حيث .النهائية ادلالية القوائم صبلحية على احلكم إمكانية بو يقصد : التحقيق

 فضبل ادلؤسسة، دفاتر يف احملاسيب التشريع يوافق تسجيبل تسجيلها وعلى للمؤسسة ادلادية للعناصر الفعلي الوجود

الذمة؛   أو الدخل عناصر عن يؤثر أن شأنو من ما كل تسجيل التأكد من عن

 إذا فيما رأيو إبداء من ادلدقق ويقصد سبكُت واحدة، لعملة ناوجو قيوالتحق الفحص عملييت أن القول      وؽلكن

  ادلارل؛ ومركزىا ادلؤسسة ألعمال عادلة صورة أعطت قد ادلالية للمعامبلت القياس عمليات كانت

 

 يهمو من إذل ويقدم تقرير يف إثباهتا و والتحقق الفحص نتائج بلورة بو يقصد تدقيقال عملية ختام ىو : التقرير

 2.وخارجها ادلؤسسة األمر داخل

 

 أهدافه التدقيق الخارجي و أهمية :مطلب ثاني 

 : التدقيق الخارجيأهمية:أوال

 تقدمها دلختلف اليت اخلدمة إذل بالنظر ىذا كبَتة أعلية الوسيلة وذلذه غاية، ال وسيلة كونو إذل التدقيق أعلية تعود

اجلهات  ىذه تتمثل .تالسياسا ورسم القرارات ازباذ يف وتعتمدىا ادلدققة ادلالية القوائم تستخدم اليت اجلهات

 :3يف

                                                           
 احلقوق واحلكومات،كلية للمنظمات ادلتميز األداء حول الدورل العلمي ادلؤسبر ،"الرقايب األداء على واخلارجية الداخلية ادلراجعة تكامل إنعكاس "زلمد براق ، صديقي، مسعود-  1

 2 .ص ، 2005 مارس 09 و 08 يومي ورقلة، جامعة اإلقتصادية، والعلوم
. 2،صمرجع و موضوع نفسهما - 2
 .12ص ،2009 ، األردن عمان، والتوزيع، للنشر ادلستقبل دار ،1ط ،والعملي النظري الحسابات تدقيق علم الرفاعي، خليل اخلطيب، خالد-  3
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 المؤسسة إدارة: 

 ادلؤسسة أىداف لتحقيق للمستقبل والتخطيط الرقابة يف تستخدم اليت احملاسبية البيانات على ادلؤسسة إدارة تعتمد

 لرسم الصحيحة احملاسبية البيانات على أساسيا اعتمادا تعتمد إظلا بالتخطيط ادلتعلقة فالقرارات .عالية بكفاية

 طريق عن إال احملاسبية البيانات ودقة لصحة ضمان من ىناك وليس ودقيق، زلكم بشكل والسياسات اخلطط

 1.ومستقلة زلايدة ىيئة قبل من فحصها

 المستخدمون و المالك: 

 مركزىا متانة ومدى للمؤسسة ادلارل الوضع دلعرفة تببيانا ويسًتشدون ادلعتمدة ادلالية القوائم إذل الطائفة ىذه تلجأ

 مدخرات محاية ولضمان شلكن، عائد أكرب ذلم ربقق اليت للوجهة هتمواستثمارا هتممدخرا توجيو قرارات الزباذ ادلارل

 .وصحيحة دقيقة ادلالية بالقوائم ادلوضحة البيانات تكون أن فيتحتم ادلستثمرين

 مدى يتضمن الذي ادلدقق تقرير على يعتمدون وادلوردون الدائنون :والموردين للدائنين التدقيق أهمية 

 قبل وذلك بااللتزام الوفاء على والقدرة ادلارل ادلركز دلعرفة بتحليلها ويقومون ادلالية، القوائم وصحة سبلمة

 ادلركز لقوة وفقا سبنحها اليت اخلصومات نسبة وتفاوت فيو، والتوسع التجاري االئتمان منح يف الشروع

 .للمؤسسة ادلارل

 يف كبَتا دورا اإلقراض ومؤسسات البنوك تلعب :األخرى اإلقراض ومؤسسات للبنوك التدقيق أهمية 

 لدراسة ادلدقق تقرير على تعتمد هنافإ ذلذا ،هتاوتوسعا هتااحتياجا دلقابلة للمؤسسات األجل قصَت التمويل

 على فيو التقليص أو للتوسع كأساس وتعتمد ، ادلصريف ااِلئتمان هنج يف الشروع قبل ادلالية القوائم وربليل

 2.التمويلسلاطر  درجة تقييم

                                                           
 12الرفاعي،مرجع سابق، ص خليل اخلطيب، خالد - 1
 12مرجع و موضوع نفسهما، ص - 2
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 1:الحكومية الهيئات 

 النشاط مراقبة منها األغراض من العديد يف ادلؤسسات تصدرىا اليت البيانات على الدولة أجهزة بعض تعتمد

 واقعية بيانات على تعتمد مجيعا وىذه الضرائب، فرض أو للدولة، االقتصادية السياسات رسم أو االقتصادي

 .سليمة

 .ادلؤسسات لبعض مالية إعانات تقدمي أو ادلنتجات بعض أسعار بتحديد تقوم الدول بعض أن إذل باإلضافة

 

 االقتصاد رجال: 

 القومي الدخل وتقدير ربليلها يف زلاسبية بيانات من ربويو وما ادلعتمدة ادلالية بالقوائم االقتصاد رجال اىتمام ازداد

 يعتمدون اليت احملاسبية البيانات دقة على برارلهم وكفاءة هتمتقديرا دقة وتعتمد االقتصادية، اخلطط برامج ورسم

 2.عليها

 

 العمال نقابات: 

 السياسة لرسم اإلدارة مع هتامفاوضا يف ادلعتمدة ادلالية القوائم يف احملاسبية البيانات على العمال نقابات تعتمد

 3.للعمال مزايا وربقيق لؤلجور العامة

 الموارد تخصيص في التدقيق أهمية: 

 الطلب يزيد اليت واخلدمات السلع إلنتاج شلكنة كفاية بأفضل ادلتاحة ادلوارد زبصيص يف التدقيق يساعد

 احملاسبية البيانات تظهرىا واليت  الطرق، بأفضل استخدامها على القادرة ادلؤسسات هباذبتذ النادرة عليها،فادلوارد

                                                           
. 12الرفاعي،مرجع سابق، ص خليل اخلطيب، خالد - 1
 12،13مرجع نفسو، ص - 2
 .13ص مرجع نفسو، - 3
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 يف زبفي للتدقيق زبضع دل واليت الدقيقة غَت احملاسبية والتقارير البيانات أن إذ ادلعتمدة، ادلالية القوائم يف الظاىرة

 .رشيدة بطريقة النادرة ادلوارد زبصيص دون ربول اليت الكفاية، وسوء إسرافا هتاطيا

 

 القومي لالقتصاد بالنسبة التدقيق أهمية: 

 من التدقيق فمهنة الذكر، السابقة للفئات وأعليتها هتاخلدما كنتيجة عامة بصفة القومي االقتصاد التدقيق ؼلدم

 يف خدمات من تؤديو دلا جملتمعاتا تنمية يف وفعالة كبَتة مساعلة ساعلت وقد ادلتقدمة، الدول يف العريقة ادلهن

 ويعترب .ادلتاحة وادلوارد ادلدخرات استثمار وتوجيو والتبلعب اإلسراف حاالت وتوضيح االستثمارات محاية رلال

 يتصل ما وخاصة القومية أىدافها ربقيق سبيل يف الدولة عون وخَت وادلالية االقتصادية النهضة من عوامل التدقيق

 عون خَت يعترب وادلدقق .ذلم واالجتماعية االقتصادية الرفاىية وتوفَت مواطنيها معيشة مستوى ورفع اقتصادىا بتنمية

 ادلمكنة بالسرعة وتقوؽلو ومعاجلتو اضلراف أي عن والكشف ادلختلفة مراحلها يف خططها تنفيذ دلتابعة للدولة

 ادلتاحة هتاإمكانيا استخدام من اإلنتاجية،حيث   مستوى من أقصى إذل والوصول ادلرسومة، اخلطط لتحقيق

 القومي الدخل مضاعفة إذل اذلادفة العامة اخلطة أىداف لتحقيق والبشرية ادلالية االقتصادية، الطبيعية، ادلادية،

 1.الرفاىية للمواطنُت وربقيق القومي االقتصاد وتنمية

 : التدقيق الخارجيأهداف:ثانيا

 :2يلي فيما التدقيق أىداف تتمثل

 االعتماد  إمكانية مدى من والتأكد الدفاتر، يف ادلثبتة احملاسبية البيانات وصدق ودقة صحة من التحقق

 عليها؛

 وغش؛ أخطاء من والسجبلت بالدفاتر يوجد قد ما اكتشاف 
                                                           

. 13الرفاعي،مرجع سابق، ص خليل اخلطيب، خالد - 1
 .21-20، ص2009، ، دار صفاء للنشر و التوزيع، االردنمراجعة المعامالت الماليةالرماحي،  عباس زلمد نواف-  2
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 ذلك؛ دون ربول وضوابط إجراءات بوضع والغش األخطاء ارتكاب فرص تقليل 

 ادلستقبل؛ يف أو احلاضر يف القرارات وازباذ اإلدارية السياسات ورسم تقرير يف التدقيق على اإلدارة اعتماد 

 ؛هتمالستثمارا مناسبة قرارات ازباذ من وسبكينهم ادلالية القوائم مستخدمي طمأنة 

 الضريبة؛ مبلغ ربديد يف الضرائب دائرة مساعدة 

 ادلدقق؛ دبساعدة احلكومية للهيئات االستمارات ومؤل ادلختلفة التقارير تقدمي 

 وطرق  هباوأسبا االضلرافات وربديد األىداف، ربقيق ومدى تنفيذىا، ومتابعة ادلوضوعة اخلطط مراقبة

 معاجلتها؛

 ادلرسومة؛ األىداف إذل بالنسبة ادلؤسسة أعمال نتائج تقييم 

 واإلداري؛ ادلارل بشقيو احملاسيب النظام أي ادلالية وغَت ادلالية والوقائع األحداث كافة تدقيق 

 ادلؤسسة؛ نشاط نواحي مجيع يف اإلسراف منع طريق عن اإلنتاجية الكفاية من شلكن قدر أقصى ربقيق 

 ادلؤسسة؛ فيو تعمل الذي جملتمعا ألفراد الرفاىية من شلكن قدر أقصى ربقيق 

 ادلؤسسة إدارة تعدىا اليت ادلالية القوائم مطابقة مدى عن قوية وقرائن أدلة إذل يستند زلايد فٍت رأي إبداء 

 خسارة أو ربح من ادلؤسسة أعمال نتائج على القوائم تلك داللة ومدى والسجبلت بالدفاتر مقيد ىو دلا

 1.الفًتة تلك هناية يف ادلارل مركزىا وحقيقة معينة زمنية فًتة خبلل

 

 يف بعملو قيامو عند ربققها من للتأكد دائما ادلدقق يسعى أخرى رلموعة ىناك السابقة األىداف إذل باإلضافة

 :2األىداف يف ىذه تتمثل .ادلؤسسة

 
                                                           

. 21-20الرماحي، مرجع سابق، ص عباس زلمد نواف - 1
 .311-309، ص2003 ،مصر، ادلريخ ،دار1 ، طوالتطبيق النظرية بين المراجعة سعيد، الدين كمال حجاج، حامد أمحد - 2
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 :الوجود -

 ، أما(ادللموسة) الثابتة للعناصر ادللموس ادلادي الوجود من التأكد خبلل من اذلدف ىذا ربقيق إذل ادلدقق يسعى

 التسجيل من التأكد خبلل من اذلدف ىذا فيتحقق االلتزامات مثل (ادللموسة غَت) األخرى للعناصر بالنسبة

 .وعلية ليست هناأ من التحقق بغرض وىذا ادلؤسسة، وسجبلت دفاتر يف والصحيح الفعلي

 

 :الملكية -

 على مقبوال دليبل تكون قد احليازة أن من الرغم وعلى األصول، من العديد ملكية من يتحقق أن ادلدقق على غلب

 األصول أن لو تؤكد اليت األخرى اإلجراءات بعض على يعتمد أن غلب ادلدقق أن إال األصول، بعض ملكية

 بفحص يكون إظلا ادللكية ىذه من للتأكد غالبا ادلتبع اإلجراء ولعل فعبل، ادلؤسسة سبلكها بالدفاتر ادلسجلة

 حالة يف ادللكية من للتحقق مناسبة وسيلة اإلغلار عقود سبثل ادلثال سبيل فعلى .ادللكية ىذه على الدالة ادلستندات

 .التمويلية اإلغلار عقود طريق عن ادلشًتاة األصول

 فعلى بالدفاتر، ادلسجلة االلتزامات ىذه صدق من يتحقق أن ادلدقق على غلب فإنو بااللتزامات يتعلق فيما أما

 من يتحقق وىذا حقيقيُت، لدائنُت مطالبات سبثل بالدفاتر الدائنُت حسابات أن من ادلدقق يتحقق ادلثال سبيل

 1.بادلصادقات يُعرف ما خبلل

 

 :المالية الفترة استقاللية -

 احملاسبية، الفًتات بُت مبلئم بشكل زبصيصها مت قد والتكاليف اإليرادات أن من التحقق يف اذلدف ىذا يتمثل

 سجلت قد احملاسبية الفًتة هناية قبل حدثت اليت ادلالية العمليات كل أن من التحقق ادلدقق من يتطلب وىذا

                                                           
  .311-309سعيد،مرجع سابق، ص  الدين كمال حجاج، حامد أمحد- 1
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 دل التالية الفًتة زبص اليت ادلالية العمليات كل أن من ادلدقق يتحقق أن غلب وبادلثل الفًتة، ىذه نشاط من كجزء

 .التدقيق موضع احلالية الفًتة ضمن تدرج

 

 :و التقويم التقييم -

 كان التقييم ىذا وأن للخصوم، بالنسبة أو لؤلصول بالنسبة سواء التقييم صحة من يتأكد أن ادلدقق على غلب

  كالعقود ادلستندية اإلثبات أدلة فحص خبلل من وذلك عليها، ادلتعارف احملاسبية ادلبادئ عليو تنص ما حسب

 1.اخل....والشراء البيع فواتَت و

 

 :الشمولية -

 الفًتة، خبلل بالدفاتر ادلسجلة ادلالية العمليات كل أن من التأكد خبلل من اذلدف ىذا من ادلدقق يتحقق

 التأكد خبلل من وكذلك الفًتة ، ىذه خبلل ادلؤسسة والتزامات موارد يف التغَتات وفعال صحيح بشكل تعكس

 .احلسابات أرصدة عنها نتج اليت ادلالية للعمليات مبلئم مستندي تأييد من وجود

 

 :اإلفصاح -

 ادلبادئ حسب عنها واإلفصاح وترتيبها تبويبها مت قد ادلالية القوائم ومكونات عناصر أن من ادلدقق يتأكد أن غلب

 2.عليها ادلتعارف احملاسبية

 

 
                                                           

 . 311سعيد، مرجع سابق، ص الدين كمال حجاج، حامد  أمحد1
 .312مرجع نفسو، ص  - 2
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 تقسيمات التدقيق الخارجي :مطلب ثالث 

 : ىياألنواع ىذه أىمظليز العديد من التقسيمات بالنسبة للتدقيق و  -

 :التدقيق الكامل و التدقيق الجزئي:أوال

  يشتمل التدقيق الكامل على مراجعة القوائم ادلالية،و ما يقتضيو ذلك من فحص و تقييم لنظام الرقابة الداخلية 

فقد يقوم ادلدقق بفحص .  التدقيق اجلزئي فانو يتناول جانبا من عملية التدقيق الكاملأما.  تقرير ادلدققإعدادو 

 1. غَت ذلكأو يقوم دبراجعة ادلخزون أورلموعة حسابات معينة مثل حسابات العمبلء، 

 

 :2التدقيق االلزامي و التدقيق االختياري:ثانيا

      قوانُت الشركات أو قوانُت الضرائب)التدقيق اإللزامي ىو التدقيق الذي تلتزم بو ادلنشاة وفقا ألحكام القوانُت

 يكون تدققي كامل، دبعٌت عدم وجود قيود مفروضة على عمل أنو ىذا النوع من التدقيق ال بد و . (و غَتىا

 التدقيق اخلاص فهو الذي األحيان التدقيق االختياري و اليت تسمى يف بعض أما.  ادلنشاةإدارةالتدقيق من قبل 

 أو قانوين ػلتم القيام بو، و ىذا التدقيق قد يكون كامل إلزام بطريقة اختيارية دون وجود أصحاهبا أوتطلبو ادلنشاة 

. جزئي حسب ظروف ادلنشاة

 

 :التدقيق النهائي و التدقيق المستمر:ثالثا

 اعداد احلسابات عن الفًتة احملاسبية، و يتم العمل الكلي للتدقيق يف ىذه احلالة يف أ بدإذايعترب التدقيق هنائي 

 التدقيق ادلستمر فهو أماهناية ىذه الفًتة و يناسب ىذا النوع من التدقيق ادلنشات الصغَتة و ادلتوسطة احلجم، 

                                                           
. 54،ص1992، االسكندرية،علما و عمال:المراجعةكمال خليفة ابو يزيد، .عبد الفتاح زلمد الصحن، د.د-  1
 .18، ص 1987،االسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة،مراقبة الحساباتامحد عبد الفتاح زلمد، نور،. د-  2
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 غَت منتظمة خبلل أو السنة و ذلك سواء كانت تلك العملية تتم بطريقة منتظمة أثناءالذي تتم عملية الفحص 

 1:و يتميز التدقيق ادلستمر عند مقارنتو بالتدقيق النهائي بادلزايا التالية. الفًتة احملاسبية

 يساعد التدقيق ادلستمر على زيادة نطاق الفحص و تفصيبلتو. 

  التبلعب بطريقة سريعة، شلا يًتتب عليو اطلفاض أو األخطاءيعمل التدقيق ادلستمر على اكتشاف 

 الفًتة احملاسبية يعمل أثناء موظفيو على ادلنشات بطريقة مستمرة أواحتماالت وجودىا، فًتدد ادلدقق 

 بفًتة وجيزة بدال من تركها دلدة عام أو اختبلسات بعد حدوثها مباشرة أو أخطاء أيعلى اكتشاف 

و يساعد التدقيق ادلستمر هبذه الطريقة على تصحيح .  يف االختفاءبدأتكامل و ردبا تكون معادلها 

 . و تقلل من فرص التبلعبأوال األخطاء

  احلسابات أوال بأول و ذلك لتمكُت ادلدقق من القيام أعمال اصلاز إذليؤدي استخدام التدقيق ادلستمر 

 .بعملية الفحص بعد ذلك مباشرة

  يساعد التدقيق ادلستمر على االنتهاء من عملية الفحص بعد انتهاء السنة ادلالية بفًتة وجيزة شلا يساعد

 .على العرض ادلبكر للحسابات اخلتامية و ادليزانية العمومية

  العمل أن أي.  يف التدقيق على انتشار العمل يف مكتب ادلدقق على مدار السنةاألسلوبيعمل ىذا 

سيوزع على ادلساعدين يف ادلكتب بطريقة تشغل وقتهم طول العام، شلا غلنب مشاكل االرتباك يف هناية 

 . االستعانة دبساعدين اقل تدريباأوالعام 

 تكرار حضور ادلدققُت أن، كما أطول قد تستغرق وقتا أهناو من العيوب اليت تثار ضد استخدام التدقيق ادلستمر 

 2. ادلنشاة قد يسبب بعض ادلضايقات للموظفُت هباإذل

 
                                                           

  .19-18امحد عبد الفتاح زلمد، مرجع سابق، ص. د - 1
 .13،ص1991، الدار اجلامعية، االسكندرية،اصول المراجعةزلمد ناجي درويش،.رجب السيد رشيد، د. امحد عبد الفتاح زلمد الصحن، د.  د -2
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 1:التدقيق الشامل و التدقيق االختياري:رابعا

 إليها العناصر اليت يلزم الرجوع أوالتدقيق الشامل ىو ذلك التدقيق الذي يف ظلو زبضع لفحص مجيع ادلفردات 

 كان ادلدقق بصدد فحص حسابات العمبلء، فان التدقيق الشامل ينصب على فإذا يف القوائم ادلالية، الرأي إلبداء

 بالنسبة لكل رصيد منها على حدا، و عندما يتم التدقيق الشامل إليها أدت و العمليات اليت األرصدةمجيع 

. بالنسبة للمخزون، فانو غلب جرد عناصر ادلخزون و كميات كل عنصر جرد فعليا

 تقدير يعم على مجيع إلجراء اخلاصة بالعينات األساليب التدقيق االختياري فهو ينطوي على تطبيق بعض أما

 كان ادلدقق يطبق التدقيق االختياري على حسابان العمبلء، فانو يقوم باختيار عينة منها لدراستها فإذا. ادلفردات

 2.  شلثلة جلميع حسابات العمبلءأهناعلى 

 

التدقيق الخارجي  معايير:مبحث ثاني 

 التدقيق مهنة على تؤثر التي المنظمات :أول مطلب

 تضييق يف ىاما دورا والتدقيق احملاسبة رلال يف العاملة والنقابات واجلمعيات وادلعاىد ادلهنية ادلؤسسات تلعب

 وتطوير وادلعرفة الوعي لتعميق وتأىيل، تدريب من ادلؤسسات ىذه بو تقوم دلا وذلك والتطبيق، النظرية بُت الفجوة

 من دببادرات أسست هناكو من ادلؤسسات ىذه أعلية وتأيت واحملاسبة، التدقيق مهنة يف للعاملُت ادلهنية ادلهارات

 .بادلهنة وادلهتمُت ادلختصُت اجلامعات أساتذة ومن والتدقيق احملاسبة يف العاملُت

 ادلنِظمة ادلعايَت من وغَتىا الدولية ادلعايَت وضع على ادلسؤولة و التدقيق مهنة على تؤثر اليت ادلنظمات بُت ومن

 3:صلد التدقيق دلهنة

                                                           
 .15مرجع سابق،ص زلمد ناجي درويش،.رجب السيد رشيد، د. امحد عبد الفتاح زلمد الصحن، د.  د- - 1
 24ص . كمال خليفة، مرجع سابق، . عبد الفتاح صحن، د. د- 2
 41-40،ص2000األردن،  والتوزيع، للنشر الثقافة  ، دار1ط ،الدولية المحاسبة القاضي، حسُت محدان،  مأمون- 3
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  (IFAC) :للمحاسبين الدولي االتحاد:أوال

International Federation of Accountants 

 حل م 1977 أكتوبر ويف م، 1972 عام احملاسبة دلهنة الدولية التنسيق جلنة من للمحاسبُت الدورل االرباد انبثق

 دول من دولة 49 من مهنية منظمة 63 قبل من تأسيسو على االتفاق وقع حيث الدولية التنسيق جلنة زلل االرباد

من  مؤلفا برنارلا بوضع قام أنو وصلد األساسية، األىداف ربقيق ضلو سعيو ويف لو مقرا نيويورك االرباد وازبذ العادل،

 :1التارل يف تتمثل أساسية نقطة12

 الدورل؛ التدقيق دلمارسة اإلرشادات وضع .1

 األعضاء؛ منظمات بو لتتقيد ادلهٍت للسلوك دليل وضع .2

 ادلهٍت؛ والتدريب ادلستمر للتعلم برامج تطوير .3

 عنها؛ والتقرير األخرى اإلدارية واإلجراءات والتقنيات ادلالية اإلدارة تقومي  .4

 فعاليتها؛ رفع هبدف احلسابات تدقيق مهنة دبمارسة ادلتعلقة ادلعلومات ونشر وربليل مجع .5

 احملاسبُت؛ هتم اليت األخرى اجملاالت القيمة دراسات تقدمي .6

التجارية  واالربادات ادلالية القوائم معدي فيهم دبا ادلالية القوائم مستخدمي مع العبلقات تعزيز .7

 وغَتىا؛ واحلكومات والصناعية ادلالية وادلؤسسات

 جديدة؛ منظمات تأسيس إمكانية عن والتحري اإلقليمية ادلنظمات مع جيدة عبلقات على احلفاظ .8

 األخرى؛ ادلهنية وادلنظمات االرباد أعضاء بُت دائم اتصاالت نظام وضع .9

 ادلهنية؛ وادلنشورات التعليمية وادلواد الفنية ادلعلومات تبادل وتعزيز تنظيم.10

. IFACاالرباد عضوية لتوسيع والسعي سنوات، مخس كل للمحاسبُت الدورل ادلؤسبر عقد تنظيم.11    

                                                           
1

  .41-40،ص2000األردن،  والتوزيع، للنشر الثقافة  ، دار1ط ،الدولية المحاسبة القاضي، حسُت محدان، مأمون-  
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 : 1االرباد عمل برنامج تنفيذ على تعمل واليت التالية اللجان للمحاسبُت الدورل االرباد عن ينبثق

 التعليم؛ جلنة 

 ادلهٍت؛  السلوك جلنة

 واإلدارية؛ ادلالية احملاسبة جلنة 

 العام؛ القطاع جلنة 

 الدورل التدقيق شلارسة جلنة. 

التابعة  واخلدمات التدقيق معايَت مسودات إلصدار صبلحيات الدورل التدقيق شلارسة للجنة أُعطيت           وقد

 .وتعزيزىا البيانات أو ادلعايَت لتلك الطوعي القبول لتحقيق تسعى أن  علىIFACاالرباد  رللس عن بالنيابة

 

 ( AICPA) :القانونيين للمحاسبين األمريكي المعهد:ثانيا

American Institute of Certified Public Accounting 

 يف يضم وىو 1887 عام يف تأسيسو مت التدقيق، مهنة على تأثَتا التنظيمات أكثر جملمعا ىذا         يعترب

 العامة، احملاسبة مهنة دبزاولة يقومون األعضاء ىؤالء من % 35 حوارل عضوا، 350000 من أكرب عضويتو

 رلموعة جملمعا كون ذلك بعد من اعتبارا أنو إال ،جملمعبا أعضاء يكونوا أن لؤلفراد ؽلكن كان 1977 عام وقبل

   األولفرعيُت قسمُت من القسم ذلك ويتكون احملاسبة، دلكاتب خاص قسم خصص العضوية، حيث من جديدة

                                                           
. 42 ص مرجع سابق، ،القاضي حسُت محدان، مأمون-  1
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 للمكاتب سلصص فهو اآلخر أما ادلالية، األوراق تداول تنظيم هبيئة ادلقيدة ادلؤسسات على ادلهنة دلمارسة قسم

 :1التالية بالوظائف القيام جملمعا ىذا ويتوذل .ادلؤسسات اخلاصة بتدقيق ادلرتبطة

 

 ؛جملمعبا العضوية قواعد إصدار 

 والتدقيق؛ احملاسبة مهنة دلمارسة ادلهٍت السلوك قواعد إصدار 

 ادلهنة،  زميل بواسطة والفحص التدقيق جودة رقابة ومعايَت ادلالية، القوائم فحص عملية أداء معايَت إصدار

 التحقق إذل يهدف الذي التدقيق جودة لرقابة نظاما والتدقيق احملاسبة مكتب لدى يتوافر أن غلب حيث

 سنوات؛ ثبلثة كل ادلهنة زمبلء أحد بواسطة النظام ذلذا تدقيق إجراء ويتم ادلهنية، تطبيق ادلعايَت من

 معايَت وضع جمللسا يتوذل حيث البورصة، يف أسهمها متداول غَت للمؤسسات التدقيق معايَت إصدار 

 معايَت تفسَتات أو إصدارات تسمى ادلدقق بأمور تتعلق نشرات وإصدار عليها، ادلتعارف التدقيق

 التدقيق؛

 الضريبية؛ االستشارية اخلدمات أداء معايَت إصدار 

 نشر يتوذل كما والتدقيق، احملاسبة رلال يف للباحثُت البلزم التمويل منح اجملمع ىذا كذلك ويتوذل 

 .جملمعبا اخلاصة العلمية جملبلتا يف ونتائجها األحباث

 

 Institute of Internal Auditor ( IIA) :الداخليين المدققين معهد:ثالثا

 جملمعىذا ا ساىم التدقيق، فروع من فرع ىو الذي الداخلي التدقيق دعم يف نشط دور لو دورل، مهٍت تنظيم وىو

 معايَت كذلك وأصدر الداخليُت ادلدققُت مسؤوليات عن إيضاح بإصدار وقام الداخلي، التدقيق معايَت ربديد يف

                                                           
. 73-72، ص2007األردن، العصرية، ادلكتبة ،معاصر مدخل :المراجعة أساسيات زلمد، حامت الشيشيٍت- 1
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ادلدقق  امتحانات بإدارة ويقوم الداخلي، ادلدقق باسم رللة جملمعا ىذا وينشر الداخلي، للتدقيق ادلهنية ادلمارسة

. الداخليُت للمدققُت مهٍت تأىيل برامج عن عبارة وىي ادلؤىل الداخلي

 

 American Accounting Association :األمريكية المحاسبة جمعية:رابعا

 معهد ويشجع األكادؽليُت، احملاسبُت إذل باإلضافة ادلمارسُت إذل عضويتو وسبتد احملاسيب، للتعليم تنظيم وىو

األساسية  التدقيق مفاىيم قائمة عن نشرتو وتعترب والتدقيق، احملاسبة رلاالت يف البحوث إجراء األمريكي احملاسبة

 1.التدقيق لنظرية الرائد ادلصدر

 

 معايير التدقيق الخارجي المتعارف عليها :مطلب ثاني

 :(الشخصية)العامة  المعايير:أوال

 هناأ كما التدقيق، ومعايَت ادليداين العمل معايَت دلقابلة تعد هنالكو عامة هنابأ ادلعايَت من جملموعةا ىذه توصف

 الشخصية أو العامة ادلعايَت وتتكون .احلسابات دلدقق الشخصية الصفات على ربتوي هناأل شخصية هنابأ توصف

 2:ىي معايَت من ثبلثة

 :(والعملي العلمي التأىيل) والكفاءة الفٍت التدريب (1

 يضع حيث والتدقيق، احملاسبة أمور من لكل الفهم من مرتفعة درجات ادلدققُت لدى يكون أن غلب         

 التعليم خبلل من والكفاءة التدريب متطلبات استيفاء يف ادلدققُت على ادلسؤولية العامة ادلعايَت من ادلعيار األول

 .التدقيق رلال يف واخلربة

                                                           
 .85- 86ص ، 2006 ، مصر اجلامعية، الدار ،والتطبيق النظرية بين المراجعة لطفي، أمحد السد أمُت -  1
 .109مرجع نفسو، -  2
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 يتعُت كان فإذا بادلهنة، ادلدقق خربة أيضا وإظلا الرمسي التعليم فقط ليس والكفاءة الفٍت التدريب        يتضمن

 وكفاءة معرفة على ػلصلوا أن غلب أيضا هنمفإ والتدقيق، احملاسبة يف رمسي تعليم لديهم يكون أن ادلدققُت على

 .ادليداين جملاليف ا مهنية

 وأنشطة والتدقيق احملاسبة يف جديدة تطورات بأية علم على يكون أن ادلدقق على غلب ذلك إذل       باإلضافة

 والقانونية اإلدارية واالقتصادية جملاالتا يف والتطورات ادلتغَتات بكل اإلحاطة عليهم غلب كما ادلؤسسة، وأعمال

 الكايف اإلدلام أيضا ادلدققُت على غلب كما أخرى، ناحية من العادل مستوى وعلى ناحية من الدولة مستوى على

 1.ادلهنية الكفاءة زيادة على يعمل ذلك ألن وادلعلومات، اآللية واحلاسبات التكنولوجيا رلاالت يف تطورات بأية

 

 :(احلياد (االستقبلل (2

 عملية أداء أثناء الذىٍت االذباه يف واحلياد االستقبلل للمدقق يتوافر أن العامة ادلعايَت من الثاين ادلعيار يتطلب

