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 .الحمد هلل الذي أروع بني آدم في تركيبة عقله فأعطاه بذلك القدرة على جعل وسيلة الكفاح وغايته النجاح 

 "وقض ى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا: " قال هللا تعالى 

على ضوء هذه آلاية الكريمة أهدي ثمرة جهدي إلى من كانت سندي في السراء و الضراء إلى من اجتهدت وحرصت 

على نشأتي وتربيتي إلى من يعجز اللسان على الثناء عليها و القلم عن وصف فضلها ، إلى التي الجنة تحت أقدامها 

أطفأ ظلمة جهلي وكان خير مرشد لي نحو العلم و الحبيبة أطال هللا في عمرها إلى من أشعل مصباح عقلي و  أمي

 .أبي العزيز أطال هللا في عمرهصبر وعطاء  املعرفة إلى من علمني أن الحياة 

 .ها وعطفها وحنانها إلى من دعت إلي ليال نهار جدتي الغالية أطال هللا في عمرها بإلى من غمرتني بح

 سهام، سامية، شيماء، آية، محمد الحبيب  إلى من أتقاسم معهم أجواء املحبة ألاسرية أخواتي

 شهرزاد ، عبد الرحيم، هبة الرحمن ،  أنفالإلى براعم العائلة 

 حليموش، سناء،نورية، وإلى كل من حفظهم قلبي ونسيهم قلمي ،  هوارية:  نعرفته إلى كل الصديقات اللواتي

 وإلى حميدو، تواتي، عبد القادر، عبد العزيز

 ألاخت حميدي فاطمة التي ساعدتني في إنجاز هذه املذكرة وإتمامها أشكرها جزيل الشكرمن غير أن أنس ى ذكر 

 من بعيد إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي أو ساعدني من قريب  نإلى كل م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلهداء



 

 

 

ره كالحمد هلل من قبل وبعد نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ باهلل من أنفسنا وسيئات أعمالنا ونحمده ونش

 .إن سدد خطانا في إعداد هذا البحث  ذليلهبتوفيقه وت

الدراسة املتواضعة بكل الشكر و التقدير و إلاجالل لألستاذ الكريم مخالدي يحي على إلاشراف علينا في إعداد هذه 

الشكر و العرفان الجزيل و أخص بجزيل الشكر للشركة توزيع  هجهد ووقت بالرعاية و إلاشراف و التوجيه و الدعم ول

ملا قدموه لنا من املعلومات ومساعدة كبيرة ، حيث كان لهم الدور الكبير في إنجاح الجانب  EDIMCOمواد البناء 

 .امليداني لهذه الدراسة
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 : قدمة امل

لقد كانت التحوالت السياسية و الاقتصادية التي شهدت العالم في آلاونة ألاخيرة أثار مباشرة على املحيط الاقتصادي 

و الاجتماعي للمؤسسات هذا املحيط الذي شهد تطورا ملحوظا خاصة بعد ألازمة املالية العاملية ألاخيرة ونظم 

بمفاهيمها و أساليبها املتطورة، وكذا التطور في مجال العالقات الاقتصادية و تكنولوجيا املعلومات و ظهور إلادارة 

توسع نطاق املبادالت التجارية و تشابكها جعلها تتعامل مع عدة أطراف مختلفة وهيئات لها مصالح بشكل مباشر أو 

يد للطاقات و املوارد املتاحة غير مباشر في املؤسسة هما اوجب على املؤسسة القيام بالتنظيم املحكم و الاستغالل الج

 .، وذلك من خالل وضع أسس و تقنيات السير للمؤسسة عليها أن تبقى وظيفة التدقيق

 .وفي هذا إلاطار لوحظ اهتمام املتزايد من قبل املؤسسات باستثناء إدارات مستقلة بالكيفية و الفعالية املطلوبة

ولكي تقوم بهذه  املحاسبي التي يتم بها ممارسة وظيفة التدقيق وتهدف معايير التدقيق بشكل عام إلى تحديد الكيفية

املهمة على أكمل وجه اوجب أن تتمتع هذه املهمة بصفة الحيادية و ملوضوعية في إيصال مختلف التقارير ملن يهمهم 

 .ألامر وعلى هذا ألاساس نشأت وظيفة التدقيق ملساعدة املؤسسة

 : طرح إلاشكالية 

 :هذا و التطرق لكل جوانبه املتعددة و إلاملام به نطرح إلاشكال التالي  لدراسة موضوع بحثنا

 ما مدى تأثير التدقيق املحاسبي و تطبيقه داخل املؤسسة الاقتصادية ؟ 

 : ملعالجة هذه إلاشكالية نطرح ألاسئلة الفرعية التالية

 ما هو التدقيق املحاسبي ؟ وما هي أنواعه ؟  -

 ق املحاسبي؟ فيما تتجلى آلية التدقي -

 الدور الذي يلعبه التدقيق املحاسبي للوصول إلى الضرورة الصحيحة للمؤسسة؟  ما -

 : الفرضيات 

 : لإلجابة على التساؤالت السابقة قمنا بجملة من الفرضيات 

 .التدقيق عملية تشمل الفحص ، التقرير، و التحقيق -

 .تعتمد عملية التحقيق املحاسبي على عدة طرق  -

 .ة التدقيق تلعب دورا هاما في املؤسسة الاقتصادية مهن -

 .مؤسسة..... التدقيق املحاسبي نقطة جوهرية تضمن السير الحسن  -

 : أهمية البحث 

تكمن أهمية البحث في حاجة املؤسسات الاقتصادية لتطبيق مهمة التدقيق يساعد إدارة املؤسسة على اتخاذ  -

مستوياتها إلادارية و يحافظ على كيان املؤسسة ويضمن استمراريتها ونموها في ظل القرارات بصفة مستمرة عن كامل 

 .بيئة متغيرة 

 : أهداف البحث 

 : نسعى من خالل هذا البحث إلى تحقيق جملة من ألاهداف نذكر منها  -

 محاولة إبراز الفائدة من تداول التدقيق املحاسبي في املؤسسات الاقتصادية؟  -



 .ثير مهمة التدقيق في املؤسسةمعرفة مدى تأ -

 .محاولة معرفة مدى مساهمة طرق التدقيق املحاسبي في املؤسسات الاقتصادية -

 : دواع اختيار املوضوع

 : إن اختياري للموضوع جملة من الدوافع الذاتية و املوضوعية 

 : الدوافع الذاتية 

 .امليول الشخص ي ملواضيع التدقيق و ما يتعلق باملحاسبة  -

 .مناسبة املوضوعية لالختصاص الدراس ي -

 .إثراء مجال البحث في مواضيع التدقيق املحاسبي -

 : الدوافع املوضوعية

 .معرفة لحالة التدقيق في املؤسسات الاقتصادية الجزائرية  -

 .تقديم قيمة مضافة في هذا املجال و إثراء املكتبة الجامعية  -

 : منهج الدراسة 

 .عتمدنا على املنهج الوصفي ملعالجة جوانب بحثنا ا

 : حدود الدراسة 

 :املكانيةالحدود  -1

 .تمت هذه الدراسة في مؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء بمستغانم 

 :  الزمانيةالحدود  -2

 .1117مضمون ونتائج الدراسة امليدانية مرتبطة بالزمن الذي أجريت فيه الدراية و هو شهري فيفري ومارس 

 : الدراسات السابقة

لقد كانت و ال تزال مواضيع التدقيق، املحاسبة و التدقيق الداخلي مجاالت خصبة للعديد من البحوث و             

الدراسات، ولقد اهتم العديد من ألاساتذة الجامعيين و الهيئات العلمية و املهنية في العالم بالبحث و تقديم جملة 

و في حدود علم الباحث فإن هناك بعض ألابحاث و الدراسات  سبياملحامن ألاعمال التي تناولت مواضيع التدقيق 

النظرية و التطبيقية التي وردت في نفس السياق مع املوضوع الذي نحن بصدد دراسة و فيما يلي يمكن إلاشارة إلى 

 : البعض منها 

  املراجعة : " ان الدراسة عبارة عن مذكرة ماجستير في علوم التسيير، جامعة الجزائر تحت عنو : صالح ربيعة

، مع دراسة حالة تطبيقية لوكالة القرض الشعبي الجزائري وتدور إشكاليتها حول "الداخلية بين النظرية و التطبيق

كيفية جعل املراجعة الداخلية وسيلة فعالة في املحافظة على ذمة املؤسسة املصرفية و التحكم  في املخاطرة التي 

خاللها إلى إلاشارة أن املراجعة الداخلية تضمن للمؤسسة املصرفية حماية تواجهها، حيث استطاعت الباحثة من 

أموالها بصفتها معرضة لألخطار كما تهتم بالبحث عن الضمانات من حيث نوعية املعلومات وجودها، كيفيتها، 

لتالعب و وعدالتها، وتتخذ كأساس التخاذ القرارات املناسبة، وتساهم بشكل كبير في الحد من عمليات الغش و ا

 .الاختالس



  الدراسة عبارة عن مذكرة ماجستير في علوم التسيير، جامعة الجزائر تحت  : 2005عيادي محمد ألامين

مساهمة املراجعة الداخلية في تقييم نظام املعلومات املحاسبي للمؤسسة مع دراسة حالة املديرية التجارية " عنوان 

ور اشكاليتها حول مساهمة نظام الرقابة و املراجعة الداخلية في تقييم ، وتد"للمؤسسة الوطنية للتجهيزات الصناعية

نظام املعلومات املحاسبي و استطاع الباحث من خاللها إلاشارة ألهمية ودور تقييم نظام املعلومات املحاسبي لضمان 

 . قدرة اكبر من الثقة و الدقة في املعلومات بمساهمة نظام الرقابة و املراجعة الداخلية

 : دوات الدراسة أ

 الكتب املتخصصة في مجال املراجعة 

 .ألاطروحات و الرسائل ألاكاديمية املرتبطة باملوضوع 

 : هيكل البحث 

 : تم تقسيم محاولة الوصول إلى إلاجابة على إلاشكالية املطروحة اعتمدنا في خطة البحث على ما يلي 

 .املقدمة العامة وثالث فصول وخاتمة عامة 

 إلاطار املفاهيمي للتدقيق املحاسبي : الفصل ألاول 

 مدخل مفاهيمي للتدقيق املحاسبي : املبحث ألاول 

 معايير التدقيق وقواعد و التزامات املدقق في املؤسسة الاقتصادية : املبحث الثاني 

 تطبيق التدقيق املحاسبي : الفصل الثاني

 ية عموميات تحول املؤسسة الاقتصاد: املبحث ألاول 

 كيفية تطبيق التدقيق املحاسبي داخل املؤسسة الاقتصادية : املبحث الثاني 

  EDIMCOالدراسة التطبيقية للتدقيق املحاسبي : الفصل الثالث 

  –مستغانم  –تقديم مؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء : املبحث ألاول 

 نشاط التدقيق في املؤسسة : املبحث الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : هيد تم

الكبير الذي شهدته املؤسسة عير الزمن و كذا التطور في مجال العالقات إلاقتصادية و توسيع نطاق إن التطور 

مصالح بشكل مباشر أو غير املبادالت التجارية و تشابكها جعل املؤسسة تتعامل مع عدة أطراف مختلفة و هيئات لها 

مباشر في املؤسسة مما أوجب على املؤسسة تبني وظيفة جديدة داخل هيكلها التنظيمي، تسمح لها بإبالغ كل هؤالء 

 .املتعاملين بكل التطرات داخل املؤسسة و كذا النشاطات التي تقوم بها

الحياد و املوضوعية في إيصال مختلف  ولكي تقوم بهذه املهمة على أكمل وجه، وجب أن تتمتع هذه املهمة بصفة

 .التقارير لم يهمهم ألامر، و على هذا ألاساس نشأ التدقيق املحاسبي ملساعدة املؤسسة على تلبة هذه املتطلبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدخل مفاهيمي للتدقيق املحاسبي :  ألاول املبحث 

 التطور التاريخي للتدقيق املحاسبي ومفهومه :  ألاول املطلب 

 التطور التاريخي للتدقيق  املحاسبي : أوال

، ولعبت كذلك إلى سهولة و تبسيط و انتشار تطبيق املحاسبة و التدقيق  11أي ظهور نظرية القيد املزدوج في القرن 

ة و التدقيق أين ظهرت أداة الرقابة الجديدة هي السياسة املالية و الضريبة دورا هاما و بارزا في تطوير مهنة املحاسب

جمعية املحامين أنشأت في  أول الرقابة و الفحص الضريبي ، ويبين التطور التاريخي ملهنة تدقيق الحسابات أن 

م ، ثم اتجهت دول أخرى إلى تنظيم هذه املهنة، اما في الجزائر فكانت  1161سنة ( شمال ايطاليا) فينيسيا 

م كانت الرقابة على  1471م ـ غير أنه في سنة  1461ائرية مقيدة بنصوص فرنسية إلى غاية املؤسسات الجز 

املؤسسات الوطنية مطبقة عليها نصوص قانونية تقوم الجمعية العامة او مدير املؤسسات بتعيين مدقق الحسابات 

من صحة حساباتها و تحليلها للوضع الخاص باألول و  للتأكدفي كل مؤسسة ذات طابع صناعي أو تجاري وذلك 

 1.الخصوم ، وملدقق الحسابات واجبات محددة كما أن له حقوق أيضا

في بداية الثمانينات أصبحت املؤسسة الجزائرية تطبق عملية التدقيق مع تطبيق نظام الرقابة الداخلية املحكم 

الجمعيات املمولة من طرف الدولة تفرض عليها مراقبة و تدقيق م ، ف 1111بالنسبة للمؤسسة الوطنية ، اما في سنة 

 2.حساباتها من طرف مدقق الحسابات

نتيجة  أخرى إذا التطورات املتالحقة للتدقيق املحاسبي كانت رهينة ألاهداف املتوخاة منها من جهة ، ومن جهة 

و التغيرات الكبيرة التي عرفتها حركة  لنظري بغية جعلها تتماش ىالبحث املستمر لتطوير هذه املهنة من الجانب ا

التجارة العاملية و الاقتصاد العالمي بشكل عام ، و التي شهدتها املؤسسات الاقتصادية على وجه الخصوص ، لذلك 

 3.ق املحاسبييراحل التاريخية للتدقورد جدوال نميز فيه بين مختلف املسن

 التطور التاريخي للتدقيق املحاسبي :  (I.1)الجدول رقم                                          

 ألاهداف املرجع ألامر بالتدقيق املحاسبي املدة 

،  إلامبراطوريةامللك ،  م 171م إلى .ق 1111من 

 الكنيسة ، الحكومة

على اختالس السراف  معاقبة رجل الدين ، الكاتب

 ألاموالألاموال ، حماية 

الحكومة ، املحاكم  م 1611م إلى  1711من 

 التجارية و املساهمين

منع الغش ، معاقبة فاعلية ،  املحاسب

 حماية ألاصول 

شخص منهي في املحاسبة  الحكومة و املساهمين م1411م إلى  1611من 

 أو قانوني

تجنب الغش و ألاخطاء ، الشهادة 

 على مصداقية القوائم املالية
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شخص منهي في التدقيق و  الحكومة و املساهمين م 1461إلى  1411من 

 املحاسبة

الشهادة خطاء تجنب الغش و أ

 على مصداقية القوائم املالية

الحكومة ، البنوك و  1471م إلى  1461من 

 املساهمين

شخص منهي في التدقيق و 

 املحاسبة 

الشهادة على صدق وسالمة 

 املالية  انتظام القوائم

و   الحكومة هيئات أخرى  1441إلى  1471من 

 املساهمين

  

الحكومة ، هيئات أخرى و  م 1441ابتداء من 

 املساهمين

شخص منهي في التدقيق و 

 املحاسبة و الاستشارة 

 

ورة الصادقة 4الشهادة على الص

للحسابات و نوعية نظام الرقابة 

الداخلية في ظل احترام املعايير 

 ضد الغش العالمي 

املراجعة و تدقيق الحسابات، إلاطار النظري و املمارسة  ،صديقيمحمد التهامي طواهر، مسعود : املصدر 

 مرجع سبق ذكره ،  ،التنظيمية

 7،6 :ص

 .تعريف التدقيق املحاسبي  :ثانيا

 : للتدقيق املحاسبي عدة تعاريف ويمكن ذكر أهم التعاريف كاآلتي 

 : عرفته جمعية املحاسبة ألامريكية كما يلي 

عملية نظامية و منهجية لجمع و تقييم ألادلة و القرائن بشكل موضوعي و التي تتعلق بنتائج التدقيق املحاسبي هو  -*

ألانشطة و ألاحداث الاقتصادية و ذلك لتحديد مدى التوافق و التطابق بين هذه النتائج و املعايير املقررة و تبليغ 

  5.ألاطراف املعنية بنتائج التدقيق 

لوب من طرف منهي اختبار تقني صارم و بناء بأس: " التدقيق املحاسبي على انه  "gernond"و "  bonnault"كما عرف 

ة، و على مدى و مستقبل بغية إعطاء رأي معلل على نوعية و مصداقية املعلومات املالية املقدمة من طرف املؤسس

وانين و املبادئ املحاسبية عداد هذه املعلومات في كل الظروف و على مدى احترام القواعد و القاحترام الواجبات و إ

 6".املعمول بها ، في الصورة الصادقة على املوجودات في الوضعية املالية و نتائج املؤسسة

مسعى او طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من طرف :  أنه و عرفت منظمة العمل الفرنس ي التدقيق املحاسبي على 

م بغية إصدار حكم معلل و مستقل ، استنادا على معايير منهي يستعمل مجموعة من تقنيات املعلومات و التقيي

 "التقييم و تقدير مصداقية و فعالية النظام و إلاجراءات املتعلقة بالتنظيم 
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التدقيق علم مبادئ و معايير قواعد متعارف عليها من أصحاب هذه املهنة حاولت املنظمات املهنية و : التدقيق هو 

املدققين إرساءها خالل حقبة طويلة من الزمن كما أن للتدقيق  طرق و أساليب و لمية املحاسبين و الجمعيات الع

 .إجراءاته التي تنظم عمل املدقق في فحصه ألنظمة الرقابة الداخلية ومحتويات الدفاتر و السجالت

 .التدقيق املحاسبي  أهميةأهداف و : املطلب الثاني 

التدقيق الحالية يجدر بنا التعرف عما كان يهدف إليه التدقيق و ما حدث من تطورات  أهدافقبل التطرق إلى 

 .ألهدافه 

  .أهداف التدقيق: الفرع ألاول 

 .التقليدية  ألاهداف: أوال 

لقد كانت في القديم عملية التدقيق مجرد وسيلة الكتشاف ما قد يوجد في الدفاتر من أخطاء و غش او تزوير و يمكن 

 7: التقليدية للتدقيق في النقاط التالية  ألاهدافحصر 

 .التأكد من صحة ودقة البيانات املحاسبية املثبتة في دفاتر املؤسسة و سجالتها و تقدير مدى الاعتماد عليها . 1

 .اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر املحاسبية من خطأ أو غش . 1

 .ع ما هو مقيد بالدفاتر و السجالت طابقة القوائم محول مالحصول على رأي فني محايد . 1

تقليل فرص ألاخطاء و الغش عن طريق زيارات املدقق املفاجئة للمؤسسة و تدعيم أنظمة الراقبة الداخلية . 6

