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لى النبي الحمد هلل الذي أوضح لنـــــــــــــــــا سبيل الهداية ، وأزاح عن بصائرنا ظلمة الغواية ، والصالة والسالم ع

بإحسان من تبعهم املصطفى والرسول املجتبى املبعوث رحمة للعاملين ، وقدوة للسالكين ، وعلى آله وصحبه و 

 إلى يوم الدين .

 مشرفي ال يسعني بعد إتمام هذه املذكرة إال أن أتوجه بجزيل الشكر واالمتنان ألستاذي و 

 " " بوشيخي بوحوص

خاصة األستاذكما أتقدم بأسمى معاني التقـــــــــــــــــــــــدير والعرفــــــــــــــــــــان إلى جميع أســـــــــــــــــــــاتذتي   

أزمور رشيد " "   

، ذا العملمة وتوجيهـــــــــــــاته السديدة التي كان لها بليغ األثر في انجاز هبمالحظاته القي   لم يبخل علي   يالذ  

ة وحدة كما أحيي كل عمال مؤسس ،هللا عني كل الخير فجزاهدة ،ي فيه روح التواضع واملعاملة الجي  كما أحي  

دأغذية األنعام وتربية الدواجن  بمستغانم خاصة السي   

 " شهيدة يوسف مهدي "

 الذي نهلت من منابعه العلمية طوال فترة التربص ، ودون أن أنســـــــــــــــــى محافظ الحسابات األستاذ 

  رلي محمد "ـــــــــــ" تك

 على كل مجهوداته املبذولة 

 كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى طاقم املكتبة 

ولو بكلمة سواء من قريــــــــــــــــــــــــــــــــب أو بعيــــــــــــــــــــــــــد .إلى كل من ساعدني و   
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       تمهيد:

تعتبر املؤسسة بمختلف أشكالها ومنذ نشأتها الخلية األساسية في العملية اإلنتاجية لتحريك العجلة        

االقتصادية،ونظرا لدقة وحساسية هذه املهمة ،يستلزم عليها إقامة نظام محكم بإمكانها االعتماد عليه ألداء 

د يتماش ى واألهداف املسطرة واملوارد والفرص املتاحة لهذه امل ؤسسة قصد بلوغ الغاية التي تسعى الوصول جي 

وأنشطة املؤسسة محايد ومستقل يقوم بفحص أعمال إليها ، ومع ظهور الحاجة ماسة إلى وجود شخص 

وباعتبار نظام الرقابة الداخلية في أي مؤسسة بمثابة الخط الدفاع األول الذي يحمي ومراجعة حساباتها . 

املهام الرئيسية التي يبدأ بها املدقق الخارجي برنامج عمله داخل املؤسسة . وهذا مصالح املساهمين ،كما يعتبر من 

ما يساعده على تكوين وإبداء رأيه الفني املحايد عن مدى تعبير القوائم املالية عما أعدت من أجله وإثبات شرعية 

 التدقيق . وصدق الحسابات التي تعكس الوضعية املالية أو تحقيق فعالية األداء للمؤسسة محل

 وبناءا على ما سبق نحن بصدد طرح اإلشكالية التالية :

 التدقيق الخارجي في التأثير على فعالية املؤسسة ؟ما مدى مساهمة 

 ولإلجابة على هذا السؤال : ارتأينا تقسيمه إلى األسئلة الفرعية التالية :

 كيف يساهم املدقق الخارجي في تحقيق أهداف املؤسسة ؟ 

 ؟ يتم تقييم نظام الرقابة الداخلية من طرف املدقق الخارجي كيف 

  ؟أهدافها هل يتم اعتماد املؤسسة فقط على نظام الرقابة الداخلية لتحقيق  

 ستكون هذه التساؤالت هي املحاور الرئيسية لبحثنا هذا سعيا منا لإلجابة عليها :

 فرضيات الدراسة :