 :علا عاملُت على االستقبلل ذلك يعتمد التدقيق،

 للمدقق؛ األساسية الطبيعة . أ

 .ال أم مستقبل ادلدقق كان إذا دلا اجلمهور إدراك . ب

 ومصاحلو، رغباتو إلشباع وذلك متحيزا يكون ال وأن ونزاىة دبوضوعية عملو بأداء يقوم أن يعٍت ادلدقق فاستقبلل

 أما والعقلية، الفكرية األمانة يف احلقيقة يف االستقبلل يتمثل .وادلظهر احلقيقة يف يكون أن غلب ادلدقق فاستقبلل

 مصاحل أو التزامات أية من يتحرر أن فيجب مث ومن مستقبل، لآلخرين يبدو أن يف فيتمثل ادلظهر يف االستقبلل

 2.مبلكها أو هتاإدار أو التدقيق زلل ادلؤسسة مع
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 : الواجبةالعناية ادلهنية (3

 آية يف ادلفهوم ذلك ويرتبط التدقيق، بعملية قيامو عند الواجبة ادلهنية العناية بذل ادلدقق من ادلعيار ىذا يتطلب

 ىو احلريص فادلمارس .مهنة أي شلارسة تقييم يتم ضوئو يف الذي ادلقياس ؽلثل والذي احلريص ادلمارس دبفهوم مهنة

 بكيفية معرفة لديو يكون أن ويفًتض اإلعلال، حدود بتحديد ويقوم واجبة مهنية عناية ؽلارس أن يتوقع الذي ذلك

 شلارسة ادلدقق على وغلب ادلطلوبة، وادلهارة واخلربة التدريب من درجة لديو يكون ولذلك التدقيق، عملية شلارسة

 إذل ادليداين العمل مرحلة خبلل التدقيق إجراءات أداء إذل التدقيق عملية زبطيط مراحل من الواجبة ادلهنية العناية

 عبارة بأنو يعرف الذي األخَت ىذا ادلهٍت، الشك شلارسة ادلدقق من ادلهنية العناية وتتطلب .التدقيق تقرير إصدار

 .التدقيق إثبات ألدلة اقتصادي وتقييم شكاك، استجوايب وعقل ذىن يتضمن اذباه عن

 ادلالية القوائم بأن مطلق وليس معقول تأكيد على باحلصول لو يسمح الواجبة ادلهنية للعناية ادلدقق شلارسة أن كما

 1.جوىري ربريف أي من خالية

 

 :معايير العمل الميداني:ثانيا

 :2ىي أساسية معايَت ثبلثة تضمجملموعة ا ىذه

 :واإلشراف التخطيط (1

 على السليم اإلشراف وغلب كافيا، زبطيطا عملو ؼلطط أن ادلدقق على غلب أنو على ادلعيار ىذا ينص

 تنظيمها التدقيق، زلل ادلؤسسة عمل لطبيعة وتفهمو ادلدقق معرفة يشمل الكايف فالتخطيط .وجدوا إن ادلساعدين

 مصلحة ذلا اليت األخرى األطراف مع الصلة ماذلا، رأس ىيكل تقدمها، اليت اخلدمات أو هتامنتجا نوع اإلداري،

 أن وغلب ادلؤسسة، تطبقها اليت احملاسبية ادلبادئ معرفة وغلب .اخل...والتوزيع اإلنتاج وطرق ادلؤسسة مع مشًتكة
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 اختبارات يف التوسع إذل وتدع قد اليت والظروف الداخلية الرقابة نظام على اعتماده إمكانية مدى ػلدد ادلدقق

 .التدقيق

 أىداف بالعمل، القائمون يتفهم لكي الضرورية األمور من تعترب  وجودىم حالة يف ادلساعدين على اإلشراف أما

 من األكرب اجلزء على ادلساعدين إطبلع وغلب األىداف، ىذه لتحقيق الضرورية واإلجراءات التدقيق عملية

 1.التدقيق لعملية التخطيط فًتة أثناء عليها احلصول مت اليت ادلعلومات

 

 :الداخلية الرقابة نظام تقييم (2

مدى  ولتحديد عليو، لبلعتماد كأساس ادلستخدم الداخلية الرقابة نظام بدراسة يقوم أن ادلدقق على غلب

 :علا غرضان ادلعيار وذلذا .التدقيق إجراءات عليها ستقتصر واليت ذلك عن النامجة االختبارات

 السجبلت إنشاء إعادة يستطيع ال فادلدقق نفسو، النظام على االعتماد مدى ربديد 

  الرقابة بنظام مرتبط زلاسيب نظام وجود من بد فبل .الفحص زلل الفًتة خبلل سبت اليت العمليات جلميع احملاسبية

 ؽلكن حبيث األحداث ىذه تعكس مالية قوائم وإنتاج سليمة بطريقة العمليات مجيع تسجيل يكفل الداخلية

 .عليو االعتماد للمدقق

 اليت التدقيق اختبارات كفاية مدى ربديد ىو وتقوؽلو الداخلية الرقابة نظام دراسة 

 الرقابة نظام ضعف أو بقوة ادلدقق عمل خطة وتتأثر ادلالية، القوائم بعدالة االقتناع من ؽلكنو لكي ادلدقق هبا سيقوم

 2.التدقيق زلل للمؤسسة الداخلية
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 : اإلثبات أدلة (3

 الرأي إبداء من ؽلكنو اإلثبات، أدلة من قدر على حصل قد فيها يكون نقطة إذل ادلدقق يصل التدقيق عملية أثناء

 ادلتاحة األدلة مجيع بفحص ادلدقق قام لو وحىت ادلهٍت، ادلدقق تقدير ىو النقطة ىذه ػلدد والذي ادلالية، القوائم يف

 .العادل الوحيد العرض سبثل ادلعروضة ادلالية القوائم بأن أو ادلالية، القوائم بصحة قاطعة بطريقة اجلزم ؽلكنو ال فإنو

 إجراءات عدة ىناك تكون قد كذلك نية، بسوء أو حبسن ادلدقق على إخفاؤىا مت معلومات ىناك تكون فقد

 .عليها ادلتعارف احملاسبة دلبادئ طبقا عادل عرض إذل منها كل يؤدي العمليات بعض وعرض لتسجيل بديلة

 لرأي ادلدقق معقوال أساسا ليكون يكفي الذي القدر ذلك ىو اإلثبات أدلة من توفره البلزم القدر أن إذل ونشَت

 1.الفحص زلل ادلالية القوائم يف

 

 :التقرير إعداد معايير:ثالثا

 : 2ىي معايَت أربعة على ادلعايَت ىذه وتشتمل

 :عليها ادلتعارف احملاسبية للمبادئ طبقا ادلالية القوائم إعداد (1

 احملاسبية للمبادئ طبقا ُعرضت قد ادلالية القوائم كانت إذا ما ادلدقق تقرير يبُت أن ضرورة ادلعيار ىذا يتطلب

 على بو ػلكم أو عليو يقاس معيارا سبثل عليها ادلتعارف احملاسبية ادلبادئ أن ضمنيا يعٍت ما وىو عليو، ادلتعارف

 ونتائج للمؤسسة ادلارل ادلركز تصور ادلالية القوائم كانت ما إذا وذلك ادلالية، القوائم ىذه عرض وعدالة صدق

 .أعماذلا
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 تلك تطبيق طرق أيضا وإظلا إتباعها، الواجب والنصوص القوانُت فقط ليس ىنا، احملاسبية بادلبادئ يُقصد و

 معرفة وإظلا التدقيق ربت ادلؤسسة يف ادلتبعة بادلبادئ فقط ليس التام اإلدلام ادلدقق على أيضا ىذا وػلتم ادلبادئ،

 .أيضا البديلة ادلبادئ

  

 :عليها ادلتعارف احملاسبية ادلبادئ تطبيق ثبات (2

 هتدفو ومتسق، ثابت بشكل تطبق احملاسبية ادلبادئ كانت إذا ما ادلدقق تقرير تبيان ضرورة ادلعيار ىذا يتطلب

 :إذل احملاسبية ادلبادئ تطبيق ثبات إذل اإلشارة

 يف بالتغَتات جوىري بشكل تتأثر ال ادلتتالية للفًتات ادلالية القوائم بُت ادلقارنة على ادلقدرة أن على التأكد -

احملاسبية؛  والطرق ادلبادئ تطبيق

 مبلئم تعديل سيتطلب ىذا فإن التغَتات ىذه دبثل جوىري بشكل ادلقارنة على ادلقدرة ىذه وتأثرت حدث لو -

 1.ادلدقق تقرير يف

 :ادلناسب اإلفصاح (3

 العرض، وعدالة لصدق ضرورية تُعد مالية معلومات أية عن تقريره يف ادلدقق إفصاح ضرورة ادلعيار ىذا يتطلب

 ُمعديها، بواسطة هبا ادللحقة ادلبلحظات أو ادلالية القوائم صلب من ُحذفت ادلعلومات ىذه كانت ما إذا وذلك

 تقرير يكون عندما مث ومن .ذلك خبلف إذل التقرير يشر دل ما مفًتض ادلالية للقوائم ادلناسب اإلفصاح أن أي

 القوائم وعدالة لصدق أكثر إفصاح إذل حاجة ال بأنو قناعة إذل وصل قد ادلدقق أن معناه فهذا متحفظ غَت ادلدقق

 2.ادلالية
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 ادلالية القوائم يف رأيو عن يعرب أن ادلدقق من يتطلب حيث تعقيدا، ادلعايَت أكثر من ادلعيار ىذا  يعترب:الرأي إبداء

 ىذا ويتضمن ادلالية، القوائم تلك على رأيو إبداء عن ؽلتنع أو ذلا، ادلتممة اإليضاحات فيها دبا واحدة كوحدة

 :1ىي ىامة ثبلثة عبارات ادلعيار

 

 عن كلية ؽلتنع قد ادلدقق وأن واحدة، كوحدة ادلالية بالقوائم يتعلق فيما ادلدقق رأي يتضمن أن غلب 

 رلموعة شأن هناشأ احلالية، للفًتة القوائم رلموعة واحدة كوحدة ادلالية بالقوائم ويقصد الرأي، إبداء

ادلقارنة؛  لغرض تقدم واليت سابقة أكثر أو لفًتة ادلالية القوائم

 االمتناع؛ ذلك أسباب يوضح أن غلب رأيو إبداء عن ادلدقق امتناع حالة يف 

 عملية  خصائص يتضمن أن غلب التقرير فإن ادلالية بالقوائم ادلدقق اسم فيها يرتبط اليت األحوال كل يف

 ادلدقق يوافق عندىا اليت احلالة إذل يقًتن أو يرتبط لفظ ويشَت .يتحملها اليت ادلسؤولية ودرجة التدقيق

 يُعد عندما أو ادلالية، القوائم تتضمن اليت ادلكتوبة التبليغات أو ادلستندات أو بالتقرير استخدام امسو على

 .يلحق دل أو هبا امسو أحلق سواء إعدادىا يف يساعد أو ادلالية للمؤسسة القوائم ادلدقق

 قيامو عند ومسؤوليتو ،هبا قام اليت ادلهمة أو العمل عن واضح بشكل ادلدقق يفصح أن التدقيق معايَت وتتطلب

 2.عملو بأداء
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  معايَت التدقيق اخلارجي ادلتعارف عليها:01شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة يف تأىيل و اإلداريعبد الرمحان بابنات، ناصر دادي عدون، التدقيق : مصدر

 .24، ص2008اجلزائر، دار احملمدي العامة، اجلزائر، 

 

 معايَت التدقيق اخلارجي ادلتعارف عليها

 معايَت العمل ادليداين "الشخصية"ادلعايَت العامة  معايَت اعداد التقرير

 التأىيل العلمي -

 التأىيل العملي -

 االستقبلل -

 العناية ادلهنية -

اتفاق القوائم ادلالية مع  -
 مبادئ احملاسبة

 الثبات -

 اإلفصاح -

 ابداء الراي -

 التخطيط و اإلشراف -

 تقييم نظام الرقابة الداخلية -

 أدلة اإلثبات -
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 من وضعها األهميةالمعايير الدولية للتدقيق الخارجي و  :مطلب ثالث

 :الخارجي للتدقيق الدولية المعايير:أوال

 وأصول ادلمارسة قواعد ذلا األخرى ادلهن من كغَتىا التدقيق ومهنة شلارستها، وأصول قواعدىا وذلا إال مهنة من ما

 شلارسي ىذه بُت عليو ادلتعارف حكم يف قريب وقت إذل ادلمارسة وأصول القواعد تلك بقيت وقد هبا، اخلاصة

 ظهور فكرة ومع.احلسابية البيانات على ادلصداقية من ادلزيد إضفاء يف وباألخص التدقيق مهنة ألعلية ونظراً  .ادلهنة

لتحل  دوليا عليها متعارف التدقيق دلهنة ادلمارسة وأصول قواعد إغلاد يف جدياً  التفكَت بدأ التجارة وربرير العودلة

 1.إقليميا هبا ادلعمول ادلهنية ادلمارسة وأصول قواعد زلل

 

النشاط  يف التدقيق مهنة حول تساؤالت طرحت كثَتة وألسباب الستينات أوائل ومنذ ادلوضوع، ىذا وحيال

تساؤالت  الصناعية الدول يف واالقتصادية ادلالية الشؤون يف ادلهتمون طرح حيث اجملتمعات، يف ودورىا االقتصادي

ادلهنة  دور تقييم إعادة صاحبها فقد وشلارسيها، ادلهنة على بليغة آثار التساؤالت لتلك وكان الدور ذلك عن عدة

 تشكيل ومت الصناعية البلدان يف ادلهنية احملاسبية وادلعاىد اجلمعيات وَنَشطت اجملتمع، يف احلسابات مدقق ودور

 فقد .ادلتفرقة ادلهنية لؤلحكام أساسا تكون حبيث اجملتمع فرضو الذي الدور ذلك لتحديد اخلربة لذوي جلان خاصة

 يف ادلتوفرة اخلربات من االستفادة زلاولُت الصناعية البلدان بُت مقارنة مهنية بدراسات ادلهنة يف وخرباء قام علماء

 ادلعاجلات من سبق ما بُت صعبا التوفيق وبقي سهبلً  أمرا ادلهنة ربكم عامة قواعد وضع يكن ودل البلدان األخرى،

 االرباد جلان إحدى تعد اليت التدقيق دلهنة الدولية اللجنة الوجود إذل خرجت أن إذل وادلتضاربة، ادلوجودة ادلتباينة

 2.العادل يف ادلهنة شلارسة ووحدة جودة ربسُت غرضها الدورل للمحاسبُت
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 تصنيف معايَت التدقيق الدولية :01جدول رقم

ادلضمون ترتيب معايَت التدقيق الدولية رقم اجملموعة 

التمهيدية  األمور 100-199 01

ادلدقق  مسؤوليات 200-299 02

التدقيق  عملية زبطيط 300-399 03

الداخلية  الرقابة 400-499 04

التدقيق  إثبات أدلة 500-599 05

اآلخرين  عمل استعمال 600-699 06

ادلدقق  وتقرير استنتاجات 700-799 07

ادلتخصصة  اجملاالت 800-899 08

الصلة  ذات اخلدمات 900-999 09

 الدورل التدقيق تطبيقات إيضاحات 1000-1100 10

 

 "واحملاسبية ادلالية للعلوم العامة ادلنتديات "العرب، احملاسبُت  باالعتماد على منتدىباحث الإعداد من :مصدر

 

 : من وضع معايير التدقيق األهمية:ثانيا

 تكون وأن عليها، ومتعارف ومقبولة مناسبة ادلعايَت ىذه تكون أن شرط على عديدة، فوائد التدقيق         دلعايَت

 1حُت من فيها النظر إعادة ويلزم ،هنمأذىا من الغموض إلزالة ادلهنة أعضاء لكل ومبلغة ربريري، بشكل موثقة
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 جهة، من ادلستجدة للظروف هتامساير لغرض والتطوير للتحسُت وإخضاعها منها، ادلرجوة الفوائد ربقق حىت آلخر

  .أخرى جهة من تطبيقها خبلل تظهر اليت والثغرات القصور ألوجو ومعاجلتها

 

 ادلهنة ىذه جعل يف وادلساعدة التدقيق، مهنة يف جملتمعا ثقة دعم التدقيق اخلارجي معايَت فوائد أىم         ومن

 ادلعايَت ىذه فإن كذلك شخصيا، ادلدقق يف توفَتىا الواجب وادلؤىبلت ادلتطلبات وربديد مستقل، كيان ذات

ادلدقق  من ادلتوقع ادلهٍت األداء ودرجة ادلؤداة أعمالو تقييم من وسبكنو التدقيق مهنة يزاول من كل إرشاد يف تساىم

 وضع من للهدف بالنسبة أما .ادلدققُت ألحد إعلال أو تقصَت فيها ينسب اليت احلاالت يف وذلك اخلارجي،

 بُت فيما ادلعايَت يف الظاىرة االختبلفات االعتبار بعُت األخذ مع الدورل ربقيق القبول ىو للتدقيق الدولية ادلعايَت

 اليت ادلنهجية ولتحديد العادل عرب التدقيق مهنة شلارسة كيفية وتوحيد التوافق ربقيق إذل تسعى فهي وبالتارل الدول،

 1.مهمتو بأداء لقيامو ادلدقق يتبعها

 

 اختبلف من وبالرغم الفوائد ىذه بسبب التدقيق معايَت وتعميم إصدار من تستفيد عديدة جهات       ىناك

 ومعايَت مقاييس وجود يف اجلهات رغبة منها بينها، مشًتكة مسات ىناك فإن ادلالية، القوائم من ادلستفيدة اجلهات

 2.ادلدققُت أعمال تنظيم

 

 القانونيُت احملاسبُت ومجعيات معاىد التدقيق معايَت وتطبيق وجود من تستفيد اليت اجلهات أىم       ومن

 من ويرفع ادلهنة سيثري ادلعايَت تطبيق أن باعتبار وذلك وادلدققُت، احملاسبُت تضم اليت وادلنظمات والنقابات

 جزءا تشكل هناأل ادلعايَت من العلمية وادلعاىد اجلامعات تستفيد كما ادلهٍت، السلوك قواعد وؽلنت أدائها مستوي

                                                           
.  مرجع سابق ،"واحملاسبية ادلالية للعلوم العامة ادلنتديات "العرب، احملاسبُت منتدى - 1
 .مرجع و موضوع نفسهما -  2



 مدخل حول التدقيق الخارجي: فصل أول
 

39 
 

 فإن العلمي ادليدان يف أما .للطلبة وادلهٍت العلمي التأىيل مستوى رفع إذل وتؤدي الدراسية، مناىجها مفردات من

 اخلاصة التدقيق ومكاتب العام، القطاع منشآت تدقيق مسئولية تتحمل اليت اجلهات وىي  العليا الرقابة أجهزة

 تشكل أهنا باعتبار وذلك ادلعايَت، ىذه وجود من تستفيد  اخلاص القطاع مؤسسات تدقيق مسؤولية تتحمل واليت

 ادلرفوعة التقارير على اجلوىري تأثَتىا وبالتارل بتنفيذىا، اجلهات ىذه تقوم اليت التدقيق إلجراءات الفقري العمود

 1.قبلها من

 

 العام لمهنة المدقق الخارجي اإلطار :مبحث ثالث

 : واجبات و حقوق المدقق الخارجي :أولمطلب 

 :الخارجي المدقق واجبات:أوال

 :2التالية بالواجبات يلتزم أن ادلدقق على غلب

 :التدقيق لعملية تنفيذه عند عليها وادلتعارف ادلقبولة التدقيق دبعايَت ادلدقق التزام ضرورة .1

 تضع قد ادلعايَت ذلذه سلالفة وأي كاملة، تطبق أن غلب واليت التدقيق لعملية العام اإلطار التدقيق معايَت سبثل

 أوراق يضّمن أن ادلدقق وعلى ادلهنة، أعضاء قبل من ادلهنية ادلساءلة أو الغَت قبل من القانونية ادلساءلة ادلدقق زلل

 .ادلعايَت هبذه وسبسكو إتباعو على الدالة والرباىُت عملو باألدلة

 

 

                                                           
 مرجع سابق ،"واحملاسبية ادلالية للعلوم العامة ادلنتديات "العرب، احملاسبُت  منتدى- 1
. 54،ص2008 ليبيا، الوطنية، الكتاب ،دار5ط ،وإجراءات معايير المراجعة اشتيوي، السبلم عبد ادريس-  2
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 :ادلؤسسة أعمال تدقيق .2

 :1يلي دبا القيام ادلدقق على غلب وىنا

 ادلؤسسة؛ أعمال مراقبة 

 والفنية؛  العلمية وأصوذلا ادلهنة ومتطلبات ادلعتمدة التدقيق لقواعد  وفقاهتاحسابا تدقيق

 مبلءمتها من مدى والتأكد ذلا، الداخلية ادلالية الرقابة وأنظمة للمؤسسة واإلدارية ادلالية األنظمة فحص 

أعماذلا؛  على واحملافظة ادلؤسسة سَت أعمال حلسن

 عليها؛  ادلًتتبة االلتزامات وصحة قانونية من والتأكد ذلا، وملكيتها ادلؤسسة موجودات من التحقق

 ادلؤسسة؛ عن الصادرة والتعليمات اإلدارة رللس قرارات على اإلطبلع 

 العامة للهيئة خطي تقرير تقدمي . 

 

 :مكتوبا لتقريره ادلدقق تقدمي ضرورة .3

ادلارل  للمركز سبثيلها ومدى ادلالية القوائم عدالة حول رأيو فيو يبُت حيث مكتوبا، تقريره يقدم أن ادلدقق على غلب

 .مكوناتو مجيع على مشتمبل التقرير يكون أن غلب كما التدقيق، زلل ادلؤسسة أعمال ونتائج

 :العامة للجمعية السنوي االجتماعه حضور ضرورة .4

 ورد ما حول ادلساعلُت استفسارات على للّرد وذلك العامة للجمعية السنوي االجتماع ػلضر أن ادلدقق على غلب

 2.ومبلِحقها ادلالية القوائم يف يف تقريره

 

 
                                                           

. 97، صمرجع سابق دحدوح، القاضي،حسُت حسُت-  1
 .97مرجع و موضوع نفسهما، ص - 2
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 :ادلهنة قانون بقواعد ادلدقق التزام ضرورة .5

 1.كمدقق بعملو يتعلق ما كل يف وسلوكها هباوآدا التدقيق مهنة قانون بقواعد يلتزم أن ادلدقق على غلب

 :حقوق المدقق الخارجي :ثانيا

 :احلقوق يف ىذه وتتمثل ادلهنية، اخلدمات بأداء ارتباطو من أساسا تنبع معينة حبقوق ادلدقق يتمتع

 :وقت أي يف التدقيق ربت ادلؤسسة ومستندات وسجبلت دفاتر مجيع على االطبلع حق .1

 يرى قد األحيان بعض يف لكن عملو، يف للبدء حضوره قبل ادلؤسسة بإببلغ ادلدقق يقوم بأن العرف جرى لقد

 اجلرد ذلك مثال البنود، بعض من وللتحقق العمل سَت على لئلطبلع وقت أي يف ادلفاجئ احلضور ضرورة ادلدقق

 احتمال يف شك لديو كان إذا وخاصة البضاعة، دلخزن ادلفاجئ اجلرد وكذلك ادلالية واألوراق للنقدية ادلفاجئ

 اإلطبلع يف احلق لو أن كما .ادلخازن أمُت أو ادلالية ادلصلحة موظفي قبل من تزوير أو غش أو تبلعب وجود

  ادلستندات، مجيع على اإلطبلع وكذلك إدارية، أو إحصائية أو مالية كانت سواء والسجبلت الدفاتر مجيع على

 2.هتاضرور يرى أخرى مستندات وأي والصادرة الواردة ادلراسبلت ومجيع األولية القيد تشمل مستندات اليت و

 

 :واإليضاحات وادلعلومات البيانات مجيع طلب حق .2

 أن وصلد التدقيق، عملية لتنفيذ هتاضرور يرى اليت واإليضاحات وادلعلومات البيانات مجيع طلب يف احلق للمدقق

 أو إيضاحات إذل ادلدقق ػلتاج قد حيث وادلستندات، والسجبلت الدفاتر على اإلطبلع حلق متمم احلق ىذا

  ذلا ليس اإلدارة أن وصلد وادلستندات، والسجبلت بالدفاتر ورد ما حول ادلوظفُت أو ادلديرين قبل من تفسَتات

 

                                                           
1

 .97، مرجع سابق، صدحدوح القاضي،حسُت حسُت-  
2

 .54-53 ص سابق، مرجع اشتيوي، السبلم عبد إدريس-  
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 حلكم مًتوك التقدير ىذا أن حيث ضرورية، غَت هناأ حبجة ادلدقق يطلبها بيانات أو إيضاحات أي منع يف احلق

 1.الشيء ضرورة عدم أو ضرورة ػلدد الذي فهو ادلدقق

 

 :والتزاماهتا ادلؤسسة موجودات ربقيق حق .3

 أن غلب ذلك إذل وللوصول ادلالية، القوائم عدالة على زلايد فٍت رأي إعطاء ىو التدقيق عملية من الغرض إن

 التدقيق، ربت بادلؤسسة وااللتزامات ادلوجودات ربقيق خبلذلا من يستطيع اليت اإلجراءات جبميع ادلدقق يقوم

 .ادلختلفة التحقق عمليات من وسبكينو للمدقق ادلهمة ىذه تسهيل ادلؤسسة إدارة على ولذلك

 

 : 2 دنج سبق ما إذل باإلضافة -

 :العامة اذليئة دعوة حق .1

 أعلل إذا ادلؤسسة، نظام يف ادلقررة ادلواعيد يف لبلجتماع العامة اذليئة دعوة اإلدارة رللس إذل يطلب أن للمدقق ػلق

 رئيس إذل يطلبوا أن رلتمعُت أو منفردين ادلدققُت أو للمدقق ػلق كما الدعوة، تلك توجيو اإلدارة رللس رئيس

 .مفيدا ذلك رأوا إذا وقت أي يف العامة اذليئة دعوة اإلدارة رللس

 :العادية وغَت العادية العامة اجلمعية اجتماعات حضور .2

 أو ،هبا قام اليت التدقيق عمليات عن تقريره لتبلوة العادية وغَت العادية اجلمعية اجتماعات حضور للمدقق ػلق

 يرسلها اليت والبيانات اإلخطارات من صورة على احلصول حق أيضا ولو بعملو، يتعلق ما كل يف نظره وجهة إبداء

 .للمساعلُت اإلدارة رللس

 

                                                           
1

 .54 ص سابق، مرجع اشتيوي، السبلم عبد إدريس-  
. 127،صمرجع سابق الرفاعي، خليل اخلطيب، خالد- 2
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 :بعزلو ادلقدم االقًتاح مناقشة .3

 أن ذلك إال عملو، من بعزلو ادلقدم االقًتاح مناقشة يف ادلدقق حق التدقيق مهنة دلزاولة ادلختلفة القوانُت تشرح دل

يف  اإلدارة رللس أعضاء بو يقوم الذي التعسفي للعزل منعا وذلك ،هبا يتمتع أن غلب اليت احلقوق من يعترب

يتم  دل إذا مسعتو وإذل إليو اإلساءة إذل ادلدقق عزل يؤدي قد وكذلك ادلال، رأس أسهم من كبَتة لنسبة امتبلكهم

 .العزل اقًتاح مناقشة يف وحقو ادلدقق دفاع إذل االستماع

 

 :ادلالية القوائم يف رأيو إبداء عن االمتناع حق .4

 عملو، أو دلزاولة ضرورية يراىا اليت واإليضاحات البيانات كافة على احلصول يستطيع ال أنو وجد إذا للمدقق ػلق

يف  رأيو إبداء عن االمتناع ادلؤسسة، قبل من ادلمسوكة الدفاتر انتظام عدم أو األخطاء من العديد ارتكاب حالة يف

 1.األسباب من سبب ألي هنابشأ رأي تكوين يستطع دل إذا ادلالية القوائم

 

 لدى المدقق الخارجي اإلثبات أدلة :مطلب ثاني

 :اإلثبات أدلةتعريف :أوال

 يعترب حقيقي معُت تأكيد أو معينة حقيقة بأن يعتقد الشخص غلعل أن ؽلكن شيء أي" بأنو اإلثبات دليل يُعّرف

 إذل استنتاج للتوصل ادلدقق، طريق عن ادلستخدمة ادلعلومات كافة ؽلثل التدقيق يف اإلثبات فدليل .حقيقي غَت أو

 2."ادلالية القوائم عليها تقوم اليت األخرى وادلعلومات احملاسبية السجبلت يتضمن وىو رأيو، عليو يتأسس

 

                                                           
1

 .127، مرجع سابق، صالرفاعي خليل اخلطيب،  خالد- 
 364 ص سابق، مرجع لطفي، أمحد السيد أمُت - 2
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 األساسية اإلجراءات أن وصلد االختبار، إجراءات باستخدام إثبات دليل إغلاد يف للمدقق الرئيسي العمل يتمثل

 وىي ادلالية، القوائم يف اجلوىرية التحريفات الكتشاف إثبات دليل على للحصول تؤدي اليت االختبارات تلك ىي

 :علا نوعُت من تتكون

 واألرصدة؛ العمليات تفاصيل اختبارات (1

 التحليلية اإلجراءات (2

 

 :اإلثبات أدلة أنواع:ثانيا

 :1صلد التقسيمات ىذه بُت من التدقيق، عملية يف اإلثبات أدلة ألنواع كثَتة تقسيمات توجد

 : و ىي :احملاسيب النظام داخل من اإلثبات أدلة -

 موازين ادلراجعة، ادلساعد، األستاذ دفًت اليومية، دفًت اإلدارة، رللس جلسات زلاضر العقود، والشيكات، الفواتَت

 يف بادلؤسسة احملاسيب النظام داخل من اإلثبات أدلة تنحصر عامة  بصفة.وغَتىا الداخلية وادلذكرات التسويات

 .ادلالية منها القوائم ذبهيز يتم اليت تلك

 :احملاسيب النظام خارج من اإلثبات أدلة -

السجبلت  فحص وادلصادقات، ادلبلحظات االستفسارات، :يف وتتمثل ادلستقل ادلدقق غلمعها األدلة ىذه

.(الرأسي والتحليل األفقي التحليل )التحليلية اإلجراءات وادلستندات،

                                                           
  176-175 ص ،2007األردن، والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة ،التطبيق و النظرية بين الحسابات مراجعة جربوع، زلمود يوسف -  1
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 :الخارجي  التدقيق في األدلة كمية في المؤثرة العوامل:ثالثا

 يف تقريره، عنو سيفصح الذي الفٍت رأيو هبا ليدعم اإلثبات، أدلة من شلكن قدر أكرب جبمع يقوم أن ادلدقق على

  :1اآليت يف حصرىا ؽلكن األدلة، كمية على مؤثرة عوامل ىناك أن إال

 :األدلة مشولية -1

دليل  يكون فقد التدقيق، موضوع العنصر طبيعة مع احلال وظروف تتناسب اليت األدلة تلك مجع ادلدقق على

 .الفحص عملية أىداف لتحقيق كايف واحد

 

 :النسبية األعلية -2

 قام ادلدقق كلما معُت، (عنصر) لبند النسبية األعلية زادت فكلما طرديا، األدلة كمية مع النسبية األعلية تتناسب

 .رأيو صحة لتدعيم األدلة من شلكن قدر أكرب جبمع

 

 :التدقيق موضوع العنصر ذلا يتعرض اليت اخلطر درجة -3

على  كان كلما ،(النقدية مثل) والتبلعب لبلختبلسات التدقيق موضوع العنصر تعرض احتماالت زادت كلما

 .األدلة من شلكنة كمية أكرب غلمع أن ادلدقق

 

 :الداخلية الرقابة أنظمة فعالية درجة -4

األنظمة  كانت كلما آخر دبعٌت والسجبلت، الدفاتر انتظام على دليل فهذا سليم داخلية رقابة نظام وجود إن

 .واالختبارات العينة وحجم األدلة كمية على ذلك انعكس كلما ودقيقة سليمة ادلطبقة

                                                           
  .47 ، ص2006 األردن،  الوراق، ،دار1ط ،والتطبيق النظرية بين الداخلي التدقيق الوردات، اهلل عبد خلف - 1
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 : األدلة على احلصول كلفة -5