 .املستخدمة لديها

 ظهرت مهنة التدقيق و  ستثمر ملبانفصال إلادارة عن امللكية و الاهتمام بتنمية رأس مال ا :الحديثة  ألاهداف: ثانيا 

 8: الداخلية كنظام ضروري ألي تنظيم محاسبي فأصبح يهدف إلى  الرقابةالاعتراف بمهنة 

 .مراقبة الخطط ومتابعة تنفيذها ومدى تحقيق ألاهداف و تحديد الانحرافات و أسبابها و طرق معالجتها. 1

 .وفقا لألهداف املرسومة  ألاعمالتقييم نتائج . 1

 .الرفاهية ألفراد املجتمع تحقيق أقص ى قدر ممكن من . 1

 .تحقيق أقص ى كفاية إنتاجية ممكنة عن طريق منع إلاسراف في جميع نواحي النشاط. 6

 أهمية التدقيق : الفرع الثاني 

تتمثل أهمية التدقيق في خدمة مجموعة من املتعاملين مع املؤسسة حيث يعتمد عليها في رسم الخطط املستقبلية و 

من البيانات املحاسبية خاصة إذا تم اعتماد هذه ألاخيرة من قبل جهة محايدة و مستقلة عن  اتخاذ القرارات انطالقا

 9: املؤسسة ويمكن تقديم الجبهات التي تعتمد كما يلي 

تعتمد إدارة املؤسسة على املحاسبة التي تستخدم في الرقابة و  :أهمية التدقيق بالنسبة إلدارة املشروع . 1

التخطيط للمستقبل لتحقيق أهدافها بكفاءة عالية ومن هنا تحرص على ان تكون هذه البيانات مدققة ن قبل هيئة 

 .فنية محايدة 
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المة القوائم لصحة و س أو املوردين فيعتمدون على تقدير مدقق بالنسبة للدائنين: أهميته بالنسبة للمستخدمين . 2

ركز املالي و القدرة على الوفاء بالتزامات قبل املشروع في مخ الائتمان التجاري و التوسع فيه ، اما املالية املعرفة للم

 .بالنسبة للبنوك و املؤسسات الاقتراض ألاخرى فيعتمدون على املركز املالي السليم للمؤسسة  في تمويل مشروعاتها 

ة منها التخطيط تعتمد على البيانات التي تصدرها املؤسسة في اغراض عديد :سبة للهيئات الحكومية أهميته بالن. 5

 .الوعاء الضريبي و تقرير إلاعالنات لبعض الصناعات  ، الرقابة ، تحديد

علقة بتوجيه تهتم هذه الفئة بمعرفة املركز املالي لوحدات اقتصادية التخاذ القرارات املت :أهميته بالنسبة للمالك . 5

 .استثماراتهم التي تحقق لهم أكبر عائد ممكن باالعتماد على دقة و صحة القوائم املالية

القومي و  ليعتمدون عليه من خالل دقة البيانات املحاسبية في تقدير الدخ :أهميته بالنسبة لرجال الاقتصاد . 3

 .تج الدخل الخام في رسم الخطط الاقتصادية النا

تعتمد نقابات العمال على املركز املالي الصحيح و النتائج املحققة و املصححة  :سبة لنقابات العمال أهميته بالن. 6

 10.في مفاوضتها مع إلادارة بشأن ألاجور و تحقيق مزايا للعمال

 .أنواع التدقيق ومنهجيته:  لثاملطلب الثا

من التدقيق انطالقا من الزاوية املنظور من خاللها إلى التدقيق  أنواعيمكن تمييز عدة  :أنواع التدقيق املحاسبي  -1

 11: القائم بها  زاويةوكذلك من 

 : القانوني  إلالزاممن زاوية  (1-1

 : نميز نوعين من التدقيق املحاسبي 

 : التدقيق إلالزامي (1-1-1

على لنوع يتميز بعدم وجود قيود مفروضة التدقيق إلالزامي هي التي تلتزم به املؤسسة وفقا ألحكام القوانين ، وهذا ا

 .عمل التدقيق من قبل إلادارة 

 : التدقيق الاختياري (1-1-2

 .التدقيق الاختياري تطلبه املؤسسة او أصحابها بطريقة اختيارية ، بمعنى عدم وجود إلزام قانوني بحكم القيام بها 

 :من زاوية مجال أو نطاق التدقيق  (1-1

 : لكامل االتدقيق (1-2-1

ال يقصد به فحص كل عملية تمت خالل فترة محاسبية معينة بمعنى تدقيق جميع القيود و املعلومات في دفاتر 

املؤسسة ألن ذلك قد ال يكون ممكنا من الناحية العملية بالنسبة للمؤسسات ذات الحجم الكبير بل إن املقصود 

ير محدد للعمل الذي يؤديه ، وفيه يستخدم املدقق رأيه بالتدقيق الكامل ، التدقيق الذي يخول للمدقق إطارا غ

أضرار تنتج عن تهاونه  أيةالشخص ي في تحديد درجة التفاصيل فيما يقوم به من عمل ، و يعتبر املدقق مسؤوال عن 

 .في أي ناحية من نواحي العمل ، او نتيجة الفشل في ممارسة املهارة و العناية في عمله
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 : التدقيق الجزئي (1-2-2

هو الذي يقتصر فيه املدقق على بعض العمليات املعنية ، وتكون محددة الهدف او موجهة لغرض معين كان يعهد 

إليه فحص عمليات الشراء أو البيع أو جرد املخزونات وال يهدف إلى الحصول على رأي محايد عن مدى عدالة القوائم 

تقريره تفاصيل ما قام به عمل لتحديد مسؤولياته بوضوح املالية ومدى داللتها على املركز املالي و إنما يبرز في 

ملستخدمي ذلك التقرير وما يرتبط به من قوائم ومعلومات و لذلك يتعين في هذه الحالة الحصول على عقد كتابي 

 12.يوضح املهمة املطلوبة حتى ينسب إليه إهمال او تقصير في ألاداء و بالتالي يحمي نفسه بواسطة هذا العقد

 : ة التوقيت زاوي من(1-1

 : التدقيق النهائي )1-5-1

للتدقيق في هذه  الحالة  ة املحاسبية ، ويتم العمل الكليإعداد الحسابات عن الفتر  بعد يعتبر التدقيق النهائي إذا بدأ

 13.في نهاية هذه الفترة ، ويناسب هذا النوع من التدقيق املؤسسات الصغيرة و املتوسطة الحجم

 : ومن املزايا التي يحققها التدقيق النهائي هي 

 . ثبتة في الدفاتر التي تم تسويتهاضمان حدوث أي تعديل في البيانات امل -أ 

 .إن إجراء التدقيق بصورة متواصلة خالل فترة زمنية معينة يقلل من إمكانية حدوث أخطاء -ب

 .الزيارات التي يقوم بها املدقق أثناء العمل تفادي حدوث ارتباك في سيرورة عمل املؤسسة لقلة  -ج

 : كما يعاب على هذا النوع من التدقيق ما يلي 

 .أو التالعبات أثناء وقوعها مما يؤدي إلى تراكمها  ألخطاءاملدقق  اكتشافعدم  -*

قانونا للهيئات املعنية مما قصر املدة املحددة لتدقيق القوائم املالية قد يؤدي إلى عدم تقديمها في املواعد املحددة  -*

 .ينجر عنه تكاليف إضافية

 14.الالزمة ح له بجمع مختلف ألادلة و إلاثبتاتتوقف عمل املدقق لبعض الوقت حتى يسم -*

يقصد به القيام بعمليات الفحص و إجراء الاختبارات بصفة مستمرة على مدار السنة  :التدقيق املستمر (1-5-2

ات منتظمة للمؤسسة ملراجعة البيانات املثبتة بالسجالت و الدفاتر مع ضرورة إجراء مراجعة املالية يقوم املدقق بزيار 

القوائم الختامية و ظهر هذا النوع  إلعدادللتحقق من التسويات الضرورية  نهائية بعد إقفال الدفاتر نهاية السنة 

 : ملعالجة عيوب التدقيق النهائي ومن مزاياه ما يلي 

 .وقت حدوثها  ألاخطاءالزيارات املتكررة للمدقق تؤدي إلى سرعة اكتشاف  -أ

 .وجود وقت كافي يساعد املدقق على الفحص الكلي و التدقيق ملختلف العمليات  -ب

 .إن التدقيق املستمر ساعد املدقق بإنهاء مهامه في وقت يسمح له بإعداد تقريره  -ج

 : ما يلي  ومن عيوب هذا النوع من التدقيق نذكر 

 .حضور املدقق ومعاونيه بصفة متكررة إلى املؤسسة قد يعطل إدارة الحسابات  -*
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 .سهو املدقق عن إتمام بعض إلاجراءات التي كان بدأ فيها ولم ينتهي منها  -*

لعلمهم بعدم عودة  ألاخطاءأو بعض  والاختالسمن قبل العاملين بغرض الغش  إتاحة إمكانية تغيير الحذف -*

 15.دقق إلى الحسابات التي سبق فحصهاامل

 :  قوم بها التدقيق املحاسبيمن حيث الجهة التي ي (1-5

 16نوعين  من استقاللية وحيادية التدقيق نميز وهذا يحدد انطالقا 

 : التدقيق الخارجي ( 1-5-1

من مكاتب املحاسبة و التدقيق بالنسبة ملؤسسات القطاع مكتب تقوم به جهة مستقلة من خارج املؤسسة وقد يكون 

بالنسبة للمدقق الخارجي هي فحص  ألاساسيةالخاص أو الجهاز املركزي بالنسبة للقطاع العام حيث أن الوظيفة 

ا ومحايدا للتحقق من أنها قد تمت فعال في إطار إجراءات سليمة و قمستندي لدفاتر و سجالت املؤسسة فحصا دقي

 .تثبت جديتهاصحيحة 

وحسب بل يتعداه ليشتمل إبداء الرأي في نظام الرقابة  قتصر على تحقيق الهدف السابقعمل املدقق الخارجي ال ي ان

نه شامل وكامل وهو إلزامي تفرضه قوانين إال ا هأنالداخلية و التدقيق الخارجي يقع عادة في نهاية املدة املالية ، كما 

تقرير املدقق الخارجي عادة ما  أنالعمليات املالية ، كما  أنواعمن كل نوع من  يةاختياري أي يتم عن طريقة عين

يكون موضع ثقة وتقرير ملا يتمتع به من استقالل وحياد و علم وخبرة ودراية وهو بالطيع مسؤول عن ما يتضمنه 

 .التقرير بيانات مالية

 : التدقيق الداخلي (1-5-2

شروع وظيفة يؤديها موظفيه من داخل امل على انه ألامريكيةلواليات املتحدة عرفه مجتمع املدققين الداخليين با

جراءات الرقابة ر للخطط و السياسات إلادارية و إو السياسات و التقييم املستم لإلجراءاتناول الفحص الانتقادي توت

لية سليمة و الرقابة الداخرية و التحقق من ان مقومات داالسياسات إلا من تنفيذ  التأكدالداخلية  ذلك بهدف 

 17.معلوماتها سليمة ودقيقة وكافية 

ك ، فقد اتجهت غدارة الشركات خاصة تل ألاهميةالرقابة الداخلية و لهذه  أدواتمن  أداةإذا فالتدقيق الداخلي 

وهو تدقيق الرقابية و أصبح آلان يوجد ما يعرف بالتدقيق الداخلي الحديث  ألاداة تطوير هذه املقيدة بالبورصة الى

 ....تدقيق إلانتاج ، تدقيق ألاداء : داخلي متطور يعطي نظم فرعية مثل 

 .سسات الحديثة هو ما يعني أيضا وظيفة رسمية للمؤ إن التدقيق الداخلي هو وظيفة تنشأ داخل املؤسسة و 

مل النواحي التشغيلية تم بالنواحي املالية و املحاسبية ، ثم امتد نطاقه ليشقليدي اهالتدقيق الداخلي الت أنكما 

  .التشغيلية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ألانشطةبحيث أن السجالت تعكسه 

 : منهجيته -2

 .وتنقسم الى وسائل التدقيق و طرقه و أوراق عمله

                                                           
  11:، ص1446، لدار الجامعيةا ،الاسكندرية بدون طبعة،، ألاسس العلمية ملراجعة الحسابات، محمد سمير الصبان، عبد هللا هالل -15

111 – 116 :، صمرجع سبق ذكره ،النظريات املحاسبية، ا هللاسيد عط - 16  
  .161 :، ص، مرجع سبق ذكرهدراسات متقدمة في املحاسبة و املراجعة، فى الدهراوي، محمد السيد سراياكمال الدين مصط -17



 :التدقيق وسائل-أ

  18:تتضمن عملية التدقيق استعمال الوسائل التالية 

 : املالحظة  -1

الطرق املحاسبية املستعملة بمشروع العميل ومدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية على تطبق في الحكم على صالحية 

 .استخدامها عند القيام بعملية الجرد ألصول املشروع املختلفة

 : التفتيش  -2

تطبق في تدقيق الاستثمارات املالية و ألاصول الشبيهة لتقرير وجودها الفعلي كما تستخدم للحصول على بيانات 

 .لتكاليف ألاصول و الايرادات و املصاريف العادية وما شبه ذلكداعمة 

 : التثبيت  -5

تطبق للتأكد من أرصدة الحسابات ومبالغ العمليات التجارية مع أطراف خارج املشروع ، وأرصدة ألاصول املوودة في 

 .عهدة أشخاص خارج املشروع كاإلرساليات وبضائع ألامانة وغيرها

 : املقارنة  -5

على أرصدة الحسابات و البيانات املالية الجارية مقارنتها مع بيانات شبيهة ومماثلة خاصة بفترات سابقة أو تطبق 

 .الحقة لبيان ألاسباب الكامنة وراء تغيرات هامة

 : التحليل  -3

 .املعني يطبق على الحسابات و البيانات الجارية لتقرير مدى الاعتماد عليها وصالحية نشرها كمعلومات عن املشروع

 : الاحتساب  -6

تطبق على البيانات الرقمية املقدمة من العميل ، كاحتساب بضاعة آخر مدة وأرصدة العمالء و املدفوعات مقدمة و 

 .املستحقات وغيرها

 : الاستفسار  -5

املنشورة مثل تطبق على بيانات املشروع املعني و الامور و القضايا التي ال يمكن الافصاح عنها في القوائم املالية 

الالتزامات العرضية و الخطط املستقبلية و التوقعات املنظورة ذات ألاثر املحتمل على املركز املالي للمشروع ومن 

الجدير بالذكر أنه يتم استخدام هذه الطرق املحاسبية باملشروع ومدى كفاية انظمة الرقابة الداخلية ، هذا كما ان 

روري من عملية التدقيق ، ويتطلب بذل جهد كبير في استغراق وقت طويل تطبيق الطرق املذكورة تمثل جزء ض

الاحصائية في اختبار وفحص 19للقيام بعملية التدقيق ، وقد تم في السنوات ألاخيرة ايالء موضوع استخدام العينات 

ي اختبار وفحص الدفاتر و السجالت اهتماما كبيرا وأثبتت التجربة امليدانية نجاعة استخدام الطرق إلاحصائية ف

الدفاتر و السجالت اهتماما كبيرا وأثبتت التجربة امليدانية نجاعة استخدام الطرق إلاحصائية هذه في تدقيق بنود 

املركز املالي التي تستلزم فتح كثيرة عادة كالذمم و ألارصدة ويمكن للطرق إلاحصائية هذه أن تزداد اهمية في املستقبل 

 .شخص ي والرأي الذاتي للمدققإذا ما استعملت مع الحكم ال

                                                           
.76 :، ص1446 ،دار وائل، عمان بدون طبعة،، تدقيق الحسابات الناحية العلمية ، علمخالدعبد هللا  - 18  

161 :، صدار ابن خلدون  مجموعة من الاقتصاديين،، املوسوعة الاقتصادية - 19  



 :  طرق التدقيق -ب  

 20: يجب على املدقق أن يلتزم بإحدى الطرق آلاتية 

 : طريق الاستقصاء عن طريق ألاسئلة  -1

فاألسئلة  « ha mini »تشمل هذه الطريقة على قائمة من النموذجية تخص وظائف املؤسسة وعملياتها ، فعلى حسب 

 : تخص الفصول التالية 

 .ألاسئلة املتعلقة باملشتريات  -

 ألاسئلة املتعلقة باملخزون و إلانتاج  -

 .ألاسئلة املتعلقة بالخزينة  -

 .ألاسئلة املتعلقة بالسندات و ألاسهم  -

 .ألاسئلة املتعلقة باالستثمارات  -

 .ألاسئلة املتعلقة باألموال الجماعية  -

 .ألاسئلة املتعلقة باملبيعات  -

 .علقة باألجور ألاسئلة املت -

 21: ألاهداف املتوخاة من هذه ألاسئلة هي  :ألاسئلة املتعلقة باملشتريات  -أ

 .جمع طلبات الشراء تمت بشكل صحيح وسليم  -

 .جميع املشتريات و الخدمات املتحصل عليها تمت وفق الطلبات وتم طلبها  -

 .صها وتم تسجيلهاجميع الفواتير املرتبطة باملشتريات تم الحصول الفعلي على نصو  -

 .جميع النفقات مبررة ومسجلة -

 : بغية تحقيق ألاهداف التالية  :ألاسئلة املتعلقة باملخزون و إلانتاج  -ب

 .املخزونات تخضع ملراقبة محاسبية دورية  -*

 .كل املخزونات معروفة ومحفوظة  -*

 .كل أسعار تكاليف إلانتاج مسجلة في قيم املخزون  -*

 .مقيمة بشكل صحيح املخزونات  -*

 : يهدف من خاللها إلى تحقيق ما يلي :  ألاسئلة املتعلقة بالخزينة -ج

 .يجب ترخيص النفقات من طرف شخص مؤهل  -*

 .إعددا وثيقة لكل املستويات التي تمت  -*

 .متابعة التدفقات املالية محاسبيا  -*

 .حماية السيولة املوجودة من ألاخطار -*

                                                           
20 - hamini, contrôle interne et élaboration du bilan comptable , entreprise publique éco nomique, alger, 1991, p 57. 
21 - a.ha mini , op , p58. 