 هذا اإلطار الفرضيات التالية :قصد اإلجابة على هذه األسئلة نقدم في 

 يساهم املدقق الخارجي في تحقيق األهداف املسطرة التي تكون في خدمة الهدف العام للمؤسسة ؛ 

  يعمل املدقق الخارجي باكتشاف نقاط القوة والضعف لنظام الرقابة الداخلية ،كما يهدف إلى ضمان

 الدقة الحسابية للبيانات املحاسبية ؛

 ى نظام الرقابة الداخلية فقط وذلك من أجل تحقيق وتحسين فعالية أدائها أمام تعتمد املؤسسة عل

 منافسيها .

 دراسات سابقة : 

في حدود علمنا لم يلقى " تأثير التدقيق الخارجي على فعالية املؤسسة " أهمية بالغة ،إال أن هناك العديد من 

 بين هذه الدراسات ما يلي :الدراسات التي شملت املعالجة الجزئية لهذا املوضوع ، ومن 
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( "دور املراجعة الخارجية في تحسين جودة القوائم املالية"، 2013-2012وسيلة بوخالفة ) عمل الباحثة : -

مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي ،تخصص دراسات محاسبية جبائية معمقة ،جامعة 

ية التالية : " ما مدى قدرة املؤسسة على قاصدي مرباح ،ورقلة ،عالجت الباحثة في مذكرتها اإلشكال

االلتزام بإرشادات محافظ الحسابات ؟ " ،وذلك من خالل إبراز دور محافظ الحسابات في توفير 

املعلومة الصحيحة والصادقة التي تؤدي باملؤسسة إلى االستمرار والبقاء ،كما أن دراسة الباحثة قد 

جعة الخارجية تعتبر وظيفة تتم عن طريق مراجع خارجي اختتمت بمجموعة من النتائج أهمها أن املرا

مستقل عن املؤسسة هدفه الرئيس ي هو إعطاء ضمان ملستخدمي القوائم املالية للمؤسسة من خالل 

 الرأي املحايد الذي يصدره عن مدى صحة وصدق تلك القوائم املالية .

في تقييم املخاطر وتحسين نظام  ( " دور املدقق الخارجي2015-2014عمل الباحثة : سامية سداوي )  -

الرقابة الداخلية في املؤسسة " ،مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي ، تخصص التدقيق 

، عالجت الباحثة في مذكرتها عبد الحميد ابن باديس، مستغانم املحاسبي ومراقبة التسيير ،جامعة

ين نظام الرقابة ي تقييم املخاطر وتحساإلشكالية التالية :"ما مدى مساهمة املدقق الخارجي ف

من خالل إبراز عمل املدقق الخارجي وذلك ملا اعتقد من توفر الحيادية واالستقاللية في الداخلية؟" 

عمله ،كما أن دراسة الباحثة قد اختتمت بمجموعة من النتائج أهمها أن وجود نظام سليم وقوي 

يل من حدوث األخطاء إن لم نقل حذفها نهائيا ،كما أنه للرقابة الداخلية داخل املؤسسة يمكن من التقل

ترتكز الجودة على درجة اكتشاف املدقق الخارجي لألخطاء واملخالفات التي توجد بالقوائم املالية 

 والتقرير عنها .

( " التدقيق الخارجي وفعاليته في املؤسسة االقتصادية "، 2014/2015عمل الباحثة :سلطانة بوبكر ) -

مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي ،تخصص تدقيق محاسبي ومراقبة مذكرة تخرج 

ية :" إلى التسيير ،جامعة عبد الحميد ابن باديس ،مستغانم ،عالجت الباحثة في مذكرتها اإلشكالية التال

أي مدى يمكن للتدقيق الخارجي في املؤسسة االقتصادية ؟ "وذلك من خالل ابراز دور املدقق الخارجي في 

املؤسسة االقتصادية ،كما اختتمت الباحثة مجموعة من النتائج أهمها دور املدقق الخارجي املهم 

ييم نظام الرقابة الداخلية لها في تحقيق فعالية األداء في املؤسسة وهذا من خالل قيامه بتقوالفعال 

ي أنه يعطي فرصة للمؤسسة لتصحيح األخطاء وبالتالي استخراج نقاط القوة والضعف لهذا النظام أ

 واالنحرافات التي قد تنجر عن نقاط ضعف النظام .