التكلفة  كانت فإذا واجلهد، والوقت ادلالية التكلفة وعامل األدلة على احلصول كيفية بُت يُوازي أن ادلدقق على

 .تكلفة أقل بدائل على احلصول إذل يسعى أن ادلدقق فعلى ادلنفعة من أكرب

 

 :الفحص زلل العنصر لطبيعة األدلة مبلءمة مدى -6

عناصر  ربقيق يف الرأي لتعزيز يصلح ال قد اإلثبات أدلة من معُت نوع يتطلب العناصر بعض من التحقق إن

مناسبة  أدلة جبمع قيام ادلدقق إذل يؤدي شلا ادللموسة، لؤلصول إال يصلح ال إثبات دليل الفعلي فالوجود أخرى،

 1.الفحص زلل العنصر طبيعة مع تتبلءم أو احلال لظروف

 الشخصي ادلبٍت وحكمو ادلدقق تقدير إذل تعود بينها وادلفاضلة االعتماد ودرجة األدلة قوة مدى تقدير         إن

 ودرجة االعتماد حبجتها أقوى تعترب ادلؤسسة خارج من عليهاول احلص يتم اليت اإلثبات فأدلة وادلهارة، اخلربة على

 بنفسو أقوى ادلدقق عليها ػلصل اليت األدلة وكذلك ادلؤسسة، داخل من عليها احلصول يتم اليت األدلة من عليها

 .الغَت طريق عن عليها ػلصل اليت من

 

 :اإلثبات أدلة جمع صعوبات:رابعا

ىذه  بُت ومن احملايد، الفٍت رأيو إبداء عند عليها يركز اليت اإلثبات ألدلة مجعو أثناء مجة صعوبات ادلدقق يواجو

 :2الصعوبات صلد

 واجلهد؛ الوقت من الكثَت لبذل يقوده شلا ادلؤسسة، لدى ادلستعملة احملاسبية النظم صحة عدم (1

 خاطئة؛ نظرة التدقيق عملية إذل ينظرون هنمأل ادلوظفُت قبل من التعاون عدم (2
                                                           

. 48-47الوردات،مرجع سابق،ص  اهلل عبد خلف - 1
 .49ص مرجع نفسو، - 2
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 العمليات؛ عدد كرب بسبب اإلحصائية العينات استعمال إذل االضطرار (3

 ادلدقق؛ هبا يقوم اليت العمليات تعقد (4

 .الداخلية الرقابة نظام ضعف بسبب االختبارات نسبة تصعيد يف االستمرار (5

 

 تقرير المدقق الخارجي :مطلب ثالث

 :التقرير مفهوم:أوال

ف هبد زلايد فٍت رأي إلبداء أىبل يكون مهٍت شخص عن صادرة مكتوبة وثيقة" :عن عبارة ىو ادلدقق تقرير

 كنص عليها  ادلتعارف ادلهٍت دبعناىا االقتصادية ادلعلومات بُت التطابق درجة حول ادلعلومات مستخدمي إعبلم

 والسجبلت الدفاتر يف ادلبينة احلسابية وادلعلومات والبيانات الداخلية الرقابة ألنظمة ادلنظم االنتقادي الفحص

 فٍت رأي إبداء فهبد ادلهنية والقواعد القانونية ادلتطلبات مع يتماشى ودبا اخلارجي، ادلدقق بواسطة ادلالية والقوائم

 ادلؤسسة هتاأعد اليت ادلالية القوائم كانت إذا وما عليها، لبلعتماد وادلعلومات البيانات وصحة دقة مدى عن زلايد

 يعد ولذلك .التدقيق زلل ادلالية السنة يف أعماذلا ونتائج للمؤسسة ادلارل ادلركز عن وعادلة صادقة صورة تعطي

 وإيضاحها ومفهوم، واضح بشكل والرأي والنتائج واحلقائق البيانات ونقل اتصال وسيلة أو الوسيط التقرير

. 1يهمهم األمر الذين دلستخدميها

 

 

 

 

                                                           
 .86-85 ص ،2009 األردن، والتوزيع، للنشر صفاء  ،دار1ط ،والتأكيد التدقيق في المعاصرة االتجاهات مجعة، حلمي أمحد-  1
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 :الخارجي  المدقق تقرير ومحتويات عناصر:ثانيا

 :1يلي ما حسب ادلدقق لتقرير األساسية العناصر تعديل مت ( 13 ) رقم الدورل للمعيار طبقا

 

 :التقرير عنوان (1

 للتمييز وذلك العنوان يف "مستقل مدقق" مصطلح استخدام ويفضل مناسب، عنوان ادلدقق لتقرير يكون أن غلب

 اإلدارة رللس أو ادلؤسسة موظفي مثل أخرى، وىيئات جهات قبل من إصدارىا يتم اليت والتقارير ادلدقق تقرير بُت

 .ادلستقل للمدقق ادللزمة نفسها للشروط خاضعُت غَت آخرين مدققُت قبل من أو

 :التقرير ذلاة ادلوجو جلهةا (2

 التقرير يوجو ما وعادة احمللية، واألنظمة االرتباط شروط تطلبو ما حبسب مناسب بشكل التقرير يوجو أن غلب

 ادلالية قوائمها تدقيق يتم اليت ادلؤسسة إدارة رللس أو ادلساعلُت إذل

 

 :التمهيدية أو االفتتاحية رةقالف (3

 القوائم إعداد بأن كذلك يبُت أن وغلب وتارؼلها، بتدقيقها قام اليت ادلالية القوائم تقريره يف ادلدقق يظهر أن غلب

 .ذباىها الرأي إبداء يف فتتمثل ادلدقق مسؤولية أما ادلؤسسة، إدارة مسؤولية من ىي ادلالية

 

 :النطاق رةقف (4

 التدقيق دلعايَت وفقا سبت قد التدقيق عملية بأن التصريح عرب التدقيق عملية نطاق إذل ادلدقق تقرير يشَت أن غلب

 أن يوضح بيانا ادلدقق بتقرير النطاق فقرة تتضمن أن غلب كما الوطنية، وادلمارسات للمعايَت وفقا أو الدولية

                                                           
 .320، ص 2007 مصر، احلديث، اجلامعي ادلكتب ،الخارجية المراجعة أسس وآخرون، الصحن زلمد الفتاح  عبد-1
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 األخطاء من خالية ادلالية القوائم بأن معقول تأكيد على للحصول وذلك ونفذت، ذلا خطط قد التدقيق عملية

 :يلي ما على تشمل التدقيق أعمال أن الفقرة ىذه يف ادلدقق يذكر أن غلب كما اجلوىرية،

 ؛هتاوملحقا ادلالية بالقوائم الواردة اإلفصاحات و والقيم للمبالغ ادلؤيدة واألدلة للقرائن االختباري الفحص 

 ادلالية؛ القوائم إعداد يف ادلستخدمة احملاسبية ادلبادئ تقييم 

 ادلالية؛  القوائم إلعداد اإلدارة هبا قامت اليت احملاسبية التقديرات تقييم

 ادلالية للقوائم الشامل العرض تقييم.

 

 :الرأي إبداء رةقف (5

 1.عليها وادلتعارف ادلقبولة احملاسبية للمبادئ وفقا ادلالية القوائم عدالة يف رأيو بوضوح ادلدقق يبُت أن غلب

 

 :التقرير تاريخ (6

 موضوع للمؤسسة التقرير تسليم بتاريخ أو ،(ادليداين العمل انتهاء (التدقيق أعمال اكتمال بتاريخ التقرير يؤرخ

 .ادلالية السنة انتهاء تاريخ نفسو ىو التاريخ يكون أن ؽلكن ال أنو غَت التدقيق،

 

 :ادلدقق عنوان (7

 يتحمل ادلسؤولية الذي ادلدقق مكتب تواجد مكان ؽلثل الذي ادلوقع أو ادلدينة اسم إذل التقرير يف يشار أن غلب

 2.التدقيق عملية عن

 
                                                           

1
 .326-321 مرجع سابق،ص وآخرون، الصحن زلمد الفتاح  عبد- 
2

 .328-327مرجع نفسو، ص - 
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 :ادلدقق توقيع (8

 بذكر التوقيع يُقرن أن على كليهما، أو للمدقق الشخصي باالسم أو التدقيق، مكتب باسم التقرير يوقع أن غلب

 ."خارجي مدقق" أو "قانوين زلاسب" عبارة

 :1وىي التقرير ؼلص فيما ادلدقق قبل من هتامراعا غلب الشكلية االعتبارات بعض ىناك سبق ما إذل باإلضافة

 غَت وادلفردات الكلمات عن واالبتعاد معٌت، من أكثر ربمل ال وعباراتو واضحة التقرير لغة تكون أن 

 ادلفهومة؛

 التدقيق؛ موضوع للمؤسسة والدعاية الود عبارات استخدام عن االبتعاد 

 العادية الرسائل يف كما االختتام بعبارات وختامو بالتحية التقرير بداية عدم. 

 

 :التقارير أنواع:ثالثا

 :يلي فيما تتمثل متعددة لزوايا وفقا تقسيمها وؽلكن ادلدقق، يعدىا اليت التقارير من متعددة أنواع ىناك

 

 :نشرىا عدم أو نشرىا حيث من (1

 :2إذلو تنقسم 

 

 وال ادلدقق مع عليها االتفاق يتم خاصة، دبهام ترتبط اليت التقارير وىي :خاصة أو منشورة غير تقارير 

 تقييم أو عنها، ادلسؤولُت وربديد فيها االختبلسات الكتشاف ادلخازن عمليات تدقيق مثل تنشر،

 من للتأكد معينة عملية مستندات فحص أو التأمُت هبا، مؤسسات دلطالبة احلريق عن الناذبة اخلسائر
                                                           

 29 ص سابق، مرجع اشتيوي، السبلم عبد إدريس  - 1
 102 ص سابق، مرجع الرفاعي، خليل اخلطيب، خالد  -2
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 التقارير ىذه ربتاج وال فيها، حدثت اليت التزوير عمليات اكتشاف أو البلزمة ادلستندات مجيع توافر

 .هبا القيام ادلدقق كلفت اليت اجلهة هتم  هناأل النشر لعملية

 

 أو ادلالية القوائم حول التقرير مثل متعددة، جهات هتم اليت العامة التقارير وىي :عامة أو منشورة تقارير 

 .القانون دلتطلبات وفقا تعد تقارير وىي ادلساعلة، مؤسسات يف ادلال رأس أسهم زيادة لنشره ادلدقق تقرير

 

 :ادلعلومات من زلتوياهتا حيث من (2

 :1إذلو ىي تنقسم 

 العادل، بلدان معظم يف موحدة بصورة عليو ادلتعارف ادلختصر العادي التقرير وىو :القصير التقرير 

 وفقرة وأغراضها، التدقيق عملية مشولية مدى فيها يبُت اليت النطاق فقرة :فقرتُت أو جزأين من ويتكون

 التقرير من النوع ىذا ويستخدم ككل، ادلالية القوائم حول الفٍت رأيو بإبداء ادلدقق فيها يقوم واليت الرأي

 .الثالث للطرف ادلعلومات لتوصيل اخلارجي التدقيق ألغراض

 يف  ذكرىا يرد ال أمور يشرح وألنو اخلارجي، التقرير عن لتمييزه التسمية ىذه وتأيت :المطول التقرير

 .فقط األمور ىذه إذل إشارة أو تلميحات شكل يف صلدىا ذكرت وإن القصَت، التقرير

 وال اإلدارة، سوى هتم ال معلومات على ػلتوي ألنو فقط لئلدارة ويقدمو التقارير من النوع ىذا بإعداد ادلدقق يقوم

 أن إذل ونشَت .القوائم تلك بنود بعض لوضع معمق وشرح إحصائية قوائم على الحتوائو ادلالية، القوائم على تؤثر

 2.كليهما أو أحدعلا ينشر فقد وىذا واحدة، ادلطول والتقرير القصَت التقرير إعداد يف ادلتبعة التدقيق معايَت

 
                                                           

 .94 ص، 2004، األردن للنشر، وائل ،دار2 ط،والعملية النظرية الناحية :الحسابات تدقيق علم اهلل، عبد أمُت خالد  - 1
2

 .95 ،مرجع سابق، صاهلل عبد أمُت  خالد- 
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 :الرأي إبداء حيث من (3

 يعٍت التدقيق، بعملية القيام نتيجة إليها يتوصل اليت النتائج الختبلف تبعا ادلالية القوائم يف ادلدقق رأي اختبلف إن

 خبصوص إليها يتوصل واليت للمدقق الشخصية األحكام مع منها كل يتفق الرأي إبداء تقارير من أنواع وجود

 على العرف جرى وقد التدقيق، ربت للمؤسسة األعمال ونتائج ادلارل للمركز ادلالية القوائم سبثيل عدالة مدى

 :وىي ادلدقق تقرير يف اآلراء من أنواع أربعة إصدار

 

 غَت أي نظيف ادلدقق رأي يكون التقرير ىذا يف :تحفظات بدون -المقيد غير - النظيف التقرير 

 قيامو أثناء اقًتاحات أو مبلحظات أي ادلدقق غلد ال عندما الرأي ىذا ويصدر ربفظات، وبدون مقيد

 كّون ادلدقق وأن ادلؤسسة، لواقع شلثلة األخَتة ىذه أن أي ادلالية، القوائم صحة على تؤثر التدقيق بعملية

 .عليها ادلتعارف للمعايَت وفقا التدقيق بعملية قيامو بعد الرأي ىذا

 :1التالية الشروط كافة توافرت إذا ادلتحفظ غَت النظيف تقريره ادلدقق ويصدر

 ادليداين العمل دبعايَت الوفاء من يتأكد حىت صبلحية وذات كافية إثبات أدلة على ادلدقق حصول -

 للتدقيق؛

 عليها؛ ادلتعارف احملاسبية للمبادئ جوىرية سلالفات وجود عدم األدلة أثبتت -

 السنوات بُت مقارنات عمل إمكانية على تؤثر أن هناشأ من واليت ىامة زلاسبية تغَتات أي ربدث دل  -

ادلختلفة؛  ادلالية

 وإزالة إزالتها أو تقديرىا اإلمكان يف يكن دل التأكد، وعدم الشك هبا ػليط ىامة ظروف أي وجود عدم -

 .التدقيق تقرير تاريخ يف آثارىا

                                                           
 .103، ص2009 األردن، والتوزيع، للنشر الراية دار،2ط ،والتدقيق الحسابات مراجعة سواد، توفيق زاىرة - 1
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 رأي إبداء ؽلكنو ال أنو نفسو ادلدقق غلد قد احلاالت بعض يف :(المقيد التقرير)بتحفظات  التقرير 

 باالمتناع لو يسمح وضع يف ليس أنو غلد الوقت نفس ويف ادلالية، القوائم على ربفظ بدون أي نظيف

 سبثل ادلالية القوائم بأن رأيو بإبداء ادلدقق يقوم احلاالت ىذه يف معاكس، رأي إبداء أو الرأي إبداء عن

 فقرة بُت تأيت توضيحية فقرة يف والقيود التحفظات مع لكن ادلؤسسة أعمال ونتائج ادلارل ادلركز بعدالة

 1(منخفضة نسبية أعلية التحفظات ذلذه ما تكون غالبا) .الرأي إبداء وفقرة النطاق

 

 الوضع سبثل ال هنابأ ادلالية، القوائم حول ادلدقق رأي صلد التقرير ىذا يف :المعاكس أو السالب التقرير 

 ىذا مثل إلصدار ادلؤدية األسباب بيان مسؤولية ادلدقق على وتقع أعماذلا، نتيجة وال للمؤسسة احلقيقي ادلارل

. الرأي وذكرىا

 

 التدقيق إجراءات أي (واختباراتو فحصو بعمليات ادلدقق يقوم عندما :الرأي إبداء عن االمتناع تقرير) 

 أن إال عليو فما احملايد، الفٍت لرأيو أساسا وين لتك وإثباتات أدلة ذبميع ذلك خبلل من يستطيع وال

 إعطاء يستطيع ال بأنو الرأي إبداء فقرة يف ويذكر التدقيق، ربت ادلالية القوائم على رأيو إبداء عن ؽلتنع

 2.رأيو إبداء عن ؽلتنع جعلتو اليت األسباب مجيع يذكر على أن القوائم، تلك حول رأيو

 

 

 
                                                           

 .341 ص سابق، مرجع وآخرون، الصحن زلمد الفتاح عبد   -1
 .114-113 ص سابق، مرجع سواد، توفيق زاىرة  -2
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 :الخارجي المدقق تقرير أهمية:رابعا

على  تقريره خبلل من ادلدقق يبديو الذي الرأي لنوع كبَت تأثَت وجود احملاسبية الدراسات من العديد أثبتت قد

 التدقيق تقرير أعلية تلخيص وؽلكن .ادلالية األوراق سوق يف األسهم وأسعار ادلالية األوراق يف ادلعامبلت حجم

 :1يلي فيما ادلؤسسة يف ادلصلحة أصحاب وجلميع للمدقق نفسو

 إصلازه على وادلؤشر التدقيق لعملية النهائي ادلنتج باعتباره نفسو، للمدقق خاصة أعلية لو التدقيق تقرير (1

 يف ادلصلحة ألصحاب احملايد الفٍت رأيو لتوصيل للمدقق وأداة عليها، ادلتعارف التدقيق وفقا دلعايَت لعملو

 التدقيق عملية جودة على يؤثر شلا هتااحتياجا تعكس واليت أفعاذلم ردود من وبالتارل االستفادة ادلؤسسة،

 ككل؛

 وذلك القانونية، ادلدقق مسؤولية لتحديد إليها وع الرج غلب واليت ادلكتوبة الوثيقة دبثابة ادلدقق تقرير يعترب (2

 واليت جملتمعا أمام ادلهنية مسؤوليتو وكذلك إعلال، أو تقصَت وجود نتيجة مدنيا أو جنائيا حالة مساءلتو يف

 ادلهنة؛ آداب وسلوك قواعد تنظمها

 كانت أن سواء ادلال سوق يف للمتعاملُت مضافة قيمة للمؤسسة ادلالية القوائم على ادلدقق تقرير ػلقق (3

 يف يساعدىم الذي ادلدقق رأي خبلل من األفراد، والدائنُت ادلستثمرين أو ادلقرضُت أو مؤسسات مالية

 ؛هتمقرارا ازباذ يف عليها االعتماد ودرجة ادلالية، القوائم يف ونوعية ادلعلومات جودة مدى ربديد

ادلوارد  إدارة يف هتادبسؤوليا التدقيق زلل بادلؤسسة العليا اإلدارة وفاء مدى عن مؤشرا يعطي ادلدقق تقرير إن (4

 ادلنظمة والتشريعات واللوائح بالقوانُت التزامها ومدى ادلبلك عن وكيبل باعتبارىا للمؤسسة، االقتصادية

2.ألنشطة ادلؤسسة

                                                           
 .316 ص  ، سابقوآخرون، مرجع الصحن زلمد الفتاح عبد-  1
2

 .316 ص  ، مرجع و موضوع نفسهما- 
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 لنظام االنتقادية الدراسة عن عبارة ىو  اخلارجيالتدقيق أن إذل توصلنا الفصل ىذا يف لو تطرقنا ما خبلل   من

 مدى حول احملايد الفٍت رأيو تقدمي هبدف وذلك مستقل، مهٍت طرف من ادلؤسسة يف بو ادلعمول الرقابة الداخلية

 .ادلؤسسة إدارة طرف من إعدادىا يتم واليت ادلالية صحة القوائم

 

زلل  للمؤسسة الداخلية الرقابة نظام وتقييم بدراسة يستهل فهو مهنتو دبمارسة قيامو وعند اخلارجي ادلدقق       إن

أدلة  وغلمع الضعف نقاط على يركز أنو صلد حيث النظام، ذلذا والضعف القوة نقاط يستخرج حىت وىذا التدقيق

 اإلثبات جلمع أدلة عدة أدوات يستعمل ادلدقق أن وصلد .ادلالية صحة القوائم مدى حول برأيو يدرل حىت اإلثبات

نظام  ادلصادقات، احلسابية، الدقة ادلكتوبة، تصرػلاتال ادلختلفة، ادلستندات الفعلي، الوجود :منها

 .اخل.....ادلقارنات
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 على ساعدىا كما مؤسسة، والتنمية لكل التقدم ربقيق يف كبَت بقدر دبساعلتو ىاما دورا التدقيق يلعب أصبح

 جلميع احلسن السَت وضمان داخلها ومتابعة األداء ألنشطتها العادي السَت خالذلا من تتابع قوية رقابية أنظمة تبٍت

 .الوظائف

 حىت تضمن وىذا التنظيمية، مستوياهتا سلتلف يف الرقابة سبارس فهي جيد بأداء تتميز أن ادلؤسسة تستطيع وحىت

 وربسُت وربقيق الرقابة مسؤولية عليهما تُلقى الداخلي وادلدقق التسيَت مراقب كان سبق ففيما فيها، اجليد األداء

 تقييم مهما يف دورا يلعب اخلارجي ادلدقق أصبح التدقيق مهنة يف التطورات إذل وبالنظر حاليا لكن األداء، فعالية

 .فعاليتو وربقيق األداء وربسُت

 ثالثة إذل نقسم ىذا الفصل أن ارتأينا التدقيق اخلارجي و فعاليتو يف ادلؤسسة أعلية مدى إذل أكثرو للتعرف 

  :كاأليتمباحث وكانت 

  ادلالية القوائم  فعالية التدقيق اخلارجي على  :أولمبحث  -

  التدقيق اخلارجي على نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة تأثَت :مبحث ثاين -

  يف ادلؤسسة األداء التدقيق اخلارجي على فاعلية تأثَت:مبحث ثالث  -
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 المالية القوائم على فعالية التدقيق الخارجي : أول مبحث

 المالية القوائم ماهية : أول مطلب

 القوائم المالية تعريف :أوال

 على يطرأ تغيَت وكل صلاعتو و للكيان ادلالية الوضعية وفية بصفة تعرض أن غلب اليت1 ادلالية الكشوف تلك ىي

 ادلالية السنة إقفال تاريخ من أشهر 4 أقصاه أجل يف وتعد ادلسَتين مسؤولية ربت تضبط ادلالية، كما حالتو

 إذل اإلشارة وذبدر السابقة، ادلالية السنة مع مقارنات بإجراء تسمح ادلالية معلومات الكشوف توفر احملاسبية،

 2.الوطنية بالعملة ادلالية الكشوف عرض إلزامية

 المالية القوائم خصائص : ثانيا

  :قابلية الفهم -1

 ازباذ أساليب القرارات اليت يتخذوهنا و أنواع و ىذا االختالف يكمن يف  بُت متخذي القرارىناك اختالف كبَت

   و يف قدرهتم على تشغيلها،   اليت ميكنهم احلصول عليهاأوالقرارات ادلستخدمة، و يف ادلعلومات ادلتاحة لديهم 

 تكون ىناك عالقة ربط بُت ادلستخدمُت و القرارات اليت يتخذوهنا و ىذه أنو لكي تكون ادلعلومات مفيدة غلب 

 ذو ادلعرفة ادلعقولة األفراد حيث غلب تقدمي معلومات مفيدة لكي يستطيع العالقة تكمن يف قابلية الفهم،

 بعُت االعتبار اذباىات األخذ االقتصادية و احملاسبية فهمها و القدرة على استخدامها، كما ال بد باألنشطة

 ألغراض تقارير سلتلفة إصدارمتخذي القرارات و مستوياهتم لتكون ادلعلومات احملاسبية مفهومة و ىذا ما يربر 

 3.متنوعة

                                                           
  74، اجلريدة الرمسية عدد2007 نوفمرب 25 ادلتضمن النظام احملاسيب ادلارل، ادلؤرخ يف 07/11حسب القانون اجلزائري رقم-  1
. نفس القانون- 2
 26،ص2000، االسكندرية،مصر،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،سمير كامل محمد، المحاسبة الماليةوصفي عبد الفتاح ابو ادلكارم، -  3
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  :ادلالءمة -2

 كان يتعلق بازباذ قرارات تنبؤية إن تكون ادلعلومات احملاسبية ذات عالقة بالقرار و ذلا دور يف ازباذه سواء أن أي

 تصحيحا أو تأكيدا سبثل إهنا أو" القيمة التنبؤية للمعلومات" السابقة، احلالية و ادلستقبليةاألحداثعن نتائج 

و لكي تكون "القيمة االسًتجاعية للمعلومات" للنتائج عن طريق مقارنة النتائج الفعلية مع ما كان متوقعا

 كانت غَت مؤثرة فتعترب ىذه ادلعلومات غَت إذا أما تكون مؤثرة يف القرار، أنادلعلومات احملاسبية مالئمة غلب 

 1. النسبيةبأعليتها ادلعلومات بطبيعتها و تتأثرمالئمة ذلذا القرار، و 

  ":ادلصداقية" ادلوثوقية  -3

 كانت إذا تكون موثوقة و يعتمد عليها، و سبتلك ادلعلومات خاصة ادلوثوقية أنحىت تكون ادلعلومات مفيدة غلب 

 ادلستخدمُت االعتماد عليها كمعلومات تعرب بصدق عما بإمكان اذلامة و التحيز، و كان األخطاءخالية من 

 2. تعرب عنوأن من ادلتوقع أو تعرب عنو  أنيقصد 

  :القابلية للمقارنة -4

   يكون ادلستخدمون قادرين على مقارنة القوائم ادلالية للمؤسسة عرب الزمن لتحديد و تقييم مركزىا ادلارل أنغلب 

 األثر يكون باستطاعتهم مقارنة القوائم ادلالية للمؤسسات ادلختلفة، فعملية قياس و عرض أن، كما غلب أدائهاو 

          ثابت ضمن ادلؤسسة و عرب الزمن لتلك ادلؤسسةأساس تتم على أنادلارل للعمليات ادلالية ادلتشاهبة غلب 

و للمؤسسات ادلختلفة، و من خالل ىذه اخلاصية يتعرف ادلستخدمون عن السياسات احملاسبية ادلستخدمة يف 

 3.أثارىا تغَتات يف ىذه السياسات و أي القوائم ادلالية و عن إعداد

                                                           
 .43،ص 2006، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر،معايير التقارير المالية الدوليةطارق عبد العال محاد، -  1
 .45مرجع نفسو ، ص -  2
 .27وصفي عبد الفتاح ابو ادلكارم، مسَت كامل زلمد، مرجع سابق،ص -  3
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 القوائم المالية أهداف :ثالثا

 القوائم ادلالية للمؤسسة يرتكز يف عرض ادلعلومات ادلتعلقة بادلوقف ادلارل و نتائج إصداراذلدف الرئيسي من 

 و التغَتات يف ادلركز ادلارل من اجل استخدام ىذه ادلعلومات يف ازباذ بعض القرارات االقتصادية األعمال

دلستخدمي ىذه القوائم 

 1: يف العناصر التاليةاألىدافو ميكن تلخيص بعض ىذه 

سواء كان النشاط "  عن نتيجة النشاط الذي قامت بو الوحدة االقتصادية خالل الفًتة ادلاليةاإلفصاح -

 .و البنود اليت تؤثر يف عملية ربديده"  عرضياأوجاريا 

 او اإلغلاز ميكن أي دلستخدمي القائمة، أعلية بنود غَت ذات إلغاء أو حذف إمكانيةتتيح القائمة  -

 .التفصيل حسب الغرض و االستخدام

، األستاذ الفنية يف احملاسبة و قواعد القيد و الًتحيل حلساب بالنواحي اإلدلامال تتطلب من مستخدميها  -

         بقواعد التسجيلاإلدلام و اخلسائر فهما حسابان فنيان يتطلبان األرباحبعكس حسايب ادلتاجرة و 

 .و الًتحيل حىت ميكن فهم داللة البيانات اليت تظهر هبما

     عملية التحليل ادلارل من خالل العالقات ادلرابطة بُت العديد من البنود اليت ربتويهاإجراءادلساعدة يف  -

 .و بصورة مفهومة و سهلة االستخدام من قبل احمللل ادلارل

 

 

 

                                                           
 .28، ص2000، ارباد ادلصار العربية، بَتوت، لبنان، قواعد اعداد و تصوير القوائم المالية للبنوكمسَت زلمد الشاىد، طارق عبد العال محاد،-  1
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 عرض القوائم المالية :مطلب ثاني

 :عناصر القوائم ادلالية -1

 ادلالية الكشوف القانون ىذا تطبيق رلال يف تدخل اليت الكيانات تعد:مايلي25ادلادة  حسب07/11 قانون نص

 األموال تغَتات جدول اخلزينة، سيولة جدول النتائج، حساب ادليزانية، الصغَتة، الكيانات عدا بالكيانات  اخلاصة

 .النتائج بوحسا ادليزانية عن مكملة معلومات ويوفر ادلستعملة احملاسبية والطرق يبُت القواعد ملحق اخلاصة،

 ادلركز قائمة توفر ،1للمؤسسة ادلارل للوضع عاكسة مرآة ىي العامة بادليزانية كذلك تعرف : المالي المركز قائمة

 أو شلتلكات من لديها ما األخَتة ذلذه فتبُت للمنشأة، ادلارل ادلركز قوة أو متانة مدى عن مفيدة ادلارل معلومات

 أو ربح من العمليات نتيجة أثر ،تظهر2الغَت إذباه أو ادلالك قبل من سواء إلتزامات عليها من وما موجودات

 ؛3ادللكية وحقوق اإللتزامات و األصول على عناصر احملاسبية الفًتة خالل خسارة

 تكون ما غالبا وىذا معينة زمنية فًتة على اإلقتصادية الوحدة أو ادلنشأة عمليات يصف : النتائج حساب قائمة

 الزبائن؛ عند النقد ربصيل عند وليس ادلبيعات حدوث اإلعًتاف هبا عند يتم والتكاليف اإليرادات سنة مالية، فًتة

 وأ العمليات نتيجة أي ادلنشأة، إدارة أعمال نتيجة تبُت الدخل، بقائمة كذلك يسمى فإنو آخر تعريف ويف

ادلساعلُت بُت  وحقوق  وادلطلوباتاألصول على طرأت اليت التغَتات كل وليس بعض تفسَت يف األنشطة التشغيلية

  4.لألرباح اإلستحقاق مفهوم أساس على الدخل قائمة تعريف ويبٌت ،(وأخرىا مدة ميزانية أول)متتاليتُت  ميزانيتُت

 

                                                           
 اجلزائرية االقتصادية وادلؤسسات الدولية احملاسبة معايَت عنوان ربت وطٍت  ملتقى،"((IAS1اجلديد ادلارل احملاسيب النظام ظل يف ادلارل ادلركز قائمة" الرحيم، عبد ليلى لدرع،  خدغلة1

 05 .ص ، 2010 ماي 26 و 25 يومي أىراس، سوق اجلامعي ادلركز ،التسيَت وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم معهد التطبيق، و التوافق متطلبات
 169 . ص ، 2007 عمان، وائل، دار ،4ط ،المالية المحاسبة مبادئ مطر،  زلمد2
 .11 ص ،2006، ادلكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، تحليل القوائم المالية الغراض االستثمارالدىراوي،  الدين كمال  3
4

 .56، ص2003،ادلكتب العريب احلديث، االسكندرية، 5، طاالدارة المالية مدخل تحليلي معاصرمنَت ابراىيم ىندي،  
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 بالتارل و ادلؤسسة، يف االختالفات لشرح والنهائية الكاملة التوليفة من حالة ىو : الخزينة سيولة جدول قائمة

، الفًتة خالل النقدية التدفقات على تؤثر اليت)النقدية  ادلخصصات(وادلصروفات)السيولة مصادر(مقبوضات  ػلدد

 تلك ، هتدفاحملاسبية الفًتة خالل النقدية وادلدفوعات للشركة النقدية ادلقبوضات حول معلوماتكما يوفر 

 أو استثمارية أو تشغيلية كانت سواء ادلختلفة لألغراض واخلارجة الداخلة النقدية التدفقات إظهار إذل القائمة