يهدف من خاللها إلى ضمان املتابعة و التسيير الجيد و السليم لكل  :ة بالسندات و ألاسهم ألاسئلة املتعلق -د

 .السندات و ألاسهم

 : بغية ضمان العناصر التالية :  ألاسئلة املتعلقة باالستثمارات -ه

 .كل الاستثمارات مسجلة ومقيدة تحت رقم معروف -*

 .الجرد الفعلي لالستثمارات  -*

 .الاستثمارات يجب ان تكون مرخصةعقود  -*

 .حركة الاستثمارات تم تقييدها بشكل صحيح -*

 : يهدف من خاللها إلى تحقيق ما يلي  :ألاسئلة املتعلقة باألموال الجماعية  -و

 .كل العمليات املرتبطة باالموال الجماعية مرخصة بها -*

 .تسيير ألاسهم محفوظة بشكل سليم  -*

 .ية املتعلقة باألموال الجماعية مقيدة بشكل سليمالتسجيالت املحاسب -*

 22: يهدف من خاللها إلى تحقيق ما يلي : ألاسئلة املتعلقة باملبيعات  -ر

 كل املبيعات تمت فوترتها وتسجيلها بشكل صحيح  -*

 .كل املبالغة قابلة للتحقيق  -*

 .كل تحصيالت تم تسجيلها بشكل صحيح -*

 : من خاللها يقصد تحقيق ألاهداف التالية :  ألاسئلة املتعلقة باألجور  -ن

 .كل أجر يقابل مجهود عضلي تم تقديمه فعال من طرف عامل معين  -*

 .تم حساب الاجور وفق ما تنص عليها الاتفاقيات الجماعية  -*

 .تم حساب ألاجور بشكل صحيح -*

 : طريقة التقرير الوصفي لنظافة الرقابة الداخلية  -2

بتشخيص النظام من خالل التطرق إلى مقوماته و إلاجراءات القائم عليها ، فيستطيع ان يحدد مواطن يقوم املدقق 

الضعف و القوة فيه ، إن الوصف الكتابي على أساس التقييم امليداني لنظام الرقابة الداخلية يمكن من تحديد 

مواطن القوة لفحصها و استخراج منها  مواطن القوة و الضعف في النظام ، وهذا يسمح بتوجيه عملية التدقيق نحو 

 23 .الانحرافات الواقعة و التقرير في ختام عملية التدقيق

 : طريقة امللخص الكتابي  -5

يقوم املدقق بإعداد ملخص كتابي يحدد فيه بالتفصيل إلاجراءات و الوسائل الواجب توفرها في النظام السليم 

قييم نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة ، وفي الخير نشير إلى الخطوات للرقابة الداخلية ، بهدف الاسترشاد به في ت

 .الواجب اتباعها بغية تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة وموضوع التدقيق

 الفحص املبدئي : الخطوة الاولى 

                                                           
.11 :مرجع سبق ذكره، ص ،التنظيميةاملراجعة و تدقيق الحسابات، إلاطار النظري و املمارسة  ،طواهر الصديقي،مسعود محمد توهامي - 22  
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 اختبار الالتزام باألجراءات و السياسات : الخطوة الثانية 

 ساسية الاختبارات ألا : الخطوة الثالثة 

  إعداد التقرير : الخطوة الرابعة 

 :أوراق العمل -ج

 24: مفهوم أوراق العمل *

أوراق العمل هي سجل املدقق لإلجراءات التي تم تطبيقها بالفحوصات التي تمت و املعلومات التي تم الحصول عليها و 

قام بالتدقيق وحسب معايير التدقيق آلاراء التي تم التوصل إليها ، كما وانها سجل للبرهان على ان املدقق قد 

 .املتعارف عليها

الغرض العام من أوراق العمل هو من أجل توفير وتأكيد معقول من ان التدقيق تم وحسب معايير التدقيق املتعرف 

 عليها ، وكذلك توفير أسسا للتخطيط و التدقيق وسجال لألدلة التي تم جمعها و تقييمها و نتائج هذا التقييم ونوعية

 .التقرير الذي سيصدر وكذلك هي أساس لدراسة العمل املنجز من قبل مدير التدقيق و الشريك املسؤول

كما يعود شكل ومحتويات أوراق العمل إلى الحكم املنهي للمحاسب القانوني ليس ضروريا ، و ليس عمليا لتوثيق كل 

صاحب التجربة و الذي ال توجد لديه عالقة مع ش يء في أوراق العمل و لكن من املهم أن توفر أوراق العمل للمدقق 

عملية التدقيق إلى فهم اوراق العمل الذي تم إنجازه وألسس القرارات التي اتخذت أما شكل ومحتويات اوراق العمل 

 : فإنها تتأثر باألمور التالية 

 .طبيعة الخدمة او العمل تحت التدقيق -*

 .شكل وطبيعة التدقيق  -*

 : مكن أن تحدد ألاغراض املتوخاة من اوراق العمل للتدقيق كاآلتي انطالقا مما سبق ي

توضع أراق العمل فصول أطوار عملية التدقيق وكذا ألاسس و إلاجراءات املتبناة للوصول  :دليل العمل املنتهي  -1

 .إلى نتائج ومدى الالتزام بمعايير املراجعة املتعارف عليها

توضح لنا اوراق العمل الطريقة املتبناة لتقييم نظام الرقابة الداخلية و النتائج :  تقييم نظام الرقابة الداخلية -1

 25.املتوصل إليها من ذلك بغية توجيه عملية التدقيق

 .تمدنا بسجل يوضح العمل الذي تم تأديته إلى غاية الانتهاء:  تنفيذ إجراءات التدقيق -5

تسمح أوراق العمل بإعادة النظر في كيفية إعدادها من جهة ومن جهة أخرى في كيفية  :إدارة النظر إلى الاختبار   -5

 .إجراء الاختبارات الضرورية لعملية التدقيق 

 .تعتبر هذه الاوراق ركيزة يستطيع املدقق كتابة التقارير و استنادا عليها :إعداد التقارير  -3

قق عادة عند البدء في تدقيق سنة جديدة بدراسة أوراق العمل يقوم املد :دليل للتدقيق في السنوات القادمة  -6

للسنة املاضية بغية أخذ فكرة عن املؤسسة وعن عملية التدقيق السابقة و إلاجابة عن الاستفسارات التي من 

 .املمكن أن يقدمها إلى إدارة املؤسسة

                                                           
  .16-17 :، ص1116 ،جامعة عمان للدراسات العلياطبعة الثالثة، ، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية و العملية، التميميهادي  -24
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ول منها يطلق عليها اسم امللف الدائم و كما تصنف أوراق العمل من قبل املدقق عادة بملفين لكل عميل ، امللف الا 

يحتوي على البيانات التي تتميز بالديمومة النسبية التي ال تتغير باستمرار أما امللف الثاني فيطلق عليه اسم امللف 

 26.الجاري او ملف الدورة الحالية و يحتوي على جميع أوراق العمل التي تخص الفترة الخاضعة للتدقيق 

يحتوي على البيانات و املستندات التي لها صفة الاستمرارية النسبية و التي تتغير على أساس سنوي  : امللف الدائم -أ

 : ، ويحتوي امللف الدائم على العناصر التالية 

 : وتتضمن  :نبذة عن حالة املنشأة  -1

 .اسم وعنوان املنشأة ، مصانعها وفروعها  -

 الشكل القانوني ورقم السجل وتاريخ التأسيس  -

 أسماء وتوقيعات املفوضين بالتوقيع  -

 صورة عن القوائم املالية للسنوات السابقة  -

 .بيان رأس املال و السندات و ألاصول الثابتة  -

 27: نبذة عن التنظيم إلاداري  -2

 ملخص يوضح الاختصاصات و املسؤوليات  -

 أسماء املوظفين املسؤولين  -

 ملخص تواقيع املسؤولين  -

 كل مسؤولملخص ملسؤوليات صالحية  -

 : بيانات أخرى متنوعة  -5

 ملخص قرارات الهيئة العامة املؤثرة على الحسابات  -

 ملخص العقود القائمة مع الغير  -

 ملخص الالتزامات طويلة الاجل و املرتبطة باملؤسسة  -

 : انات ما يلي ويحتوي البيانات الجارية املتعلقة بعملية التدقيق للعام الحالي و تتضمن هذه البي :امللف الجاري  -ب

 نسخة عن كتاب التعيين وأسماء املدققين السابقين  -*

 صورة عن الخطابات املتبادلة بين العميل و املدقق -*

 تقرير املدقق عن نتيجة فحصه لنظام الرقابة الداخلية  -*

 28تحليل املصروفات و الايرادات إلى عناصرها املختلفة  -*

 وية الالزمة ملخص بسجل املالحظات وقيود التس -*

 ملخص اجتماعات الهيئة العامة وجلس إلادارة أثناء العام الحالي  -*

                                                           
.11 :، ص، مرجع سبق ذكرهمراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيق، محمود جربوع - 26  

.111-116 :، ص صمرجع سبق ذكره ،تدقيق الحسابات الناحية العلمية علم ،هللا خالدأمينعبد  - 27  

.111-116 :، ص صاملرجع نفسه - 28  



 محاضر الجرد املختلفة و الخاصة باملوجود السلعي و النقدية وما شابه -*

 صورة عن التقرير النهائي  -*

هي ملك للمدقق باستثناء ( الجاري ) ومما تجدر إلاشارة إليه هو ان املعلومات املحتواة في امللفين الدائم و املؤقت 

السجالت املقدمة له من إدارة املشروع و عليه الحفاظ على سرية البيانات و املعلومات ، ومن هذه البيانات يقوم 

 .املدقق بإعداد تقريره و بيان رأيه الفني املحايد في القوائم املالية كوحدة واحدة

  .املدقق التزامات قواعد والتدقيق و  معايير : املبحث الثاني 

  .معايير التدقيق:  األول املطلب

 : (شخصية)معايير عامة:  أوال

 بأنهاتوصف  أنهاعامة لكونها تعد ملقابلة معايير العمل امليداني و معايير التقرير ، كما  بأنهاتوصف هذه املعايير 

تحتوي على الصفات الشخصية ملدقق الحسابات الخارجي وتتكون املعايير العامة او الشخصية من  ألنهاشخصية 

 : ثالث معايير هي 

 : معايير التأهيل العلمي و الكفاءة املهنية  :املعيار ألاول -1

العلمي او املؤهالت العلمية و  التأهيليجدر على مدقق الحسابات أن يكون في مستوى هذه املهنة سواء من ناحية 

لإليفاد التام و الكف بهذه املهمة ، فعلى حسب النصوص الجزائرية املنظمة لهذه املهنة  ةالكفاءة املهنية املطلوب

 : قق الحسابات آلاتيتشترط على الشخص الراغب في الحصول على الاعتماد ملد

 : من ناحية التأهيل العلمي  1.1

الليسانس في املالية او في العلوم التجارية تخصص محاسبة أو مالية او في فروع أخرى زائد أن يكون حاصال شهادة 

 .شهادة ميدانية في املحاسبة 

 29: من ناحية التأهيل العلمي و الكفاءة املهنية  2.1

دان سنوات خبرة فعلية في مي 11ان يكون قد أنهى التربص كخبير محاسب لدى مكتب الخبرة املحاسبية أو لديه 

 .التخصص

باإلضافة إلى هذه الشروط يجب على املدقق الحسابات الحضور و املشاركة في ملتقيات دورية و ندوات وتربصات 

اء ملتطلبات معيار التأهيل العلمي و العملي و الكفاءة لها تنمية قدراته وتمكنه من إلايفميدانية يستطيع من خال

 30.املهنية

  املدقق(الحياد)الاستقالل معيار : املعيار الثاني-2

 : ولتحديد مدى استقاللية املدقق ينبغي توفر النقطتين التاليتين 

  ينبغي على املدقق أن ال يكون له مصالح مادية مع املؤسسة التي يعمل بها ألن هذا يؤثر على استقالليته في

 .إبداء الرأي الفني املحايد 
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 يقوم به املدقق بحيث ال  لسلطة العليا في الدور الذيل او اوجود استقالل ذاتي أي عدم تدخل العمي

 .يتعرض لضغوط تحد من تحقيق املبتغى من التدقيق املحاسبي

 : الة على استقالل املدقق في النقاط التالية ألابعاد الدومن خالل هاتين النقطتين يمكن تحديد 

 .الاستقالل في إعداد برنامج التدقيق املحاسبي  -*

 .ي مجال الفحص الاستقالل ف -*

 التقرير  إعدادالاستقالل في  -*

   املعقولة معيار العناية املهنية :املعيار الثالث-5

 :يمكن تحديد الشروط العامة التي يجب توفيرها في املدقق بغية الوصول إلى العناصر املهنية في ألاتي 

 .املعرفة املتاحة بغية التنبؤ باألخطاء غير املنتظرة  أنواعمحاولة الحصول على  -*

أخذ بعين الاعتبار الظروف غير العادية في برنامج التدقيق املحاسبي من اجل الحذر عند فحص العناصر املرتبطة  -*

 .بها

 .في إبداء الرأي ألاهميةالعمل على إزالة الشكوك أو الاستفسارات املتعلقة باملفردات ذات  -*

 :حيث يضم هذا املعيار على . 31.عمل باستمرار من اجل تطوير مجال خبرته املهنيةال -*

 :  السرية -1

يجب على املدقق أن يحافظ على سرية املعلومات التي يحصل عليها من خالل أدائه لعمله املنهي، كما يجب عليه أال 

يكون هناك حق قانوني او منهي أو واجب يستخدم أو يكشف عن أي من هذه املعلومات دون ترخيص صريح أو عندما 

يعطيه الحق بالكشف عنها ويجب عد م استخدام املعلومات السرية التي تم الحصول عليها لعالقات مهنية او 

 32.عالقات عمل لتحقيق مزايا شخصية للمدقق أو الغير

 33: وحتى يفي املدقق بقدر كاف من السريعة مراعاة عليه ما يلي 

قق الحفاظ على السرية حتى في أي بيئة اجتماعية و عليه الانتباه إلى إمكانية إلافصاح غير املعتمد يتعين على املد -*

 وخاصة في ألاحوال التي تنطوي على ارتباط ملدة طويلة

 مع زميل عمل أو أحد ألاقارب أو أحد أفراد ألاسرة -*

 ها عميل مرتقب يتعين على املدقق أيضا الحفاظ على سرية املعلومات التي أفصح عن -*

 يتعين على املدقق أيضا دراسة الحاجة إلى الحفاظ على سرية املعلومات داخل املؤسسة -*

يتعين على املدقق اتخاذ كافة الخطوات املعقولة لضمان أن فريق العمل التابع له و ألاشخاص الذين يحصل منهم  -*

 ن الحفاظ على السريةعلى املشورة و املساعدة يحترمون الواجب املنوط باملدقق بشأ
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يجب على املدقق أن يراعي باستمرار املحافظة على مبدأ السرية حتى بعد انتهاء عالقته بالعميل، وعندما يحصل  -*

على عميل  جديد فله الحق في استخدام الخبرة السابقة إال أنه ال يجب استخدام الخبرة السابقة إال أنه ال يجب 

 .ات السرية التي تم الحصول عليها نتيجة لعالقة مهنية سابقةاستخدام أو إلافصاح عن املعلوم

 :و استثناءا ملا سبق قد يسمح للمدقق إلافصاح عن معلومات سرية في ألاحوال التالية

 .أن يسمح القانون باإلفصاح مع تفويض العميل بذلك -أ

 : ح مطلبا قانونيا على سبيل املثالأن يكون إلافصا -ب

 .احتياطات أخرى لألدلة في سياق دعاوى قانونية  إلنتاج مستندات أو  -*

 .إلافصاح للسلطات العامة املختصة عن تعديات القانون التي تظهر -*

 : وجود واجب أو حق منهي لإلفصاح مع عدم حظر القانون لذلك في ألاحوال التالية -ج

 .الالتزام بمراجعة لهيئة عضو أو هيئة مهنية -1

 .أو تحقيق تجربة هيئة عضو أو جهة تنظيمية الاستجابة إلى استفسار  -1

 .لحماية املصالح املهنية للمدقق في الدعاوى القانونية  -1

 .أو بغرض الالتزام باملعايير الفنية و املتطلبات ألاخالقية -6

 : السلوك املنهي  -2

لة و تجنب أي عمل يعرف املدقق يفرض مبدأ السلوك املنهي التزاما على املدققين للتقيد بالقوانين و ألانظمة ذات الص

أو ينبغي أن يعرف أنه قد يس يء إلى سمعة املهنة، وهذا يتضمن ألاعمال التي يعتبرها طرف ثالث عاقل ومطلع لعد 

تقسيم كافة الحقائق و الظروف املحددة املتوفرة للمدقق في ذلك الوقت أنه تؤثر بشكل سلبي على السمعة الجيدة 

 34.للمهنة

املدقق بالتسويق و الترويج لنفسه و ألعماله عليه أال يسيئ لسمعة املهنة و عليه أن يتجلى باألمانة و  وعليه عند قيام

 : الصدق،مع تجنب ما يلي 

القيام بادعاءات مبالغ فيها عن الخدمات القادرين على تقديمها أو املؤهالت التي يمتلكونها و الخبرات التي  -أ

 .يكتسبونها

 .استنقاص ي أو عمل مقارنات ال أساس لها من الصحة مع أعمال الغيرالقيام بإملاح  -ب

 معايير العمل امليداني:ثانيا

التخطيط املالئم لعملية التدقيق، دراسة : ترتبط هذه املعايير بتنفيذ عملية التدقيق ، حيث تشمل ثالث معايير هي 

 35 :وتضم.وتقييم نظام الرقابة الداخلية و الحصول على أدلة إثبات كافية و مالئمة

 التخطيط املالئم لعملية التدقيق: املعيار الاول 

يجب على املدقق أن يعد خطة مالئمة لتنفيذ عملية التدقيق يتم ترجمتها في برنامج تدقيق يمكن تنفيذها عمليا، 

 : ويجب أن يوضح هذا البرنامج ما يلي 
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 توزيع الوقت املتاح لعملية التدقيق على الاختبارات املطلوبة -*

 .لى أعمال التدقيق املختلفةملكاتب التدقيق ع( املساعدين و املشرفين) تخصيص العمالة  -*

 .إلاشراف املناسب على املساعدين و املشرفين على عملية التدقيق -*

 دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية: املعيار الثاني

يتطلب هذا املعيار قيام املدقق بدراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية الذي يتم تطبيقه داخل املنشأة، وتحديد ما 

يتم تنفيذه ملا هو مخطط بهدف تحديد نواحي القصور به وتقدير مخاطر وجود أخطاء جوهرية في البيانات  إذا كان

املالية سواء كانت بسبب الخطأ أو الاحتيال ، مما يساعد في تحديد حجم الاختبارات ألاساسية للعمليات و تحديد 

 .طبيعة وتوفيت إجراءات التدقيق

إلى أن دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية بما فيها فهم املنشأة و بيئتها يساعد  111وقد أشار معيار التدقيق رقم 

املدقق في تحديد و تقييم مخاطر ألاخطاء الجوهرية سواء كانت بسبب الغش او الخطأ، وعلى مستوى البيانات املالية 

ء الجوهرية التي تم تقييمها وهذا من او على مستوى التأكيدات، بما يوفر أساسا لتصميم الاستجابات ملخاطر ألاخطا

 .شأنه يساعد في تخفيض هذه املخاطر

 الحصول على أدلة إثبات كافية و مالئمة : املعيار الثالث 

يتطلب هذا املعيار الثالث من معايير العمل امليداني ضرورة حصول املدقق الخارجي على أدلة إثبات كافية و مالئمة 

في القوائم املالية ملنشأة العميل، كما تدعم الثقة في عدالة هذه القوائم، ولذلك يجب بحيث تساعده في إبداء الرأي 

التوصل إلى ألادلة و القرائن الجديرة بالثقة من خالل عدة وسائل كما في حالة حصول املدقق على أدلة من داخل 

املصادقات و الاستفسارات : ة مثل دفاتر الحسابات و مستندات القيد وغيرها او أدلة من خارج املنشأ: املنشأة مثل

 .الخارجية و غيرها

مع ألاخذ بعين الاعتبار ان ألادلة من خارج املنشأة تكون أكثر ثقة من ألادلة التي يتم الحصول عليها من داخل املنشأة، 

حصول على وحتى يمكن اعتبار ألادلة مالئمة يجب ان تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبند محل التدقيق، كما يجب ال

أدلة كافية من وجهة نظر املدقق و حكمة الشخص، و على هذا ألاساس فإن املدقق ال يبدي رأيا إال بعد التأكد من 