 :  أهمية البحث

سبية تتميز بالدقة إظهار الدور الذي يلعبه املدقق الخارجي في املساعدة على تقديم معلومات مالية ومحا -

 واملصداقية ؛

دة ؛ -  توضيح أهمية نظام الرقابة الداخلية في دعم مهنة املدقق الخارجي وتحقيق نتائج جي 

التعرف على مدى مساهمة املدقق الخارجي في تقييم نظام الرقابة الداخلية وتحسين جودة القوائم  -

 املالية ؛

 املؤسسة . التعرف على دور املدقق الخارجي في تحسين فعالية -



 مقدمة عامة 

 

3 
 

 : منهج الدراسة

لإلجابة على التساؤالت وإثبات أو نفي الفرضيات ولتحقيق أهداف البحث ،اعتمدت دراستنا على املنهج           

جل توضيح واملنهج التحليلي من أومن ثم اعتمدنا على املنهج الوصفي ، التاريخي لدراسة التطور التاريخي للتدقيق 

والعملي الذي يقوم عليه التدقيق الخارجي من معايير وطرق ممارسة هذه املهنة ،كما وفهم اإلطار النظري 

سيعتمد منهج دراسة الحالة من أجل إسقاط مجمل ما تم التطرق إليه في الجانب النظري للدراسة على املؤسسة 

 موضوع الدراسة .

 : هيكل الدراسة

املطروحة ،لقد استهل موضوعنا بمقدمة عامة واختتم  لدراسة موضوعنا ومن أجل معالجة اإلشكالية           

 بخاتمة عامة ،وفي حين قسم البحث إلى ثالث فصول كاآلتي :

: يتناول اإلطار النظري للتدقيق واملدقق الخارجي حيث تطرقنا فيه إلى تقديم نظرة عامة  الفصل األول  -

يح مختلف مسؤولياته حول التدقيق بصفة عامة والتدقيق الخارجي بصفة خاصة من خالل توض

 وتقاريره .

: لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى تقييم نظام الرقابة الداخلية من طرف املدقق الخارجي  الفصل الثاني -

وكذلك معالجة موضوع القوائم املالية وتوضيح كيفية دراستها وفحصها من طرف املدقق وبالتالي 

 .تحقيق فعالية املؤسسة واألهداف التي تصبو إليها  

: قمنا في هذا الفصل بدراسة حالة مؤسسة وحدة أغذية األنعام بمستغانم ، حيث  الفصل الثالث -

تطرقنا إلى تقديم مؤسسة وحدة أغذية األنعام ،ومنهجية انجاز مهمة املدقق الخارجي داخل املؤسسة ، 

ملؤسسة وفي األخير وكذلك واقع نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة ودراسة القوائم املالية الخاصة بهذه ا

 كيفية إعداد تقرير املدقق الخارجي .
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ـــــيد : ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ  تمهــ

 

لقد نشأ التدقيق وتطور نتيجة لزيادة الحاجة للخدمــــــــــــــــات التي يقدمها ،حيث يمثل التدقيق الوجه املكمل            

للعمل املالي واملحاسبي بصفة عامة ،على أساس أنه املرآة التي تعكس مدى صدق وصحة وموضوعية نتائج هذا 

دقق نوع معين من املحاسبين تتركز مهمته في عملية فحص العمل في نهاية الفترة املالية ،ومن أجل ذلك يعتبر امل

ومراجعة وتدقيق نتائج األنشطة واألحداث االقتصادية في إطار مجموعة من القواعد واملعايير التي تحكم طبيعة 

 مهنة املراجعة والتدقيق . 