 1سبويلية؛

 2:حيث يعد جدول تدفقات اخلزينة بطريقتُت 

 جدول وعلى ادليزانية وعلى تائجنال حسابات جدول على تعتمد اليت السفلية الطريقة ىي مباشرة الغَت الطريقة -

 يف حدث الذي التغَت لنا يفسر السابقة، الثالث الدورات عن الناذبة التغَتات مجع األموال اخلاصة، تغَتات

 .سلبا أو إغلابا ادلؤسسة

 سواء والتسديدات التحصيالت من تنطلق لكن ادلباشرة غَت الطريقة يف ادلضمون نفس ىي :ادلباشرة الطريقة -

 العمليات أو اإلستثمار على التنازل أو كاحليازة باإلستثمار ادلتعلقة أو وادلوردين كالزبائن ادلتعلقة باإلستغالل

 إخل؛...... ادلال رأس من الرفع القروض، تسديد إقًتاض، بالتمويل، ادلتعلقة

 

 بنود إذل إضافة الفًتة وبداية الفًتة آخر بُت ادللكية حلقوق تسوية تتضمن : الخاصة األموال تغيرات قائمة

 بعض عن معلومات لنا توفر الدخل، قائمة يف تظهر وال ادللكية حقوق من جزء تعترب اليت واخلسائر ادلكاسب

 إستخدمت إذا إال تذكر فائدة ذات تكون ال سوف ادلعلومات ىذه أن إال ادلركز ادلارل، عناصر يف التغَت مصادر

 3األخرى؛ القوائم ادلالية يف الواردة ادلعلومات مع جنب إذل جنبا

                                                           
. 56 صمرجع سابق،منَت ابراىيم ىندي، -  1
. 189، ص2008-2007، اطروحة دكتوراه، اجلزائر، "التوجو اجلديد ضلو معايَت االبالغ ادلارل الدولية"صالح حواس، -  2
 .213، ص1990ذات السالسل للطباعة و النشر و التوزيع، الكويت، ، 1 ط،نظرية المحاسبةعباس مهدي الشَتازي، -  3
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 احملاسبية للسياسات ملخصا ويشمل ادلالية القوائم يف عرضو مت دلا إضافية معلومات يتضمن : الملحق

 وأي الطارئة واألصول اإللتزامات عن إلفصاحات وإضافة ادلالية القوائم ببنود تتعلق أخرى تفسَتية ومالحظات

 1.األعمال ادلارل ونتيجة ادلركز حبقيقة تتعلق أخرى بنود

 

 المالية القوائم مستخدمو :ثانيا

 لتلك استخداماهتم أغراض تتنوع كما ، ادلالية القوائم تقدمها اليت ادلعلومات من ادلستفيدة األطراف تتعدد

األطراف  ومن. أخرىلتنوع قراراهتم ادلبنية بناء على تلك ادلعلومات ادلقدمة من جهة  وذلك وفقا ادلعلومات

 2:صلد ادلالية القوائم معلومات من وادلستفيدة ادلستعملة

 أو باإلستثمار اإلحتفاظ أو الشراء قرار إزباد على تعينهم دلعلومات ادلستثمرون ػلتاج : المستثمرون (1

 توزيع على اإلقتصادية الوحدة قدرة تقييم على تعينهم اليت بادلعلومات يهتمون أن ادلالك كما البيع،

 األرباح؛

 

 سداد على اإلقتصادية الوحدة مقدرة ربديد على تساعدىم اليت بادلعلومات ادلقرضون يهتم : المقرضون (2

  اإلستحقاق؛ ادلتعلقة هبا عند قروضهم والفوائد

 

                                                           
، ادللتقى الدورل حول النظام احملاسيب ادلارل يف ظل ادلعايَت احملاسبية "اثر تطبيق النظام احملاسيب ادلارل اجلديد على عرض القوائم ادلالية"منور اوسرير، زلمد رلرب، مداخلة بعنوان -  1

. 4، ص2010 جانفي 18و 17، معهد العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، ادلركز اجلامعي بالوادي، يومي "ذبارب و افاق"الدولية
 15 . ص ، 2009 اإلسكندرية، الفٍت، للتجليد اذلناء دار المالية، القوائم وتحليل المحاسبة ،بدوي عباس زلمد-  2
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 من سبكنهم اليت بادلعلومات اآلخرون والدائنون ادلوردون يهتم : اآلخرون التجاريون والدائنون الموردون (3

 ادلرتبطة بادلعلومات فإهنم يهتمون عند االستحقاق وبتارل ستدفع ذلم ادلستحقة ادلبالغ إذا كانت ما ربديد

 اإلقتصادية؛ بالوحدة اإلئتماين بادلركز

 

 معها ادلدى طويل إرتباط ذلم يكون عندما خصوصا ادلنشأة بإستمرارية ادلتعلقة بادلعلومات  هتتم:العمالء (4

 ؛هتمإحتياجا توريد يف اإلعتماد عليها أو

 

 دفع على ادلنشأة قدرة معرفة أجل من ادلنشأة ورحبية بإستقرار متعلقة معلومات إذل حباجة ىم : العاملون (5

 1 العمل؛ فرص وتوفَت التقاعد منافع التعويضات ، ادلكافآت،

 

 كما اإلقتصادية، الوحدة أنشطة وبتارل ادلوارد توزيع  هتتم بعملية:ومؤسساتها ووكاالتها الحكومات (6

 تلك إستخدام وكذلك الضريبية، السياسات وربديد األنشطة، ىذه تنظيم أجل معلومات من يتطلبون

 ؛ أخرى وإحصاءات القومي إلحصاءات الدخل كأساس ادلعلومات

 
 تفيد أن ادلالية للقوائم ميكن كما سلتلفة، بطرق اجلمهور قرار على اإلقتصادية الوحدات تؤثر : الجمهور (7

 .أنشطتها وتنوع ؤسسةادل ظلاء يف احلديثة والتطورات اإلذباىات حول دبعلومات اجلمهور بتزويدىم

 

                                                           
 اإلقتصادية العلوم ، معهد" ادلستقبل ورىانات ... الواقع " اإلسالمي االقتصاد حول األول الدورل ادللتقى ،"اإلسالمية ادلالية احملاسبة ادلعايَت حسب ادلالية القوائم  "مرازقة، صاحل-  1

 .8ص تاريخ، بدون بغرداية، اجلامعي ادلركز التسيَت، وعلوم والتجارية
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 التدقيق الخارجي على القوائم المالية تأثير :مطلب ثالث

 حالة ويف. ثانويا أصبح احلارل الوقت يف انو إال ذاتو حد يف غاية والتزوير الغش أعمال إكتشاف كان القدمي يف

 .القانون ػلدده ما حسب عنها يبلغ أن غلب وتزوير، غش ألعمال إكتشاف ادلراجع

 

 ذبدر ادلالية، القوائم تقدمها اليت الصادقة الصورة على يؤثر الذي والتزوير الغش تأثَت ولتفادي ادلنطلق ىذا من

 وقيمتها ادلعنية ادلعلومات فعالية زيادة يف تتمثل للمؤسسة مضافة قيمة خلق ىو ىدفو دققادل أن عمل إذل اإلشارة

 احملاسبية البيانات وسالمة دقة من والتأكد ادلالية القوائم مصداقية حول واحملايد رأيو الفٍت خالل من اإلستعمالية

 ادلالية القوائم جودة ربسُت يف اخلارجي ادلراجع يلعبو الذي الدور احملوري يتضح وبتارل،1ادلؤسسة دفاتر يف ادلثبتة

 من مصداقيتها و احًتامها للمعايَت و القوانُت التأكد حلساباهتا دبا ميكنو من الدقيق فحصو عرب بادلؤسسة اخلاصة

 والتزوير والتحريف األخطاء مناجلاري العمل هبا و جعلها بالتارل تعكس صورة وفية لواقع ادلؤسسة كوهنا خالية 

 الضوء األخَتة دبثابة ىذه تعترب حيث باجلودة، عليو يصطلح ما وىذا وبواقعية تضخيم دون وموضوعة والغش

متخصصا  إلعتباره دققادل يف )ادلالية القوائم مستعملو (ىؤالء يضعها اليت الثقة عن الناتج القرار دلتخذي األخضر

 يف يظهر وتأثَتىا ادلدروسة، ادلعلومات حقيقة على التأثَت يف لو مصلحة ال إذ لعملو إتقانو ومدى ونزيها، ومؤىال

 2 .ادلعلومات ىاتو على ادلستعملون فيها يعتمد اليت القرارات أو نتائج اإلجراءات ربديد

 اليت يقوم هبا ادلدقق اخلارجي، و ذلك من خالل الفحص األعمال أىم        يعد التدقيق يف القوائم ادلالية احد 

 على القوائم ادلالية إدخاذلا كانت مناك تعديالت مهمة يتعُت إذاو التدقيق يف القوائم ادلالية للمؤسسة لتحديد ما 

 3.لكي تتفق مع معايَت احملاسبة ادلتعارف عليها

                                                           
. 24، ص2008، دار احملمدي العامة، اجلزائر، التدقيق االداري و تاهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائرعبد الرمحان بابنات، ناصر دادي عدون، -  1
. 16-15مرجع نفسو، ص-  2
 .9، ص2007 ، االسكندرية ،مصر، الدار اجلامعية، 1، جالقياس و االفصاح المحاسبيعبد الوىاب، -  3
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 : تستوفيها العناصر التاليةأن جلية عل القوائم ادلالية ميكن آثارو للتدقيق اخلارجي 

 كانت القوائم ادلالية قد إذا فيما الرأي إبداء ىدف تدقيق القوائم ادلالية ىو سبكُت ادلدقق اخلارجي من إن -

 . التقارير ادلالية ادلطبقإعداد إلطار، يف كافة جوانبها اذلامة، طبقا أعدت

 تعديالت جوىرية على إجراء إذليؤكد ادلدقق اخلارجي من خالل عملية تدقيق القوائم ادلالية عدم احلاجة  -

 ادلدقق يف ىذه احلالة لن أنالقوائم ادلالية لكي تتماشى مع معايَت احملاسبة ادلتعارف عليها، شلا يعٍت 

 الذي يتم إبداؤه عند التدقيق يف القوائم ادلالية، و انو يقتصر يف تقريره على الرأي مثل ىذا إذليتوصل 

 .بيان نتيجة التدقيق فقط

 من التأكد عمليات إطار و ذلك كما ىو معرف يف التأكديعترب التدقيق للقوائم ادلالية مهمة من مهام  -

 1.صحة القوائم ادلالية الصادرة من طرف ادلؤسسة

 فٍت زلايد يف القوائم ادلالية ككل يظهر بعدل ادلركز رأي إبداء اذلدف من تدقيق القوائم ادلالية و ىو إن -

 خالل األموال و مصادر و استخدام أعماذلاادلارل للمنشاة كما ىو عليو يف هناية الفًتة احملاسبية، و نتائج 

 للمعلومات اليت ربتوي عليها القوائم ادلالية، و وفقا دلعايَت اإلفصاحتلك الفًتة، بناء على كفاية العرض و 

و تتفق مع متطلبات نظام ادلؤسسات و النظام .ؤسسةاحملاسبة ادلتعارف عليها ادلالئمة لظروف ادل

 2. و عرض القوائم ادلاليةبإعداد للمؤسسة فيما يتعلق األساسي

 

 :يلي ما إذل ادلالية القوائم ومراجعة فحص أعلية وترجع

 للشركة؛ ادلارل وادلركز النشاط نتيجة إلظهار الرئيسية األداة ادلالية القوائم تعترب -

                                                           
. 70، ص2003، مصر، الدار اجلامعية، مشاكل المراجعة في اسواق راس المالامحد صالح عطية،  - 1
 .15، ص2003، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، المرجعة و تدقيق الحساباتزلمد هتامي طواىر، مسعود الصديقي، -  2
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 على توزيع أرباح إمكانية مدى ربديد وبالتارل وخسائر، أرباح من النشاط نتيجة ادلالية القوائم وتظهر توضح -

 وعمال؛ إداريُت من ذلك يف احلق ذلا اليت األطراف سلتلف من وغَتىم ادلساعلُت

 اليت النتائج دراسة وربليل طريق عن السنة خالل الشركة أداء تقييم رلال يف الشركة إدارة ادلالية القوائم تساعد -

 ربتويها؛ اليت والبيانات تظهرىا

 سابقا؛ ذلا مت التطرق سلتلفة رلاالت يف مستخدميها من ادلتعددة األطراف باىتمام ادلالية والتقارير القوائم ربظى -

 متتالية وبالتارل سنوات لعدة الشركة لنفس ادلقارنات إجراء عملية يف ادلالية والتقارير القوائم ىذه تصلح -

 القرارات؛ من العديد ازباذ يف تفيد ىامة ومؤشرات نتائج استخالص

 األداة الرئيسية أهنا خالل من اخلارجية بالبيئة للشركة الرئيسية اإلتصال وسيلة ادلالية والتقارير القوائم تعترب-

 األوراق يف ادلال وادلتعاملُت سوق احتياجات بتلبية يتعلق ما أعلها ومن البيانات، دلختلف احملاسيب لإلفصاح

 1.ادلالية

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، رللة دراسات العلوم "دراسة ربليلية ناقدة دلدى انسجام واجبات و مسؤوليات مدققي احلسابات يف القوانُت االردنية مع معايَت التدقيق الدولية"، علي عبد القادر ذنيبات-  1
 .27، ص2004،  االردن، 1االدارية، العدد 
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 التدقيق الخارجي على نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة تأثير : مبحث ثاني

 ماهية نظام الرقابة الداخلية :ولأمطلب 

  :مفهوم الرقابة الداخلية :والأ

          تشمل خطط التنظيم وكل األساليب والطرق واإلجراءات ادلنسقة و ادلستخدمة داخل ادلؤسسة قصد 

واحًتام السياسات  احملافظة على أصوذلا، وضمان دقة و سادلة ادلعلومات احملاسبية وتفعيل النجاعة العملياتية، 

 1. ادلسطرة من طرف اإلدارة العليا

 إدارة  اليت تعدىا اإلجراءاتو ادلقاييس و  الرقابة الداخلية عبارة عن اخلطة التنظيمية و مجيع الوسائل         

،و ربقيق اكرب قدر   من دقة البيانات احملاسبية و درجة االعتماد عليهاالتأكد و أصوذلاادلنشاة هبدف احملافظة على 

.  ادلرسومةاإلدارية يف عملياهتا، و االلتزام بتنفيذ السياسات اإلنتاجيةمن الكفاية 

 : يفأساسا الرئيسية للرقابة الداخلية و اليت تتمثل األىداف              يظهر جليا من التعريف السابق 

  ادلنشاة؛أصولاحملافظة على  -

  من دقة البيانات احملاسبية و درجة االعتماد عليها؛التأكد -

  يف العمليات؛اإلنتاجيةربقيق اكرب قدر من الكفاية  -

 2. ادلرسومةاإلداريةااللتزام بتنفيذ السياسات  -

 

 

                                                           
1
 - R. BIRIet, contrôle interne et vérification, Edition Preportaine INC, Canada , 1986,p 37 .  

 
 .272،دار ادلريخ للنشر، القاىرة، مصر ،ص، المراجعة بين النظرية و التطبيق، كمال الدين سعيدحجاج حامد أمحد-  2
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 : الرقابة الداخليةأساليب :ثانيا

 : نوعُت علاإذل ربقيقها إذل اليت تسعى األىدافميكن تقسيم الرقابة الداخلية حبسب 

  :الرقابة احملاسبية -1

  ادلنشاة من االختالس و الضياع أصول محاية إذل اذلادفة اإلجراءاتو تشمل اخلطة التنظيمية و مجيع الوسائل و 

و ىذا يعٍت ان .  اختبار دقة البيانات ادلقيدة يف السجالت و درجة االعتماد عليهاإذل إضافةو سوء االستعمال، 

 1. الرقابة الداخليةأىداف و الثاين من األول ربقيق اذلدف  إذلالرقابة احملاسبية تسعى 

 

  :اإلداريةالرقابة  -2

 يف اإلنتاجية ربقيق اكرب قدر من الكفاية إذل اذلادفة اإلجراءاتو تشمل اخلطة التنظيمية و مجيع الوسائل و 

 ربقيق اذلدف إذل تسعى اإلدارية فالرقابة إذا.  ادلرسومةاإلداريةالعمليات مع تشجيع االلتزام بتنفيذ السياسات 

 2. الرقابة الداخليةأىدافالثالث و الرابع من 

 

عناصر نظام الرقابة الداخلية : ثالثا

 .ربقق الرقابة بوجهيها بوجود ىيكل تنظيمي داخل ادلؤسسة:اخلريطة التنظيمية .1

اح أي نظام رقايب الن الفرد يف سلتلف ادلستويات نجالعنصر البشري ىو أساس : عناصر بشرية مالئمة .2

 . مسئولُت مسئولية كاملة عن تنفيذ أساس و قواعد نظام الرقابة الداخلية داخل ادلؤسسةاإلدارية
                                                           

 .272، مرجع سابق، ص، كمال الدين سعيدحجاج حامد أمحد-  1
 .273، صمرجع نفسو-  2
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 النظام احملاسيب ىو مصدر ادلعلومات الالزمة دلن يهمهم أمر :نظام سجالت ومستندات متكامل  .3

 .ادلؤسسة

 :ػلقق النظام احملاسيب دوره يف رلال الرقابة الداخلية جيب توفر فيو اخلصائص التالية و لكي

البساطة توفَت، األفراد ادلختصتُت خدمات متطلبات الرقابة و ادلراجعة، توضيح نتائج األعمال واألنشطة، وضع 

 خلا..دليل زلاسبيي موحد 

ىناك أدوات وأساليب رقابة غلب توفرىا تتمثل ىذه األدوات يف الضبط الداخلي : ةأدوات رقابة مناسب  .4

 1. الداخليتدقيقوال

سبثل التقارير الناتج النهائي أرل نظام معلومات، ولذلك جيب أن سبيز بصحة : نظام متكامل للتقارير .5

بياناهتا،وبدقة معلوماهتا، وإعدادىا يف الوقت ادلناسب حيث هتدف التقارير بصفة عامة إذل توفَت البيانات 

الزباذ القرارات سواء كان ذلك على مستوى إدارة ادلؤسسة أو على مستوى مستخدميها خارج  الالزمة 

 2.نطاق ادلؤسسة

 مقومات نظام الرقابة الداخلية  :رابعا

 3: التاليةاألسس الرقابة الداخلية ال بد من وجود نظام رقابة داخلية فعال و متكامل يعتمد على أىدافلتحقيق 

خطة واضحة للوظائف التنظيمية مشتملة على ربديد للصالحيات و ادلسؤوليات لكل وحدة تنظيمية،  -

     ، تسجيل ادلدفوعات باألصولمع ضرورة الفصل بُت الوظائف ادلتعارضة مثل التسجيل و االحتفاظ 

 . مذكرة التسوية مع البنكإعدادو 

                                                           
 .67، ص2004-2003، مذكرة ماجسًت، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية،حامعة اجلزائر،"دور ادلراجعة يف تفعيل نظام الرقابة الداخلية داخل ادلؤسسة" زلمد بشَت غوارل ، - 1
 .67مرجع و موضوع نفسهما، ص-  2
 .273-272، كمال الدين سعيد،مرجع سابق،صحجاج حامد أمحد-  3
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 واضحة العتماد و تسجيل العمليات و احملافظة على إجراءاتنظام مارل سليم و متكامل يشتمل على  -

، ظلاذج (مثل دليل احلسابات ) ادلالية اإلجراءاتفمثال لوائح مطبوعة ربدد .  ادلنشاة و سجالهتاأصول

 .( االستالمإيصاالتمثل الفواتَت و  )مطبوعة و مستندات جلميع العمليات الداخلية 

.  الداخليتدقيق على نظام الأساسيةة مشتمال بصفة أ ادلنشأنشطة و ادلتابعة جلميع لإلشرافنظام  -

 . و التعليماتاألنظمة ق من تطيبللتأكدفوجود مثل ىذا النظام ضروري جدا 

 1. سللصُت ضروري لنجاح تنفيذ نظام للرقابة الداخليةأكفاءين ف بشرية مؤىلة، توفر موظإطارات -

 

 دراسة المدقق الخارجي لنظام الرقابة الداخلية :مطلب ثاني

 :يلي فيما الداخلية الرقابة نظام بدراسة ادلدقق قيام كيفية تلخيص ميكن

 الداخلية الرقابة لنظام المبدئي التقييم :أوال

بادلعلومات  اإلدلام بغرض ادلؤسسة يف الداخلية الرقابة لنظام ادلبدئي "الفحص"بالتقييم يعرف دبا بداية ادلدقق يهتم

النظام  عناصر خالل من ادلالية العمليات تدفق وطبيعة ناحية، من الرقابة نظام فيها يعمل اليت البيئة عن الكافية

 2:يلي ما على ادلدقق ويساعد أخرى، ناحية من ادلؤسسة يف احملاسيب

 :خالل من فيها ادلارل العمل طبيعة ربكم اليت :احملاسبية والدورة ادلؤسسة يف احملاسيب النظام طبيعة .1

كل  وظيفة وطبيعة فيها، ادلستخدمة وادلستندات ادلؤسسة لعمليات ادلستندية الدورة طبيعة على التعرف -

 للمؤسسة؛ احملاسيب النظام يف ادلدخالت عناصر من اذلام العنصر سبثل الدورة ىذه أن أساس على مستند

                                                           
. 273، كمال الدين سعيد،مرجع سابق،صحجاج حامد أمحد - 1
 .396مرجع نفسو، ص-  2
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أو  يدويا) وربليلها معاجلتها وطريقة ادلستندات ىذه يف الواردة البيانات تشغيل مرحلة على التعرف -

 ؛(إلكًتونيا

ينتجها  اليت ادلالية والتقارير القوائم رلموعة يف ادلتمثلة احملاسيب للنظام ادلخرجات مرحلة على التعرف -

 .مستخدميها وطبيعة إعدادىا من والغرض منها، كل وزلتويات احملاسيب النظام

 

 :على يساعده دبا ادلدقق فيها يعمل اليت :الرقابية والبيئة ادلؤسسة يف ادلطبق الداخلية الرقابة نظام طبيعة .2

 متعددة؛ إدارية مسؤوليات من ػلتويو وما للمؤسسة اإلداري اذليكل على التعرف 

 ورأسيا؛ أفقيا فيها االتصال خطوط وطبيعة ادلستويات ىذه داخل ادلسؤولية خطوط توزيع على التعرف 

 ادلؤسسة؛ يف ادلطبق الداخلية الرقابة لنظام بالنسبة واإلدارة اإلشراف طبيعة على التعرف 

 الرقابة؛ ربقيق يف ودورىا عملها وطبيعة ادلؤسسة يف الداخلي التدقيق وخدمات وظائف على التعرف 

 ومعاجلة بياناهتا؛ وتسجيلها وتنفيذىا هبا التصريح وكيفية ادلؤسسة هبا تقوم اليت ادلعامالت أنواع على التعرف

 1.وإلكًتونيا يدويا ادلؤسسة تتبعها اليت البيانات معاجلة طرق على التعرف 

 

 المبدئي نتائج التقييم :ثانيا

 أحد االستنتاجُت إذل يصل أن ميكن ادلؤسسة يف الداخلية الرقابة لنظام ادلدقق بو يقوم الذي ادلبدئي الفحص بعد

 :التاليُت

 

 

                                                           
 .245-244، ص 2006، ادلكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، مصر،المراجعة و المحاسبة في متقدمة دراسات الدىراوي، مصطفى الدين كمال-  1
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 .الداخلية الرقابة نظام على االعتماد عدم :األول      االستنتاج

يف  ادلطبق الداخلية قابةلر ا لنظام بو قام الذي ادلبدئي الفحص نتائج خالل من االستنتاج ىذا إذل ادلدقق ويصل

 :التالية النتائج إذل توصل أنو أساس على ادلؤسسة

 عامة بصفة يصلح ال الشكل هبذا وىو وأنو تفصيلي، بشكل القائم النظام وتقييم دراسة من جدوى ال 

 للتدقيق؛ األساسية االختبارات نطاق ربديد يف رلال

 تتكلف سوف بتطبيقو االلتزام اختبار متضمنة للنظام إضافية دراسة أو تفصيلي تقييم عملية أي إن 

 .الدراسة ىذه أو الفحص ىذا من ادلتوقعة ادلنافع بكثَت تفوق نفقات

 وبذلك يقوم الداخلية، الرقابة لنظام جديد تقييم أو دراسة أية إجراء عن ادلدقق يتوقف النتيجتُت ىاتُت على وبناءا

الداخلية  الرقابة إجراءات من إجراء أي على كلية االعتماد ون بد األساسية االختبارات برنامج بتصميم ادلدقق

الرقابة  لنظام تفصيلية بدراسة قيامو لعدم الرئيسية األسباب ادلدقق يعرض اجملال ىذا ويف ادلؤسسة، تتبعها اليت

 1.الداخلية

 

 .الداخلية الرقابة نظام على االعتماد :الثاني       االستنتاج

 االعتماد عليو ميكن ادلؤسسة يف ادلطبق الداخلية الرقابة نظام أن إذل يتوصل عندما االستنتاج ىذا إذل ادلدقق ويصل

أساليب  كفاية مدى لتحديد النظام وتقييم فحص يف االستمرار فعليو ولذلك عملو، برنامج وضع رلال يف

 2.جوىرية وسلالفات أخطاء وجود بعدم التأكد من معقولة بدرجة تزويده يف الرقابة وإجراءات

من  للوقاية وضعها مت قد يكون معينة إجراءات و أساليب على للنظام فحصو يف ادلراجع يركز الدلجا ىذا يف و

 :يلي ما دققادل قبل من الفحص ىذا يتضمن و زلددة سلالفات و أخطاء

                                                           
. 245مرجع سابق، ص  ،، تحليل القوائم المالية الغراض االستثمارالدىراوي مصطفى الدين كمال - 1
 .245مرجع و موضوع نفسهما، ص - 2
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 فيها العاملُت و ادلؤسسة موظفي من االستفسار. 

 قرب عن العمليات بعض مراقبة. 

 1.ادلختلفة األصول تداول حركة مراقبة 

 

 الداخلية الرقابة اختبارات :ثالثا

 دققادل اقتناع و الداخلية، الرقابة نظام توثيق و ادلبدئي التقييم و الدراسة من االنتهاء بعد االختبارات ىذه أداء يتم

 مواطن وجود من التأكد هبدف االختبارات ىذه تصمم و .عليها االعتماد ميكن اليت النظام قوة مواطن بكفاية

 أو اإلجراءات، دليل يف ادلوجودة النظام، سياسات و إجراءات و تعليمات كافة يتبع العميل أن و فعال قوة النظام

 ازباذ يف ادلراجع االختبارات ىذه تساعد و .العميل موظفي من استفساراتو خالل من دققادل عليها اليت تعرف

 .الداخلية الرقابة نظام على اعتماده مدى خبصوص قراره النهائي

 للتأكد من بادلؤسسة العاملُت نشاط )مالحظة أو)مراقبتو  رلرد على باإلجراءات االلتزام اختبارات بعض تقتصر و

بدليل  مدعم مراجعة مسار ذلا يكون اليت العمليات اختبار يف احلال ىو كما ادلقررة، الرقابة إجراءات وجود

أن  دققادل يستطيع حىت النظام، يف تتبعها و العمليات ىذه أنواع من نوع كل من عينات أخذ خالل من مستندي

التنظيم  خريطة يف عليو منصوص ىو كما الداخلية الرقابة نظام إجراءات بتطبيق تلتزم ادلؤسسة كانت إذا ما ػلدد

 2.اإلجراءات دليل و للمؤسسة اإلداري

 

بواسطة  وصفها مت اليت اإلجراءات تطبيق مدى عن التأكد إذل االختبارات ىذه هتدف:الوجود اختبارات (1

      العمليات من معُت عدد اختبار بواسطة االختبارات ىذه تطبيق يتم و اإلنشائي السرد أو ادلخطط

                                                           
 .245مرجع سابق، ص  ،، تحليل القوائم المالية الغراض االستثمارالدىراوي مصطفى الدين كمال- 1
 .395،ص سابق مرجع  ،امحد حامد حجاج، كمال الدين سعيد-  2
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 الوثائق ىذه معاجلة سبت إذا ما اختبار و العملية هناية حىت بدايتها من احللقة يف ىذه العمليات متابعة و

 1.تصحيحو وجب دقيق غَت الوصف أن كشفت االختبارات فإذا وصفها، مت كما

االختبارات  ىذه احملاسبية الضوابط فعالية مدى تقرير بغرض االختبارات ىذه تصمم:ادلالئمة ختباراتالا (2

 الواجب الوثائق و ادلعلومات طبيعة و مصدر و الرقابة طبيعة بدقة يصف مفصل برنامج إعداد تتطلب

 نوعُت يتطلب الداخلية الرقابة نظام بفعالية االىتمام إن اختبارىا ادلراد العشوائية العينة و رلال مراجعتها

 .الرقابة من

 

قبل  أي الالحقة ادلرحلة إذل ادلرور قبل األوذل مراحلها يف العمليات معاجلة عند تطبيقها يتم:الوقائية الرقابة

 :مثال احملاسبية الدفاتر يف تسجيلها

 الطلبية تنفيذ قبل لعميل القرض حدود مراقبة. 

 الفاتورة على للتسديد كتابة و الطلب و االستالم مراقبة. 

 احملاسبية الدفاتر يف تسجيلها قبل للوثائق احلمسايب تدقيقال. 

 

 دف إذلتو ادلراقبة ىذه واحدة طبعة من العمليات من رلموعة على ذبرى احتمالية مراقبة ىي:االكتشاف مراقبة

 :ذلك مثال و األخطاء وجود عدم من التأكد

 البنكية ادلقاربة 

 ادلوردين و للعمالء الفردية احلسابات مع تدقيقال ميزان مقارنة. 

 2.الدائم احملاسيب اجلرد مع ادلادي اجلرد مقارنة 

                                                           
. 83مرجع سابق، ص غوارل، بشَت  زلمد- 1
 .83مرجع و موضوع نفسهما، ص- 2
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 وجود عدم من للتأكد إما تسمح اليت و األحكام و ادلعطيات على ذبري اختبارات:اإلثبات اختبارات (3

 دققادل يقم دل إذا ادلنتظرة و احملتملة األخطاء تقييم أو ادلالئمة اختبارات ادلراجع أجرى إذا أخطاء

 1:يلي فيما الدقة اختبارات تتمثل ادلالئمة و باختبارات

 اإلجراءات تطبيق طريقة مالحظة و احلسابات أصول باختبار يسمحان ادلالحظة و ادلادي التفتيش. 

 حول  معلومات على ادلؤسسة مع مالية و ذبارية معامالت ذلم الذين من باحلصول يسمح ادلباشر اإلثبات

 .معها سبت اليت العمليات عن أو ادلؤسسة مع أرصدهتم

 (بنك كشف مورد فاتورة) احملاسبية للتسجيالت إثبات دليل تعترب اليت و اخلارجية الوثائق اختبار. 