 .كفاية ألادلة و مالئمتها

 معايير إعداد التقارير: الفرع الثالث 

علومات ورأي املدقق بشكل يعد تقرير املدقق املرحلة ألاخيرة في عملية التدقيق، وهو وسيلة مكتوبة لنقل  إيصال امل

 .واضح و مفهوم وموثوق فيه إلى جميع املستفيدين، كما يعد وثيقة تمكن من قيام املدقق بتنفيذ واجباته

إلى شكل ومحتوى تقرير املدقق الذي يصدره في نهاية عمله ويوضح فيه رأيه عن القوائم  711وأشار املعيار الدولي رقم 

 36 :قرير وفقا ملا جاء بمعايير التدقيق أربعة معايير مهنية يجب إلاشارة إليها في التقرير وهياملالية، ويحكم إعداد هذا الت

 : مدى اتفاق القوائم املالية مع مبادئ املحاسبة املتعارف عنها -1
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ا و يجب ان يشير املدقق في تقريره إلى ان القوائم املالية للعميل تم إعدادها وفقا ملبادئ  املحاسبة املتعارف عنه

 .املقبولة قبوال عاما، حيث تعتبر هذه املبادئ هي ألاساس الذي يقاس عليه صدق وعرض القوائم املالية

ويقصد باملبادئ املحاسبية املتعارف عليها و املقبولة قبوال عاما أن يتم إتباع تطبيق قواعد وأصول محاسبية في 

عليها املختصين في مجال املهنة، ويعني ذلك التزام  مختلف الحاالت التي يواجهها املحاسب فيعمله، و التي صادق

إلادارة باملبادئ املحاسبية في إعداد وعرض القوائم املالية بما يضمن صدق هذه القوائم وخلوها من التحريفات 

 .الجوهرية سواء كانت تحريفات معتمدة أو غير معتمدة

 : مدى ثبات املنشأة في تطبيق املبادئ و السياسات املحاسبية املتعارف عليها -2

يجب أن يتأكد املدقق فيما إذا كانت املبادئ و السياسات املحاسبية املتعارف عليها و التي استخدمت في إعداد 

وجود اختالف جوهري في القوائم قيد التدقيق ال تختلف عن تلك التي استخدمت في الفترة السابقة، و في حالة 

 .تطبيق هذه املبادئ فيجب على املدقق إلاشارة إلى ذلك في تقريره

ويعني ذلك ثبات املنشأة في اتباع املبادئ و السياسات املحاسبية من خالل الفترات املالية بهدف إلابقاء على سالمة 

ت ألاخرى مماثلة تتبع نفس املبادئ املحاسبية و املقارنة بين القوائم املالية لنفس عبر السنوات أو بينها وبين املنشآ

 .عدم الثبات في تطبيق هذه املبادئلعدم إظهار قوائم مالية مضللة في حالة 

 : مدى كفاية و مناسبة إلافصاح -5

أن يجب ان تعبر البيانات الواردة في القوائم املالية تعبيرا كافيا و مناسبا عما تحويه من معلومات، وبخالف ذلك يجب 

 .يشير املدقق في تقريره إلى عدم كفاية ومناسبة إلافصاح

ولذلك يجب أن يقرر املدقق مدى كفاية البيانات التي حصل عليها ومدى صحتها حتى يبدي رأيه فيها ، وإذا رأى 

 .املدقق أن هناك قصور في كم أو نوع أو محتوى هذا إلافصاح فسوف يشير في تقريره ذلك

 : وائم املالية كوحدة واحدة أو الامتناع عن الرأس مع ذكر ألاسبابإبداء الرأي في الق -5

يجب على املدقق أن يقوم بإبداء رأيه النهائي في القوائم املالية في تقرير مكتوب و في فقرة خاصة تسمى فقرة الرأي 

فض الكلي للقوائم املالية، ويكون رأيه فيها معبرا عن هذه القوائم كوحدة واحدة، وال يعني ذلك املوافقة التامة او الر 

 : وبصفة عامة يمكن تقسيم آلاراء التي يبديها املدقق إلى ألانواع التالية

 .رأي نظيف وفيه يبدي املدقق رأيه بدون أي تعديالت أو تحفظات  -*

 .رأي غير نظيف وفيه يدي املدقق رأيه متضمنا بعض التحفظات  -*

إذا اعتقد أن القوائم املالية محرفة أو مضللة كلية بمعنى أنها ال تعبر  رأي معاكس وفيه يبدي املدقق عكسيا فقط -*

 .بوضوح عن املركز املالي للمشروع و نتائج أعماله وفقا للمعايير املحاسبية املتعارف عليها

ويصدر هذا وفيه يمتنع املدقق عن إبداء رأيه فيما يتعلق بالقوائم املالية، ( الامتناع عن إبداء الرأي) رأي سلبي  -*

  37.الرأي عندما ال يصل املدقق إلى أدلة و قرائن إثبات كافية إلبداء رأيه

 قواعد و التزامات مدقق الحسابات : املطلب االثاني 
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 .قواعد مدقق الحسابات :أوال

 38: تشترط فيمن يطلب ترخيصا ملزاولة املهنة أن يكون 

  جزائري الجنسية. 

 يتمتع بأهليته الكاملة. 

  محكوما عليه بجناية ، أو بجنحة مخلة باألخالق او ألامانة  أن ال يكون. 

  يجب ان يكون حاصل على احد املؤهالت التالية : 

 .شهادة جامعية تخصص محاسبة  -*

 .شهادة كلية مجتمع تخصص محاسبة  -*

املتعلقة  شهادة جامعية في أي من التخصصات ذات العالقة باملهنة على أن تتضمن الحد ألادنى من املوارد -*

 .باملحاسبة ويتم تحديد هذه الشهادات و الحد ألادنى املطلوب بمقتض ى نظام مزاولة مهنة املحاسبة القانونية 

شهادة في املهنة من املعاهد املهنية للمحاسبين القانونيين او يماثلها و املعترف بها من الهيئة العليا بموجب تعليمات  -*

 .ال على شهادة جامعيةتصدرها لهذه الغاية إذا كان حاص

أن يستكمل متطلبات التدريب املنصوص عليها في هذا القانون ونظام مزاولة مهنة املحاسب القانونية الصادرة  -*

 .بمقتضاه

 .ان يختار الامتحان الذي تجريه للترخيص بما في ذلك الامتحان بالتشريعات الجزائرية ذات العالقة املهنية -*

 39: ة الواجب توفرها فبمن يرغب بمزاولة مهنة التدقيق يجب بأن يلتزم بما يلي باإلضافة للشروط السابق

املبادئ و الطرق و النظريات املحاسبية و تطبيقها و الاقتصاد و إدارة ألاعمال و العلوم السلوكية و القانون التجاري و 

 .املدني و القوانين ألاخرى املختلفة 

 .املحاسبة الجزائرية  إلاملام العام بمحاسبة التكاليف و  -*

 .أن يكون املدقق متابعا لكل مل هو جديد في العلوم السابقة  -*

 .أن ال يقوم بإبداء مالحظات في تقريره في طرق غير مالئمة للمنشأة  -*

أن يكون ملما باملعلومات الفنية الخاصة باملنشأة محل الفحص عن طريق القيام بالزيادة ملواقع إلانتاج و  -*

 .ت إلانتاجية و الحصول على املعلومات الفنية عن طريق املختصين الخدما

أن يكون متابعا للحاالت التطبيقية و ما تنشره الهيئات و الجمعيات و املنظمات العاملية الدولية في تقرير عن  -*

 .تطبيقات املمارسة الفعلية

 مدقق الحسابات  التزامات: ثانيا

 : حقوق مدقق الحسابات :أوال 

 40: يتمتع املدقق بجملة من الحقوق نذكر منها 
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يمكن للمدقق الاطالع في أي وقت وفي عين املكان على السجالت املحاسبية  املوازنات و املراسالت و املحاضر   - أ

وبصفة عامة كل الوثائق التابعة للشركة او الهيئة، ويمكنه أن يطلب من القائمين باإلدارة و ألاعوان التابعين 

 .الهيئة كل التوضيحات و املعلومات وأن يقوم بكل التقنياتات التي يراها الزمة للشركة او 

يمكن للمدقق أن يطلب من الاجهزة املؤهلة ، الحصول في مقر الشركة على معلومات تتعلق بمؤسسات مرتبطة   - ب

 .بها أو مؤسسات لها عالقة مساهمة معها

ى ألاقل ، للمدقق كشفا محاسبيا ، يعد حسب مخطط يقدم القائمون باإلدارة في الشركات كل ستة أشهر عل - ت

 .الحصيلة و الوثائق املحاسبية التي ينص عليها القانون 

 .يعلم املدقق كتابيا في حالة عرقلة ممارسة مهمته ، هيئات التسيير قصد تطيق أحكام القانون التجاري  - ث

الوزير املكلف باملالية ، يحدد املدقق مدى مع مراعاة معايير املراجعة و الواجبات املهنية و املوافق عليها من   - ج

وكيفيات أداء مهمة الرقابة القانونية للحسابات و سيرورتها  في إطار رسالة مرجعية يحددها دفتر الشروط الذس 

 41.تعهد بشأنه 

يحضر املدقق الجمعيات العامة كلما استدعى للتداول على أساس تقريره، ويحتفظ بحق التدخل في الجمعية   - ح

 .املتعلقة بأداء مهمته

يمكن للمدقق أن يستقيل دون التخلص من التزاماته القانونية ويجب عليه أن يلتزم بإشعار مسبق مدته ثالثة   - خ

 .تات الخاصةأشهر و يقدم تقريرا عن املراقبات و إلاثبا

 .يتحصل املدقق على اتعاب مقابل عمله و هي محددة في العقد املبرم بين املدقق و املؤسسة املعنية بالتدقيق - د

 واجبات املدقق:  ثانيا

تتمثل فيما يتعين على املدقق الالتزام به أعمال تدقيق الحسابات بشكل جيد وموضوعي ويمكن تلخيصها  - أ

 42: فيم يلي 

املحاسبي املتبع في املؤسسة، وما يتضمنه من مستندات ودفاتر و سجالت وقوائم ، تدقيق وفحص النظام  - ب

 .في ضوء الاتفاق املبرم مه املدقق من حيث نطاق عملية التدقيق

 .قيامه بإعداد تقاريره بصورة وافية بشأن الحسابات التي قام بفحصها و تدقيقها - ت

جتماع ، إذ أهمل رئيس مجلس إلادارة ذلك ، أو الطلب من رئيس مجلس إلادارة دعوة الجمعية العامة لال  - ث

 .من حملة أسهم الشركة % 11إذا طلب ذلك ما ال يقل عن 

 43.بذل العناية املهنية الالزمة أثناء تدقيق الحسابات وجمع أدلة إلاثبات الكافية    - ج

 .جاري تيعلم كتابيا في حالة عرقلة ممارسة مهمته هيئات التسيير قصد تطبيق أحكام القانون ال   - ح

 سنوا 11تفاظ بملفات زبائنه ملدة الاح   - خ
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 :  ألاول خالصة الفصل 

تعارف املعايير امل و  املبادئالوظائف التي تقوم بها املؤسسة وهي تعتمد على مجموعة  أهمتعتبر وظيفة التدقيق من 

لها  أنألنظمة الرقابة الداخلية و محتويات الدفاتر و السجالت املالية ، كما  هدقق في فحصامل عليها ، التي تنظم عمل

مختلفة وتتمثل هذه ألاهداف في تقييم نتائج أعمال املشروع و التعبير عن مركز املالي في نهاية  أهدافو  أنواععدة 

 .مدة معينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : تمهيد  

وتوسيع نطاق  الاقتصاديةإن التطور الكبير الذي شهدته املؤسسة عبر الزمن وكذا التطور في مجال العالقات 

غير   أواملبادالت التجارية وتشابكها جعل املؤسسة تتعامل مع عدة أطراف مختلف و هيئات لها مصالح بشكل مباشر 

جديدة داخل هيكلها التنظيمي ، تسمح لها بإبالغ كل هؤالء املتعاملين جب عليها تبني وظيفة أو مباشر في املؤسسة مما 

 قوم بهااخل املؤسسة وكذا النشاطات التي تبكل التطورات د

الوظيفة بصفة الحياد و املوضوعية في إيصال مختلف ولكي تقوم بهذه املهمة على أكمل وجه وجب أن تتمتع هذه 

اس نشأت عملية التدقيق ملساعدة املؤسسة على تلبية هذه املتطلبات لذا التقارير ملن يهمهم ألامر وعلى هذا ألاس

 :  مبحثينفي املؤسسة الاقتصادية من خالل  املحاسبي ركزنا في هذا الفصل على طبيعة سير عملية التدقيق

  .عموميات حول املؤسسةالاقتصادية: ل و املبحث ألا 

 املؤسسة الاقتصادية كيفية تطبيق التدقيق املحاسبي في: املبحث الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .حول املؤسسة الاقتصادية عموميات : ل و املبحث ألا 

  .املؤسسة الاقتصاديةومفهوم  نشأة: ل و املطلب ألا 

 .و خصائصها و وظائفها و تصنيفاتها املؤسسة الاقتصاديةسوف نحاول التطرق إلى أهم مفاهيم 

 .املؤسسة الاقتصادية نشأة:أوال

مرة بل كان ذلك نتيجة لعدة  أول التي نراها اليوم لم تظهر بشكلها الحالي من  املختلفة املؤسسات الاقتصاديةإن 

تغيرات وتطورات متواصلة ومتوازية مع التطورات التي شهدتها النظم الاقتصادية و الاجتماعية و الحضارات البشرية 

للنشاط الاقتصادي للمجتمعات ، فإنه ال  ألاساسيةمثل النواة إلانتاجية تالوحدة  أو ونظرا الن املؤسسة الاقتصادية 

نتابع تطورات املؤسسة التي تضرب  أنالتي توجد فيه زمنيا ومكانيا ، ويمكن  املجتمعيمكن أن تدرس منفصل عن 

وما قبله ، ابتداءا من إلانتاج البسيط ألاسري ومرورا على إلانتاج املنزلي و  الرأسماليجذورها من أصول املجتمع 

 الحرفي الذي يعتبر منعرجا هاما في تطور املؤسسة وصوال إلى الثورة الصناعية التي كان لها أثر كبير في الصناعة 

حيوانات باستعمال وتربية الالعضلي من إنتاج معاش ي حيث كانت ألاسر و العائالت تعتمد في معاشها على إلانتاج 

املدن فيها بعض الحرف لكنها قليلة وغير مرغوب فيها و بدأت هذه الحرف  بسيطة ومن جانب آخر كانت دموار 

 معينة خدمة أو معينة  ةحرف عائلة أو بالتطور شيئا فشيئا ووجد لها ميوال من طرف سكان املدن و اتخاذ كل شخص 

أسير وبمرور  أو اب رأس املال الكبرى أنشأت مؤسسات وكان فيها العامل كعبد وبظهور العمالت و النقود وبروز أصح

الزمن وظهور الثورة الصناعية شاعت التطورات و ألاحداث الاقتصادية وكبر حجم املؤسسات وتنافسها على السوق 

لسوق وظهور وظهور التطور التكنولوجي أدى بالتغيرات الجذرية للمؤسسات باستحداث الوسائل وتنافسها على ا

ة بالتقليدية لزيادة حجم إلانتاج دالتطور التكنولوجي أدى بالتغيرات الجذرية للمؤسسات باستحداث الوسائل الجدي

 44.ليس فقط من املنتجات الاستهالكية بل حتى املنتجات الحربية

وبحكم الظروف الاقتصادية و الاجتماعية وحتى السياسية التي ظهرت في العالم لم يصبح التفكير في املؤسسة كوحدة 

عطاء بعض املفكرين الاقتصاديين الحلول إإلخ و ... فقط بل بظهور ألازمات الاقتصادية كالتضخم ، الكساد إنتاجية 

واسع من السوق باستعمال لهذه ألازمات زاد من حدة تطوير املؤسسات من طرف مسيريها و استحواذها على نطاق 

 .سياسية إلزالة منافسيها وبما أن نظام مفتوح تبقى متغيرة بحسب الظروف الراهنة  أو أدوات استثمارية 

 

 :صاديةالاقتاملؤسسة مفهوم :ثانيا

و التي تشغل ( الخ... مالية  أو طبيعية كانت ) تتمثل املؤسسة عموما في مجموعة من الطاقات البشرية و املوارد املادية 

 .أداء  املهام املنوط بها من طرف املجتمع  أو د قصد إنجاز بينها وفق تركيب معين وتوليف محد فيما

ات املستهلكين بصورة مباشرة يتقديم الخدمات املوجهة إلشباع حاج أو تتمثل هذه املهام بصورة عامة في إنتاج السلع 

 أو غير مباشرة وذلك بحسب طبيعة املؤسسة ذاتها مع العمل على تحقيق أفضل تشغيل ممكن في سياق التوليف  أو 

 .الوسائل املادية املتاحة في لحظة زمنية محددة أو الدمج املحكم بين هذه الطاقات البشرية و املوارد 
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حتى مركزها  أو إطارها القانوني  أو الوحدة إلانتاجية بعدة تسميات تماشيا وطبيعة نشاطها  أو مى املؤسسة تس

 .الخ.. مدى مباشرة التعامل مع جمهور املستهلكين  أو املرحلة التشغيلية التي وصلت إليها  أو الاقتصادي 

ية إنتاجية معينة فتسمى عندئذ باملشغل فقد تكون املؤسسة صغيرة الحجم تقتصر فعاليتها على القيام بعمل أو 

ر فتسمى عندئذ باملنشأة و بالتالي أكث أو وقد تكون متوسطة الحجم تقوم باإلشراف على مشروعين .. املشروع 

عوامل الوحدة إلانتاجية  أوعينة من خالل الجمع بين 45فاملؤسسة هي تنظيم الهدف منه هو إيجاد قيمة سوقية م

بيعها في السوق لتحقيق الربح املتحصل من الفرق بين إلايرادات الكلية الناتج من ضرب سعر  إنتاجية معينة ثم تتولى

 .التكلفة في عدد الوحدات املباعة منها وتكاليف إلانتاج

 .لة نشاط معين ولهذا املكان سجالت مستقلة او هي كل مكان اقتصادي ملز : كما يعرفها مكتب العمل الدولي  املؤسسة

  .وظائف املؤسسة الاقتصادية خصائص:الثانياملطلب 

 :وظائف املؤسسة الاقتصادية:أوال

كل منها لمن الوظائف في املؤسسة ووضع  الذي حدد عددا" فايول "بداياته في عمل  لقد ظهر مفهوم الوظيفة في

في إطار مسؤولياته و السلطات  أعمال أو ه الفرد من مهام بوع ما يكلف مأهدافا وكيفية حركتها ، و الوظيفة هي مج

املعطاة في منصبه وهذا املفهوم يتم تحديده من خالل تحليل ودراسة املناصب ووظائفها بمختلف املستويات 

و الوظيفة بهذا املعنى تتحدد بالعديد من للمؤسسة باملؤسسة في إطار التنظيم وكذلك في إطار الهيكل البشري 

 .التنظيمية العوامل التقنية و املالية و 

حد ما عن باقي  ناصب تؤدي دورا معينا ومنفصال الىأما الوظيفة بمعنى ثان فيتحدد عند تجميع عدد من املهام و امل

 :وظائف املؤسسة على " فايول "قسم ألادوار في املؤسسة ، كما 
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 الخ.. ن ميزانية ، إحصائيات اجرد :وظيفة املحاسبة  -1