ستقلة والحيادية الذي يهدف فالتدقيق الخارجي باعتباره فرع من فروع التدقيق الرئيس ي وهو األداة الرئيسية امل

إلى فحص القوائم املالية في املؤسسة ومن ناحية أخرى إن التدقيق الخارجي ما هو إال نظام يهدف إلى إعطاء 

الرأي املوضوعي في التقارير واألنظمة واإلجراءات املعنية بحماية أصول املؤسسة موضوع التدقيق .كما أن املدقق 

 نانتطرق إليه في هذا الفصل الذي قمكفاءة البيانات املالية .وهذا ما سعلى أمانة و يساعد على املحافظة  املستقل

 بتقسيمه إلى ثالث مباحث أساسية :

 املبحث األول : ماهية التدقيق ؛ -

ــ -  لتدقيق الخارجي ؛اني : ااملبحث الثـــ

 املبحث الثالث : اإلطار العام ملهنة املدقق الخارجي .  -
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 ماهية التدقيق :  األول  املبحث

تعتبر دراسة التدقيق بمثابة املرحلة النهائية في مجال الدراسات املحاسبية ، وعلى مزاول مهنة التدقيق إن              

يكون ملما أملاما تاما باملبادئ والقواعد والسياسات واإلجراءات املحاسبية بطريقة سليمة ومتجانسة من فترة 

تقرير يتضمن رأيه املنهي في القوائم املالية كوحدة واحدة مالية ألخرى، والغرض من قيامه بالفحص هو إعداد 

 يوضع تحت تصرف مستخدمي هذه القوائم ،وهذا ما سوف نتطرق إليه في هذا املبحث .

 : مفهوم التدقيق و تطوره التاريخي  املطلب األول 

 : التطور التاريخي  الفرع األول 

ان إلى التحقق من صحة البيانات املحاسبية التي يعتمد عليها تستمد مهنة التدقيق نشأتها من حاجة اإلنس          

في اتخاذ قراراته،والتأكد من مطابقة تلك البيانات للواقع. وقد ظهرت هذه الحاجة أوال لدى الحكومات ،حيث 

تدل الوثائق التاريخية على أن حكومات قدماء املصريين واليونان كانت تستخدم املدققين للتأكد من صحة 

 1بات العامة .وكان املدقق وقتها يســــــــتمع إلى القــــــــــــيود املثبتة بالـــــدفاتر والسجالت للوقوف على مدى صحتها .الحسا

فكلمة تدقيق مشتقة من الكلمة الالتينية وتعني "يستمع" . وظهور نظرية القيد املزدوج في القرن الخامس عشر 

املحاسبة والتدقيق مما أدى إلى تطور مهنة املحاسبة وتدقيق الحسابات  أدت إلى سهولة وتبسيط وانتشار تطبيق

فقد أدى التطور االقتصادي الصناعي ونمو الدخل القومي في القرن العشرين إلى انتشار الشركات  حينها .

 املساهمة حيث أصبحت تلعب دورا بارزا في االقتصاد القومي ،وبظهورها ساهمت أيضا في انفصال امللكية عن

اإلدارة مما أدى إلى زيادة رغبة املالك واملساهمين إلى خدمات املحاسبين واملدققين لحماية مصالحهم و حقوقهم 

 2وحسن تصرف اإلدارة .