 ).عمالء فاتورة( غَتىا من.أكثر إثبات وسيلة تكون قد اليت و ادلؤسسة داخل أنشأت اليت الوثائق اختبار -

 إغلاد العالقة و )تقديرية(الالحقة  أو السابقة ادلعطيات و ادلالية القوائم يف الواردة ادلعطيات بُت ادلقارنات إجراء -

 .بينهما

 2.ادلقارنات ىذه عن الناذبة ادلعتادة غَت العناصر ربليل و دراسة -

 

 الداخلية الرقابة لنظام النهائي التقييم :رابعا

 النظام ونتائج ذلذا ادلبدئي تقييمو ضوء على ادلؤسسة يف الداخلية الرقابة لنظام النهائي التقييم بإجراء ادلدقق يقوم

على  ػلكم أن ادلدقق يستطيع النهائي التقييم على وبناءا الرقابية، والسياسات باإلجراءات االلتزام اختبارات

 :علا التدقيق عناصر من عنصرين

 

                                                           
. 83مرجع سابق، ص غوارل، بشَت زلمد-  1
 .84مرجع نفسو، ص-  2
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 ادلقدار ىذا ويكون عليها، احلصول الالزم ادلالية القوائم بأرصدة تتعلق اليت ادلفصلة األدلة مقدار ربديد (1

 .التدقيق لعملية أعلية رئيسية ذو

 

 عملية نتائج من القرار ىذا ويعترب ادلؤسسة، إلدارة تبليغها غلب واليت النظام ضعف مواطن على التعرف (2

 أن أعلية وذات معينة ضعف مواطن اكتشاف عند ادلدقق على ينبغي حيث الداخلية، الرقابة اختبار نظام

 على للقضاء وادلالئمة الالزمة التوصيات بعض ُيضمنو تقرير كتابة بذلك إدارة ادلؤسسة بإبالغ يقوم

 1.التنفيذ عند ىذه الضعف مواطن

 

 مسؤولية المدقق الخارجي بالنسبة لنظام الرقابة الداخلية :مطلب ثالث

 

 اإلدارية الرقابة لنظام بالنسبة الخارجيدقق الم مسؤولية :أوال

 الرقابة فروع من الفرع ىذا ومقاييس وسائل وتقييم فحص عن مسؤوال يعترب ال اخلارجيدقق ادل إن 

 طبقا اإلدارية السياسات تنفيذ وضمان شلكنة، إنتاجية كفاية أكرب ربقيق إذل أساسا يهدف الداخلية ألنو

 2.ادلرسومة للخطة

 وال  ،دققادل يضعو الذيتدقيق ال برنامج على مباشرا تأثَتا يؤثر ال عدمو أو النظام ىذا وجود فان وكذلك

 بعض أن معينة ظروف يف للمراجع تبُت إذا ولكن عملو، يف ابو ليلتزم ػلددىا اليت االختبارات كمية على

 ،تدقيقال موضوع ادلالية القوائم أو اخلتامية احلسابات سالمة على تأثَت أو عالقة ذلا اإلدارية وسائل الرقابة

 اإلحصائية السجالت أن اخلارجي ادلدقق وجد إذا ما حالة يف فمثال ادلارل وادلركز نتيجة األعمال على أو

                                                           
 .247 مرجع سابق، ص  ،الدىراوي مصطفى الدين كمال-  1
 .177صلبنان،  بَتوت، العربية، النهضة دار،1ط ،المالي المراقب و المالية  الرقابةعبد الؤوف جابر، - 2
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 النظام ىذا وتقييم دراسة عندىا عليو غلب ادلالية، ادلعلومات على تؤثر قد أو البيع اإلنتاج أقسام احد يف

 1.ووسائلو

 

المحاسبية  الرقابة لنظام بالنسبة الخارجي دققالم مسؤولية :ثانيا

 فروع الرقابة من الفرع ىذا وإجراءات وسائل وتقييم فحص عن كاملة مسؤولية مسؤوال يعترب اخلارجيدقق ادل إن

 ، ونظراتدقيقال عملية من ربقيقها الواجب واألىداف عملو بطبيعة وثيق وارتباط مباشر تأثَت من ذلا دلا الداخلية،

 دقة ادلعلومات من والتحقق األصول، محاية من بالتحقق ادلتعلقة واحملاسبة ادلالية باجلوانب احملاسبية الرقابة الرتباط

لتحديد درجة  بتقييمها ويقوم ابو يهتم اخلارجي احلسابات مراجع فان ادلالية، والقوائم التقارير يف الواردة ادلالية

 2.اعتماده عليو سبهيدا لتحديد نطاق فحصو

 

 اليت تقدمي اقًتاحات عليو وجب القائم الداخلية الرقابة نظام فاعلية عدم اخلارجيدقق للم ظهر إذا ما حالة ويف -

 .الداخلية الرقابة نظام لتحسُت مناسبة يراىا

 من مستويات أساسي مستوى سبثل فهي بو يقوم أن دققادل على واجبا يعترب نظام يف احملاسبية الرقابة وفحص -

 تكوين رأيو، يف دلساعدتو اإلدارية الداخلية الرقابة وإجراءات وسائل باستطالع يقوم ىذا فحصو ويف ادليداين عملو

 :يهمودقق ادل فان ىذا وعلى

 .اختصاصاهتم وحدود ومسؤوليتهم ادلؤسسة أعضاء واجبات معرفة - 1

 .رقابة بدون شلتلكاتو إذل ادلؤسسة يف عامل كل توصل إمكانيات مدى معرفة - 2

                                                           
 .177، ص مرجع سابقعبد الؤوف جابر،-  1
مصر،  إسكندرية، التوزيع، و للنشر اجلامعية الدار ،المال أسواق عولمة و المعلومات تكنولوجيا بيئة في الداخلية المراجعة و الرقابة علي، نصر الوىاب عبد-  2

 .61، ص2005
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 العمل هبذا ادلالية التقارير سالمة وعالقة ادلؤسسة يف فرد كل عمل مدى معرفة - 3

 1.وكشفو إخفائو إمكانية ومدى اخلطأ حدوث إمكانية اكتشاف - 4

 

  :أنه فعلي الداخلية الرقابة فعالية اخلارجيدقق ادل يدرس لكي

 ادلؤسسة إدارة من إليو تقرير بتقدمي ادلتبعة الداخلية الرقابة عن تفصيلي وصف على ػلصل. 

 الرقابة فاعلية على للحكم االستقصاء أدوات استخدام. 

 2.للرقابة الفعلي التطبيق اختبار 

 تكوين يستطيع على أساسها حيث ،دققللم بالنسبة ادلهمة األمور من الداخلية الرقابة نظام وتقييم دراسة وتعترب

 صالحيتو على احلكم فيو، وبالتارل الضعف ونقاط القوة نقاط وربديد النظام، وصالحية كفاية مدى عن رأيو

 من أنو للمحاسبُت الدورل اإلرباد  ويرى.هبا سيقوم اليت تدقيقال وإجراءات نطاق ربديد يف عليو االعتماد ومدى

 :3يلي ما الداخلية الرقابة لنظام تقييمو أثناء ادلراجع هبا يقوم اليت الضرورية األعمال بُت

 أخرى؛ جهة من الداخلية الرقابة وإجراءات جهة، من ادلوجودة األنظمة دراسة 

 الداخلية الرقابة لنظام ادلعطاة الثقة درجة تقييم. 

 :4يلي دبا الداخلية الرقابة لنظام وتقييمو فحصو أثناء دققادل ويهتم

 اختصاصاهتم؛ وحدود ادلشروع يف العاملُت واجبات معرفة 

 ادلالية؛ التقارير بسالمة ذلك وعالقة فرد كل عمل نطاق معرفة 
                                                           

 .28عمان، االردن، ص وموزعون، ناشرون البداية ،دار1ط والمالية، الداخلية الرقابة في حديثة مفاهيمسالمة،  صاحل مصطفى-  1
 .272-271،ص2004،االسكندرية، مصر، والنشر للطباعة الجامعة شباب الحسابات، مؤسسة مراجعة و الرقابة الصحن، زلمد الفتاح عبد-  2

3
 -  JC .BECOUR, H. BOUQUIN, Audit opérationnel: efficacité, efficience ou sécurité, Economica, Paris, 

1996, p. 53.  

4
 -  ATH guides, Audit financier : guide pour l’audit de l’information financière des 

entreprises et organisations, Clet, Paris, 2ème édition, 1987, p 56. 
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 واكتشافو؛ إخفائو إمكانية ومدى اخلطأ حدوث إمكانية إكتشاف 

 ادلتبعة؛ الداخلية للرقابة تفصيلي وصف 

 لذلك ادلناسبة األدوات واستخدام الداخلية للرقابة الفعلي التطبيق إختبار. 

 

 التدقيق الخارجي على فاعلية االداء في المؤسسة تأثير :ثالث مبحث

المؤسسة  في وأهميته األداء تقييم مفهوم :أول مطلب

 األداء تقييم تعريف :أوال

 واستغالل استخدام مدى من التأكد إذل هتدف اليت والدراسات مجيع العمليات يف األداء تقييم عملية       تتمثل

 متتابعة، زمنية فًتات خالل أو معينة زمنية فًتة خالل وذلك من الكفاءة، عالٍل  دبستوى ادلتاحة دلواردىا ادلؤسسة

 1معينة ومعايَت مقاييس إذل باالستناد األىداف من ادلستهدف وادلتحقق بُت ادلقارنات إجراء طريق عن

 األداء تقييم أهمية :ثانيا

 2:يلي فيما إمجاذلا ميكن واليت للمؤسسات بالغة أعلية األداء تقييم يشكل

 األىداف، ربقيق من اقًتاهبا ومعدل ادلؤسسة يف العمليات سَت ول ح معلومات األداء تقييم يوفر (1

 السليمة؛ القرارات وازباذ األىداف ربقيق صوب اجلهود تركيز على وبالتارل يساعد

 بأول؛ أول واألنشطة الربامج تنفيذ تكاليف حول واضحة صورة تقدمي (2

                                                           
 .95 ص ،2001االداء بُت الكفاءة و الفعالية مفهوم و تقييم، رللة العلوم االنسانية، جامعة زلمد خيضر بسكرة، نوفمرب  "مزىودة، ادلليك عبد-  1
2

 .37 ص ، 2009،دار الورق للنشر و التوزيع، االردن، 1، طادارة االداء باستخدام بطاقة االداء المتوازن ادللكاوي، اخللوف إبراىيم-  
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االتصاالت  وكذلك ادلوظفُت، بُت ادلؤسسة يف الداخلية االتصاالت ربسُت يف األداء تقييم يساىم (3

 اليت العمليات على إغلابا يؤثر ادلؤسسة داخل إغلايب مناخ تكوين إذل يؤدي فهذا العمالء، مع اخلارجية

 داخلها وخارجها؛ تتم

ادلشاكل  من للعديد حلول وتقدم اجتماعية أىداف ربقق ادلؤسسة أن األداء تقييم يبُت أن ميكن (4

 االجتماعية؛ وادلطالب احلاجات من العديد تلبية إذل باإلضافة االجتماعية

األقسام  ربديد وكذلك ادلناسبة التدريبية الربامج واختيار التدريبية اخلطط وضع يف األداء تقييم يساعد (5

 تدريب؛ إذل حباجة ىم الذين واألفراد

 1ادلؤسسة؛ يف عمالال واطلراط اندماج يف ادلساعدة (6

 للًتكيز واضحا مدخال توفر أهنا حيث للمؤسسة،ثَتة ك فوائد ربقيق إذل تؤدي األداء تقييم عملية إن (7

 لرفع معينة آلية يوفر التقييم أن كما أدائو، ومستوى غاياتو عن فضال للربنامج اإلسًتاتيجية على اخلطة

 العليا؛ اإلدارة إذل العمل أداء برنامج حول التقارير

وادلوارد  الوقت توفَت على ادلؤسسات وػلفز اصلازه غلب ما على االىتمام تركيز من األداء تقييم مُيِكن (8

 ضلو التقدم سَت رلريات حول العكسية التغذية يوفر التقييم أن كما األىداف، لتحقيق الالزمة والطاقات

 ربليل على تعمل أن ادلؤسسة دبقدور يكون األىداف عن زبتلف النتائج كانت ما األىداف، وإذا

 ادلنشود؛ مسارىا إذل تعيدىا اليت التعديالت األداء وإجراء يف ادلوجودة الفجوات

 العمالء؛ إذل إيصاذلا وعملية واخلدمات ادلنتجات إدارة ربسُت إذل يؤدي األداء تقييم إن (9

 والعمليات الربامج وكفاءة فاعلية حول واضحة صورة على احلصول من األداء تقييم مُيِكن (10

 2.واألفراد

                                                           
  .38 ص مرجع سابق، ادللكاوي، اخللوف  إبراىيم- 1
 .70-71ص ، 2009،دار وائل للنشر، االردن، 1، طاساسيات االداء و بطاقة التقييم المتوازنطاىر زلمد منصور الغاليب،  إدريس، حييبص زلمد وائل -  2
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 بها يمر التي والمراحل األداء لتقييم األساسية القواعد :ثالثا

يف  األداء تقييم عملية وسبر للمؤسسة، فعال يكون حىت القواعد من رلموعة على األداء تقييم مصطلح يرتكز

 .عدة دبراحل ادلؤسسة

 

 :األداء لتقييم األساسية القواعد (1

 1:يلي فيما تلخيصها ميكن أساسية قواعد عدة على األداء تقييم عملية تستند

 األىداف؛ ربديد 

 اإلنتاجية؛ اخلطة وضع 

 ادلسؤولية؛ مراكز ربديد 

 عند االعتبار بعُت تأخذ أن مسؤولية مركز أو وحدة كل على غلب حيث األداء، تقييم معايَت ربديد 

 :يلي اخلاصة هبا ما ادلعايَت اختيار

 

 ادلرسومة؛ األىداف مع انسجاما واألكثر النشاط طبيعة مع تناسبا األكثر ادلعايَت اختيار -

 ادلعايَت ببساطة ىذه تطبيق مقدورىم يف يكون حبيث للعاملُت، بالنسبة وفهما وضوحا األكثر ادلعايَت اختيار -

 معاجلتها؛ وسبل ادلختارة النسب طبيعة عن ومعربة واقعية بنتائج واخلروج

 عن األخرى زبتلف وحدة أو مؤسسة كل أىداف أن كون من نابع وىذا أعليتها وفق ادلختارة النسب ترتيب -

 .هبا احمليطة واالجتماعية االقتصادية والظروف نشاطها لطبيعة تبعا

 
                                                           

 .38-37، ص2007األردن،  والتوزيع، للنشر ادلناىج دار ،1ط  ،المالية النسب باستخدام األداء تقويم الكرخي، رليد -  1
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 :األداء تقييم عملية بها تمر التي المراحل  (2

 1:اآليت يف نلخصها عدة دبراحل األداء تقييم عملية سبر

 اإلحصائية؛ والبيانات ادلعلومات مجع 

 اإلحصائية؛ وادلعلومات البيانات ودراسة ربليل 

 التقييم؛ عملية إجراء 

 التقييم؛ نتائج عن ادلناسب القرار ازباذ 

 لالضلرافات التصحيحية العمليات ومتابعة ادلسؤوليات ربديد. 

 

 األداء تقييم عملية لنجاح األساسية المتطلبات :ثاني مطلب

     الدقة مستوى إذل التقييم بدرجة االرتفاع شأهنا من اليت األساسية ادلتطلبات بعض األداء تقييم عملية تتطلب

 بالنتائج واالرتقاء ادلسؤوليات وربديد االضلرافات تصحيح يف السليمة القرارات ازباذ على تساعد اليت ادلوثوقية و

 2:يأيت ما نذكر ادلتطلبات ىذه بُت ومن ادلرغوبة، إذل ادلستويات

 ومشرف  مدير لكل والصالحيات ادلسؤوليات فيو تتحدد واضحا للمؤسسة التنظيمي اذليكل يكون أن

 بينها؛ تداخل أي بدون

 األىداف  ىذه دراسة دون يتم ال وىذا للتنفيذ قابلة وواقعية واضحة اإلنتاجية اخلطة أىداف تكون أن

 بُت ذبمع متوازنة األىداف تأيت ولكي ادلؤسسة، داخل ادلستويات كل مع ومناقشتها تفصيلية دراسة

 للتنفيذ؛ ادلتاحة واإلمكانات الطموحات ادلطلوبة

                                                           
 .39،ص مرجع سابق  الكرخي، رليد - 1
2

 .185-184ص ، 2007  جوان ،اجلزائر،1 العدد سداسية،  رللة،"الصناعية والتنمية لإلنتاجية الوطٍت ادلعهد عن الصادرة للتسيَت اجلزائرية اجمللة "الرمحان، عبد عنًت بن-  
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 ادلؤسسة  نشاط بطبيعة وعارفُت لدورىم متفهمُت األداء تقييم على نوقادر نومسؤول للمؤسسة يتوفر أن

 صحيح؛ بشكل التقوميية وادلؤشرات والنسب ادلعايَت تطبيق من ومتمكنُت

 تكون  حبيث األداء لتقومي الالزمة والتقارير والبيانات للمعلومات وفعال متكامل نظام للمؤسسة يتوفر أن

 القرار ازباذ من اتومستويا اختالف على اإلدارات يف ادلسؤولُت تساعد ومنتظمة سريعة ادلعلومات انسيابية

 اإلنتاجية؛ العملية يف اخلسائر وتفادي األخطاء لتصحيح ادلناسب الوقت ويف السليم والسريع

 األداء  تقييم عن ادلسؤولة اإلدارات بُت األداء تقييم عمليات دلسار ادلوضوعة واآللية اإلجراءات تكون أن

 لألداء والتصحيحية التقوميية العمليات تعرقلت ،وإال ومتناسقة ومنظمة واضحة التنظيمي اذليكل يف

 1األداء؛ تقييم بعملية ادلتعلقة القرارات ازباذ من اجلدية ادلطلوبة وضاعت

 التحسُت  رلاالت معرفة األسباب ىذه مقدمة ففي وزلددة، معروفة أسبابا زبدم وسيلة األداء تقييم عملية

 يف البدء رلرد أن صلد ما وكثَتا ادلوضوعة، األىداف إصلاز يف ادلتحقق التقدم قياس طريق عن األداء يف

 أيضا األداء تقييم يساعد .للمؤسسة العام اإلصلاز من يزيد عكسية، تغذية من عنو وما ينتج األداء تقييم

 بل ذلا، اإلصالحية الربامج تصميم غلري أن قبل ادلؤسسة يف اإلنتاج حاجات وصعوبات تشخيص يف

 إذا ما وتقرير األداء حقيقة معرفة دون اإلصالحية الربامج أن تصّمم الطبيعي غَت من أنو القول ميكن

 يف أيضا األداء تقييم يفيد .الراىنة احلالة كفاية يعٍت عدم اإلصالح ألن ال، أم إصالح إذل حباجة كان

 باإلصلاز احلارل اإلصلاز مقارنة العمال وكلفتهم، عدد ادلنجزة، العملية تستغرقو الذي الوقت تقدير

 2ادلاضي؛

 تقتصر  وال موضوعية، أسس على مبنية ومكافآت مساعدة حوافز بدون األداء تقييم عملية تنجح لن

 فنشر الغرض، لنفس استغالذلا ميكن عديدة أخرى رلاالت ىناك بل فقط، ادلادية اجلوانب على احلوافز

                                                           
 .185ص  ،  مرجع سابق الرمحان ، عبد عنًت بن-  1
2

 .91-87ص ص،1995 مصر، والتوزيع، للنشر األمُت دار ،والتطبيق النظرية بين األداء موازنة جريسات،  مجيل- 
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 ما يتجاوزان وتقديرا اعتزازا أفراده يعطي معُت مشروع أو برنامج أو قسم يف اجليد عن األداء ادلعلومات

 ادلادية؛ طريق ادلكافآت عن ربقيقو ميكن

 االعتماد  غلب فائدة وذو أعلية األداء لتقييم يكون فحىت احلقيقية، ادلعلومات عنصر رىينة األداء تقييم

 1.األداء تقييم عملية يف عليها االعتماد ميكن واليت موثوقة، و حقيقية معلومات على

 

 المؤسسة في األداء فعالية تحقيق في الخارجي التدقيق دور :ثالث مطلب

اإلدارية،  أو ادلالية االضلرافات ببيان يهتم كونو للمؤسسات، ادلبكر اإلنذار جرس دبثابة اخلارجي التدقيق يعترب

 أنظمتها وتدقيق ادلؤسسة حسابات وتدقيق وموضوعية، إتقان بكل ادلهنية العناية قواعد تطبيق خالل من وذلك

 إدارة يف واخللل الضعف مواطن كشف إذل زلالة ال يؤدي سوف فهذا موجوداهتا، من والتحقق ادلالية واإلدارية

 اخلارجي التدقيق بتطبيق أن يبُت وىذا انتشاره، قبل دلعاجلتو ادلثلى الطرق بوضع والقيام ادلناسب يف الوقت ادلؤسسة

 2.والتزوير الغش من احلد من ومزيدا الرقابة من مزيدا يكون ىناك سوف

 

 من خالل وىذا ادلالية، والقوائم البيانات دلستخدمي والطمأنينة الضمان إعطاء يف للتدقيق التقليدي النهج يتمثل

األخَتة  فهذه .ادلالية القوائم يف احملاسيب باإلفصاح ادلؤسسة إدارة التزام مدى من بالتأكد اخلارجي ادلدقق قيام

وازباذ  معينة، مؤسسة أداء لتقومي األساسية ادلالية بادلعلومات اخلارجيُت ادلستخدمُت إلبالغ الرئيسية الوسيلة تعترب

                                                           
 .91، صمرجع سابق جريسات، مجيل-  1
 ضوء ، يف واآلفاق الواقع اجلزائر، يف التدقيق مهنة حول الثامن الوطٍت ادللتقى ،"الشركات حوكمة إرساء يف اخلارجية ادلراجعة دور " مداخلة بعنوانمخيلي، فريد جباري،  شوقي- 2

 .1 5ص 2010، أكتوبر 12 و 11 يومي اجلزائر، التسيَت، وعلوم االقتصادية العلوم كلية سكيكدة، 1955 أوت 20 جامعة ادلعاصرة، العادلية ادلستجدات
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أساسية  مقارنات ثالثة على ادلالية القوائم مستخدمي قبل من ادلؤسسة أداء تقومي وينطوي .هبا ادلتعلقة القرارات

 1:كاآليت

 ادلماثلة؛ ادلؤسسات بأداء اجلارية الفًتة يف ادلؤسسة أداء مقارنة 

 السابقة؛  الفًتات أو الفًتة يف بأدائها اجلارية احملاسبية الفًتة بُت ما ادلؤسسة أداء مقارنة

 اليت  والظروف واألحداث ذلا، ادلتاحة االقتصادية ادلوارد وطبيعة حجم إذل بالنسبة ادلؤسسة أداء مقارنة

 .عليها تؤثر

 

 أصبح ،حبيث خدماهتا وطبيعة نوعية تطوير ضلو الكربى التدقيق مكاتب اذبهت ادليالدي العشرين القرن ايةنو مع

 ىذا النهج  تأثَت.للتدقيق الرابع باجليل عليو أطلق ما وىو ، العميل عليها ػلصل اليت ادلضافة القيمة على الًتكيز

ربقيق  إذل ادلالية، القوائم على الثقة من مزيد إضفاء رلرد من التقليدي التدقيق وظيفة نطاق توسيع مشل احلديث

 2.التدقيق زلل ادلؤسسة ورحبية أداء مستوى يف سريع تقدم

 

وأدوار  األساسية ووظيفتو بالتدقيق التعريف إعادة ضرورة للتدقيق احلديث النهج وتطور ظهور استدعى وقد

 احلديث التدقيق ػلاول ،حيث خدماهتم من ادلستفيدة األطراف سلتلف أمام والتزاماهتم ادلدققُت ومسؤوليات

 توفَت على مقدرتو عدم يف يتمثل والذي للتدقيق التقليدي النهج يف ادلوجود العيب أو اخلطأ يف تفادي الوقوع

 .التدقيق زلل ادلؤسسة وأداء عمليات من بناءة ربسن مشورة

                                                           
 ازباذ يف احلسابات ومراقيب احملاسبُت دور :بعنوان ملتقى ،"ادلنشأة موارد وتنمية اإلدارية القرارات ازباذ يف احلسابات ومراقيب احملاسبُت ورد " مداخلة بعنوانخوري، زينل زلمد  أمحد- 1

. 39 ص ، 2006 مصر، العربية، الدول جامعة اإلدارية، للتنمية العربية ادلنظمة ادلوارد، وتنمية اإلدارية القرارات
2

 15 .ص ، 2009 مارس ، 16 العدد اجلزائر، بسكرة، خيضر زلمد جامعة اإلنسانية، العلوم رللة ،"احلديث شكلها يف احلسابات دلراجعة ادلضافة القيمة "اخلطيب، خالد 
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 أعلية القيمة إبراز خالل من اخلدمة طاليب" منظور من تربيره ميكن الرابع جيلو يف احلسابات تدقيق مفهوم ظهور

أصبحوا  اخلدمة طاليب أن نالحظ وبالتارل،"ة ادلارل القوائم جبانب تقدميها احلسابات دلدقق ميكن اليت ادلضافة

مكاتب  قيام استدعى اخلدمة طاليب متطلبات ربقيق فإن وللتأكيد، .ذلك من أكثر اخلارجي ادلدقق من ينتظرون

 ودور وسلرجاهتا احلسابات تدقيق عملية ىدف نطاق توسيع خالذلا مت حديثة منهجيات بتطوير الكربى التدقيق

 اإلجراءات على احلسابات لتدقيق احلديث النهج أىداف تشمل عام وبشكل .عملو إجراءات ادلدقق وطبيعة

 1:التالية

 

 إليها  تنتمي اليت والصناعة هبا تعمل اليت البيئة طبيعة وفهم التدقيق زلل ادلؤسسة اسًتاتيجيات ربليل

 اإلسًتاتيجية؛ األىداف ربقيق على قدرهتا وتقييم

 األنشطة  ىذه وانسجام ارتباط مدى وتقييم التدقيق زلل ادلؤسسة تزاوذلا اليت األساسية األنشطة ربليل

 احملددة؛ واألىداف باالسًتاتيجيات

 ذباىها؛ اإلدارة فعل وردود التدقيق زلل ادلؤسسة إليها تتعرض اليت ادلخاطر تقييم 

 مصداقية  حول رأي لتكوين إضافية أدلة على واحلصول التدقيق زلل للمؤسسة التجاري النشاط قياس

 ادلؤسسات بيانات مع وادلقارنة التحليل ضوء يف االستمرار على ادلؤسسة قدرة وتقييم ادلالية القوائم

 النشاط؛ سبارس نفس اليت األخرى

 األربعة  ادلراحل خالل وحصرىا ربديدىا مت اليت الضعف ومواطن للمشاكل ادلالئمة احللول وتقدمي إغلاد

 .للمؤسسة ادلستقبلي األداء وفاعلية نوعية تطوير هبدف السابقة

 

                                                           
 .15 صمرجع سابق، اخلطيب، خالد   - 1
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على  تركز طريقة ويقدم األول ادلقام يف التدقيق زلل ادلؤسسة إدارة احتياجات يضع األسلوب ىذا أن ويالحظ

 خاصة ادلؤسسة احتياجات تعكس أن التدقيق نتائج تستطيع وبالتارل ادلؤسسة، أداء لتحسُت أداة التدقيق اعتبار

 يقوم اليت ادلؤسسة بأداء تطور إحداث إدارة ادلؤسسة يف يشارك أصبح ادلدقق أن دبعٌت خلدمتها، وأهنا موجهة

 السجالت وفحص احلسابات تدقيق يف التقليدية بأدوارىم مقيدين غَت ادلدققُت أصبح ىنا حساباهتا، من بتدقيق

 بادلعلومات اإلدارة وإمداد التدقيق، زلل ادلؤسسة وعمل أداء تقييم يف ادلشاركة ليشمل امتد عملهم وإظلا فقط،

 1.واجلوىرية اذلامة القرارات ازباذ تساعدىا يف اليت والبيانات

 

إضافة  عملية تسهيل انوشأ من أدلة جلمع فنيُت أسلوبُت ادلدقق يتبع احلسابات لتدقيق ادلضافة القيمة ولتكوين

 2:علا األسلوبُت وىذين ادلهنية، ادلعايَت مع التوافق وضمان القيمة

 ادلدقق أن على غلب حيث التدقيق، زلل ادلؤسسة وأنشطة واسًتاتيجيات ألىداف أفضل فهم على احلصول -

ادلنافسُت  مع وعالقاهتا السوق وطبيعة ادلطبقة الداخلية الرقابة ووسائل األخَتة، ىذه عمل لفهم أطول وقتا ينفق

بشكل  القيمة إضافة فرصة التدقيق عمل فريق تعطي ادلعرفة ىذه ألن اإلدارة، تواجهها اليت القضايا من ذلك وغَت

 نصائح لتقدمي أيضا وإظلا ادلالية القوائم عن رأيو إلبداء فقط ليس أفضل وضع يف عندىا ادلدقق ويصبح حقيقي،

 مستقبال؛ ادلؤسسة أداء تطوير انومن شأ

 وباألخص فيما ادلضافة، القيمة خلق يف أساسيا دورا تلعب فالتكنولوجيا التكنولوجيا، استغالل على الًتكيز -

 .بادلنافسُت قياسا العميل مؤسسة موقف وربديد السوق اذباىات بتحليل يتعلق

 من ادلعلومات باعتبارىا اجلديد ثوبو يف احلسابات تدقيق عملية إجراءات تفاصيل على التعرف صعوبة من وبالرغم

 أن تدقيق إذل تشَت اخلصوص هبذا احملدودة واإلصدارات الدراسات أن إال مهٍت، مكتب بكل اخلاصة السرية

                                                           
 .16ص ،خالد اخلطيب، مرجع سابق -  1
 .16مرجع نفسو، ص-  2
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الًتكيز  يعد ودل األساسي، التدقيق برنامج وتنفيذ وادلخاطر النظم تقييم على تقتصر عملية يعد دل احلسابات

 العملية، عن النهائي رأيو تدعيم هبدف التقليدية مصادرىا من اإلثبات أدلة مجع على ينصب للمدقق األساسي

 واالختبارات الفحص إجراءات تنفيذ يف العينات واستخدام التخطيط لعملية التقليدية األساسيات ودل تعد

 على كبَت بشكل يعتمد أصبح اآلن فالتدقيق السابق، يف عليو كانت اليت األعلية درجة نفس التفصيلية تشكل

 إذل باإلضافة بادلنافسُت، مقارنة تعتمدىا اليت األساسية األنشطة ومالءمة اإلدارة وفكر اسًتاتيجيات فاعلية تقييم

 1.احملاسبية والقوائم السجالت وفحص النظم وادلخاطر تقييم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .17-16 ص سابق، مرجع اخلطيب، خالد-  
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     سليم نظام وجود أعلية إبراز وه الداخلية الرقابة نظام تقييم  مناذلدف أن إذل اإلشارةدر تج األخَتو يف 

 يف عليها االعتماد إمكانية و ادلعدة، احملاسبية و ادلالية البيانات و ادلعلومات يف ادلدقق الثقة إعطاء يف زلكم و

 نظام وتطبيق وتصميم وضع عن مسؤوال يعترب ال انو كما الشخصي، التدقيق و حكمو عملية نطاق ربديد

 دبهمة  قياموإطار يف يتم الداخلية الرقابة نظام ميتقي و بفهم فان قيامو وبالتارل بادلؤسسة الداخلية الرقابة

 مع تفهمها و ادلقررة األساليب و اإلجراءات يتطلب معرفة النظام فعالية تقدير أما ، ادلالية القوائم تدقيق

 خالل من إليها ادلتوصل النتائج أساس يتم على و .ذلا ادلرسومة اخلطة حسب و فعال مطبقة أهنا من التأكد

 .الداخلية الرقابة مانظ تقييم

 ومبادئ دلعايَت وفقا وذلك ادلالية القوائم  صحة من التحقق يف التدقيق اخلارجي يتجلى كذلك ودور أعلية

 احلفاظ و لألموال األمثل االستغالل ىو ادلالية ادلعامالت ىدف أصبح وقد خاصة عليها، احملاسبة ادلتعارف

 .األطراف سلتلف مصاحل على احلفاظ مع الثروة و إنتاج النشاطات االجتماعية يف عليها

 وذلك من ،   و ربسينو و ربقيق فعاليتواألداء يف تقييم ا كبَتا التدقيق اخلارجي لو دور إذل ذلك فانإضافة

 جهة، من ىذا ادلؤسسة يف وصغَتة كبَتة كل بتدقيق قيامو خالل الدور ادلهم و الفعال للمدقق اخلارجي اثر

، اخلارجي للمدقق ادلضافة بالقيمة عليها يطلق واليت للعميل دبنحها يقوم اإلدارية اليت اخلدمات خالل من و

 .ىذا من جهة أخرى
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 إُف النظري للتدقيق اخلارجي من حيث مفهومها و القائم هبا، اإلطار كل من إُفالنظري  اجلانب يف التطرق بعد

 و الفعالية الكبرية للتدقيق اخلارجي األمهية الدور البالغ إبرازو . منتجها النهائي ادلتمثل يف تقرير ادلدقق اخلارجي