 الخ...التنبؤ ، تنظيم ، قيادة ، تنسيق ، مراقبة : الوظيفة إلادارية  -6

للمؤسسة الاقتصادية مجموعة من الصفات و الخصائص التي تتصف بها  :خصائص املؤسسة الاقتصادية :ثانيا

 47: وهي كالتالي 

 .للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتالكها لحقوق و صالحيات أو من حيث واجباتها و مسؤولياتها -1

 .القدرة على إلانتاج أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها -1
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على البقاء بما يكفل لها من تمويل كان وظروف سياسية مواتية وعمالة كافية ، وقادرة  أن تكون املؤسسة قادرة -1

 .على تكييف نفسها مع الظروف املتغيرة 

التحديد الواضح لألهداف السياسية و البرامج وأساليب العمل فكل مؤسسة تضع أهدافا معينة تسعى إلى  -6

 .الخ... تحقيق رقم أعمال معينتحقيقها أهداف كمية ونوعية بالنسبة لإلنتاج ، 

ضمان املوارد املالية لكي تستمر عملياتها ويكون ذلك إما عن طريق الاعتمادات واما عن طريق الايرادات الكلية ، أو  -1

 .عن طريق القروض أو الجمع بين هذه العناصر كلها أو بعضها حسب الظروف

ها وتستجيب لهذه البيئة فاملؤسسة ال توجد منعزلة فإذا كانت البد أن تكون املؤسسة مواتية للبيئة التي وجدت في -6

ظروف البيئة مواتية فإنها تستطيع أداء مهمتها في أحسن الظروف أما إذا كانت معاكسة فإنها يمكن ان تعرقل 

 .عملياتها املوجودة وتفسر أهدافها

مساهمتها في إلانتاج ونمو الدخل املؤسسة وحدة اقتصادية أساسية في املجتمع الاقتصادي فباإلضافة إلى  -7

 .الوطني ، فهي مصدر رزق الكثير من ألافراد

 .يجب أن يشمل اصطالح مؤسسة بالضرورة فكرة زوال املؤسسة إذا ضعف مبرر وجودها أو تضاءلت كفاءتها -6

 تصنيفات املؤسسات الاقتصادية  :املطلب الثالث

قطاع النشاط ، الشكل القانوني ، : نذكر من بينها  يمكن تصنيف املؤسسة الاقتصادية حسب معايير مختلفة ،

 .الخ... الحجم ، طبيعة امللكية 

  :تصنيف املؤسسات حسب قطاع النشاط  -أوال

 : هذا التصنيف مفيد على املستوى القومي أو الاقتصاد الكلي ويمكن التمييز بين القطاع و الفرع حسب آلاتي 

عندما نقوم بالتحليل على املستوى القومي مجموعة املؤسسات التي تمارس نفس النشاط  secteur leيمثل القطاع 

فيتضمن كل املؤسسات و أجزاء املؤسسات التي تنتج branche  Leأما الفرع  même activité principaleألاساس ي 

 secteurع ألاولى وتصنف عادة املؤسسات إلى ثالث قطاعات القطا  produisant le même bienنفس املنتوج 

primaire  القطاع الثانويsecteur secondaire  و القطاع الثالث ،secteur teritaire  يشمل املؤسسات  :القطاع ألاول

( املناجم) التي يتميز نشاطها بعالقة متينة مع الطبيعة ، اذ نجد ضمن هذا الصنف املؤسسات الاستخراجية 

 4849.د البحري املؤسسات الزراعية وكذلك مؤسسات الصي

 les industries de transformationترتب ضمن هذا القطاع املؤسسات التحويلية للقطاع الصناعي  :القطاع الثانوي 

 .وكذلك مؤسسات البناء و ألاشغال العمومية

أي قطاع الخدمات يتضمن هذا القطاع مؤسسات التوزيع و التسويق ، مؤسسات النقل بمختلف :  القطاع الثالث

 .الخ... أنواعها ، مؤسسات التأمين ، البنوك
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و يالحظ انه كلما ارتفع الاقتصاد في بلد ما زاد تحول عوامل الانتاج املالية و البشرية من القطاع الاول الى القطاع 

الث في ذلك البلد و البعض يرى ظهور قطاع رابع في البلدان املتقدمة والذي يشمل مؤسسات الثانوي ثم القطاع الث

  Informatique Telematiqueالاتصال بمختلف أنواعها و كذلك الاعالم الالي 

 : تصنيف املؤسسات حسب الشكل القانوني  -ب

 50: يمكن تصنيف املؤسسة الاقتصادية من الناحية القانونية إلى نوعين 

وهي املؤسسات التي يكون فيها الخطر املتعلق بتوظيف الاموال غير محدودة يقوم هذا النوع : شركات ألاشخاص  -1

من الشركات على الاعتبار الشخص ي للشركاء و املتمثل في العالقات الشخصية من معاملة حسنة سمعة جيدة وثقة 

 .ن ، شركة التوصية البسيطة وشركة املحاصلةاملؤسسة الفردية ، شركة تضام: متبادلة ويتضمن هذا الصنف 

وهي املؤسسات التي يمتلكها شخص واحد أو عائلة وتتميز املؤسسة الفردية بسهولة  :املؤسسة الفردية  1-1

التأسيس و التنظيم وصاحبها هو املسؤول الوحيد عن نتائج نشاطها الش يء الذي يدفعه للعمل بكفاءة وجد لتحقيق 

 .أكبر ربح ممكن

  « société en non collectif «  SNC :شركة التضامن  1-2

تتميز باملسؤولية الغير محدودة للشركاء و التضامن بينهم ، ويقسم الرأسمال إلة حصص توزع على الشركاء بصفة 

 .متناسبة مع مساهمتهم التي تكون نقدية أو عينية و يعتبر كل شريك تاجر

تتكون  هذه الشركة من فئتين من الشركاء  société en commandité simple: شركة التوصية البسيطة  1-1

 51.املوصين ، وتعتبر الفئة ألاولى مسؤولة مسؤولية كاملة على التزامات الشركة

وتخضع للقوانين التي تحدد حقوق وواجبات الشريك في شركة التضامن أما الفئة الثانية فيقتصر دورها على تقديم 

وتكون مسؤوليتهم في حدود الحصة التي ساهموا بها وال يحق لهم إدارة الشركة وعدد جزء من رأس املال للشركة 

 .الشركاء ال يقل على اثنين أحدهما متضامن و آلاخر موص ي و الشريك املوص ي يعتبر تاجر

تتكون مجموعة من ألاشخاص  بموجب اتفاق شخص ي في كثير من الدول ال يشترط إثبات :  شركة املحاصة 1-5

كتابيا ، ليس له شخصيته قانونية أو اعتبارية و ليس لها ذمة مالية ويحدد عقد تأسيس الشركة املدة  تأسيسها

 .الزمنية للشركة موضوع عملها و إدارتها كيفية توزيع ألارباح و الخسائر بين الشركاء

 : شركات ألاموال  -2

ممكن من ألاموال و ينقسم هذا الصنف إلى ثالث تقوم شركات ألاموال أساسا على الاعتبار املالي بهدف جمع أكبر قدر 

 52: أنواع وهي 

يمثل هذا النوع من الشركات شكل :  société a responsabilité limitéالشركة ذات املسؤولية املحدودة  1-1

شريك ورأس املال ال يمكن أن يقل  11و1وسيط بين شركات ألاشخاص وشركات ألاموال ويتراوح عدد الشركاء بين 
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دج وينقسم إلى حصص غير قابلة للتداول وال يعتبر الشريك تاجرا وال تتجاوز مسؤولية قيمة الحصص التي  111.111

 .ساهم بها ، ويتميز هذا الشكل بسهولة التأسيس 

 société par actions: شركة املساهمة  2-2

لتي تستلزم إدارته ، ويكون عدد يخصص هذا الشكل للمؤسسات الكبيرة الحجم نظرا لتعقده ولتكاليف املرتفعة ا

مرتفع ، وينقسم رأس املال إلى أسهم متساوية القيمة ويجوز تداولها بين ( املساهمين) الشركاء في أغلب ألاحيان 

ألاشخاص بدون أي شرط وال تضم هذه الشركة إال نوع واحد من الشركاء إذا لجأت الشركة عند التأسيس لالكتتاب 

ماليين دج أما في حالة عدم اللجوء لالكتتاب  1لالدخار فإن الحد ألادنى لرأس املال يكون  العام أي اللجوء العلني

شركاء على  7العام فالحد ألادنى لرأس املال يكون مليون دج بالنسبة للعدد الشركاء يشترط في حالة عدم وجود 

 .ألاقل وهم ال يكتسبون صفة التاجر

  société en commandité par action: شركة التوصية باألسهم  2-5

تتميز شركة التوصية باألسهم بنفس الخصائص التي تتميز بها شركة التوصية البسيطة إال أن املساهمين أي الفئة 

 .الثانية من الشركاء لهم الحرية املطلقة في التصرف بأسهمهم دون استشارة أو موافقة  باقي الشركاء

على ألاقل ويكتسب ( موصين) شركاء مساهمون  1كما يلي شريك متضامن ووقد حدد املشرع الجزائري عدد الشركاء 

 .الشريك املتضامن صفة التاجر ، ويحق للشخص املعنوي أن يكون شريك متضمان أو موص ي

 : تصنيف املؤسسات حسب طبيعة امللكية  -ج

و سوف  تصنف املؤسسات حسب طبيعة امللكية إلى مؤسسات خاصة ومؤسسات عمومية ومؤسسات مختلطة

 .53نتطرق إلى كل واحدة على حدى 

  privante firms: املؤسسات الخاصة  -1

 54.الخ... شركات أشخاص ، شركات أموال : وهي املؤسسات التي تعود ملكيتها لفرد واحد أو إلى مجموعة أفراد مثال 

 mixed firms: املؤسسات املختلطة  -2

مشتركة للقطاع العام و القطاع الخاص أي تشترك فيها الدولة من القطاع وهي املؤسسات التي تعود ملكيتها بصورة 

الخاص ، ويمكن ان نذكر على سبيل املثال فروع شركة سوناطراك التي تشترك مع القطاع الخاص املتمثل في 

 .املؤسسات ألاجنبية

  public firms( : العمومية) املؤسسات العامة  -5

ا للدولة فال يحق للمسؤولين عنها التصرف بها كيفما شاؤوا وال يحق لهم بيعها أو وهي املؤسسات التي تعود ملكيته

إغالقها إال إذا وافقت الدولة على ذلك و ألاشخاص الذين ينوبون عن الحكومة في تسيير وإدارة املؤسسات العامة 

 .للمسؤولين عن أعمالهم هذه اتجاه الدولة وفقا للقوانين العامة للدولة
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سسات العمومية من خالل نشاطها الاقتصادي إلى تحقيق مصلحة املجتمع وخيره و ليس هناك اهمية وتهدف املؤ 

كبيرة للربح فهي تعمل من أجل تحقيق أقص ى ما يمكن من ألاهداف العامة بمعنى تحقيق أقص ى إنتاج أو تحقيق 

 .نصيبها املحدد في الخطة الوطنية ومن خالل ذلك يمكن أن تحقق الربح 

بحيث نجد في الصناعة الواحدة مؤسسة عامة  center lizationؤسسات العامة بالضخامة و التمركز  وتتصف امل

واحدة تسيطر على كل موافق هذه الصناعة مما يدعوا البعض إلى تسميتها باملؤسسات املحتكرة و تختلف املؤسسات 

 .العامة في النظام الاشتراكي عنها في النظام الرأسمالي

تستعمل عدة معايير لتصنيف املؤسسات حسب الحجم ، وقد يختلف : سسات حسب الحجم تصنيف املؤ  -د

: التصنيف حسب موضوع التحليل أو البحث ويمكن تصنيف املؤسسات حسب حجمها تبعا ملعيار من املعايير التالية 
55 

 .ملال أي املبلغ املستثمرحجم وسائل إلانتاج ويتم التصنيف في هذه الحالة على أساس عدد العمال أو قيمة رأس ا -*

 .حجم النشاط وحسب هذا املعيار يمكن استعمال إلانتاج ، رقم ألاعمال و املشتريات على سبيل املثال -*

 .حجم الايرادات حسب هذا املعيار نستعمل ألارباح و القيمة املضافة مثال -*

اما املعيار املستعمل عادة لتصنيف املؤسسات حسب الحجم فهو عدد العمال و تصنف املؤسسات حسب هذا  -*

 : املعيار إلى 

  micro entreprise: املؤسسات املصغرة  -1

وتعود ملكيتها في أغلب ألاحيان لعائلة أو لشخص واحد و صاحب املؤسسة هو  11إلى  1ويتراوح عدد العمال فيها من 

 .سؤول ألاول و ألاخير عن نتائجها أو أدائها و ينشط هذا النوع من املؤسسات في الزراعة ، التجارة و إلانتاج الحرفيامل

  petites et moyennes entreprises: املؤسسات الصغيرة و املتوسطة  -2

بتكار و إلابداع في عامل ، وهي مؤسسات نشيطة وفعالة في أغلب ألاحيان وتتميز باال  111و  11وتستخدم ما بين 

 .نشاطها إلانتاجي وكذلك خلق مناصب الشغل ، ولهذا السلطات تساعد في إنشائها وترقيتها 

  les grandes entreprises: املؤسسات الكبيرة -5

و  le groupe nationaleوتوجد أشكال مختلفة لتلك املؤسسات ، نذكر من بينها املؤسسة الضخمة أي املجمع الوطني 

سة املتعددة الجنسية و تستخدم هذه املؤسسات عدد كبير من العمال كما تستعمل موارد مالية ضخمة وتعود املؤس

 56.ملكيتها في أغلب ألاحيان إلى عدد كبير من ألاشخاص

 .مجمع الرياض سطيف ، مجمع صيدال –مجمع سوناطراك : مثال عن املجمع 

 .ية لصناعة السيارات في أوروبااملؤسسة اليابان: مثال املؤسسات متعددة الجنسيات 

 تصنيف املؤسسات تبعا ملعايير اقتصادية معينة ، أي تبعا لنشاط اقتصادي الذي تمارس وعليه نميز هذه ألانواع  -ه

 : وتنقسم بدورها تبعا للتقسيم السائد في القطاع الصناعي  :املؤسسات الصناعية  -1

                                                           
.11-7، ص ص ، مرجع شبق ذكره"اقتصاد املؤسسة"عمر صخري، - 55  

.117-111ص  مرجع سبق ذكره،، "مبادئ الاقتصاد الجزائي " عمر صخري .د 56  



وهي . الخ... كمؤسسة الحديد و الصلب و مؤسسات الهيدروكربونات مؤسسات الصناعات الثقيلة أو إلاستراتيجية  -*

 .تعتمد على رؤوس أموال كبيرة كما تتطلب توفر مهارات و كفاءات عالية لتشغيلها

 .الخ... مؤسسات صناعية تحويلية أو خفيفة كمؤسسات الغزل و النسيج مؤسسات الجلود  -

 : املؤسسات الفالحية  -2

تتم بزيادة إنتاجية ألارض و استصالحها وتقوم هذه املؤسسات بتقديم ثالث انواع من إلانتاج وهي املؤسسات التي 

 .الحيواني و إلانتاج السمكي –النباتي 

 : املؤسسات التجارية  -5

 .وهي املؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري كمؤسسات الجملة و املفرق مثل مؤسسات ألاروقة الجزائرية 

 :لية املؤسسات املا -5

 .الخ... وهي املؤسسات التي تقوم بالنشاطات املالية كالبنوك ومؤسسات التأمين ومؤسسات الضمان الاجتماعي 

 : مؤسسات الخدمات  -3

وهي املؤسسات التي تقدم خدمات معينة كمؤسسات النقل ، مؤسسات البريد و املواصالت ، املؤسسات الجامعية ، 

 57.الخ... مؤسسات ألابحاث العلمية 

 : أهداف املؤسسة الاقتصادية: لرابعاملطلب ا

 حقيق الربح  ال يمكن أن يستمر وجود مؤسسة ما لم يستطيع تحقيق الربح ت: ألاهداف الاقتصادية :أوال

 يتم ذلك باستعمال العقالتي العوامل إلانتاج و التخطيط الجيد و الدقيق : قلة إلانتاج  -

 تقليل الاستقالل الذاتي للمؤسسة الاقتصادية  -

 التكامل الاقتصادي على املستوى الوطني  -

 تقليل الواردات من املوارد ألاولية و تشجيع الصادرات من الفائض في املنتوجات النهائية عن الحاجات املحلية  -

 الحد من الواردات خاصة السلع  -

 إنتاج السلع معتدلة الثمن  -

 حاجيات املستهلكين تلبية -

 : ألاهداف الاجتماعية : ثانيا

يعتبر العمال في املؤسسة يتقاضون أجور مقابل عملهم بها و يعتبر هذا املقابل : ضمن مستوى مقبول من ألاجور  -

 .حقا مضمونا بالقانون 

ولوجي يجعل العمال غن التطور السريع الذي شهدته املجتمعات في امليدان التكن: تحسين مستوى معيشة العمال  -

 58. اكثر حاجة إلى تلبية رغبات تتزايد باستمرار
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تقوم املؤسسات الاقتصادية عامة بالتصرف في العادات الاستهالكية ملختلف : إقامة أنماط استهالكية معينة  -

سواء طبقات املجتمع ، ذلك بتقديم منتجات جديدة بواسطة التأثير على أذواقهم عن طريق إلاشهار و الدعاية 

 59.ملنتجات جديدة كانت أم قديمة 

 .وهذا ما يجعل املجتمع يكتسب عادات استهالكية غالبا ما تكون في صالح املؤسسة  -

 .الخ... مثل التأمين الصحي ، التأمين ضد حوادث العمل التقاعد : توفير تأمينات ومرافق للعمال  -

 .امتصاص الفائض من العمالة  -

 : ألاهداف التكنولوجية :ثالثا

تطور املؤسسات أدى إلى توفير إدارة او مصلحة خاصة بعملية تطوير الوسائل و الطرق إلانتاجية : البحث و التنمية 

عمليا ، وترصد هذه لعملية مبالغ تزداد أهمية لتصل إلى نسبة عالية في الدخل الوطني في الدول املتقدمة إذ تتنافس 

 الوصول إلى أحسن طريقة إنتاجية و أحسن وسيلة ، مما يؤدي إلى التأثير على إلانتاج ورفع املردودية فيما بينها على 

 .إلانتاجية

 .كيفية تطبيق التدقيق املحاسبي في املؤسسة الاقتصادية:املبحث الثاني

   .املراحل العامة للتدقيق املحاسبي داخل املؤسسة الاقتصادية:األول املطلب

بمهنة التدقيق و إنجازها بنجاح تحديد التدقيق أهم املراحل العامة التي سيعتمد عليها من خالل يتطلب القيام 

دراسة املؤسسة و محيطها و السياسات الخارجية التي تتعامل معها مع فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية من 

 .أجل الوصول إلى مصداقية التقارير العادلة حول الوضعية املالية للمؤسسة

 مرحلة الخصوص على معرفة عامة حول املؤسسة الاقتصادية : أوال 

قد يظن البعض إنه بإمكان املدقق الخارجي فحص حسابات املؤسسة موضوع الدراسة و مباشرة وفهمها و الحكم 