 دراسة خبلل إجراء من بو قمنا ما وىذا تطبيقية صورة يف النظري اجلانب إسقاط من البد يف ادلؤسسة ،كان

حتكيمها على العديد من  مت ما بعدو كذلك من خبلل توزيع استمارة االستبيان . EDIMCOؤسسة مبميدانية 

 عن األصل إجابات يف ىي زلددة زلاور حتت ادلندرجة األسئلة بعض كادميني ، وطرحأ من مهنيني و األطراف

 من ادلقدمة وبعد احلصول على اإلجابات الفرضيات، نفي أو إلثبات منا وزلاولة ادلطروحة األسئلةاإلشكالية و 

 نتائج حتليل و2007EXELو تبويبها و تفريغها و ذلك باالستعانة بربنامج اجملدول   عينة الدراسةأفرادطرف 

  وذلك ادلعياريواالضلراف احلسايب ادلتوسط التكرار، يف ادلتمثلة اإلحصائي التحليل أدوات باستخدام االستبيان

 *.SPSS* stistical Package For Sosial Science اإلحصائي  الربنامج باستخدام
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     قمنا بإعداد ىذه الورقة البحتية نعرف من خبلذلا  بادلؤسسة EDIMCOمن خبلل زيارتنا ادليدانية للمؤسسة 

 . يف ىذا اجلانب التطبيقيإليو بلوغها وىذا ما نتطرق إُف  اليت تسعى ادلؤسسة  األىدافا واتوو التعريف بنشاط

 

 EDIMCO مؤسسة حولنظرة عامة  .1

 تقديم المؤسسة  -1

   ادلؤسسة الوطنية إلنتاج إنشاءم م ت مت /م ع / 5280 و  مبقتضى القرار الوزاري رقم 1984 سبتمرب 25بتاريخ 

 . EDIMCOو توزيع مواد البناء مستغاّف ادلختصرة يف  

، مبقتضى العقد التوثيقي رقم SPA/EPEومت حتويل مؤسسة توزيع مواد البناء لتأخذ شكل شركات أسهم 

 . 17/01/1996والصادر يف96/30

سنة خربة يف سلتلف رلاالت البناء ، ووجودىا ناتج عن النجاح الذي حققتو بتحكمها يف 31دتتلك ادلؤسسة 

 تروجيية دلا دتا اصلازه  وكذلك أو (عملية البناء) اصلازية  أو (قطاع مواد البناء)معظم النشاطات سواء كانت جتارية 

النتائج القياسية اليت حققتها يف اإلصلاز و ادلقاولة وتعمل ادلؤسسة على تبين عبلقات دائمة مع الزبائن، وتعمل 

. على إرضاء حاجياهتم وتطلعاهتم

عن طريق فتح منافذ 1994 و 1985ولقد مت تطوير شبكة التوزيع للشركة بوالية مستغاّف وىذا خبلل الفًتة ما بني 

. تأجري يف عدة مناطق 

: يلي  من وحدات تتمثل يف ما EDIMCOتتكون مؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء

. وحدة احلديد والصلب 
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. وحدة التعبئة والتغليف والتوزيع 

. وحدة الًتقية العقارية 

 .وحدة التجارة

 .وحدة ادلكلفة باصلاز مشاريع البناء 

 أشغالكما تعمل ادلؤسسة على توسيع نشاطها ضمن متطلبات الزبائن يف فتح ورشات متخصصة ىف سلتلف  

 . اليت ذلا عبلقة بالبناءاألشغالوسلتلف ....الطبلء /احلداد/البناء كا السمكرة 

 

  مهام وأىداف المؤسسة  -2

و بقائها  لكل مؤسسة مهام وأىداف مسطرة ترغب يف حتقيقها و تلبية رغبات ادلستهلكني و ذلك لضمان

: استمرارىا يف السوق الوطنية و تتمثل فيما يلي 

 

مهامها  

التنظيف  االمسنت الصلب و اخلشب و ادلنتجات اخلشبية ، و األدوات )تتوُف ادلؤسسة مهام تسويق مواد البناء 

، وذلك يف إطار ادلخطط الوطين للتنمية االقتصادية االجتماعية  (اٍف ... و الببلط ، منتجات التدفئة الصحية

: إضافة إُف 

 :ادلهام الرئيسية متمثلة يف ثبلث مصاٌف وىي- 
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 *FILIALE RECOO   مهمتها عملية البناء و مراقبة ادلشاريع

 *FILIALE PROMACOO  مهمتها قائمة على شراء و بيع مواد البناء و مستلزاماتو 

*FILIALE PR.IMMO.O مهمتها الرئيسية بيع  الشقق و ادلساكن اليت مت اصلازىا 

. مكلفة باإلنتاج و توزيع مواد البناء يف ظروف جيدة وبأقل تكلفة - 

. وضع سياسة لتطوير نظام اإلنتاج والتوزيع الكفء وقادر على تلبية احتياجات السوق الوطين- 

 

 أىدافها

تًتاوح أىداف ادلؤسسة بني أىداف اقتصادية واجتماعية حيث أن أىم ىدف للمؤسسة ىو البقاء واالستمرارية 

 .و كذالك توسيع نشاطها وطنيا و كذالك دوليا. 

 

: األىداف االقتصادية 

: ديكن تلخيصها يف النقاط التالية

العمل على حتقيق عائد مناسب على رأس ادلال ادلستثمر عن طريق استغبلل كل الطاقات اإلنتاجية وادلهارات - 

الفنية للعمال و استغبلل ادلشاريع التنموية  

 . ارجيةالعمل على الدخول يف األسواق اٍف- 
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 العميل  إرضاءالعمل على زيادة قدراهتا التنافسية عن طريق اكتساب ميزة تنافسية تتمثل يف - 

 .وجودة اخلدمات ادلقدمة 

 . عن طريق إصلاز طلباهتم يف أقل فًتة شلكنة و بأقل تكلفة شلكنة يف السوقالعمبلءالعمل على تلبية رغبات - 

 

: األىداف االجتماعية 

: تتمثل فيما يلي

 و توفري ادلواد و لوازم يف فًتات تسمح للعميل مزاولة نشاطو ةتلبية احتياجات السوق احمللي- 

. رفع ادلستوى ادلعيشي للعمال عن طريق فتح فرص عمل ذلم وتكوينهم ،ورفع مستواىم ادلهين -  

 .ادلسامهة يف امتصاص البطالة عن طريق فتح أبواب التوظيف أمام الشباب و أصحاب احلرف- 

. ادلسامهة يف حتقيق التنمية الشاملة - 

. (الضرائب)ادلسامهة يف دتويل اخلزينة العامة - 
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           الهيكل التنظيمي للمؤسسة -1

 EDIMCO اذليكل التنظيمي دلؤسسة :02شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلدير

 االمانة العامة

 ادلدقق اخلارجي

 مدير االدارة ادلالية

 االمانة

 قسم ادلنازعات

 مدير جتاري

 

 مدير تقين قسم احملاسبة ادارة ادلوارد البشرية

قسم خاص 
 باالجهزة

مكتب النظافة  
 و االمن

 قسم البناء احملاسب العام

قسم جتاري 
 انتاجي

 قسم البيع خزينة ادلؤسسة مكتب االجور
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 :شرح الهيكل التنظيمي 

 : المدير –1

. ة و اإلشراف عليها دلؤسسديثل ادلدير أعلى سلطة يف اذلرم التنظيمي و من مهامو تسيري ا

 متابعة ادلصاٌف و األقسام اليت تقع حتت سلطتو. 

  حتليل التقارير الواردة من ادلصاٌف و األقسام و اختاذ القرارات اذلامة و ادلناسبة. 

  تسيري و مراقبة رؤساء ادلصاٌف التابعة إلدارة الوحدة. 

  عقد اجتماعات و إدراج السياسات و اإلجراءات اخلاصة بكل مصلحة .

 : األمانة العامة- 2

:  بادلهام التالية األخريةتقوم ىذه 

  مساعدة ادلدير يف تدبري شؤونو و تنظيم أعمالو. 

 حتويل التقارير من ادلصاٌف إُف ادلدير. 

  ضبط االستقباالت اخلاصة باألشخاص ادلتعاملني مع ادلدير و إببلغو بذلك .

:  الداخلي المدقق-  3 

يقوم ادلدقق الداخلي بفحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية خلدمة اإلدارة عن طريق التأكد من أن النظام احملاسيب 

. كفؤ و يقدم بيانات سليمة و دقيقة لئلدارة من خبلل منع الغش و االضلراف عن السياسات ادلوضوعية 
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 : مدير اإلدارة المالية-4

 مركزية يف مؤسسة توزيع مواد البناء حيث تتفرع ىذه ادلصلحة األخريةىو ادلسؤول عن ادلصلحة ادلالية و تعترب ىذه 

 :إُف 

 األمانة:  

. تقوم مبساعدة مدير اإلدارة ادلالية 

  قسم المنازعات: 

 . ادلنازعاتيهتم باجلانب القانوين للمؤسسة و يقوم أيضاً حبل 

 

: قسم المحاسبة - 7

عمليات الشراء ، البيع ، التنازل ،  ) تقوم هبا الشركة إُفيتوُف احملاسب مبختلف التسجيبلت احملاسبية للعمليات 

و كذلك ديسك يوميات مساعدة حسب احلاجة إليها ، و ينقسم ىذا القسم إُف  (اٍف...التحصيل ، التسديد 

فرعني فرع احملاسب العام و فرع اخلزينة ، حيث أن احملاسب األول يف ىذه ادلؤسسة يقوم بالعمل الذي يقوم بو 

.  احملاسب العام و العمل الذي يقوم بو فرع اخلزينة

: قسم إدارة الموارد البشرية - 8

: هتتم باجلانب البشري حيث أهنا اجلهة ادلسئولة عن العاملني بادلؤسسة و يتكون ىذا القسم من 

  هتتم بالضمان االجتماعي للعامل و تدرس الوضعية الصحية :مكتب اإلدارة و العبلقات االجتماعية 
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. و ىي ادلتعلقة بالعامل من يوم بدايتو للعمل إِف غاية هناية تقاعده 

  البلزم الذي يدفعو األجريقوم بدراسة أيام العمل و رلموع العطل و الغيابات و حيدد : مكتب األجور 

. لكل عامل 

  يهتم ىذا ادلكتب بنظافة ادلؤسسة و تقدمي مبلبس العمل للعاملني و ادلخافظة : مكتب النظافة و األمن

 .على شلتلكات الوحدة و مراقبة حركة العمال ، ادلواد و البضائع  و لوازم

 

: مدير تقني -  9

: ىو ادلسؤول عن شلتلكات الوحدة ، و يتفرع ىذا القسم إُف 

  قسم البناء :

يف ىذا القسم يوجد مكتب تقين يهتم بالتخطيط للمشروع أي كمية ادلواد البلزمة للبناء و ىناك مكتب آخر يقوم 

. بتنفيذ ما قد خطط لو 

  قسم البيع :

.  يقوم بشراء األراضي من أجل البناء ه وبتاكتاه و ؤيوجد بو مكتب مكلف ببيع ما مت بنا
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 :   اإلنتاجي التجاريقسملا-12

  يقوم بشراء و بيع مواد البناء داخل ادلؤسسة و ذلك ببيعها إُف ادلدير التقين و أيضاً :القسم التجاري 

 .يقوم ىذا القسم بالبيع خارج ادلؤسسة 

 موجهة أخرىيقوم ىذا القسم باإلنتاج سلتلف الوسائل ادلساعدة يف عملية البناء و  : قسم اإلنتاج 

لبلستعمال ادلنزِف  

. يتكفل بصيانة الآلالت و ادلعدات اليت تستخدم يف نشاط ادلؤسسة  : قسم الصيانة

 

 

 المستخدمة والوسائل الدراسة  إجراءات .2

الفرضيات  واختبار االستبيان ولنتائج ادلدروسة العينة خلصائص الوصفي التحليل دلرحلة دتهيدا اجلانب ىذا يعترب

تفريغ  ،واتاألد صدق إجراءات الدراسة، واتأد الدراسة، وعينة الدراسة رلتمع من كل خبللو من سنتناول حيث

 .البيانات وحتليل

 

  و تحليل االستبيانعرض -1

. سوف نتطرق يف ىذا ادلطلب إُف وسلتلف مراحل إعداد االستبيان، مث إُف ىيكلو وزلتواه ورلتمع وعينة الدراسة
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  االستبيانىمراحل ومحتو: أوال

  مراحل تصميم االستبيان

: لقد مت االعتماد على رلموعة من البيانات ذات العبلقة مبوضوع الدراسة، وتتمثل فيما يلي

 األداة الرئيسية اليت مت االعتماد عليها يف الدراسة جلمع البيانات وادلعلومات من الواقع،  و ىياستمارة االستبيان

 و حىت .وأساتذة أكاددييني حول مشكلة الدراسة فيها الًتبص أجريناادلؤسسة اليت وىي يف أراء وجهات نظر 

 : من خبلل مايليإعدادىاتستويف استمارة االستبيان اجلانب العلمي من دقة و بساطة و وضوح فقد مت 

قمنا جبمع ادلعلومات و ادلعطيات استنادا على اجلانب النظري من الدراسة و ذلك باالعتماد على مراجع  -

 .  لواألساسيةموثوقة يف رلال التدقيق و كذا ادلعايري 

 . و فرضيات الدراسةاإلشكالية باالرتكاز على األسئلةو من ىذا ادلنطلق قمنا بصياغة مجلة من  -

 يف التدقيق، ختصص من ذوي الاألساتذة بعض آراء بعني االعتبار باألخذ ىذا االستبيان إعدادكما مت  -

 .و ادلبلحظات ادلقدمة من قبلهم

 و كذا اآلراء على استمارة االستبيان و ىذا باالعتماد على األخرية التعديبلت أحلقنا األخريو يف  -

 :و دتت عملية توزيع االستبيان من خبلل. ادلبلحظات

  ؛الربيد االلكًتوين 

 ؛ادلقابلة الشخصية او التسليم ادلباشر 

 محتوى االستبيان -

: سؤاال مقسمة إُف جزئيني  22 صفحات تتضمن 5توى االستبيان على يح
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 اجلنس ،السن، ادلؤىل العلمي، الوظيفة " فراد اجملتمعأل  الشخصية أوادلعلومات العامة يبني : اجلزء األول، 

 . أسئلة خاصة بعينة الدراسة، و اليت من ادلمكن أن تساىم يف تفسري النتائج5 حبيث تضمن "اخلربة

 الدراسة، كما قسم ىذا األخري إُف ثبلثة إشكالية سؤاال واليت من شأهنا أن تعاًف 27احتوى : اجلزء الثاين 

 .زلاور

 ؛ادلدقق اخلارجي و مدى التزامو بقواعد مهنة التدقيقحول  سؤاال 11ضمن يت: زلور أول 

 صلاعة معايري التدقيق اخلارجي و دتكينها من بلوغ النتائج ادلثالية  أسئلة حول8توي على يح: زلور ثاين 

 ؛ للتدقيق

 بالنسبة دلستخدمي القوائم أمهيتوحول دور التدقيق اخلارجي يف ادلؤسسة و   أسئلة 8تضمن ي: زلور ثالث 

 .ادلالية

 مجتمع و عينة الدراسة  :ثانيا

 :مجتمع الدراسة -

             و ادلفاىيماآلراءكادميني بغية ادلزج بني أمت حصر رلتمع الدراسة يف العديد من الفئات  من مهنيني و 

 : و استخبلص ما يفيد يف كل ما يتعلق مبوضوع التدقيق ويف ما يلي تعريف جملتمع الدراسة

جبودة عالية هبدف إضفاء الثقة عن التدقيق  ينادلسؤولكوهنم  زلافظي احلسابات  خرباء زلاسبني وعينة من -

على التقارير الصادرة عنو ؛ 

 ، كما يعترب أحد (م ادلاليةائ الطرف ادلعد للقوموذلك باعتباره )عينة من احملاسبني يف ادلؤسسات  -

األطراف ادلهتمة بالتقرير ادلاِف؛ 

  لتدعيم الدراسة؛ رلال احملاسبة وادلالية والتدقيقيفمتخصصني عينة من أساتذة  -
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 .عينة من طلبة ادلاجستري ذوي ختصص تدقيق زلاسيب -

 :عينة الدراسة -

 استمارة يف الفًتة 80 بتوزيع قمنا حيث االستبيان، استمارة توزيع قبل مسبوق بشكل العينة حجم حتديد يتم َف

كما اعتمدنا يف تقسيم استمارات  ، استمارة 48 اسًتجاع   و لقد مت2015فريل أ 28 إُف 09ادلمتدة من 

 من األكرب ادلقابلة الشخصية، و كذلك على التوزيع االلكًتوين كما كان القدر أوعلى التوزيع ادلباشر  االستبيان

 :ذلك يوضح ادلواِف واجلدول و طلبة ختصص تدقيق زلاسيب  أساتذةادلساعدة مقدما من قبل 

 االستبيان باستمارة اخلاصة  اإلحصائيات:02جدول رقم
 

( %)النسبة التكرار  
 40 32االستمارات غري ادلسًتجعة 

 60 48" عينة الدراسة"االستمارات ادلسًتجعة

 100 80 اجملموع

 

 الطالب إعداد من :مصدر
 

 عدد االستمارات ادلوزعة :03شكل رقم

 

 سلرجات نتائج االستبيان :مصدر 

40%

60%

التكرار

االستمارات الغير المسترجعة "عينة الدراسة"االستمارات المسترجعة



 جانب تطبيقي

 

105 
 

 االستمارات ونسبة ادلقصودة العينة على ادلزوعة االستمارات عدد 03 و الشكل رقم02يبني كل من اجلدول رقم 

 و نسبة االستمارات ادلسًتجعة %40 حواِف ادلسًتجعة غري االستماراتادلسًتجعة، فبلغت نسبة  وغري ادلسًتجعة

60% .

 

 األدوات المستخدمة في الدراسة :ثالثا

 األدوات اإلحصائية -

، لقياس رأي ةمت استخدام مقياس ليكارات ذي النقاط اخلمس يف إعداد إجابات االستمارة ادلتعلقة باحملاور الثبلث

  .أفراد العينة بشأن أسئلة االستبيان إضافة إُف حتديد أوزاهنا

 أعلى دتثل جابة اليتإلل تعطى حيث ،)معارض بشدة معارض ، زلايد، بشدة،موافق ، موافق( من تتدرج حيث

ثبلث درجات فدرجتني مث درجة  درجات، أربع تليها اليت ولئلجابات درجات، مخس اإلجيابية لئلجتاىات مستوى

 : كما يوضحها اجلدول التاِفواحدة و ىكذا و بالعكس لبلجتاىات السلبية،

 

 أوزاهنا االستبيان و أسئلة على اإلجابة رلاالت : 03جدول رقم

 1 2 3 4 5الدرجة 

معارض بشدة معارض زلايد موافق موافق بشدة التصنيف 
 

،ادارة الربامج و الشؤون spss وليد عبد الرمحان خالد الفرا، ختليل بيانات االستبيان باستخدام برنامج :مصدر

. 7، ص2009اخلارجية، 
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 الدرجة إُف  ليكارت اخلماس يوضح تصنيف االجيابات من الدرجة اخلامسة بالتدرج 03دول رقماًف 

. اإلجابات دلعرفة اجتاه األوُف

 و يتم بعد ذلك حساب ادلتوسط احلسايب ادلرجح، مث ضلدد االجتاه حسب قيم ادلتوسط ادلرجح كما يلي: 

 

 معايري حتديد االجتاه  04:جدول رقم

ادلستوى ادلتوسط احلسايب 
 1 1.79 اُف 1من 

 2 2.59 اُف 1.8من 

 3 3.39اُف 2.6من 

 4 4.19اُف  3.4من 

 5 5اُف 4.20من 

 

 وليد عبد الرمحان خالد الفرا، مرجع سابق :مصدر

 الذي يتم من خبللو حتديد اجتاه عينة الدراسة و ذلك باتباع سلم ليكارت اخلماسي04دول رقماًف . 

 

 معالجة استمارة االستبيان -

بعد عملية احلصر النهائي لعدد االستمارات الصاحلة للدراسة قمنا بتفريغها وعرضها على برنامج 

والذي يقوم بدوره ترمجة البيانات من شكل جداول إُف  معاجلة ادلعطيات غرضب، (2007EXCEL)اجملدول

رسومات بيانيو وذلك من أجل تبسيط وتسهيل عملية التحليل ، كذلك استخدمنا أسلوب الربنامج اإلحصائي 
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ولتحقيق أىداف . ، وبناء على األساليب السابقة اعتمدنا التحليل اإلحصائي الوصفيSPSSللعلوم االجتماعية 

: الدراسة وحتليل البيانات اليت مت جتميعها استخدمنا رلموعة من األساليب اإلحصائية وىي كتاِف

حساب ادلتوسطات احلسابية لكل عبارة من العبارات الواردة يف االستبيان وكذا احملور؛ / 1

قياس االضلراف ادلعياري دلعرفة مدى اضلراف إجابات أفراد عينة الدراسة عن متوسطاهتا احلسابية؛ / 2

استخراج التكرارات والنسب ادلئوية لكل عبارة؛ / 3

. حساب ادلتوسط احلسايب ادلرجح إلجابات العينة/ 4

 

 :التحليل الوصفي لخصائص العينة المدروسة -2

بعد القيام بتعريف العينة كل من رلتمع العينة و القيام حبصرىا يف رلموعة معينة قمنا بعملية التحليل الوصفي 

 :خلصائص أفراد العينة حسب ادلتغريات التالية

. دلمارسة و كذلك عدد سنوات اخلربة ااجلنس، السن ، ادلؤىبلت العلمية ، الوظيفة  -

 توزيع أفرد العينة حسب الجنس :أوال

  توزيع أفراد العينة حسب اجلنس :05اجلدول رقم 

 

 % النسبةالتكرار اجلنس 
 75 36ذكر 

 25 12انثى 

 100 48اجملموع 

 

  من إعداد الباحث بناء على االستبيان :مصدر
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   التوزيع النسيب ألفراد العينة حسب اجلنس:04شكل رقم 

 

 
 

  (Excel)الباحث بناء على االستبيان وبرنامج   من إعداد:مصدر
 

  نسبةأنىو  اجلنس حسب الدراسة عينة أفراد  الذي يتضمن  توزيع(04)ما يتضح لنا من خبلل الشكل رقم 
 فقد بلغت اإلناث نسبة أماو  %75 بلغت نسبة الذكور إذ، اإلناثالذكور يف عينة الدراسة تتفوق على نسبة 

 ألسباب فيما خيص الذكور و ىذا قد يكون راجع أحسن التجاوب مع الدراسة كان أن و ىذا ما يفسر لنا 25%
. اجتماعية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75%

25%

توزيع ْافراد العينة 

ذكر

انثى
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 توزيع أفرد العينة حسب السن :ثانيا

  توزيع أفراد العينة حسب السن :06جدول رقم 
 

 % النسبةالتكرار الفئة 
 48 23سنة  30 من اقل

 19 9سنة  40 إُف 30 من

 21 10سنة  50 إُف 40 من

 12 6 سنة 50 من اكرب

 100 48اجملموع 

 

  من إعداد الباحث بناء على االستبيان :مصدر

 

   التوزيع النسيب ألفراد العينة حسب السن:05شكل رقم 

 

 

  (Excel)الباحث بناء على االستبيان وبرنامج   من إعداد:مصدر

48%

19%

21%

12%

سنة 30اقل من 

سنة 40إلى  30من 

سنة 50إلى  40من 

سنة 50اكبر من 
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 30 الفئة اليت يقل عمرىا عن أن األمرو ادلبلحظ يف   ،توزيع أفراد العينة حسب السن(05) رقم الشكل لنا يوضح

 فيما خيص الفئتني أما اجلامعيني، األساتذة من أقلية كوهنم من طلبة ادلاجستري و %48سنة جتسد الغالبية بنسبة 

 ىنالك تقارب يف النسب حيث دتثلت أن سنة فنبلحظ 50 و 40 سنة، 40  و30  ما بنيأعمارىماليت تًتاوح 

 اجلامعيني بنسبة األساتذة ادلكونة ذلذه الفئتني ىي من األفراد أن على التواِف شلا يفسر %21 و %19 األخريةىذه 

.  من زلافظي احلسابات و خرباء زلاسبونأقليةاكرب و زلاسبني و 

 معظمهم خرباء  %12نسبتو ما ديثلون فهم سنة 50 يد عمرىم عن ز الذين ياألفراد اليت تتكون من  الفئة أما

 . جامعينيأساتذة إُف إضافةزلاسبون و زلافظو حسابات 

 

 توزيع أفرد العينة حسب المؤىالت العلمية :ثالثا

  توزيع أفراد العينة حسب ادلؤىبلت العلمية :07جدول رقم 

 %النسبةالتكرار ادلؤىل العلمي 
 37.5 18ليسانس 

 20.83 10ماجستري 

 16.67 8دكتوراه طلبة 

 25 12شهادة اخرى 

 100 48اجملموع 

 

 من إعداد الباحث بناء على االستبيان  :مصدر
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  التوزيع النسيب ألفراد العينة حسب ادلؤىل العلمي :06شكل رقم 

 

 

  (Excel)الباحث بناء على االستبيان وبرنامج   من إعداد:مصدر

 

   توزيع النسب حسب ادلؤىل العلمي ألفراد عينة الدراسة، حيث صلد نسبة(06)نبلحظ من الشكل رقم      

 بالنسبة %25 الذين حيملون شهادة ليسانس وىي النسب األعلى يف أفراد العينة ، وبعد ذلك تليها نسبة 37.5%

 ، %20.83 شهادة تكوين يف معاىد ما ، مث شهادة ماجستري أو سواء كانت شهادة مهنية أخرىحلاملي شهادة 

 بالنسبة للمتحصلني على شهادة دكتوراه وىي أضعف نسبة يف عينة الدراسة ديكن القول أن %16.67ونسبة 

. معظم أفراد العينة حيملون شهادات عليا وىذا يذل على أن العينة مؤىلة

 

 

 

شهادة اخرىدكتوراهماجيستيرليسانس

37.50%

20.83%

16.67%

25%
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  أو المكانة توزيع أفرد العينة حسب الوظيفة:رابعا

 وظيفة او ادلكانة  توزيع أفراد العينة حسب ال:08جدول رقم 

 %النسبةالتكرار الوظيفة 
 12 6خبري زلاسيب او زلافظ حسابات 

 25 12زلاسب 

 19 9استاذ جامعي 

 44 21طالب ماجستري 

 100 48اجملموع 

 

  من إعداد الباحث بناء على االستبيان :مصدر

 

   ديثل التوزيع النسيب ألفراد العينة حسب مؤىل الوظيفة:07شكل رقم 

 

 

  (Excel)الباحث بناء على االستبيان وبرنامج   من إعداد:مصدر
 

12%

25%

19%

44% خبير محاسبي او محافظ حسابات

محاسب

استاذ جامعي

طالب ماجستير
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 ادلطلقة لطلبة ادلاجستري أغلبيتوكانت  للوظيفة وفقا الدراسة عينة أفراد ان توزيع 07 رقم الشكل نبلحظ من خبلل

  ، 19%بنسبة اجلامعيني األساتذة ، و من مث %25، يليها احملاسبون بنسبة  %44بنسبة 

الذكر انو كانت بعض بو اجلدير . %12و اضعف نسبة كانت خلرباء احملاسبة و زلافظو احلسابات بقيمة تقدر ب 

 و ىذا ما أحسن على غرار األكادميني الذين تلقينا منهم جتاوبا األوُفالصعوبات يف التواصل مع ادلهنيني بالدرجة 

.  الدراسة اليت واجهتناتيفسر صعوبا

 

 توزيع أفرد العينة حسب الخبرة المهنية :خامسا

   توزيع أفراد العينة حسب اخلربة ادلهنية :09جدول رقم 
 النسبة التكرار الخبرة المهنية

 52 25  سنوات5اقل من 

 17 8  سنوات10 الى 5من 

 31 15  سنوات10اكثر من 

 100 48 المجموع

 
 من إعداد الباحث بناء على االستبيان  :مصدر
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    التوزيع النسيب ألفراد العينة حسب اخلربة ادلهنية:08شكل رقم 

 

 
 

 

  (Excel) من إعداد الباحث بناء على االستبيان وبرنامج :مصدر

 

 خربهتم تقل الذين األفراد  نسبةأنفنبلحظ   ، التوزيع النسيب ألفراد العينة حسب اخلربة ادلهنية08يبني الشكل رقم 

 كوهنم شبو عدديي ادلاجستري طلبة فئة تتضمن كوهنا  نسبة اكرب تشكل وىي  %52ديثلون سنوات 5 عن ادلهنية

كما .  صورة شفافة عما خيص رلال الدراسةإعطاء تكوينهم يف رلال التدقيق و احملاسبة يسمح ذلم من أن إالاخلربة

     و ىي اقل نسبة يف عينة الدراسة %17 سنوات فتقدر ب 10 إُف 5 الذين تًتاوح خربهتم من األفراد نسبة أن

 %31 سنوات فبلغت نسبتها 10 الفئة اليت تزيد خربهتا ادلهنية عن أما جامعيني و زلاسبني، أساتذةو رلملهم 

.  اجلامعينياألساتذة من احملاسبني و أقليةو معظمهم  خرباء زلاسبون و زلافظو احلسابات و 

 

52%

17%

31%

سنوات 5اقل من 

سنوات 10الى  5من 

سنوات 10اكثر من 
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" تحليل نتائج االستبيان " عرض نتائج الدراسة الميدانية -3

 و ادلتجسدة يف التكرارات ، النسب ادلئوية اإلحصائيةلتحليل نتائج االستبيان قمنا باالستعانة بالعديد من الطرق 

 دلعرفة اجتاه العينة وىذا باستخدام برنامج التحليل أساسية كأداة االضلراف ادلعياري إُف، ادلتوسط احلسايب و اللجوء 

.  من خبلل احملاور الثبلثة للدراسةإليو، و كل ىذا سنتطرق spss  اإلحصائي

 اخلارجي ادلدقق طرف من وصادق موضوعي وزلايد، فين رأي إبداء متطلبات :أولمحور 

ادلدقق  طرف من وصادق موضوعي وزلايد، فين رأي إبداء مبتطلبات نتائج االستبيان اخلاص :(10)جدول رقم 

 اخلارجي

موافق زلور اول 
بشدة 

معارض معارض زلايد موافق 
بشدة 

ادلتوسط 
احلسايب 

االضلراف 
ادلعياري 

االجتاه 

 العدد العدد العدد العدد العدد 

% % % % % 

ادلدقق اخلارجي ال بد ان يكون 
خبريا يف امور احملاسبة و التدقيق 
حىت يكون فحصو للقوائم ادلالية 
 مبنيا على اساس علمي و عملي

موافق  0.76 3.96 0 3 6 29 10

20.8 60.4 12.5 6.3 0 

عادة ما يقوم ادلدقق اخلارجي 
بتقييم نظام الرقابة الداخلية قبل 
ابداء راي فين زلايد حول صحة 

 القوائم ادلالية

موافق دتاما  0.75 4.54 0 2 3 7 36

75 14.6 6.3 4.1 0 

يقوم ادلدقق اخلارجي بتصحيح 
 االخطاء احملاسبية ان وجدت

معارض  1.17 1.69 34 2 7 3 2
بشدة  4.1 6.3 14.6 4.1 70.9 

ال بد من ضوابط دلهنة ادلدقق 
اخلارجي حىت يكون يف مقدوره 

التوصل اُف ابداء راي حول سبلمة 
البيانات ادلالية و دتثيلها للمركز 

 ادلاِف احلقيقي للمؤسسة

موافق بشدة  0 5 0 0 0 0 48

100 0 0 0 0 
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تقرير ادلدقق اخلارجي يعرب عن 
ابداء راي فين زلايد و موضوعي 

يعرب بصدق عن صحة القوائم 
 ادلالية

موافق بشدة  0 5 0 0 0 0 48

100 0 0 0 0 

ىناك رلموعة من االراء اليت ديكن 
للمدقق اخلارجي االدالء هبا و 

 لكل منها تقرير خاص هبا

موافق بشدة  0.95 4.62 1 3 1 3 40

83.2 6.3 2.1 6.3 2.1 

وجوب توفر مجلة من ادلعايري يف 
تقرير ادلدقق اخلارجي حىت يليب 
احتياجات مستخدمي ادلعلومة 