ؤشرات عليها لكن غير ممكن مهما كانت تجربته و خبرته و كفاءته حيث أن الحكم على القوائم املالية إذا لم يجمع م

تجاره، قانونية، ضريبية، اجتماعية حول املؤسسة التي ينوي تدقيقها لن  60في هذه املرحلة و جهله لحقائق تقنية ،

يتمكن مثال من مراقبة و تقييم املخزن بشتى أنواعه إذا كان يجهل خطوات إلانتاج ولن يتمكن من إعطاء رأي صائب 

 .تها إذ لم يتعرف على أخطار هذه ألاخيرة وقيودها وعملياتهاحول أخطار املؤسسة و املؤونات املكونة ملواجه

 .ولن يتمكن من حكم صحيح إذا كان على جهل بالقطاع الذي ينتمي إليه قوانينه و معايير املقارنة بين املؤسسات

 : تتضمن هذه املرحلة مجموعة من الخطوات و كاآلتي

 : ألاعمال الوالية مع املؤسسة املدققة  -1

ذه الخطوة يطلق املدقق على الوثائق الخارجية للمؤسسة مما يسمح له بالتعرف عليها من حيث املحيط من خالل ه

ومعرفة القوانين و التنظيمات الخاصة بالقطاع وما كتب حول حياته وحول املؤسسة أحيانا مما يمكنه من استخراج 

 .معايير مقارنة  ما بين مؤسسات القطاع
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 : الاتصاالت ألاولى مع املؤسسة املدققة  -2

هي خطوة يتعرف عليها املدقق من خاللها على مستولي ومسيري مختلف املصالح و يجري لقاءا معهم ومع من يشتغل 

معهم أكثر من غيرهم أثناء أداء املهمة كما يقوم بزيارات ميدانية يتعرف من خاللها على أماكن املؤسسة نشاطاتها 

 .وعليه الاستفادة من زيارة العمل هذه فقد يتعذر عليه تكرارهاووحداتها 

بعد قطع مختلف الخطوات يحصل املدقق على نظرة عامة شاملة وكاملة حول املؤسسة و يجمع معلومات  -1

تتصف بالديمومة نسبيا في ملف يسمى امللف الدائم كما يمكنه في هذه املرحلة إعادة النظر في برنامج تدخله 

 .املسطر

 مرحلة فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة : ثانيا 

البد على املدقق من تقييم كل طرق العمل و إلاجراءات و التعليمات املعمول بها قصد الوقوف على أثرها على 

الحسابات و القوائم املالية ، يجب التأكد هنا على ضرورة تقييم هذا النظام وذلك حتى يتسنى للمراقب فحص 

 61:: حسابات و تكمن هذه الضرورة في ألاسباب التاليةال

ال يمكن للمدقق عمليا تدقيق كل الحسابات ولكن جزء منها فقط وللحكم على أن الكل صحيح عليه التأكد من  -*

 .أن كل عملية تفسر وتسجل بنفس الطريقة أي استمرارية إلاجراءات و طرق العمل املتبعة

ية أي دراسة املستندات املبررة للعملية و عليه لكي يثق في ألاخيرة خصوصا إذا كانت يقوم املدقق بمراجعة مستند -*

تحضر داخل املؤسسة أي سندات داخلية يعرف كيفية إعدادها و تدقيقها عبر مختلف املصالح التي تمر بها و 

 62.مليات املسجلةاملحافظة عليها في ألارشيف هذا ما يجعله يتأكد أنها تبرر جزئيا، كليا او ال تبرر الع

 : اختبارات الفهم -*

يحاول املراقب أثناء هذه الخطوة فهم النظام املتبع و عليه التأكد أنه فهمه وذلك عن طريق قياسه باختبارات الفهم 

 .والتطابق أي يتأكد من أنه فهم كل أجزائها و ألاحسن تلخيصه له بعد تتبعه للعمليات

طلبيات الزبائن ومقارنتها بسندات التسليم و الفواتير املحررة للبيع و بتحركات ومما يجعل املدقق يطلع على بعض 

الجرد عبر ألاماكن املعنية يجعل من هذا الاختيار ذو أهمية محدودة هدفه من ورائه هو التأكد من ان إلاجراء فعال 

 .موجود وأداة بوجه سليم نظرا لحسن فهمه تماشيا مع حسن التلخيص و التطبيق

 

 

 : لتقييم ألاولي للمرحلة ألاوليةا-*

باالعتماد على الخطوتين السابقتين أي جمع إلاجراءات و اختبارات الفهم يتمكن املدقق من إعطاء تقييم أولي 

للمراقبة الداخلية باستخراجه مبدئيا نقاط القوة أي ضمانات تسمح بالتسجيل الجيد للعمليات و نقاط الضعف 

خطر ارتكاب أخطاء وتزوير وفي هذه الخطوة غالبا ما يستعمل استمارات مغلقة تتضمن تتمثل في عيوب يترتب عليها 
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مجموع أسئلة يكون الجواب بتعم ايجابي، و الجواب بال سلبي وعليه في ألاخير يستطيع املدقق تحديد نقاط القوة و 

 .الضعف وذلك من حيث التصور أي من الناحية النظرية للنظام محل الدراسة

 اختبارات الاستمرارية -*

يتأكد املدقق من خالل نوع من الاختبارات من ان نقاط القوة التي تم التوصل إليها في التقييم ألاولي للنظام فعال 

 .مطبقة بصفة مستمرة ودائمة في الواقع

ون على يقين إن هذه الاختبارات ذات أهمية قصوى مقارنة مع اختبارات الفهم و التطابق ألنها تسمح للمدقق ان يك

من أن إلاجراءات التي راقبها مطبقة باستمرار وال تحمل أي خلل ، ويحدد حجم هذه الاختبارات بع الوقوف على 

 .ألاخطار املحتمل الوقوع فيها خالل دراسة الخطوة السابقة لها

 : التقييم النهائي لنظام املراقبة الداخلية -*

قة الذكر يتمكن املدقق من الوقوف على ضعف وسوء تطبيق أو عدم باالعتماد على اختبارات الاستمرارية الساب

تطبيق نقاط القوة باإلضافة إلى نقاط الضعف أي ضعف تصوره عند التقييم لهذا النظام ومن خالل النتائج التي 

ات يقدم املتدخل حوصلة في وثيقة شاملة مبينا آثار ذلك على املعلوم( نقاط القوة و نقاط الضعف) توصل إليها 

املالية مع تقديم اقتراحات قصد تحسين إلاجراءات تمثل وثيقة الحوصلة عادة تقريرا حول املراقبة التي يقدمها 

 .املدقق لإلدارة كما تمكنه من استخالص الجوانب الايجابية املهمة

عبر إنجاز أي إن هذا النظام يعطي الرخص الالزمة و الرقابة للعمليات في شكل إجراءات وطرق عمل ينبغي تتبعها 

 63عملية من العمليات التي تقوم بها املؤسسة كما يتسنى إعطاء كيفية معامالتها و إدخاالتها في النظام املعلوماتي

الذي يمثل صورة النظام الحقيقي في املؤسسة و ينبغي تحقيق أهداف النظام للمراقبة الداخلية و تطبيق محتواه مع 

 .ص في العمل يؤمنون بتحقيق هذه ألاهدافوجود موظفين ذا كفاءة عالية و إخال 

 مرحلة فحص الحسابات و القوائم املالية الخاصة باملؤسسة : ثالثا 

إذا وجد مدقق لحسابات الخارجي أن نظام الرقابة الداخلية قوي و فعال و يمكن الاعتماد عليه ومطبق فإنه يقلل 

فحص كافة العمليات املالية ، مما يجعل مدقق الحسابات من الاختبارات التي سيجريها في الدفاتر و السجالت عند 

يفحص بعض العمليات املالية مستخدما العينة إلاحصائية وأسلوب العينة إلاحصائية مستمد من نظرية الاحتماالت 

في الرياضيات ويؤدي هذا إلى اختبار عينة من مجموع العمليات املالية بطريقة عشوائية فإننا سوف نتحصل على 

ج جد ايجابية من هذه العينة ولكن يجب أن يتوافر شرط عدم التحيز الذي يعطي كل مفردة من العمليات املالية نتائ

 .الفرصة ألن تكون ضمن مفردات العينة التي سوف يتم اختبارها

 :تنجز مرحلة فحص الحسابات في ثالث خطوات يمكن تلخيصها في ما يلي 

 : ة تحديد آثار تقييم املراقبة الداخلي -*

                                                           
.41ص  مرجع سبق ذكره،محمد بوتين ، املراجعة وتدقيق الحسابات ،   - 63  



إن التقييم النهائي للنظام سيؤدي إلى تعسير أو تعقيد املهمة فيؤدي إلى توسيع أو تضييق برنامج التداخل النموذجي 

املسطر، فالنظام الجيد يعني املدقق على املراقبة املباشرة الشاملة و حقيقة التسجيالت كما ان النظام املليء 

 .ية له قد يؤدي به إلى استحالة فحص الحسابات و إعطاء رأي لهابالعيوب خاصة من الناحية النظرية او التصور 

 : اختبارات السيرانية و التطابق -*

يسمح هذا النوع من الاختبارات للمدقق التحقق اوال من تجانس وتطابق أو عدم تطابق املعلومات املحاسبية حول 

انحراف ، تتم اختبارات التطابق و التجانس  العمليات في امليدان، غن الغرض هنا هو اكتشاف فيما إذا كان هنالك

 64: عن طريق الاطالع على املعلومات املحاسبية

 الاطالع على موازين التدقيق-*

 : فحص سريع للقيود الكبيرة و تدقيق العمليات املركزة لالطالع على املعلومات خارج املحاسبة يجب مالحظة ما يلي  -*

 .الخ...لوحة القيادة العقود، محاضر الاجتماعيات املوازنات إلاحصائية التجارية ،  -*

 .وهذا دون نسيان من جهة أخرى للقيام بمقارنات عن طريق عمليات حسابية 

 .تطور الهامش إلاجمالي  -*

 نفقات املستخدمين  -*

 استهالكات الاستثمارات  -*

 .النفقات املالية  -*

الفحوص في إطار التدقيق الداخلي أما الاختبارات السيرانية  وكذا القيام بالتدقيق املحاسبي من سنة إلى أخرى كل

 : للتسجيالت و ألارصدة فتتم باالعتماد على مصادر مختلفة نذكر منها 

 .الرجوع إلى الوثائق الداخلية ، السندات، الاستالم او التسليم ، ملف الجرد املستمر لقيم الاستغالل  -*

املؤسسة قصد تأكيد العمليات املسجلة في دفتر املؤسسة و التي تمت معهم  إرسال طلبات مصادقة للمتعاملين مع -*

الزبائن، املوردين و البنوك، كما يقوم املدقق بإرسال طلبات مصادقة إلى أطراف أخرى طلبا للمعلومات حول : مثل 

 .املؤسسة التي يدققها

 .صدة إن تقنية طلبات املصادقة محبذة و تستعمل كثيرا من سيرانية ألار  -*

  65:املشاهدة امليدانية 

 .بحضور عملية العد و تقييم املخزونات ، مراقبة الاستثمارات في أماكن وجودها ، مراقبة الصندوق فجائيا بجرده 

 : إنهاء عملية التدقيق بإبداء رأي فني محايد : رابعا 

إلنهاء املهمة ،  عليه قبل إلادالء بالرأي النهائي على املدقق في نهاية ألامر أن يصدر رأيه حول املعلومات املالية و ذلك 

املدعم باألدلة ، الاطالع على الطرق املحاسبية املختارة و املتبعة من طرف املؤسسة و مدى احترام مبادئ املحاسبة 

غير  املتعارف عليها ، كما عليه فحص إلاحداث ما بعد امليزانية فقد تكون هنالك أحداث مهمة لها عالقة مباشرة أو 

مباشرة بالعمليات املحاسبية و محتوى القوائم املالية للدورة التي خضعت للمراقبة ، و أحداث مؤثرة على حياة 
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ومستقبل الشركة ، و عليه تدقيق أوراق عمله التي تمثل القاعدة لكتابة التقرير للتأكد من محتواه للمرة ألاخيرة 

جازها كما يجب التأكد أن محتوى أوراق العمل هذه كافي لتبرير الرأي والتأكد كذلك من أن ألاعمال املبرمجة قد تم إن

 66.النهائي ملدقق و لم يبقى للمتدخل في نهاية هذه املرحلة إلى أن يختم ويدلي برأيه

حتى يتمكن املدقق من إعطاء رأيه عليه القيام بمجموعة من الخطوات التي تخص جمع املعلومات حول املحيط و 

 : توى املنتج النهائي لها املتمثل في الوثائق املاليةسير العملية ومح

 : أهم الخطوات العامة التي يمر عبرها عمل املدقق 

 الاتصال بمدقق الحسابات الخارجي السابق  -*

 جمع املعلومات عن املشروع وفهم طبيعة أعماله و الصياغة التي ينتمي إليها  -*

 ي و السياسات و إلاجراءات املحاسبية الحصول على معلومات حول النظام املحاسب -*

 .إجراء تقويم مبدئي ألنظمة الرقابة الداخلية املحاسبية الذي ينوي املدقق الاعتماد عليه -*

 .إجراء تقديرات مبدئية ملستويات ألاهمية النسبية ألغراض عملية التدقيق -*

 .ية تحديد بنود القوائم املالية التي من املنتظر أن تحتاج إلى تسو  -*

 الظروف التي قد تحتاج إلى زيادة أو تعديل في حالة وجود عمليات مع أطراف ذات مصلحة مشتركة -*

 دراسة مسؤولياته اتجاه العميل الذي يدقق حساباته -*

 .دراسات مسؤولياته املهنية من اجل رفع شأن املهنة وزيادة احترام املجتمع  -*

 الخدمات التي يقدمها املدقق داخل املؤسسة الاقتصادية : املطلب الثاني  

الخدمات التي يقدمها املحاسب القانوني إما خدمات يقوم بتقديم تقرير حولها يبين رأيه حول عدالة البيانات املالية 

 : املحضرة و املقدمة من قبل طرف آخر أو عدم عدالتها ومن اهم الخدمات ما يلي 

 ص البيانات املالية فح -1

 الاطالع  -1

 إلاجراءات املتفق عليها  -1

ويمثل تدقيق البيانات املالية ألجل إعطاء الراي حول عدالتها و هذا النوع من التدقيق :  فحص البيانات املالية -1

 يشمل الحصول على القرائن حول البيانات املالية التاريخية و التي تحتوي على إقرارات إلادارة 

يشمل الاستفسارات من إدارة املؤسسة و التحاليل للبيانات املالية و الاطالع أقل درجة من التدقيق و : الاطالع-2

املبادئ " البيانات املالية تمثل بعدالة و حسب املبادئ املحاسبية املتعارف عليها ) يشمل تقرير التدقيق العبارة التالية 

 67"املحاسبية الدولية

لم يأتي إلى علمنا أية معلومات مادية تتطلب التعديالت في البيانات املالية الج الن تطابق ) بنص على  أما تقرير الاطالع

 املبادئ املحاسبية املتعارف عليها
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هذا النوع من الخدمات تقوم بها املؤسسات التي ال تقوم بالتدقيق النه أكثر كلفة او تقوم بها املؤسسات بالنسبة إلى 

 البيانات املرحلية

وهي يتفق عليها العديد العميد و املدقق ، ومثال على ذلك القيام بتدقيق حساب ألارباح و :  إلاجراءات املتفق عليها-5

 الخسائر فقط وتقديم تقرير حوله

اما الخدمات ألاخرى التي يقوم بتقديمها املحاسب القانوني بحكم تأهله العلمي و العملي و التي ال تقدم تقريرا بشأنها 

 : وهي 

 خدمات مسك السجالت  -*

 الاستشارات الضريبية  -*

 الاستشارات إلادارية  -*

املحاسب القانوني ربما يطلب منه العميل لقيام بخدمات مسك الدفاتر أي التسجيل :  خدمات مسك الحسابات -1

في اليومية العامة أو اليوميات املساعدة وترحيلها إلى سجل ألاستاذ العام، أو سجالت ألاستاذ املساعدة وترحيلها إلى 

حاسبية و علما ان بعض ملؤسسات سج ألاستاذ العام او سجالت ألاستاذ املساعدة و لغاية تحضير البيانات امل

الحكومية او الجمعيات املهنية تمنع املحاسب القانوني من القيام بهذه الخدمة، مثل هيئة ألاوراق املالية في الواليات 

 املتحدة 

وفي رأيي مؤسسة التدقيق التي تقوم بخدمات مسك الدفاتر و تقوم في التدقيق عليها، حتى تضمن الاستقاللية أن 

 خص آخر غير الذي يقوم بمسك دفارت التدقيق يقوم ش

ألاشخاص و املؤسسات و اشلركات عليها تقديم كشرفات إلى هيئات الضريبية الجل دفع : 68 الاستشارات الضريبية -1

الضريبة وحسب القانون املحاسيون القانونييون مؤهلوم للقيام بهذه الخدمة، وفي بعض ألاقطار تمثل هذه الخدمات 

كبر مقارنة بالخدمات الاخرى، ألن قانون هذه البلدان يسمح للمحاسب القانوني تمثيل العميل امام النشاط ألا

 69السلطات الضريبية

 املؤسسة الاقتصادية و التوجهات الحديثة للتدقيق املحاسبي : الثالثاملطلب 

يتسم النظام العالمي الجديد الذي بدأ يتشكل في العقد ألاخير من القرن العشرين على تزايد درجة العتماد املتبادل 

بفعل اتفاقيات تحرير التجارة العاملية و التحوالت آلليات السوق ، فكل مشروع في أي نقطة من العالم سيتأثر آجال 

اتساع العوملة و املنافسة يصبح التأثير مسألة حتمية وعملية التدقيق وعاجال بالتغيرات العاملية التي تحدث وفي ظل 

تكمن في أن يكون املدقق على دراية باملستجدات و ألاحداث و التغيرات التكنولوجية و املعلوماتية وطرحها ألصحاب 

 .باألحرى معرفة كيفية مسايرة ألاحداث أو املشروع ملواكبة 

ل تقني اقتصادي و الثاني نفس ي اجتماعي وهذان و من خالل جانبين في املؤسسة ألا  كتساب امليزة التنافسية يكون اإن 

لى وذلك ما جانبان متكامالن للحصول على الفعالية املطلوبة و التي ال تكون إال بتضافر عوامل إلانتاج بطريقة مث
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و وبة و املتمثلة في الربح يتواله العنصر البشري في املؤسسة في الجانب التنفيذي ويصل بنا إلى النتيجة املطل

الاستمرارية وذلك في إطار وجود عدد كبير من املنافسين ينتجون نفس املنتوج ويبحثون عن فرصة التمييز من اجل 

فاملدقق يكون على دراية ببعض ألامور كحصة استحواذ  70الحصول على حصة ألاسد من قوة الطلب من السوق ،

وحماية املستهلك التي تنادي بها بعض الهيئات الاجتماعية و الاقتصادية ،  املنافسين على السوق وسلوك املستهلك

فعمل املدقق هو املزج بين التكامل الاقتصادي للمحافظة على ميزة املؤسسة في السوق من جهة و الاجتماعي لحماية 

 71.املستهلكين من جهة أخرى و بالتالي دراسة الاستراتيجيات التنافسية التي وضعتها املؤسسة

وفيما يتعلق اقتصاد السوق بالعرض و الطلب فهذين ألاخيرين تحددهما املنفعة فعلى املؤسسة أن تخصص 