 احملاسبية

موافق بشدة  0.47 4.83 0 0 2 4 42

87.6 8.3 4.1 0 0 

ىناك معايري خاصة باعداد تقرير 
ادلدقق اخلارجي يف اجلزائر اليت من 
شاهنا ان تضمن اعطاء راي فين 

 زلايد

معارض  1.42 2.08 24 12 3 2 7

14.6 4.1 6.3 25 50 

جيب ان يكون االفصاح يف القوائم 
ادلالية بشكل جيد حىت يصبح 

باالمكان اصدار راي فين  زلايد 
يعرب بصدق عن صحة القوائم 

 .ادلالية

موافق دتاما  0.36 4.89 0 0 1 3 44

91.6 6.3 2.1 0 0 

ادلدقق اخلارجي مسؤول مسؤولية 
كاملة عن اكتشاف الغش و 

 التبلعبات داخل ادلؤسسة

موافق  0.63 3.98 0 3 4 26 15

31.3 54.1 8.3 6.3 0 

ان االكتشاف البلحق لبلخطاء و 
الغش و التصرفات غري قانونية بعد 

صدور تقرير ادلدقق اخلارجي لو 
عبلقة بامهال ادلدقق و تقصريه يف 

 اداء واجباتو ادلهنية

زلايد  1.23 3.06 6 11 11 14 6

12.5 29.2 22.9 22.9 12.5 

موافق  0.7 3.96متوسط امجاِف االجابات 

 

 SPSS وبرنامج االستبيان نتائج على باالعتماد لباحثا إعداد من : مصدر
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       جامعينيأساتذة، زلاسبني ،  حسابات وزلافظي وزلاسبني خرباء من العينة أفراد رأي 10 رقم اجلدول يظهر

 ويبني اخلارجي ، ادلدقق طرف من وصادق موضوعي زلايد، فين رأي إبداء متطلبات خيص فيماو طلبة ماجستري 

 أفراد تأييد 0.7 ب وادلقدر ادلعياري واالضلراف 3.96 ىو مبقدار والذي األولاحملور  إلجابات احلسايب ادلتوسط

 رأي إبداء  و بتوفر متطلباتأسسها التزام ادلدقق اخلارجي بقواعد ادلهنة و لتأكيد ادلطلقة و ذلك باألغلبية العينة

 احلسابية ادلتوسطات خبلل من جليا ذلك ويتمثل اخلارجي ، ادلدقق طرف من وصادق موضوعي وزلايد، فين

 على تعليق يلي ما ويف بادلوافقة، أغلبها كانت واليت ادلتحصل عليها من ىذا احملور لؤلجوبة ادلعيارية واالضلرافات

 :االستبيان من األول إجابات احملور

 

 المحاسبة و التدقيق حتى يكون فحصو للقوائم أمور يكون خبيرا في أنالمدقق الخارجي ال بد  -1

  علمي و عمليأساسالمالية مبنيا على 

 و ىي دتثل اكرب نسبة تليها نسبة ادلوافقة بشدة و اليت تعرب عنها %60.4 بادلوافقة بنسبة اإلجابةكانت 

 ضئيلة أخرى و نسبة معدومة للمعارضة بشدة و %80  شلا يعطي رلموع موافقة يفوق%20.8القيمة 

 يكون أند لنا انو ال بد على ادلدقق اخلارجي ؤك شلا ي%6.3فيما خيص ادلعارضة و اليت دتثلت نسبتها يف 

    .  علمي و عمليأساس احملاسبة و التدقيق حىت يكون فحصو للقوائم ادلالية مبنيا على أمورخبريا يف 

 0.76 و االضلراف ادلعياري كانت قيمتو 3.96 قدرت قيمتو ب إذو ادلتوسط احلسايب يفسر تلك النتائج 

 . بشكل كبري يف ادلوافقةاإلجاباتشلا يوضح تشتت ضئيل جدا و جتمع 
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 فني محايد حول صحة رأي إبداءعادة ما يقوم المدقق الخارجي بتقييم نظام الرقابة الداخلية قبل  -2

 القوائم المالية

  %14.6 و موافقة بنسبة %75 متجهة ضلو ادلوافقة بشدة و اليت مثلتها نسبة اإلجابةكانت غالبية 

 من ادلعارضني و احملايدين و ادلتوسط احلسايب خري دليل فوصلت أقليةو انعدام ادلعارضة بشدة و وجود 

و ىذا ما يثبت انو عادة ما يقوم ادلدقق اخلارجي  . 0.75 و االضلراف ادلعياري قدر ب 4.54 إُفقيمتو 

 . فين زلايد حول صحة القوائم ادلالية رأي إبداءبتقييم نظام الرقابة الداخلية قبل 

  وجدتإن المحاسبية األخطاءيقوم المدقق الخارجي بتصحيح  -3

برزهتا نسبة أ وجدت و إن احملاسبية األخطاء على كون ادلدقق اخلارجي يقوم بتصحيح األغلبيةعارض 

 من األغلبية أن من ادلوافقني و احملايدين و بينت قيمة ادلتوسط احلسايب أقلية، مع وجود 70.9%

 .1.69ادلعارضني حيث قدرت ب 

 حول رأي إبداء إلىال بد من ضوابط لمهنة المدقق الخارجي حتى يكون في مقدوره التوصل  -4

 سالمة البيانات المالية و تمثيلها للمركز المالي الحقيقي للمؤسسة

 إبداء إُف العينة انو ال بد من ضوابط دلهنة ادلدقق اخلارجي حىت يكون يف مقدوره التوصل أفراد مجيع أكد

"  حول سبلمة البيانات ادلالية و دتثيلها للمركز ادلاِف احلقيقي للمؤسسة، حيث كانت النسبة الكاملة رأي

 و وجود 5 انو بلغ ذروتو و اليت تقدر ب إذللموافقة بشدة و ىذا ما يؤكده ادلتوسط احلسايب  " 100%

 العينة جتمعت يف االقًتاح أفراد كل إجابات أناضلراف معياري معدوم و بقراءة ذلذه القيمة يتبني جليا 

". موافق بشدة  " األول
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 فني محايد و موضوعي يعبر بصدق عن صحة القوائم رأي إبداءتقرير المدقق الخارجي يعبر عن  -5

 المالية

 العينة بادلوافقة بشدة شلا يعطي نسبة مئوية كاملة و انعدام النسب ادلئوية لبلقًتاحات أفراد مجيع أجاب

 العينة لبلقًتاح أفراد و االضلراف ادلعياري معدوم شلا يربز ميول كل 5نت قيمة ادلتوسط احلسايب ا، و كاألخرى

 فين زلايد و موضوعي يعرب بصدق رأي إبداء تقرير ادلدقق اخلارجي يعرب عن أنيثبت لنا  و ىذا ما. األول

 عن صحة القوائم ادلالية

  بها و لكل منها تقرير خاص بهااإلدالء التي يمكن للمدقق الخارجي اآلراءىناك مجموعة من  -6

 4.62 و حدد ادلتوسط احلسايب ب %6.3و ادلوافقة بنسبة  %83.2 للموافقة بشدة بنسبة اإلجاباتكانت غالبية 

و ىو   0.95 كان دييل ضلو ادلوافقة بشدة  و االضلراف ادلعياري قدر ب اإلجاباتىذه قيمة مرتفعة توضح متوسط 

 .األوليعرب عن جتمع لدى االقًتاح 

 توفر جملة من المعايير في تقرير المدقق الخارجي حتى يلبي احتياجات مستخدمي وجوب -7

 المعلومة المحاسبية

 مع %86.6  بنسبةاألخرى ىو وجود موافقة بشدة طغت على مجيع االقًتاحات إليو اإلشارةما جيدر 

 أن على تأكيداشلا يزيد  0.47و االضلراف ادلعياري  4.83 معارضة و بلغ ادلتوسط احلسايب أيعدم وجود 

 توفر مجلة من ادلعايري يف تقرير ادلدقق اخلارجي حىت يليب جيب انو  إذ.األمثل ىو األولاالختيار 

 .احتياجات مستخدمي ادلعلومة احملاسبية
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 رأي إعطاء تضمن أننها أ تقرير المدقق الخارجي في الجزائر التي من شبإعدادىناك معايير خاصة  -8

 فني محايد

. %25 أي العينة أفراد و نسبة معارضة جسدت ربع %50 أي العينة أفرادمثلت نسبة ادلعارضة بشدة نصف 

 على األغلبية، و ىنا و يف ىذه احلالة قد عارضت 2.08و ىذا ما تفسره قيمة ادلتوسط احلسايب ادلقدرة ب 

 . فين زلايدرأي إعطاء تضمن أن تقرير ادلدقق اخلارجي يف اجلزائر اليت من شاهنا بإعدادوجود معايري خاصة 

 فني رأي إصدار باإلمكان حتى يصبح جيد في القوائم المالية بشكل اإلفصاح يكون أنيجب  -9

 محايد يعبر بصدق عن صحة القوائم المالية

 حىت جيد يف القوائم ادلالية بشكل اإلفصاح  أن يكون بادلوافقة بشدة فيما خيص وجوباألفراد أغلبية أقرت

 %91.6 فين  زلايد يعرب بصدق عن صحة القوائم ادلالية، حيث كانت النسبة رأي إصدار باإلمكانيصبح 

 و ىي 4.89و كانت نسبة ادلتوسط احلسايب .  حىت معارضةأوتعرب عن ذلك مع عدم وجود معارضة بشدة 

 و ىذا يعرب عن وجود تشتت 0.36 العينة، و كانت قيمة االضلراف ادلعياري أفراد إجاباتقيمة تؤكد اجتاه 

 .األول و جتمعها يف االقًتاح اإلجاباتطفيف يف 

 المدقق الخارجي مسؤول مسؤولية كاملة عن اكتشاف الغش و التالعبات داخل المؤسسة -10

 و ىي تزيد عن النصف كما %51.1 انصبت يف ادلوافقة و ادلعرب عنها بنسبة اإلجابات معظم أننبلحظ 

يتضح انعدام ادلعارضة بشدة مع وجود نسبة ضئيلة للمعارضة و احليادية ، حيث كان ادلتوسط احلسايب مقدرا 

 يف اإلجابات وىو ما يفسر وجود تشتت بنسبة ضئيلة و جتمع معظم 0.63و االضلراف ادلعياري ب 3.98ب 

 .كون ادلدقق اخلارجي مسؤول مسؤولية كاملة عن اكتشاف الغش و التبلعبات داخل ادلؤسسة
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 و الغش و التصرفات غير القانونية بعد صدور تقرير لألخطاء االكتشاف الالحق إن -11

  واجباتو المهنيةأداء المدقق و تقصيره في بإىمالالمدقق الخارجي لو عالقة 

 انو نسبة ادلوافقة كانت إال 1.23 و ىذا ما يربزه االضلراف ادلعياري ادلقدر ب اإلجاباتنبلحظ وجود تقارب يف 

 ادلتوسط احلسايب أن إالو بالرغم من ىذا . %29.2اكرب نوعا ما عن قرائنها من االقًتاحات حيث دتثلت يف نسبة 

 أن و من ىنا ديكن القول اإلجابات، و ىذا الختبلف 3.06 احملايد و تعرب عنو القيمة الرأيكان دييل ضلو 

 و الغش و التصرفات الغري القانونية بعد صدور تقرير ادلدقق اخلارجي قد يكون لو لؤلخطاءاالكتشاف البلحق 

.  قد ال يكونأو واجباتو ادلهنية أداء ادلدقق و تقصريه يف بإمهالعبلقة 

  األولخالصة نتائج المحور: 

 أىم يكون مؤىبل علميا و عمليا و ىذا من أن ادلدقق اخلارجي يتوجب عليو أننستخلص من دراستنا ذلذا احملور 

. ادلعايري الشخصية لو 

 و اليت دتثل اخلطوة الثانية من خطوات التدقيق اخلارجي قبل أساسيةديثل تقييم نظام الرقابة الداخلية نقطة مهمة و 

 و ادلدقق.  االنتقادي ىنا ىو التساؤل عن مدى صحتهاالرأي فنيب زلايد حول صحة القوائم ادلالية و رأي إبداء

وادلتمثل يف  التدقيق جوىر عملية ىو ىذا أن حيث األخطاء عن واإلببلغ احملاسبة بالتدقيق يف يقوم اخلارجي

 .(ادلالية القوائم( احملاسبية ادلعلومة يف ادلمثلة احملاسيب ادلعلومات نظام سلرجات تدقيق

 :جيب ما يلي زلايد رأيا اخلارجي ادلراجع يبدي ولكي أنو نستنتج شلا سبق

 خلارجي؛دقق للم ادلهنية ادلمارسة تضبط ومبادئ أسس وجود -
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 اخلارجي؛ دققاَف لدى واحلياد االستقبلل توافر -

 عليها؛ ادلتعارف التقرير إعداد معايري تباع إ -

 للمبادئ وفقا عرضها مت قد ادلالية القوائم كانت إذا ما إُف تقريره يف اخلارجي دقق اَف يشري أن جيب -

 احملاسبية؛ ادلبادئ تطبيق يف الثبات اإلدارة فيها تراع َف اليت الظروف وإُف عاما، قبوال احملاسبية ادلقبولة

يعرب  وزلايد فين رأي إصدار باإلمكان يصبح حىت ،جيد بشكل ادلالية القوائم يف اإلفصاح يكون أن جيب -

 ادلالية؛ القوائم صحة عن بصدق

 .هبا خاص رأي منها لكل  وواحد نوع على تقتصر وال تقاريرلل سلتلفة أنواع وجود -
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   من تفعيلها و جتسيدىااألمهيةصلاعة معايري التدقيق اخلارجي و  :محور ثاني

 من تفعيلها و جتسيدىا واألمهية نتائج االستبيان ادلتضمن صلاعة معايري التدقيق اخلارجي :(11)جدول رقم 

 

موافق زلور ثاين 
بشدة 

معارض معارض زلايد موافق 
بشدة 

ادلتوسط 
احلسايب 

االضلراف 
ادلعياري 

االجتاه 

العدد العدد العدد العدد العدد  
% % % % % 

توجد مجلة من ادلعايري اليت تضبط مهنة 
التدقيق اخلارجي  و االخبلل باي بند 

منها يعود سلبا على مصداقية تقرير 
ادلدقق 

موافق  0 5 0 0 0 0 48
بشدة 

100 0 0 0 0 

ان ارتكاب ادلدقق اخلارجي اي سلالفة 
الحد معايري التدقيق قد تعرضو 

للمساءلة  

موافق  1.53 4.71 0 1 6 5 36
بشدة 

75 10.4 12.5 2.1 0 

افرز التحول احلاصل يف مهنة التدقيق 
يف االونة االخرية تنظيما جديدا دلهنة 
ادلدقق اخلارجي شلا يسهم يف اعطاء 

مصداقية اكثر للمعلومة احملاسبية على 
ادلستوى الدوِف 

زلايد  0.97 3.06 4 7 24 4 9

18.8 8.3 50 14.6 8.3 

تلزم معايري التدقيق الدولية على ادلدقق 
اخلارجي العمل على ابداء راي فين 

زلايد يعرب بصدق عن الوضعية ادلالية 
للمؤسسة 

موافق  0.12 4.96 0 0 0 2 46
بشدة 

95.9 4.1 0 0 0 

اجلزائر ال تعمل بادلعايري الدولية للتدقيق 
معايري التدقيق اجلزائرية قتصر على بل ت

معارض  1.2 1.68 33 6 3 3 3
بشدة 

6.3 6.3 6.3 12.5 68.6 

ادلدقق اخلارجي جيوز لو اللجوء يف 
تقريره اُف معايري التدقيق الدولية 

موافق  1.01 4.6 3 0 1 5 39
بشدة 

81.2 10.4 2.1 0 6.3 

ال تفرض معايري التدقيق الدولية على 
ادلدقق اخلارجي تقدمي اقًتاحات 

موافق  0.6 4.18 0 0 5 29 14

29.2 60.4 10.4 0 0 
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للمؤسسة 
يف حالة ما اذا مت تطبيق معايري التدقيق 
الدولية بشكل سليم سوف تفرز فعالية 

اكرب يف مهنة التدقيق 

موافق  0 5 0 0 0 0 48
بشدة 

100 0 0 0 0 

موافق  0.67 4.14متوسط امجاِف االجابات 

 

 SPSS وبرنامج االستبيان نتائج على باالعتماد باحثال إعداد من : مصدر

 

 خبلل ومن  ، من تفعيلها و جتسيدىا للتدقيقواألمهية مدى صلاعة معايري التدقيق اخلارجي 11 رقم اجلدول يظهر

 لئلجابات ادلرجح احلسايب ادلتوسط كان حيث بادلوافقة، أغلبها اجتاه احملور كان عناصر حتت ادلطروحة األسئلة

  0.67 ذلا واالضلراف ادلعياري كبرية نسبة وىي 4.14

 :األيتاالستبيان يف  من ثاينال إجابات احملور على  التعليقإُفو سنتطرق 

 

 بند منها يعود سلبا بأي اإلخاللتوجد جملة من المعايير التي تضبط مهنة التدقيق الخارجي و  -1

 على مصداقية تقرير المدقق

 بند بأي اإلخبلل الكلي لوجود مجلة من ادلعايري اليت تضبط مهنة التدقيق اخلارجي  و بالتأكيد العينة أفرادقام 

 للموافقة بشدة و بالتاِف يكون %100 بنسبة اإلجابةمنها يعود سلبا على مصداقية تقرير ادلدقق فتجسدت 

 . و االضلراف ادلعياري معدوم5ادلتوسط احلسايب 

  معايير التدقيق قد تعرضو للمساءلةألحد مخالفة أي ارتكاب المدقق الخارجي إن -2

 ألحد سلالفة أي و ادلتضمن ادلوافقة بشدة على انو ارتكاب ادلدقق اخلارجي األول لبلقًتاح اإلجابةكانت غالبية 

 و عدم وجود معارضة بشدة ، و كان ادلتوسط احلسايب %75معايري التدقيق قد تعرضو للمساءلة و ىذا بنسبة 
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و كذلك يربز من خبلل قيمة االضلراف .  العينة ضلو ادلوافقة بشدةأفراد إجابات شلا يدل على توجو معظم 4.71

 .اإلجابات وجود بعض التشتت و االضلراف نوعا ما يف 1.53ادلعياري الذي قدر ب 

 تنظيما جديدا لمهنة المدقق الخارجي األخيرة اآلونةافرز التحول الحاصل في مهنة التدقيق في  -3

 للمعلومة المحاسبية على المستوى الدولي أكثر مصداقية إعطاءمما يسهم في 

 على باقي اإلجابات من اآلخر و تشتت النصف %50 نسبة إُف دتثل االقًتاح احملايد األفراد نصف عينة إن

،  0.97االقًتاحات و ىذا ما يعرب عنو االضلراف ادلعياري الذي يقدر ب 

 التحول إن إذ العينة حول احليادية، أفراد غالبية إجاباتو ىو ما يربز جتمع  3.06و يقدر ادلتوسط احلسايب ب 

 و من خبلل التنظيم اجلديد دلهنة ادلدقق اخلارجي ليس بالضرورة انو األخرية اآلونةاحلاصل يف مهنة التدقيق يف 

.  للمعلومة احملاسبية على ادلستوى الدوِف أكثر مصداقية إعطاءسيسهم يف 

 فني محايد يعبر بصدق رأي إبداءتلزم معايير التدقيق الدولية على المدقق الخارجي العمل على  -4

 عن الوضعية المالية للمؤسسة

 معارضة و ىذا ما يربزه ادلتوسط أي دون وجود %95.9 العينة مبوافق بشدة و دتيزت بنسبة أفراد غالبية أجابت

 معايري التدقيق الدولية أنشلا يؤكد  0.12، مع وجود اضلراف معياري ضئيل قدر ب 4.96احلسايب من خبلل القيمة 

 . فين زلايد يعرب بصدق عن الوضعية ادلالية للمؤسسةرأي إبداءتلزم على ادلدقق اخلارجي العمل على 

 معايير التدقيق الجزائريةعلى  قتصرالجزائر ال تعمل بالمعايير الدولية للتدقيق بل ت -5

 العينة مبعارض بشدة قدرت نسبتهم أفراد معظم أجابكانت ىناك معارضة شديدة فيما خيص ىذه النقطة حيث 

 ادلتبقية  اإلجاباتو ىذا يؤكد ما سبق ذكره، مع وجود تشتت يف  1.68و ادلتوسط احلسايب يعادل . %68.6ب 

 مبعايري قتصر اجلزائر تعمل بادلعايري الدولية للتدقيق و ال تأن، و ديكن القول 1.2يعرب عنو االضلراف ادلعياري بقيمة 

 .التدقيق اجلزائرية
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  معايير التدقيق الدوليةإلىالمدقق الخارجي يجوز لو اللجوء في تقريره  -6

   معايري التدقيق الدولية إُف ادلدقق اخلارجي جيوز لو اللجوء يف تقريره أن العينة مبوافق بشدة على أفراد أغلبيةوافق 

و االضلراف ادلعياري ادلفسر  4.6 وما يعرب عن ذلك ادلتوسط احلسايب ادلقدر ب %81.2و كانت نسبة ادلوافقة 

 .مع وجود نسبة معارضة ضئيلة  1.01 العينة ب إجاباتالجتاه 

 ال تفرض معايير التدقيق الدولية على المدقق الخارجي تقديم اقتراحات للمؤسسة -7

 معايري التدقيق الدولية ال تفرض على ادلدقق اخلارجي تقدمي اقًتاحات أن العينة بادلوافقة على أفرادقام معظم 

 االقًتاح الثاين إُفو ىو مرتفع شلا دييل  4.18 و ادلتوسط احلسايب قدر ب %60.4للمؤسسة ، وكانت نسبة ادلوافقة 

 . ما يفسر وجود تشتت جد ضئيل0.6 االضلراف ادلعياري يقدر ب أنكما 

 تم تطبيق معايير التدقيق الدولية بشكل سليم سوف تفرز فعالية اكبر في مهنة إذافي حالة ما  -8

 التدقيق

 مت تطبيق ادلعايري الدولية إذا و ىذا يربز انو ما  %100 العينة بادلوافقة بشدة و ادلتمثلة يف نسبة أفرادوافق كل 

 ذات فعالية اكرب يف مهنة التدقيق و ىذا ما يعرب عنو ادلتوسط إفرازاتاخلاصة بالتدقيق و بشكل سليم فستكون 

.  و االضلراف ادلعياري ادلعدوم5احلسايب ادلقدر ب 

 

 خالصة نتائج المحور الثاني: 

 : اليت يتضمنها ديكن اخلروج جبملة النتائج التاليةاإلجابات و األولمن خبلل حتليلنا لنتائج استبيان احملور 

 

أن تعرض  شأهنا من للمعايري سلالفة أي إن للتدقيق اخلارجي، و ادلهنية ادلمارسة تضبط معايري ىناك -

 ؛ للمساءلة دققاَف
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 ضلو جيدة انطبلقة تعد ادلعتمد واحملاسب احلسابات وزلافظ احملاسب اخلبري دلهنة احلاِف التنظيم ن ا -

 للمعلومة أكرب و مصداقية جودة إعطاء يف يسهم قد شلا وادلاِف، احملاسيب ادليدان يف مواكبة التغيري

 احملاسبية؛

ضلو  هبا للسري للمؤسسة اقًتاحات تقدمي اخلارجي دققاَف على تفرض ال الدوِف التدقيق معايري إن -

مدى  عن زلايد  فين رأي إعطاء من ادلدقق كن مت للتدقيق الدولية ادلعايري من اذلدف إمنا األحسن،

 ادلالية؛ القوائم صدق

 وال دوليا عليها ادلتعارف بادلعايري العمل وإمنا يتم ، فحسباجلزائرية التدقيق مبعايري اجلزائر يف التقيد يتم ال -

 اجلزائرية؛ للتشريعات سلالفا ذلك يعترب

احملاسبية  ادلعلومات جودة حتسني يف أسهمت قد الدولية احملاسبة دلعايري وفقا ادلالية القوائم أقلمت ان -

 اخلارجي؛ دققاَف تقرير جودة لتحسني بدورىا ستؤدي وبالتاِف

 اجلزائر إمكانية تبين يف يكمن دوليا بعدا  للتدقيق اخلارجيأعطى قد اجلزائر يف احملاسيب اإلصبلح ن ا -

 .رمسية بصورة ادلهنة تنظيم يف الدولية تدقيقال دلعايري
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  بالنسبة دلستخدمي القوائم ادلاليةأمهيتو يف ادلؤسسة و أدائودور التدقيق اخلارجي و  :محور ثالث

 

 بالنسبة أمهيتو يف ادلؤسسة و أدائو نتائج االستبيان ادلتمحور حول دور التدقيق اخلارجي و :(12)جدول رقم 

 .دلستخدمي القوائم ادلالية

 

  

موافق زلور ثالث 
بشدة 

معارض معارض زلايد موافق 
بشدة 

ادلتوسط 
احلسايب 

االضلراف 
ادلعياري 

االجتاه 

العدد العدد العدد العدد العدد  
% % % % % 

جيب التقيد جبملة من اخلطوات اثناء 
عملية التدقيق اخلارجي لضمان صدق 

و سبلمة القوائم ادلالية 

موافق  0 5 0 0 0 0 48
بشدة 

100 0 0 0 0 

يعترب التدقيق اخلارجي ذات مصداقية 
اكرب من التدقيق الداخلي 

موافق  1.16 3.66 2 9 4 21 12

25 43.8 8.3 18.8 4.1 

يعمل التدقيق اخلارجي على تقييم 
فعالية نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة 

موافق  0.84 3.95 4 0 2 28 14

29.2 58.4 4.1 0 8.3 

يقوم التدقيق اخلارجي بتقييم ادلؤسسة 
االقتصادية زلل التدقيق عن مدى 

التزامها بالقوانني يف شلارسة االنشطة 
ادلختلفة 

موافق  0.87 3.89 2 1 6 30 9

18.8 62.5 12.5 2.1 4.1 

ان فحص نظام الرقابة االدارية ليس من 
مسؤوليات ادلدقق اخلارجي على غرار 

فحص نظام الرقابة احملاسبية الذي 
يعترب امرا الزاميا لو 

موافق  1.02 3.8 0 9 4 23 12

25 47.9 8.3 18.8 0 

للتدقيق اخلارجي دور فعال يف تقييم 
اداء ادلؤسسة و حتسينو  و حتقيق 

فعاليتو 

موافق  0.67 4.58 0 0 5 10 33
بشدة  68.8 20.8 10.4 0 0 
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هتدف عملية التدقيق اخلارجي اُف 
تقييم ادلخاطر اليت تتعرض اليها 

ادلؤسسة زلل التدقيق و ردود فعل 
ادلؤسسة اجتاىها 

زلايد  0.98 3.35 0 12 13 17 6

12.5 35.4 27.1 25 0 

يعمل التدقيق اخلارجي على اعطاء 
 دلستخدمي القوائم الطمأنينةالضمان و 

ادلالية 

 فقموا 1.06 3.83 1 6 8 18 15
31.3 37.5 16.6 12.5 2.1 

موافق  0.82 4 اإلجابات إمجاِفمتوسط 

         

 SPSS وبرنامج االستبيان نتائج على باالعتماد باحثال إعداد من : مصدر

 

دور التدقيق اخلارجي  إبرازكادميني و مهنيني من خبلل أ باختبلفهم من  العينة أفراد رأي  12 رقم اجلدول يظهر

الذي يوضح  احلسايب وبقراءتنا لقيمة ادلتوسط ، بالنسبة دلستخدمي القوائم ادلاليةأمهيتو يف ادلؤسسة و أدائوو 

 تصب اإلجابات معظم أنصلد  0.82ادلعرب عنو بالقيمة  ادلعياري واالضلراف و ادلقدرة ب اإلجابات إمجاِفمتوسط 

 الذي يربز لنا انو ىنالك كفاءة للتدقيق اخلارجي اجتاه األمرو ىذا ىو  العينة أفراد يف ادلوافقة والتأييد من قبل

 لؤلجوبة ادلعيارية واالضلرافات احلسابية وادلتوسطات  بالنسبة دلستخدمي القوائم ادلالية ،أمهيةادلؤسسة و وجود 

 :االستبيان من الثالث إجابات احملور على تعليق يلي ما ويف ، ادلتحصل عليها خري دليل على ذلك

 

و سالمة القوائم   عملية التدقيق الخارجي لضمان صدقأثناءيجب التقيد بجملة من الخطوات  -1

 :المالية

 ادلدقق بالتقيد جبملة اخلطوات ادلنظمة لعملية التدقيق لضمان صحة القوائم إلزام العينة على أفرادوافق كل 

 . و كذلك قيمة االضلراف ادلعياري ادلعدومة5ادلالية و ىذا ما يًتمجو ادلتوسط احلسايب الذي يقدر ب 
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 :يعتبر التدقيق الخارجي ذات مصداقية اكبر من التدقيق الداخلي -2

 نسبة ادلوافقة على كون التدقيق اخلارجي ديتاز مبصداقية أن الثانية نبلحظ لئلجابة نتيجة االستبيان إُفاستنادا 

 موافق بشدة و ىي نسبة دتثل أجابوا الذين لؤلفراد %25  و نسبة %43.8 من التدقيق الداخلي بلغت نسبة أكثر

و كذلك ما يفسره االضلراف ادلعياري    3.66 عينة الدراسة و ىذا ما تبينو قيمة ادلتوسط احلسايب اليت بلغت أغلبية

 . و الثايناألول يف اخليارين األخرية و تتجمع ىذه اإلجاباتشلا يدل على تشتت نسيب يف  1.16مبقدار يعادل 

 يعمل التدقيق الخارجي على تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة -3

 اخليار الثاين و ادلتمثل يف ادلوافقة على كون التدقيق اخلارجي يقوم بتقييم نظام الرقابة إُف عينة الدراسة إجابةتتجو 

 لتكون نسبة تقارب %29.2 و تليها  نسبة ادلوافقة بشدة بقيمة %58.4 بلغت نسبة ادلوافقة إذالداخلية للمؤسسة 

 قيمة ادلتوسط احلسايب الذي األمرو ما يؤكد ىذا .  ادلعارضة فكانت شبو معدومةاإلجابات، على غرار 80%

 .و كلها قيم تصب يف االختيار الثاين ادلتمثل يف ادلوافقة 0.84و االضلراف ادلعياري الذي يعادل  3.95قدرت ب 

يقوم التدقيق الخارجي بتقييم المؤسسة االقتصادية محل التدقيق عن مدى التزامها بالقوانين في  -4

  المختلفةاألنشطةممارسة 

 كان التدقيق اخلارجي يقيم ادلؤسسة االقتصادية من حيث التزامها بالقوانني يف شلارسة إذا عما اإلجابةكان مسار 

 ليصبح رلموع %18.8، و ادلوافقة بشدة بلغت نسبة %62.5 العينة بنسبة أفراد ادلختلفة مبوافقة غالبية األنشطة

،  %81.3ادلوافقة يعرب عنو بنسبة 
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شلا يربز  0.87و االضلراف ادلعياري الذي بلغ  3.89و ترمجة ىذه القيم يلخصها كل من ادلتوسط احلسايب بقيمة 

 دتركز اإلجابة ادلتمثلة يف احلياد و ادلعارضة و كذا ادلعارضة بشدة و جتمع اإلجاباتوجود تشتت ضئيل جدا بني 

. يف ادلوافقة بشكل ملموس

 ليس من مسؤوليات المدقق الخارجي على غرار فحص نظام اإلدارية فحص نظام الرقابة إن -5

  لوإلزاميا أمراالرقابة المحاسبية الذي يعتبر 

 اإلدارية فحص نظام الرقابة يقتصر على نظام الرقابة احملاسبية ال إلزامية أن ادلوافقة على إُف عينة الدراسة أفراداجتو 