أشخاص لدراسة السوق من جهة املراجع يكون بصلة مع ألاشخاص الذين وضعتهم املؤسسة لدراسة السوق ومدى 

 .تحقيق التوقعات وتحليل الانحرافات ومعرفة ألاسباب

 72.تغير خطة دراسة السوق  أو وإبداء رأيه ألصحاب الشأن من اجل تحسين 

 بحكم الظروف الراهنة ما على املؤسسة خاصة العمومية إال أن تستعد ملواجهة الواقع الحتمي 
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 : الخالصة 

العامة و الخاصة هو وجود إن أهم العوامل التي تلعب دورا رئيسيا في نجاح أية مؤسسة اقتصادية و تحقيق أهدافها 

إدارة واعية وخبرة مؤهلة تستطيع عن طريق استخدام ألاساليب الحديثة في إلادارة تحقيق الاستخدام ألامثل لآلالت 

 .ليةو و التجهيزات و املواد ألا 

م في إلادارة و و الجهود البشرية و الاستفادة من املوارد الاقتصادية و إقامة عالقات جيدة بينها وبين العمال و إشراكه

 .الرقابة

 .وأخذ الرأي في كل ما من شأنه دفع وتطوير املؤسسة

وفي الجزائر نجد أن القطاع العام ، ممثال في املؤسسات الوطنية يعاني مشاكل كثيرة منها مشكلة الافتقار إلى جهاز 

 .إلاداري الذي تتوفر فيه صفات الكفاءة و الخبرة 

بعض ألاحيان ضعف روح املسؤولية وهذا بدوره انعكس على أداء املؤسسات  وألاساليب العلمية الحديثة و في

الاقتصادية من حيث إلانتاج و إلانتاجية فأصبحت معظم املؤسسات العمومية تعاني من إفالس و تسريح للعمال مما 

 .أثر على الاقتصاد الوطني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : تمهيد 

خاصة باعتباره أداة ادارية ال يمكن الاستغناء عنها ملا يقدمه  املحاسبيتطرقنا في الدراسة النظرية الى التدقيق 

 .للمؤسسة من معلومات عن مدع تحكمها في العمليات التي تقوم بها و الاجراءات املوضوعة من طرفها

 املحاسبيفوجود التدقيق ، بمستغانممؤسسة توزيع مواد البناء هذا ارتأينا اسقاط املفاهيم النظرية على  من خالل و 

  :في هذه املؤسسة يعتبر ضرورة حتمية ومن خالل هذا تم تقسيم هذا الفصل الى

 .مستغانم بمواد البناء وتوزيع تقديم مؤسسة إنتاج : ألاول املبحث 

 .EDIMCOؤسسة م نشاط التدقيق في: املبحث الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .مستغانم –نتاج مواد البناء إتقديم مؤسسة : املبحث ألاول 

  .نبذة تاريخية عن نشأة املؤسسة: املطلب ألاول 

تقع مؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء لوالية مستغانم شرق مقر الوالية حيث يحدها من الشمال بلدية خير الدين  

 .ومن الجنوب محطة مستغانم ومن الغرب حي جبلي محمد ومن الشرق بلدية سيدي فالق

، حيث حملت اسم مؤسسة توزيع مواد البناء لوالية مستغانم 1466بر سبتم 11نشأة املؤسسة في  يعود تاريخ

ق و املتضمن ذلك مقرها الرئيس ي .م/ع.م/1161، كان هذا بمقتض ى القرار الوزاري رقم EDIMCOواختصرت في كلمة 

 11/17دج وسجلها التجاري  111.111.111: ة والية مستغانم برأس مال يقدر بـ دسيدي العجال بلدية صيا

0782117B99 . 

هذا  (EPASPA)مؤسسة محلية ثم تحصلت على صفة مؤسسة اقتصادية عمومية  EDIMCOفي املرة ألاولى كانت 

 .17/11/1446في  46/11وجب عقد رقم بم

 .ية استيراد مواد البناء وتوزيعهاإن النشاط ألاساس ي لهذه املؤسسة يتمثل في عمل

أين تمكنت من إنجاز ( التشييد و التهيئة) فانطلقت في مجال البناء  ،كان هدفها توسيع نشاطاتها EDIMCO 1464في 

قرار من سيد والي والية  عدبو  1446، وفي (الخ.... املدارس و الثانويات ) عدة مشاريع عمرانية ومؤسسات عمومية 

في توزيع مواد البناء على  اعترضتهافي نشاط التهيئة العمرانية ونظرا للمشاكل التي  انطلقت، فهذه املؤسسة مستغانم

ؤسسة هو إنشاء وأصبح النشاط ألاساس ي للم( ألاحادي و املنافسة الغير عادلة استحواذهانهاية ) مستوى السوق 

 73.التهيئة العمرانية

(. 1116-1111) بإمكانياتها تنظر للنتائج إلايجابية التي تحصلت عليها السنوات ألاربعة ألاخيرة  EDIMCOإن مؤسسة 

وضعيتها اتجاه الضرائب وشبه الضرائب التي تدفع في  ،دفع رواتب العمل في مواعيدها)ا املالية الجيدة ها لصحتونظر 

 .خاصة الوضع الاجتماعي املستقر( وقتها املحدد

تجارية ، ) فروع لها  1، قرر املسؤولين تغيير املؤسسة إلى صفة مجموعة وهذا يخلق ومن أجل تطوير هذه املؤسسة

 (.هيئة عمرانيةإنجاز وت

 : من وحدات تتمثل فيما يلي EDIMCOوتتكون مؤسسة إنتاج مواد البناء 

 .وحدة الحديد و الصلب  -*

 .وحدة التعبئة و التغليف و التوزيع  -*

  .وحدة الترقية العقارية -*

 .وحدة التجارة  -*

 email :edimcoو بريدها الكتروني هو  161616141و161616111و الفاكس  161616664حيث رقم هاتفها هو 

mostaganem yahoo.fr  الكتروني  و موقعها 

 mostaganem.dz -www.edimco:  Site web 
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  .EDIMCOمهام وأهداف مؤسسة :   املطلب الثاني

هلكين وبذلك ضمان بقائها و تمسطرة ترغب في تحقيقها وتلبية رغبات وأذواق املس وأهدافلكل مؤسسة مهام 

 : استمرارها في السوق الوطني وتتمثل فيما يلي 

 املهام :  أوال

، منتجات خشب و املنتجات الخشبية و البالطتتولى املؤسسة مهام تسويق مواد البناء و إلاسمنت و الصلب و ال

 : ، وذلك في إطار املخطط الوطني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية إضافة إلى الخ... التدفئة

 .، البيع و التوزيع إلانتاجة في يسيالرئ EDIMCOمهمة مؤسسة  -*

 .إضافة اللمسة املحلية على املنتوج وترقيته إلى مصاف املنتوج العالمي  -*

 .كل الوحدات التابعة لها قانونيا وإشرافها علىوضع القوانين و البرامج  -*

 :  ألاهداف: ثانيا 

 .هدف للمؤسسة هو البقاء و الاستمرار أهم أنتتراوح أهداف املؤسسة بين أهداف اقتصادية اجتماعية ، وكما ذكرنا 

 74:وتتمثل فيما يلي

 : و تتلخص فيما يلي :ألاهداف الاقتصادية

نتاجية و املهارات الفنية على رأس املستثمر عن طريق استغالل كل الطاقات إلا مناسب العمل على تحقيق عائد  -*

 .للعمال

 .ل على الدخول في ألاسواق الدوليةالعم -*

 .إنجاز طلبياتهم في أقل قدر ممكن العمل على تلبية رغبات الزبائن عن طريق -*

 .لهدف ألاساس ي وراء تأسيسهامحاولة الاحتكار و املضاربة في ألاسواق الوطنية و الذي يعتبر ا -*

 : وتتمثل فيما يلي  :ألاهداف الاجتماعية 

، ومن صة إذا علمنا انه بالعملة الصعبةتلبية احتياجات السوق الوطني و الاستغناء عن الاستيراد من الخارج خا -*

 .ةثم تصدير الفائض الذي يكون بدوره موردا للعملة الصعب

 .هم وتكوينهم ورفع مستواهم املنهيعن طريق فتح فرص عمل لرفع املستوى املعيش ي للعمال  -*

 .املساهمة في امتصاص الطاقة عن طريق فتح أبواب التوظيف أمام الشباب -*

 .املساهمة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة وفي تمويل الخزينة العمومية -*
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  .دراسة الهياكل التنظيمي: املطلب الثالث

                                            مي   الهيكل التنظي: أوال 

 الهيكل التنظيمي ملؤسسة أوديمكو(:  III- 1)الشكل                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 EDIMCOمؤسسة ، مصلحة املستخدمين: ر املصد                                                                          

  .شرح الهيكل التنظيمي للمؤسسة: ثانيا 

يمثل أعلى سلطة في الهرم التنظيمي ومن مهامه تسيير الشركة و إلاشراف عليها كما يقوم بمتابعة  :املدير العام . 1

 .املصالح و ألاقسام التي تقع تحت سلطته

  .تحليل التقارير الواردة و ألاقسام و اتخاذ القرارات الهامة و املناسبة -

 .وإدراج السياسات خاصة بكل مصلحة عقد اجتماعات -

فهي تهتم بتنشيط وترقية املؤسسة نظرا لعالقتها املباشرة مع  إلادارةيعتبر أهم قسم في : عد مدير عام مسا - 1-1

 :املدير كما تعتبر حلقة وصل بين باقي ألاقسام و املدير وتتمثل مهامها في 

 .مساعدة املدير في تنظيم أعماله  -

   .تقديم التقارير من املصالح إلى املدير -

  .في املؤسسةتنفيذ قرارات املسؤول ألاول -

 .الخاصة باألشخاص املتعاملين معه الرد على املكاملات املوجهة إلى املدير وضبط الاستقباالت -

بفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية لخدمة إلادارة من خالل منع  مدقق الحساباتيقوم :  الحساباتمدقق  1-2

  .عن السياسات املوضوعية رافالانحوقوع ألاخطاء و الغش و 

 المديرية العامة رئيس مدير عام

 مساعد رئيس مدير عام

حساباتمدقق   

 األمن و الوقاية

 فرع اإلنتاج و التوزيع

 فرع البناء و اإلنجاز

 فرع الترقية العقارية

 مديرية المالية و الحسابات

مصلحة  مصلحة المالية
 الحسابات

مصلحة 

 التكوين

مصلحة 

 اجتماعية

 مديرية الموارد البشرية

مصلحة 

 النزاعات

لحة صم

 األجور

مصلحة 

 اإلدارة



 75 :على بإشرافهايهتم عامة بسالمة وأمن املؤسسة وهذا :ألامن و الوقاية  1-5

 .من و الوقاية من ألاخطار التي تهدد املؤسسةأل لتنشيط وتسيير البرنامج العام -

 .جهزة وعمال الوحداتتنظيم الحراسة و السهر على أمن املتلكات و ألا  -

 .من الصناعيألا تكوين العمال على الوقاية و -

 .تقوم بشراء و إنتاج وبيع مواد البناء: فرع إلانتاج و التوزيع 1-5

 .يقوم ببناء وانجاز مشاريع السكن و غيرها من مشاريع الدولة: فرع البناء و إلانجاز 1-3

ريق مجلس إلادارة وتقوم بناء السكن تقوم بشراء ألاراض ي من الدولة والخاص عن ط:فرع الترقية العقارية  1-6

 (إنتاج السكن)وبيعه بصيغة الترقية العقارية 

 : هو املسؤول على املصلحة املالية وتتفرع إلى  :مدير املالية و الحسابات  1-5

 .تهتم بتخطيط امليزانية املالية للمؤسسة والتسيير املالي للمدخالت و املخرجات: مصلحة املالية :  1-5-1

)          يتولى املحاسب مختلف التسجيالت املحاسبية للعمليات التي تقوم بها الشركة: مصلحة الحسابات:  1-5-2

 .(شراء، بيع، التحصيل، التسديد 

تهتم بالجانب البشري وهي الجهة املسؤولة عن العاملين باملؤسسة إذ تقوم باتخاذ  :مديرية املوارد البشرية  1-5

، الرواتب فهي تقوم برواتب العمال ، دفعيث التوظيف، الترقية، العقوباتإلاجراءات املتعلقة باملستخدمين من ح

 .كما تهتم بتنظيم عمل املصالح و الفروع التابعة لها وتأمين محيط العمل من املخاطر

 : مصلحة إلادارة  1-5-1

وهي املتعلقة بالعامل من يوم بذله  تهتم بالضمان الاجتماعي للعامل وتدرس الصحية: املصلحة الاجتماعية  1-5-2

  .للعمل إلى غاية نهاية تقاعده

 .سة ويقوم بحل النزاعات القانونيةيهتم بالجانب القانوني للمؤس: مصلحة النزاعات  1-5-5

الالزم الذي يدفع لكل  ألاجر تقوم بدراسة أيام العمل ومجموع العمال و الغيابات ويحدد : ور مصلحة ألاج 1-5-5

 76.عامل

 .، كما تهتم بالتمهين و التربصوتدريبهم ألافرادوتهتم بكل ما يخص توظيف : مصلحة التكوين  1-5-3

 

 .نشاط التدقيق في املؤسسة : املبحث الثاني 

وظيفة داخلية تابعة إلدارة املؤسسة وهي تعبر عن نشاط داخلي مستقل إلقامة الرقابة  املحاسبييعتبر التدقيق 

إلادارية بما فيها املحاسبة لتقييم مدى توافق النظام مع ما تتطلبه إلادارة أو العمل على حسن استخدام املوارد بما 

 .يحقق أعلى كفاءة إنتاجية

  .EDIMCOملؤسسة  املحاسبي التدقيق متقدي:  املطلب ألاول 
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الركيزة ألاساسية لسير الجيد للمؤسسة فهو يتميز بقدر كبير من الاستقاللية وهذا ما يمكنه  املحاسبييعتبر التدقيق 

، حيث يكون التدقيق بصفة دورية وعلى مستوى املديرية العامة ومختلف مهمته بصفة جيدة ومتميزة أداءمن 

 77.في الهيكل التنظيمي للمؤسسةملحاسبي قيق امكانة التدفروعها و الشكل التالي يوضح 

 

 في الهيكل التنظيمي للمؤسسة  املحاسبيمكانة التدقيق  :(III-2)الشكل               

 

 

 

 

 

 

 

                              

      

 

 من إعداد الطالب عتمادا على وثائق املؤسسة: املصدر                                         

مكتب خاص الذي يقوم بعملية التدقيق وكتابتها في شكل تقرير لتقديمها  املحاسبي التدقيقنالحظ من الشكل أن 

 للمدير العام في ألاخير

  .حاسبيالقيام بعملية التدقيق املمراحل : املطلب ألاول 

 إنجاز برنامج سنوي للتدخل  -1

عملها وذلك بوضع في بداية كل سنة مخطط برنامج سنوي، توضع من خالله  حاسبيحيث تزول وظيفة التدقيق امل

إطار ومجال عملها، يمكن لها حاالت تدخل استثنائية وهذا بطلب من املصالح املعنية ألحد الوحدات التابعة 

 .للمؤسسة أو من الوحدة نفسها

ل املدقق الداخلي داخل املؤسسة في محاسبي في نشاط ما، او مجال عم مالي او  وهذا متى ما لوح أن هناك خطر 

 : برنامجه العادي غير محدد في نشاط أ مصلحة، بل يذهب إلى أبعد ذلك فيشمل مثال

 .لوظيفة إلانتاج  املحاسبيالتدقيق   -*

 لوظيفة املخزونات  املحاسبيالتدقيق  -*

 للجرد  املحاسبيالتدقيق  -*

 التدقيق الداخلي املحاسبي  -*
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 المدير العام

الفروع و باقي أقسام  الحساباتالمدقق   

 تلقي األوامر

 تقديم تقرير

 المراجعة



 78.: املعنية بالتدقيق من قبل الهيئة املسؤولة عن برنامج التدقيق إعالم الهيئة  -1

 هنا هي مديرية التدقيق و مراقبة التسيير اعتبارا على ان نشاط التدقيق تابع لها

 إجراء حوار مع املسؤولين على الهيئة املعنية بالتدقيق من قبل رئيس املهمة  -1

 .ل استمارة أسئلة املراقبة الداخليةااملعنية بالتدقيق، وهذا باستعمإجراء حوار مع املسؤولين على الهيئة  -6

 .م الاستنتاجات إلى املسؤولين على الرئيس على الهيئة املعنية بالتدقيق من رئيس املهمة يتقد -1

 .تحرير تقرير مؤقت يبين فيه مختلف خطوات املهمة و كذا مختلف النتائج و التحليالت املستخلصة -6

اء تفسيرات عن التحاليل و طقبل مشروع التقرير النهائي إلى الهيئة املعنية بالتدقيق وهذا من اجل إع تحويله -7

 .النتائج املتوصل إليها

 استقبال تفسيرات الهيئة املعنية  -6

 .قيام املدقق الداخلي بفحص التفسيرات املرسلة بهدف إجراء تصحيح للفهم أو ألاخطاء إن وجدت  -4

 .ير نهائي و إرسال نسخة منه إلى الهيئة إلادارية العلياتحرير تقر  -11

 .إلاجراءات املتبعة في إدارة التدقيق باملؤسسة :املطلب الثاني

التخطيط املناسب يمكن للمدققين من تحديد املشاكل ومنع أو التقليل من حدوثها و ذلك يجعل أموالهم تنفذ 

 .احتمال إهمال بعض العناصربسهولة كبيرة و بالتالي تجنب الخطر الناجم عن 

 : خطوات عمل املدقق *

كم ؟.مسؤولي هذه املصلحة همعند وصول املدقق ألي مصلحة من هذه املصالح فإن اول سؤاله يطرحه من 

 ووظيفة كل واحد منهم؟ ؟عددهم

 : على مستوى مصلحة التمويل تكون من خالل   -1

 .فواتير ووثائق مشتريات املواد ألاولية للشهرفحص 

هل تم استالم شحنات املواد ألاولية في : إحصاء حاالت املدخالت و املخرجات ألاولية للشهر ثم يطرح املدقق سؤال

 .نفس اليوم الذي استلمت فيه فواتير الشراء

 : على مستوى مصلحة إلانتاج تكون بـ -1

 طلب الوثائق باستهالكات الشهر من املواد ألاولية 

 .ة إنتاج ألاغذيةالوقوف على كيفية سير عملي

 حاالت إلانتاج اليومية في الشهر 

  79أسئلة أخرى يطرحها املدقق

 من هم املسؤولين عن نقل املواد ألاولية من املخازن إلى ورشات إلانتاج ؟ 

 فقدان املواد ألاولية؟ما هو معدل 

 : تجارية تكون من خالل المستوى املصالح على  -1
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 املباعة  املوادهر لكل من استخراج كشوف املبيعات خالل ش -*

 فحص فواتير ووثائق مبيعات املنتوج النهائي للشهر  -*

 التأكد من حاالت املبيعات خالل الشهر  -*

 هل الزبون يأخذ معه في وقت استالمه للمبيعات؟ : سؤال يطرحه املدقق 

  .و املشاكل التي تواجهه استجوابات التدقيق املحاسبي و تحليلها في املؤسسة: املطلب الثالث

 . استجوابات مدقق الحسابات :أوال

 80 .الاستجوابات خاصة بوظيفة الشراء، البيع، ألاجور -

 قائمة خاصة باملشتريات :   2ل رقم و الجد                                              

 ألاجوبة  ألاسئلة 

 املالحظة ال  نعم  

   + هل توجد مصلحة واحدة تقوم بعملية الشراء ؟ 

   + هل هناك لجنة تقوم بدراسة العروض؟

   + هل دفتر الطلبيات مرقم مسبقا؟ 

هناك مصلحة واحدة الستالم    هل تتم عملية فتح العروض علنيا؟

 املشتريات 

هل هناك مصلحة واحدة الستالم املشتريات أو تمر عبر 

 عدة مصالح ؟ 

+   

 أمين مخزن  املدير    من الذي يقوم بتحديد إلاحتياجات الواجب شراؤها؟ 

   + هل هناك مشتريات دون طلبية ؟ 

بعد اختيار املواد هل يطلب منه التأكيد على تلبية 

 الطلبية؟ 

ال يمكن أن تكون هناك مشتريات   +

 دون طلبية 

هل يتم متابعة الطلبيات املقدمة للموردين وفق 

 املتفق عليها؟ الشروط

+   

تكون مصلحة الاستالم مرتبطة  +  هل مصلحة إلاستالم مستقلة عن مصلحة الشراء؟

 بمصلحة الشراء 

هل يحمل وصل الاستالم تاريخ محدد وهل هو مرقم 

 مسبقا؟ 

 ويكون تحديد يوم الشراء  +

إذا كانت هناك تسليمات جزئية للسلع يكون هذا موضح 

 في الطلبية؟ 

هناك تسليمات جزئية ويكون يوجد   +

 موضح هذا في الطلبية

 .قائمة خاصة املبيعات( 5)الجدول  -ب

هل مصلحة الفوترة مستقلة عن كل من مصلحة البيع 

 ومصلحة إلارسال ؟

 يكونان مرتبطان + 
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هل تراقب الفواتير من حيث السعر و الكمية وكيفية 

 التسديد؟

+   

 هناك ما تودع في البنك ما تودع في الخزينة  +  هل تودع املبالغ املقبوضة في البنك؟ 

يمكن ان يكون فجائي وعادة تجري عملية  +  هل يتم جرد الخزينة في نهاية السنة فقط؟ 

 الجرد فجائيا 

 رئيس مصلحة التجارة    من الذي يستلم الشيك من عند الزبون؟ 

 باألجور  قائمة خاصة(5)الجدول -ج

يوجد ديون مع مقاولين املؤسسة في فرع   + هل هناك ديون معدومة في املؤسسة؟

 البناء و إلانجاز 

هل توجد مصلحة خاصة باملستخدمين لديها معلومات 

 حول املستخدمين بما في ذلك الرواتب و ألاجور؟ 

+   

هل يتم إعداد ألاجور و الرواتب من طرف موظف واحد 

 ؟

 +  

هل يتم احتساب ألاجور على أساس عدد ساعات العمل 

 ؟ 

+   

   + هل مصلحة املستخدمين تتولى تعديل ألاجور؟

من يتولى التدقيق في كشوف الرواتب و ألاجور محاسبيا 

 وحسابيا؟ 

 مصلحة املستخدمين و املدير  

 

 توجد ملتقيات فقط +  هل توجد دورات تكوينية للعمال ؟ 

 .من اعداد الطالبة اعتمادا على مدقق الحسابات :املصدر                                                           

 تحليل استجوابات التدقيق املحاسبي -

 : من خالل تحليل الاستجوابات السابقة تبين لنا ما يلي 

 : بالنسبة لعملية الشراء  -1

الحتياجاتها على مصلحة واحدة، وتقوم بشرائها وفقا للطلبيات التي حددها أمين تعتمد املؤسسة في عملية شراءها 

 81.املخزن، وذلك بعد قيام اللجنة املختصة بدراسة هذه الطبيات انها ال تقوم بالشراء دون أن يكون طلب عليها

وفقا للشروط املتفق تكون طلبيات املؤسسة في دفتر خاص بها ويكون مرقما مسبقا، وتكون هناك متابعة للطلبيات 

 .عليها

، فبعد عملية الشراء يصل للزبون وصل الاستالم ويكون حة الشراء غير مستقلة فيما بينهامصلحة الاستالم ومصل

 .يحمل تاريخ محدد ويكون مرقم مسبقا

 : بالنسبة لعملية البيع -2

 .مصلحة الفوترة بكل من مصلحة البيع و مصلحة إلارسال -*
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 82 .، الكمية و كيفية التسديدمن حيث السعر الفواتير تراقب  -*

املبالغ املقبوضة هناك ما تودع في الخزينة و عملية جرد هذه ألاخيرة يكون فجائيا وعادة ما تجري خالل نهاية كل  -*

 .شهر

 .يحتفظ الزبون بصورة عن الشيك كصادق عليها تفاديا لبعض التالعبات املتوقعة  -*

 : بالنسبة لألجور  -5

توجد في املؤسسة مصلحة خاصة باملستخدمين لديها كل املعلومانت حول املستخدمين بما في ذلك ألاجور و  -*

 .الرواتب، ويتم تحديد كل من ألاجور و الرواتب على أساس الحضور للعمل وكذلك العمل إلاضافي

 .أجور املوظفين تصرف عن طريق أوامر الدفع -*

من مصلحة املستخدمين و املدير ومصلحة املستخدمين تتولى كذلك تعديل  يتولى التدقيق لكشوف الرواتب كل -*

 .ألاجور 

 .يتم إثبات استالم العمال ألجورهم عن طريق لالستالم في كشف الرواتب -*

 .يتحدد عدد العمال الفعلي ملستوى النشاط خالل النشاط -*

  .في املؤسسة مدقق الحساباتاملشاكل التي يواجهها : لثاثا

يسعى املدقق الداخلي أن يؤديها مهامه بكل فعالية وكفاءة كبيرة حيث يمكنه أن يرى نتائج أعماله مجسدة في أرض 

، ومن في بعض ألاحيان تركيزه في ألاداءالواقع إال من هذا ال يعني أنه يواجه صعوبات في تأدية مهمته وهذا ما يفقده 

 : ملؤسسة هيها املدقق الداخلي في ابين املشاكل التي يواجه

الانتقاد الخاطئ لدى بعض املوظفين حيث ينظرون للمدقق الداخلي على أنه جاسوس داخل املؤسسة وعند تأدية  -*

 .مهمته يبحث فقط عن أخطاء للوشاية به

يقوم املدقق الداخلي بطلب وثائق وسجالت ( الحاالت) املعلومات حيث في بعض ألاحيان  حكةالشديد في  البطء -*

كماله في فترة محددة وهذا إفحصها وذلك يتم بصورة بطيئة جدا وهذا ما يؤدي إلى إلاعاقة في عمله وعدم من أجل 

 .يما ينقص من درجة فعالية التدقيق الداخل

وجود مدقق واحد في املؤسسة وهو املسؤول عن تدقيق كافة أقسام املؤسسة وهذا ما يجعله ببذل جهد كبير  -*

  83.يصبوا إليه من نتائجبلوغ إلى ما ووقت من أجل 

 . EDIMCOمؤسسة  املحاسبيدور التدقيق : املطلب الثالث

في جميع هو محو العملية إلادارية التي يتولد عناه اتخاذ القرار وهذا ألنها عملية متداخلة  التدقيق املحاسبيإن 

 84: فتتمثل فيما يلي  EDIMCO، أما بالنسبة ألهمية التدقيق في مؤسسة وظائف إلادارة ونشاطاتها

مرجعا أساسيا للمعلومات الدقيقة و الصحيحة حيث تمكن من يقوم بتقييم ألاداء  املحاسبييعتبر التدقيق  -

  .يقيم أداء املؤسسة على أساس متينباالعتماد عليها أن 
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نسبة للمؤسسة أداة ، فخلية التدقيق تعتبر بالها املدقق الداخلي ملدير املؤسسةالخدمات الاستشارية التي يقدم -

 .ها أو تستشيرها عند تقييم ألاداءمساعدة تلجأ ل

 .للمستفيدين تساعدهم على زيادة التدفق النقدي وتحقيق الربح ورفع قيمة املؤسسة  املحاسبييوفر التدقيق  -

 .إدارة املؤسسة على تطبيق سياستها و إجراءاتها وبلوغ أهدافها بفعالية وكفاءة املحاسبييساعد التدقيق  -

 .في الكشف عن مواطن الاختالل محاولة تصحيحها وتحديد نقاط القوة في املؤسسة  املحاسبييساهم التدقيق  -

،  EDIMCOيع مواد البناء  من ألادوات ألاساسية التي تستعين بها املؤسسة الجزائرية لتوز  املحاسبييعتبر التدقيق  -

ر معينة أو إلجراء إما ملواجهة مخاط املحاسبيفي مختلف مصالحها حيث يتم الاستعانة بأعمال ونتائج التدقيق 

وذلك ملوثوقية املعلومات التي يتم على أساسها تقييم ألاداء وذلك  املحاسبي، فقد يستعين بالتدقيق تحسينات معينة

وسالمتها ومصداقيتها و الدور الذي تلعبه  املحاسبيمات الصادرة من خلية التدقيق من خالل ضمان شرعية املعلو 

، من خالل ما تسمح تدقيق الف املصالح في عملية الزيارات امليدانية للمدقق الداخلي و التوصيات التي يقدمها ملختل

توزيع مواد البناء مستغانم بالعلم به هذه الزيارات ملتابعة عملية التقييم وتمكين الرؤساء مختلف املصالح مؤسسة 

 .سة ملختلف ألابعاد وأدق التفاصيلالكامل بما يجري في املؤس

مثل أي مؤسسة حيث يسعى مدققها الداخلي ملراقبة كافة السجالت و ألاعمال وذلك لتقييم   EDIMCOفمؤسسة  -

نفيذ إلاجراءات الداخلية مدى تنظام الرقابة الداخلية ملعرفة املخاطر فهو يسعى جاهدا للسهر على مراقبة 

، فهو يعطي تقديرا عاما للمؤسسة ويوضح نقاط  EDIMCO، وهذا التقييم يعكس حقيقة ما يجري في للمؤسسة

الضعف و التميز فيها وهو يقوم بتحفيز ألافراد على تحقيق ألاهداف املرغوبة ويقوم بمقارنة ألاداء الفعلي بالخطط و 
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 : خالصة

بمستغانم ودوره في املؤسسة  EDIMCOوتجسيده في الواقع في مؤسسة  املحاسبي من خالل دراستنا للتدقيق

 : الاقتصادية توصلنا لبعض النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي 

كأداة تسيير فعالة تمثل أحد أهم مصادر الثقة من حيث املعلومات ولهذا يستند عليها في  املحاسبي يعتبر التدقيق -*

 .اعة املستويات إلادارية بأهميتهاعملية تقييم أداء املؤسسة ويتوقف ذلك مدى قن

  .يجب تبني نظام املعلومات متكامل يزيد من سهولة املعلومات بين مختلف مصالح املؤسسة -

 .يجب تغيير نظرة املوظفين نحوه وتحسين ظروف عمله املحاسبيهمية التدقيق من اجل زيادة أ -

 .من كفاءتهتنقص رغم توفر جميع مقومات التدقيق إال أنها تتلقى العديد من الصعوبات التي  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الخاتمة 

مع كبر حجمها وتشعبها، وذلك حفاظا على بقائها و تمنح املؤسسات أهمية كبيرة لحماية ممتلكاتها وحقوقها خصوصا  

استمرارها، وهذا ما أدى باملسؤولين إلى ضرورة وضع مدققين داخليين وذلك لحماية حقوق هذه املؤسسات 

وموجوداتها من شتى أعمال التالعب و إلاهمال و يضمن سير عملياتها وسالمة العمليات املحاسبية و الوثائق املالية 

من خالل هذا البحث حاولنا التعرف إلى مختلف املفاهيم و أساسيات خطاء و الغش و التزوير و من حاالت ألا 

، بحيث كانت عرفة حول املؤسسة موضوع الدراسةالتدقيق الداخلي وكذا املراحل التي يمر بها من خلل اكتساب امل

حد من حدوثها حيث استخدمت أهداف التدقيق في البداية محدودة باكتشاف ألاخطاء و الغش و العمل على ال

، ولكن مع تطور إمكانيات املدققين و إسهامهم في تقديم ق كامل ومستمر للعمليات الحسابيةكوسيلة إلجراء تدقي

خدمات إدارية غلى جانب خدماتهم املالية تطور مفهوم التدقيق واتسع نطاقه لدرجة أصبح معناه في الوقت الحاضر 

 .كافة ألانشطة و العمليات كخدمة لتحقيق ألاهداف الكلية للمؤسسةيشتمل على تدقيق وفحص وتقييم 

دراسة تطبيقية مع الرجوع إلى الفرضيات التي من خالل وسنحاول فيما يلي أن نقدم النتائج التي توصلنا إليها         

 .ات سبق وضعها أثناء اختبارنا لهذا املوضوع وذلك بهدف تأكيدها أو نفيها مع إعطاء بعض الاقتراح

 : فيما يخص الفرضيات فقد أدت معالجة البحث إلى النتائج التالية 

يم أداء يقوم على التحقق من كفاية استخدام املوارد املتاحة بغية يتق و املتمثلة في أن: فيما يخص الفرضية ألاولى

املتوصل إليها وفقا تحقيق أهداف املؤسسة صحيحة فقد توصلنا إلى أن تقييم ألاداء يقوم على قياس النتائج 

للمعايير املحددة مسبقا للتحقق من كفاءة استخدام املوارد املتاحة بغية تحقيق أهداف املؤسسة ويساعد تقرير 

املقدم من الطرف املدقق الداخلي الذي يقدم معلومات متعلقة باألداء في املؤسسة وكذا معلومات تخص ألاداء 

 .مختلف القرارات من طرف املدير اذاملستقبلي للمؤسسة وكل هذا يساهم اتخ

يعتبر التدقيق الداخلي القلب النابض للمؤسسة من خالل السيرورة الحسية للنشاطات وهي  :الفرضية الثانية

تستعمل كأداة في العملية التسييرية لتجاوز الصعوبات وبلوغ ألاهداف بفاعلية وكفاءة و الاعتماد على التدقيق 

أنه أن يساهم بدرجة كبيرة في املؤسسة يؤهلهم بأن يكونوا ملمين بجميع ما في الداخلي بجميع مقوماته من ش

املؤسسة فتصبح لديهم هيبة بين املوظفين ويكون هناك الحرص على تنفيذ الخطط وهذا خشية أي تأخر أو غش أو 

 .أخطاء ومنه بلوغ ألاهداف املسطرة و املوجزة 

 : أما نتائج الدراسة

ي وظيفة أساسية بهدف حماية ممتلكاتها من السرقة و التالعبات ومن ألاخطاء املحتملة ، يعتبر التدقيق الداخل -

 .وكذا تحفيز العمال على ألاداء الجيد على املستوى الداخلي وبالتالي إظهار الثغرات السلبية في املؤسسة 

اقبته تنفيذ إجراءاتها وكذلك إبراز إن التدقيق الداخلي يعتبر العنصر ألاساس ي في تقييم نظام الرقابة الداخلية ومر  -

 .نقاط القوة و الضعف و اقتراح الحلول و التحسينات املناسبة لها

يجب على أي مؤسسة تعتمد على وظيفة التدقيق الداخلي ان تراعي مجموعة من الشروط املوضوعية من أجل  -

التي من الواجب توفرها من استقاللية إلى ، تتمثل هذه الشروط في املعايير ل إلى فعالية كبيرة لهذه الوظيفةالوصو 

الذي يحكم إدارة التدقيق ، إلى التنظيم الواجب العمل وأدوات تنفيذ عمل التدقيق التأهيل العلمي و العمل ونطاق



، وهذا حسب خلي، عدد القائمين على وظيفة التدقيق الدا(، المركزيةمختلطة ،مركزية) ، حيث نوع التدقيق الداخلي

 .ط املؤسسة وتوزعها الجغرافية نشاوطبيع

يجب أن يكون الشخص املكلف بأداء مهمة أو وظيفة التدقيق الداخلي على درجة كبيرة من النزاهة و إلاملام بامليدان  -

 .العملي

يعتبر التدقيق الداخلي أداة إدارية تابعة لإلدارة العامة للمؤسسة بحيث تعمل هذه ألاخيرة على تطوير وتحسين  -

 .الرقابة الداخلية وحتى تحقق هذه الوظيفة البد من توفر الشروط التي تسمح لها بأداء مهامها بفعاليةأنظمة 

) مفهوم تقييم ألاداء يختلف باختالف املعايير و املقاييس التي تعتمد في دراسة قياسية فهناك عدة معايير          -

 (. مؤسسات يتم من خاللها متابعة أداء املؤسسات الاقتصادية

إن التطورات الحاصلة في املحيط الذي تعيش فيه املؤسسة أوجب عليها تقييم أداء من أجل تصحيح الانحرافات  -

وإبداء الرأي وتدارك الخطأ وهذا تقييم مختلف ينقسم إلى ثالث مستويات داخل املؤسسة فهناك تقييم على 

 .العاملينة الرئيسية وتقييم أداء املستوى الكلي ، وتقييم أداء ألانشط

ما يضمن ، كما تساعد على تقييم أداء بالثغرات و اقتراح الحلول املمكنةيساعد التدقيق الداخلي على إيجاد  -

، هذا ألامر الذي يجعل من املراجعة الداخلية أداة مساعدة للمؤسسة على تدعيم وتقييم فعالية وكفاءة هذا تقييم

 (.التدقيق الداخلية)عة الداخلية ألاداء إذا توفرت املعلومات ألاساسية للمراج

تتم ممارسة املراجعة الداخلية طبقا للمعايير املتعارف عليها في التدقيق للوصول إلى معلومات مرتبطة بتقييم ألاداء  -

للمؤسسة وكذا معلومات مرابطة بتقييم نظام الرقابة الداخلية ومدى إمكانية استمرار املؤسسة في نشاطها الحالي 

 .املقدم في تقرري املدقق الداخلي نصحعن طريق ال

 : التوصيات 

 : كر يمكن اقتراح التوصيات التاليةعلى ضوء النتائج السابقة الذ

  العمل على تكوين املراجعين الداخليين تكوينا يتالئم مع حجم املؤسسةEDIMCO  و ألاهداف التي تسعى

 .سهيل وضبط عملهمجعة الدولية ، لتللوصول إليها مع شرح وتبسيط معايير املرا

 وائد من جراء اعتماد هذه الوظيفةضرورة اعتماد تدقيق داخلي فعال ، وهذا ملا يتجنبه من ف. 

  توفير املوارد املادية و ألادوات املختلفة التي تساعد املدققين و تقلل من جهدهم وتزيد من تركيزهم وفعاليتهم

 .عند القيام بمهامهم

  ضرورة الاهتمام بنظم املعلومات الفرعية و إلادارية بالنسبة للمؤسسةEDIMCO  مع التحديد الزمني لحركة

 .املعلومات داخل املؤسسة

  ضرورة الاهتمام بالتوصيات و الاقتراحات التي تندرج ضمن التقرير النهائي للمدققين الداخليين مع إعطاء

 .الشهادات

  غير معرقل لنشاط يساعد على بلوغ ألاهداف بدرجات عالية من فعاليته و إن توفير الجو الرقابي الفعال

 .الكفاءة
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