 و نسبة الفئة ادلعارضة بلغ %47.9 ليس من ضمن مسؤوليات ادلدقق اخلارجي و ىذا بنسبة األخريباعتبار ىذا 

 إجابات شلا يضع متوسط 1.02 إُفو االضلراف ادلعياري  3.8 قيمة إُف، و تدرج ادلتوسط احلسايب %18.8نسبة 

 . العينة يف ادلوافقة على ىذه النقطةأفراد

  المؤسسة و تحسينو و تحقيق فعاليتوأداءللتدقيق الخارجي دور فعال في تقييم  -6

 أنعلى التواِف نبلحظ  0.67و  4.58من خبلل قراءتنا لقيميت ادلتوسط احلسايب و االضلراف ادلعياري و ادلقدرة ب 

 و نسبة %68.8يضا و اليت بلغت أ كانت بتقدير موافق بشدة و ىذا ما تفسره النسبة ادلقروءة اإلجاباتمسار 

مع عدم وجود  %10.4 احملايدين فكانت النسبة ادلعربة عنهم األفراد نسبة أما ، %20.8موافقة تعرب عنها قيمة 

 أداء للتدقيق اخلارجي دور فعال يف تقييم أنشلا يؤكد لنا من .  معارضة بشدة و تفسرىا النسبة ادلعدومةأومعارضة 

. ادلؤسسة و حتسينو و حتقيق فعاليتو
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 المؤسسة محل التدقيق إليها تقييم المخاطر التي تتعرض إلىتهدف عملية التدقيق الخارجي  -7

 وردود فعل المؤسسة اتجاىها

 قيمة ادلتوسط احلسايب أن إال % 35.4 بادلوافقة بنسبة أجابت نسبة مقروءة من االستبيان كانت للشرحية اليت أعلى

دية ادلتوسط احلسايب الذي ق كانت باحلياد وذلك بقراءة اإلجابة متوسط أن  على تعربأهنا إذ أخرتقدم تفسريا 

 %27.1و النسبة ادلئوية للحياديني كانت  3.35يقدر ب 

 إليها تقييم ادلخاطر اليت تتعرض إُف اجلزم بان عملية التدقيق اخلارجي هتدف أو التأكيدو يف ىذه احلالة ال ديكن 

 .ادلؤسسة و ردود فعلها اجتاه تلك ادلخاطر

 لمستخدمي القوائم المالية الطمأنينة الضمان و إعطاءيعمل التدقيق الخارجي على  -8

     ، %31.3 و ادلوافقة بشدة كان بنسبة %37.5 ادلوافقة بنسبة إُف تنحدر األمر كانت يف متوسط األفراد إجابة

    3.83 يقدر ب لئلجاباتو كانت قيمة ادلتوسط احلسايب . %68.8و ىذا يعطي نسبة موافقة على العموم ب 

.  باختبلفهااإلجابات شلا يوضح لنا وجود تشتت متوسط بني 1.06و االضلراف ادلعياري تعرب عنو قيمة 

 نتائج المحور الثالث: 

القوائم  عن والصادق السليم التعبري تضمن التدقيق عملية يف هبا التقيد واجب اخلطوات من رلموعة ىناك -

 عامة حول معرفة على احلصول يف وادلتمثل التدقيق عملية مسار يف اخلطوات ىذه وتتمثل ادلالية،

 التدقيق؛ تقرير إصدار اوأخري احلسابات فحص الداخلية، الرقابة نظام تقييم ادلؤسسة،

ادلدقق  طرف من ادلقدم التدقيق من أكثر مصداقية ذات اخلارجي ادلدقق طرف من لتدقيق ادلقدم ا -

 اإلدارة؛ يف شؤون تدخلو وعدم اخلارجي ادلدقق لدى واحلياد االستقبلل توفر يف يكمن الداخلي والسبب
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يعمل التدقيق اخلارجي على تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة و تعترب ىذه ادلرحلة الثانية يف  -

 ليس من مسؤوليات ادلدقق اخلارجي على اإلدارية فحص نظام الرقابة أنعملية التدقيق اخلارجي، كما 

 ؛ لوإلزاميا أمراغرار فحص نظام الرقابة احملاسبية الذي يعترب 

التدقيق  تقرير خبلل من دلستخدمي القوائم ادلالية الطمأنينة الضمان و إعطاءيعمل التدقيق اخلارجي على  -

 تساعدىم يف صادقة وزلاسبية مالية معلومات توفر اخلارجي التدقيق تقارير ، ألناإلثبات بأدلة ادلدعم

 فين رأي يقدم فادلدقق مصلحة، أية لو ليس اخلارجي التدقيق بعملية القائم الطرف  ألناختاذ قراراهتم،

 .ادلوجودة األخطاء إُف واإلشارة باإلببلغ يقوم زلايد مستقل،
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ادلهنيني و األكادميني يف  بني كلي شبو اتفاق وجود مبلحظة  الدراسة ادليدانية متبإجراء و بعد قيامنا األخريو يف 

 ووجود دور كبري للتدقيق اخلارجي يف ادلؤسسة وال،  كربىأمهيةمعايري خاصة بالتدقيق ذات صلاعة و فعالية و  وجود

 ادلوافقة بني سلتلفة نظر وجهات ىناك أين ، ادلدقق اخلارجي مهنة تنظيم موضوع يف بينهم سوى االختبلف صلد

 :مفادىا لنتائج توصلنا النتائج حتليل وبعد ادلعارضة، و واحملايدة

 

 عن وزلايد فين رأي إبداء من اخلارجي دققاَف يتمكن حىت توفرىا الواجب الشروط من رلموعة ىناك -

 واحلياد؛ االستقبلل أمهها احملاسبية و صحة القوائم ادلالية ، ادلعلومات صدق مدى

 مشكل أيال يشكل  رمسية بصورة مهنة التدقيق تنظيم يف الدولية تدقيقال دلعايري اجلزائر  إمكانية تبينإن -

 اجلزائر؛ يف ادلدققني اخلارجيني طرف من تطبيقها يف

تقييم فعالية نظام الرقابة  و دور كبريين يف ادلؤسسة كونو يعمل على أمهيةيعترب التدقيق اخلارجي ذات  -

 دلستخدمي القوائم الطمأنينة الضمان و بإعطاء، و يسمح  من صحة القوائم ادلاليةالتأكدالداخلية ذلا و 

 .ادلالية
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يعترب التدقيق اخلارجي األداة األكثر فعالية اليت تساعد يف التعرف على أهم ادلشاكل اليت تواجه التنفيذ الفعلي    

و يعمل ادلدقق اخلارجي على فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية و هذا يف . و السليم لسياسة و قوانني ادلؤسسة

إطار قيامه مبهمة إبداء الرأي، و إعطاء تأكيد معقول على صحة و سالمة ادلعلومات اليت حتتويها القوائم ادلالية 

 .حمل التدقيق

 

و فيما سبق كان ينظر إىل التدقيق اخلارجي على انه وسيلة الكتشاف األخطاء و االرمرافات اليت يتم ارتكاهبا من 

طرف ادلؤسسة و هذا من خالل تدقيق خمتلف السجالت و الدفاتر و البيانات احملاسبية و القوائم ادلالية، لكن 

 .حاليا أصبح للتدقيق اخلارجي دور كبري و مهم فيما خيص تطوير و حتسني األداء يف ادلؤسسة و حتقيق فعاليته

 

 :اختبار الفرضيات

بعد عرض و حتليل خمتلف جوانب ادلوضوع بطوريه النظري و التطبيقي، توصلنا إىل النتائج ادلرتبطة بالفرضيات 

 :ادلوضوعة مسبقا كما يلي

  للتدقيق اخلارجي أمهية يف إضفاء الصورة احلقيقية للنتيجة ادلوجودة بالقوائم ادلالية من خالل التقارير اليت

يقدمها ادلدقق اخلارجي و ادلدعمة بأدلة اإلثبات اليت يعتمد عليها مستخدمو القوائم ادلالية يف اختاذ 

 .قراراهتم
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        يعترب تقرير ادلدقق اخلارجي ادلنتج النهائي لعملية التدقيق ووسيلة اتصال و نقل البيانات و احلقائق

و النتائج و إيضاحها دلستخدميها الذين يهمهم األمر، و من خالل هذا التقرير ميكن تصحيح مسار    

 .و أداء ادلؤسسة و حتقيق ذماحها

  ،يعمل التدقيق اخلارجي على اكتشاف مواقع القوة و الضعف لنظام الرقابة الداخلية و يقوم بإبرازها

 .فاذلدف من تقييم نظام الرقابة الداخلية هو إظهار مدى فعاليته

 :أبرز النتائج

 :أظهرت الدراسة مجلة من النتائج نوجزها فيما يلي

  التدقيق اخلارجي هو عملية منهجية و منظمة، تقوم على ختطيط مسبق من طرف شخص مؤهل يكون

فهذا األخري مير خبطوات رئيسية و متتالية ال . على علم بكل ما جيب القيام به لتحقيق أهداف التدقيق

 .ميكن للمدقق التخلي على أي منها و ال تقدمي الواحدة على األخرى

  تعترب عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية ادلرحلة األوىل و األساسية اليت ترتكز عليها عملية التدقيق

 .اخلارجي يف ادلؤسسة، فعلى أساس نتائج تقييم هذا النظام يقوم ادلدقق اخلارجي بتصميم برنامج عمله

  التدقيق اخلارجي هو عملية هادفة، حيث يهدف إىل إبداء رأي فين حمايد يف القوائم ادلالية للتأكد من

 .سالمتها وفقا دلعايري موضوعية مع ضرورة إيصال هذا الرأي إىل األطراف ادلعنية

  يتمثل دور ادلدقق اخلارجي يف فحص مجيع السجالت و الوثائق احملاسبية و ذلك هبدف التحقق من

مدى صدق القوائم ادلالية اليت يتم إعدادها من طرف إدارة ادلؤسسة أي انه يهتم باجلانب ادلايل للمؤسسة 

هذا من جهة، و من جهة أخرى أصبح للمدقق اخلارجي دور يف خمتلف اجلوانب األخرى، أي أن نطاق 

 .التدقيق اخلارجي أصبح واسعا يشمل خمتلف وظائف ادلؤسسة
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  ميثل رأي ادلدقق اخلارجي القيمة ادلضافة لعملية التدقيق و الذي يساعد مستخدمي القوائم ادلالية على

 .اختاذ القرارات الصحيحة و ادلناسبة

  للتدقيق اخلارجي دور مهم وفعال يف حتقيق فعالية األداء يف ادلؤسسة و هذا من خالل قيامه بتقييم نظام

الرقابة الداخلية ذلا و بالتايل استخراج نقاط القوة و الضعف ذلذا النظام أي انه يعطي فرصة للمؤسسة 

 .لتصحيح األخطاء و االرمرافات اليت قد تنجّر عن نقاط ضعف النظام

 :اقتراحات

بعد عرضنا لكل من اجلانب النظري للتدقيق اخلارجي و فعاليته يف ادلؤسسة االقتصادية،   و كذا دراستنا و حتليلنا 

للجانب التطبيقي، و بعد استخالص نتائج البحث، ميكننا تقدمي مجلة من االقرتاحات و اليت ذلا عالقة مبهنة 

 :التدقيق اخلارجي و ادلدقق اخلارجي و ميكن حصرها يف األيت

  ضرورة اهتمام ادلدقق اخلارجي بتطوير قدراته العلمية و ادلهنية بصورة مستمرة ليظل مواكبا لكل ما

يستجد من متطلبات و معايري و قواعد حتكم سلوكه ادلهين و تنمي قدراته على أداء مهامه بكفاءة 

 .عالية

        ضرورة تفعيل نظام للرقابة الداخلية دما يسمح للمدقق اخلارجي بالقيام مبهمته بسهولة، الن سالمة

و فعالية نظام الرقابة الداخلية يسمح للمدقق اخلارجي االقتصاد يف الوقت و اجلهد من خالل تقليص 

 .حجم اختباراته على مدى صحة القوائم ادلالية

  ضرورة تنظيم العديد من الندوات و ادللتقيات دلناقشة ادلستجدات على السالمة ادلهنية و تقريب وجهات

 .النظر لالرتقاء مبهنة التدقيق اخلارجي
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 مراجع باللغة العربية: أوال

 :مؤلفات

 دار الورق للنشر و التوزيع، ،1 ادلتوازن، طاألداءادللكاوي، ادارة االداء باستخدام بطاقة  اخللوف إبراىيم .1

.  2009االردن ، 

 .2008 ليبيا ، الوطنية، الكتاب دار ،5ط وإجراءات، معايري ادلراجعة اشتيوي، السالم عبد ادريس .2

 .2003،مصر ، ادلريخ دار ،1ط والتطبيق، النظرية بني ادلراجعة سعيد، الدين كمال حجاج، حامد أمحد .3

      والتوزيع، للنشر صفاء دار  ،1والتأكيد،ط التدقيق يف ادلعاصرة االجتاىات مجعة، حلمي أمحد .4

 .2009 األردن،

زلمد ناجي درويش،اصول ادلراجعة، الدار .رجب السيد رشيد، د. امحد عبد الفتاح زلمد الصحن، د .5

 .1991اجلامعية، االسكندرية،

 .1987امحد عبد الفتاح زلمد نور،مراقبة احلسابات،االسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، .6

 .2003 ادلال، مصر، الدار اجلامعية، رأس أسواقامحد صالح عطية، مشاكل ادلراجعة يف  .7

 .2007األردن، العصرية، ادلكتبة معاصر، مدخل :ادلراجعة أساسيات زلمد، حامت الشيشيين .8

 . 2006 ، مصر اجلامعية، الدار والتطبيق، النظرية بني ادلراجعة لطفي، أمحد السد أمني .9

 .مصر والتوزيع، للنشر األمني دار والتطبيق، النظرية بني األداء موازنة جريسات، مجيل .10

     للنشر، وائل دار،3ط والعلمية، النظرية الناحية من التدقيق إىل مدخل التميمي، ىادي .11

 .2006، األردن

 و بطاقة التقييم األداء أساسياتطاىر زلمد منصور الغاليب،  إدريس، صبيحي زلمد وائل .12

  .2009،األردن دار وائل للنشر، ،1ادلتوازن، ط
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 ادلكارم، مسري كامل زلمد، احملاسبة ادلالية، االسكندرية،مصر،دار اجلامعة أبووصفي عبد الفتاح  .13

 .2000اجلديدة للنشر،

 ،1والدولية، ط  األمريكية ادلعايري ظل يف التدقيق أساسيات دحدوح، حسني القاضي، حسني .14

 .1991 األردن، احلديثة، للخدمات الوراق مؤسسة

طارق عبد العال محاد، معايري التقارير ادلالية الدولية، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية،  .15

. 2006مصر،

 والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة التطبيق، و النظرية بني احلسابات مراجعة جربوع، زلمود يوسف .16

 .2007األردن،

 االستثمار، ادلكتب اجلامعي احلديث، ألغراضالدىراوي، حتليل القوائم ادلالية  الدين كمال .17

 .2006االسكندرية، 

ادلراجعة، ادلكتب اجلامعي  و احملاسبة يف متقدمة دراسات الدىراوي، مصطفى الدين كمال .18

 .2006احلديث، االسكندرية، مصر،

         والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،1الدولية، ط احملاسبة القاضي، حسني محدان، مأمون .19

 .2000،  األردن

    والتوزيع، للنشر ادلناىج دار ،1ادلالية، ط  النسب باستخدام األداء تقومي الكرخي، رليد .20

 .2007األردن، 

 . 2007 عمان، وائل، دار ،4ط ادلالية، احملاسبة مبادئ مطر، زلمد .21

 التطبيق وآليات األساسية ادلفاىيم اخلارجية ادلراجعة علي، نصر الوىاب عبد الصبان، مسري زلمد .22

 . 2002 اجلامعية، اإلسكندرية، الدار الدولية، وادلعايري عليها ادلتعارف للمعايري وفقا
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  2009. اإلسكندرية، الفين، للتجليد اذلناء دار ادلالية، القوائم وحتليل احملاسبة بدوي، عباس زلمد .23

زلمد هتامي طواىر، مسعود الصديقي، ادلرجعة و تدقيق احلسابات، ديوان ادلطبوعات  .24

 .2003 اجلزائر،اجلامعية،

ادلكتب العريب احلديث، ،5 ادلالية مدخل حتليلي معاصر، طاإلدارةمنري ابراىيم ىندي،  .25

. 2003االسكندرية، 

 فهد ادللك مكتبة ،2ط واإلجراءات، وادلعايري ادلفاىيم :ادلراجعة خضري، عيسى مصطفى .26

 .1996 ، السعودية العربية ادلملكة الوطنية،

 ناشرون البداية دار،1ط وادلالية، الداخلية الرقابة يف حديثة سالمة، مفاىيم صاحل مصطفى .27

 .األردنعمان،  وموزعون،

، الرماحي، مراجعة ادلعامالت ادلالية، دار صفاء للنشر و التوزيع، االردن عباس زلمد نواف .28

2009. 

 و تصوير القوائم ادلالية للبنوك، احتاد إعدادمسري زلمد الشاىد، طارق عبد العال محاد،قواعد  .29

 .2000ادلصار العربية، بريوت، 

ذات السالسل للطباعة و النشر و التوزيع، ،1طعباس مهدي الشريازي، نظرية احملاسبة،  .30

 .1990الكويت، 

 للنشر ادلستقبل ،دار1ط والعملي، النظري احلسابات تدقيق علم الرفاعي، خليل اخلطيب، خالد .31

 .2009 األردن، عمان، والتوزيع،

 للنشر، وائل دار،2، طوالعملية النظرية الناحية :احلسابات تدقيق علم اهلل، عبد أمني خالد .32

 .  2004 األردن،
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         الوراق، دار ،1ط والتطبيق، النظرية بني الداخلي التدقيق الوردات، اهلل عبد خلف .33

 .2006 األردن ، 

 .2009 ، األردن والتوزيع، للنشر الراية دار ،2ط والتدقيق، احلسابات مراجعة سواد، توفيق زاىرة .34

 للطباعة اجلامعة شباب احلسابات، مؤسسة مراجعة و الرقابة الصحن، زلمد الفتاح عبد .35

 .2004والنشر،االسكندرية، مصر، 

 ،   احلديث اجلامعي ادلكتب اخلارجية، ادلراجعة أسس وآخرون، الصحن زلمد الفتاح عبد .36

 .2007 مصر،

 .علما و عمال، االسكندرية:كمال خليفة ابو يزيد، ادلراجعة.عبد الفتاح زلمد الصحن، د .37

مصر، االسكندرية، ،الدار اجلامعية، ،1 احملاسيب، جاإلفصاح، القياس و  نصر عليعبد الوىاب .38

2007. 

 أسواق عودلة و ادلعلومات تكنولوجيا بيئة يف الداخلية ادلراجعة و الرقابة علي، نصر الوىاب عبد .39

 .2005مصر، إسكندرية، التوزيع، و للنشر اجلامعية الدار ادلال،

 لبنان،  بريوت، العربية، النهضة دار،1ط ادلايل، ادلراقب و ادلالية  الرقابةعبد الرؤوف جابر، .40

 وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات وتأىيل اإلداري عدون، التدقيق دادي ناصر بابنات، الرمحان عبد .41

 . 2008 اجلزائر، العامة، احملمدي دار اجلزائر، يف

، دراسة حتليلية ناقدة دلدة انسجام واجبات و مسؤوليات مدققي علي عبد القادر ذنيبات .42

،  1، العدد اإلداريةاحلسابات يف القوانني االردنية مع معايري التدقيق الدولية، رللة دراسات العلوم 

 .2004، األردن
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: أطروحات

-2007 دكتوراه، اجلزائر، أطروحة، "التوجو اجلديد حنو معايري االبالغ ادلايل الدولية"صالح حواس،  -

2008. 

 :نصوص تشريعية و تنظيمية -

، اجلريدة الرمسية 2007 نوفمرب 25 ادلتضمن النظام احملاسيب ادلايل، ادلؤرخ يف 07/11 القانون اجلزائري رقم-

 . 74عدد

 :مداخالت و مقاالت

 موارد وتنمية اإلدارية القرارات اختاذ يف احلسابات ومراقيب احملاسبني دور " خوري، زينل زلمد أمحد .1

 ادلنظمة ادلوارد، وتنمية اإلدارية القرارات اختاذ يف احلسابات ومراقيب احملاسبني دور :بعنوان ملتقى ،"ادلنشأة

 . 2006 مصر، العربية، الدول جامعة اإلدارية، للتنمية العربية

 ،"الصناعية والتنمية لإلنتاجية الوطين ادلعهد عن الصادرة للتسيري اجلزائرية اجمللة "الرمحان، عبد عنرت بن .2

 . 2007  جوان ،اجلزائر،1 العدد سداسية، رللة

، ادللتقى "اثر تطبيق النظام احملاسيب ادلايل اجلديد على عرض القوائم ادلالية"منور اوسرير، زلمد رلرب،  .3

، معهد العلوم "آفاقجتارب و "الدويل حول النظام احملاسيب ادلايل يف ظل ادلعايري احملاسبية الدولية

 .2010 جانفي 18و 17االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، ادلركز اجلامعي بالوادي، يومي 

 األداء على واخلارجية الداخلية ادلراجعة تكامل إنعكاس "بعنوان، مداخلة زلمد براق، صديقي، مسعود .4

 والعلوم احلقوق واحلكومات،كلية للمنظمات ادلتميز األداء حول الدويل العلمي ادلؤدتر ،"الرقايب

 . 2005 مارس 09 و 08 يومي ورقلة، جامعة اإلقتصادية،
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 حول األول الدويل ادللتقى ،"اإلسالمية ادلالية احملاسبة ادلعايري حسب ادلالية القوائم  "مرازقة، صاحل .5

 التسيري، وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم ، معهد" ادلستقبل ورىانات ... الواقع " اإلسالمي االقتصاد

 .بغرداية اجلامعي ادلركز

االداء بني الكفاءة و الفعالية مفهوم و تقييم، رللة العلوم االنسانية، جامعة زلمد "مزىودة،  ادلليك عبد .6

 .2001خيضر بسكرة، نوفمرب 

 الثامن الوطين ادللتقى ،"الشركات حوكمة إرساء يف اخلارجية ادلراجعة دور "مخيلي، فريد جباري، شوقي .7

 أوت 20 جامعة ادلعاصرة، العادلية ادلستجدات ضوء ، يف واآلفاق الواقع اجلزائر، يف التدقيق مهنة حول

 .2010، أكتوبر 12 و 11 يومي اجلزائر، التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية سكيكدة، 1955

 جامعة اإلنسانية، العلوم رللة ،"احلديث شكلها يف احلسابات دلراجعة ادلضافة القيمة "اخلطيب، خالد .8

 . 2009 مارس ، 16 العدد اجلزائر، بسكرة، خيضر زلمد

 ملتقى ،"((IAS1اجلديد ادلايل احملاسيب النظام ظل يف ادلايل ادلركز قائمة" الرحيم، عبد ليلى لدرع، خدجية .9

 التطبيق، و التوافق متطلبات اجلزائرية االقتصادية وادلؤسسات الدولية احملاسبة معايري عنوان حتت وطين

                        أىراس، سوق اجلامعي ادلركز ،التسيري وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم معهد

 .2010 ماي 26 و 25 يومي

 :مذكرات

 شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ،"اجلزائر يف وتطبيقها ادلراجعة معايري" زلمد، بومساحة .1

 .2001/2002جامعة اجلزائر،  ومالية، نقود ختصص التسيري علوم يف ادلاجستري

، مذكرة ماجسرت، كلية "دور ادلراجعة يف تفعيل نظام الرقابة الداخلية داخل ادلؤسسة"زلمد بشري غوايل ،  .2

 .2004-2003احلقوق والعلوم االقتصادية،حامعة اجلزائر،
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 العلوي والبحث العالي التعلين وسارة

 عبد الحويد بي باديس جاهعت

 التجاريت والعلوم التسييز علوم االقتصاديت العلوم كليت

 

 

 
 تدقيق زلاسيب و مراقبة التسيري :ختصص                                   التجارية العلوم :قسم
 

 هاستز هذكزة إلعداد التحضيز إطار في استبياى استوارة

 

 

 ادلعلومة ودقة صحة أصبحت فلقد للمحاسبة، مواز مسار يف مستمرة تطورات التدقيق اخلارجي شهد لقد
 ومدى خارجية، حسابات دلراجعة ادلؤسسة تبين مدى على تعتمد احملاسيب، ادلعلومات لنظام احملاسبية كمخرجات

 أصبحت فلقد ادلهنية شلارساهتا وتنظم حتكمها اليت ادلعايري ودلختلف العلم، ذلذا النظرية ادلراجعني باألسس التزام
 ادلايل للمركز والعادل الصحيح للتمثيل مقياسا زلايدة مستقلة جهة للحسابات كشهادة اخلارجية ادلراجعة

 .أعماذلا ونتائج للمؤسسة

 :سيدتي سيدي،

 
 :حتية طبية وبعد 

التدقيق الخارجي و فعاليته في : *يف إطار التحضري لنيل شهادة ماسًت يف التخصص تدقيق زلاسيب و مراقبة التسيري حول
واليت من خالذلا سنحاول إبراز فعالية التدقيق اخلارجي يف إضفاء قيمة مضافة للمؤسسة ، كي تصبح  مصدرا يف اختاذ * المؤسسة

 صدق          بكل االستمارة هبذه ادلوجودة األسئلة مجلة على اإلجابة سيادتكم من نلتمسالقرارات الرشيدة، لذا 
يف اخلانة ادلناسبة، وحنيطكم علما أن إجابتكم  (x)، من وجهة نظركم حول ادلوضوع، وذلك بوضع عالمة  موضوعية و

 .ستحضى بالسرية التامة ولن تستعمل إال لغرض البحث العلمي فقط

 .        تقبلوا منا فائق االحًتام وشاكرين لكم تعاونكم وختصيص جزء من وقتكم، مبا خيدم البحث العلمي

                                                    

  سلطاًت بوبكز الصديق:  الطالب
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عامة  معلومات :أوال
 

 أنثى   ذكر                                           : اجلنس -
 

  سنة 40 إىل 30 سنة                  من 30    اقل من :السن -
 

 
 سنة 50 من أكثر           سنة           50 إىل 40           من 

 
 

   ماجستري                  ليسانس            :ادلؤىالت العلمية -
 

 أخرىشهادة                                                 دكتوراه
 

 زلاسب                  زلافظ حساباتأوخبري زلاسيب       :الوظيفة او المكانة -
 

 جامعي                    طالب ماجستري أستاذ               
 

  سنوات10 إىل 5من         سنوات           5 اقل من :مدة اخلربة  -
 

  سنوات10 من أكثر                    
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 الخارجي المدقق طرف من وصادق موضوعي ومحايد، فني رأي إبداء متطلبات  :أولمحور 
 

موافق  العبارة الرقم
بشدة 

 معارض معارضزلايد موافق 
بشدة 

ادلدقق اخلارجي ال بد أن يكون خبريا يف أمور احملاسبة  1
و التدقيق حىت يكون فحصو للقوائم ادلالية مبنيا على 

 أساس علمي و عملي 

     

عادة ما يقوم ادلدقق اخلارجي بتقييم نظام الرقابة  2
الداخلية قبل إبداء رأي فين زلايد حول صحة القوائم 

 ادلالية 

     

يقوم ادلدقق اخلارجي بتصحيح األخطاء احملاسبية إن  3
 وجدت

     

ال بد من ضوابط دلهنة ادلدقق اخلارجي حىت يكون يف  4
مقدوره التوصل إىل إبداء رأي حول سالمة البيانات 

 ادلالية و دتثيلها للمركز ادلايل احلقيقي للمؤسسة

     

تقرير ادلدقق اخلارجي يعرب عن إبداء رأي فين زلايد و  5
 موضوعي يعرب بصدق عن صحة القوائم ادلالية

     

ىناك رلموعة من اآلراء اليت ميكن للمدقق اخلارجي  6
 اإلدالء هبا و لكل منها تقرير خاص هبا

     

وجوب توفر مجلة من ادلعايري يف تقرير ادلدقق اخلارجي  7
 حىت يليب احتياجات مستخدمي ادلعلومة احملاسبية

     

ىناك معايري خاصة بإعداد تقرير ادلدقق اخلارجي يف  8
 اجلزائر اليت من شاهنا أن تضمن إعطاء رأي فين زلايد

     

جيب أن يكون اإلفصاح يف القوائم ادلالية بشكل جيد  9
حىت يصبح باإلمكان إصدار رأي فين  زلايد يعرب 

 بصدق عن صحة القوائم ادلالية

     

ادلدقق اخلارجي مسؤول مسؤولية كاملة عن اكتشاف  10
 الغش و التالعبات داخل ادلؤسسة

     

إن االكتشاف الالحق لألخطاء و الغش و التصرفات  11
غري قانونية بعد صدور تقرير ادلدقق اخلارجي لو عالقة 

 بإمهال ادلدقق و تقصريه يف أداء واجباتو ادلهنية
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  من تفعيلها و تجسيدهااألهميةنجاعة معايير التدقيق الخارجي و  :محور ثاني
 

 
موافق العبارة الرقم  

 بشدة
 معارض معارضزلايد  موافق

بشدة 
توجد مجلة من ادلعايري اليت تضبط مهنة التدقيق  1

 بند منها يعود سلبا على بأي اإلخاللاخلارجي و 
مصداقية تقرير ادلدقق 

     

 معايري إلحدى سلالفة أي ارتكاب ادلدقق اخلارجي إن 2
التدقيق قد تعرضو للمساءلة  

     

 األخرية اآلونةافرز التحول احلاصل يف مهنة التدقيق يف  3
تنظيما جديدا دلهنة ادلدقق اخلارجي شلا يسهم يف 

 للمعلومة احملاسبية على ادلستوى أكثر مصداقية إعطاء
الدويل 

     

تلزم معايري التدقيق الدولية على ادلدقق اخلارجي العمل  4
 فين زلايد يعرب بصدق عن الوضعية رأي إبداءعلى 

ادلالية للمؤسسة 

     

 تقتصراجلزائر ال تعمل بادلعايري الدولية للتدقيق بل  5
معايري التدقيق اجلزائرية على 

     

 معايري إىلادلدقق اخلارجي جيوز لو اللجوء يف تقريره  6
التدقيق الدولية 

     

ال تفرض معايري التدقيق الدولية على ادلدقق اخلارجي  7
تقدمي اقًتاحات للمؤسسة 

     

 مت تطبيق معايري التدقيق الدولية بشكل إذايف حالة ما  8
سليم سوف تفرز فعالية اكرب يف مهنة التدقيق 

     

 

 

 



 مـــالحـــق

 

152 
 

 بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية أهميته دور التدقيق الخارجي و كفاءته في المؤسسة و : محور ثالث

موافق  العبارة  الرقم
 بشدة

 معارض معارض زلايد موافق
 بشدة

 أثناءجيب التقيد جبملة من اخلطوات  1
عملية التدقيق اخلارجي لضمان صدق و 

سالمة القوائم ادلالية 

     

يعترب التدقيق اخلارجي ذات مصداقية  2
اكرب من التدقيق الداخلي 

     

يعمل التدقيق اخلارجي على تقييم فعالية  3
نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة 

     

يقوم التدقيق اخلارجي بتقييم ادلؤسسة  4
االقتصادية زلل التدقيق عن مدى 

 األنشطةالتزامها بالقوانني يف شلارسة 
ادلختلفة  

     

 ليس من اإلدارية فحص نظام الرقابة إن 5
مسؤوليات ادلدقق اخلارجي على غرار 

فحص نظام الرقابة احملاسبية الذي يعترب 
 لو إلزاميا أمرا

     

 أداءللتدقيق اخلارجي دور فعال يف تقييم  6
ادلؤسسة و حتسينو و حتقيق فعاليتو  

     

 تقييم إىلهتدف عملية التدقيق اخلارجي  7
 ادلؤسسة زلل إليهاادلخاطر اليت تتعرض 

التدقيق و ردود فعل ادلؤسسة اجتاىها 

     

 إعطاءيعمل التدقيق اخلارجي على  8
 دلستخدمي القوائم الطمأنينةالضمان و 

ادلالية 
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