 Roxonatiحيث تأسست كلية  1581ولقد ظهرت أول منظمة مهنية في ميدان التدقيق في فنيسيا بايطاليا عام 

قد لخاص ليصبح الشخص خبير محاسبة. و لنجاح في االمتحان اوكانت تتطلب ست سنوات تمرينية بجانب ا

شرطا من شروط مزاولة مهنة التدقيق. ثم اتجهت الدول األخرى إلى  1669أصبحت عضوية هذه الكلية في عام 

تنظيم هذه املهنة. وقد كان لبريطانيا فضل السبق في هذا التنظيم املنهي ،حيث أصبحت مهنة تدقيق الحسابات 

بالرغم من أن املهنة  1854لة في بريطانيا عندما أنشأت " جمعية املحاسبيين القانونيين " بأندبرة عام مهنة مستق

 3( .1773نشأت هناك قبل بكثير )

مما تقدم نالحظ زيادة الطلب على خدمات املحاسبيين واملدققين من ناحية واخذ حذرهم وتوجيه عنايتهم املهنية 

 4يهم من ناحية أخرى ومن هنا ظهرت الحاجة إلى التعاون الجماعي لحمايتهم.في مباشرة األعمال املوكولة إل

ولقد تم تقسيم التطورات التي مر بها التدقيق املحاسبي على أساس األغراض التي وجد من أجلها ،وقبل أن يصل 

 : إلينا بمفهومه الحالي مر بعدة مراحل في التاريخ ويأتي ذكرها كما هو مبين في الجدول املوالي

                                                             
 1 خالد أمين عبد هللا ، التدقيق و الرقابة في البنوك ، ط 1 ، عمان ، دار وائل للنشر ، 2012 ، ص 13 

  2 محمود رأفت سالمة  وآخرون ، علم تدقيق الحسابات العملي ، ط01 ، األردن ، دار املسيرة للنشر والتوزيع و الطباعة ، 2011 ، ص 16 

  20، ص  2000، عمان ، دار وائل للطباعة والنشر،  01الناحية النظرية و العملية ، ط  -خالد أمين عبد هللا ، علم تدقيق الحسابات  3 

  4 محمود رأفت سالمة وآخرون ، علم تدقيق الحسابات العملي ، مرجع سبق ذكره ، ص 17
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 ( : التطور التاريخي للتدقيق املحاسبي1-1الجدول رقم )

 

 األهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف املدقـــــــــــــــــــــــــــــق  اآلمــــــــــــــــــر بالتدقيق  املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 

 قبل امليالد 2000من 

 م  1700إلى 

 امللك ،

اإلمبراطور،الكنيسة، 

 الحكومة . 

رجل الدين ، 

 الكاتب .

معاقبة السارق على اختالس األموال، 

 حماية األموال .

 م 1700من 

 م 1850إلى 

الحكومة،املحاكم 

 التجارية،

 املساهمون.

منع الغش ومعاقبة الفاعل أو  املحاسب.

 الفاعلين قصد حماية األصول.

 م 1850من 

 م 1900إلى 

منهي في املحاسبة  الحكومة ، املساهمون.

 أو القانوني.

لتجنب الغش والتأكيد من مصداقية 

 املؤسسة.

 م 1900من 

 م 1940إلى 

منهي في املراجعة  الحكومة ، املساهمون.

 واملحاسبة .

تجنب الغش و األخطاء ،الشهادة على 

 مصداقية القوائم املالية .

 م 1940من 

 م 1970إلى 

،البنوك الحكومة 

 ،املساهمون.

منهي في املراجعة 

 واملحاسبة.

الشهادة على صدق و سالمة القوائم 

 املالية و واقعيتها مع العمليات املالية .

 م 1970من 

 م 1990إلى 

الحكومة ، املساهمون ، 

 الهيئات األخرى .

منهي في املراجعة 

واملحاسبة 

 واالستشارة

الشهادة على نوعية نظام الرقابة 

الداخلية واحترام املعايير املحاسبية 

 ومعايير املراجعة الداخلية.

 م 1990من 

 

الحكومة ،الهيئات األخرى، 

 املساهمون.

منهي في املراجعة 

واملحاسبة 

 واالستشارة

الشهادة على الصورة الصادقة 

 للحسابات ونوعية نظام الرقابة.

ـــــدر ـــــ  08-07ص -،ص 2003يوان املطبوعات الجامعية،، دون طبعة، الجزائر ، د التدقيق الحساباتملراجعة و ا: محمد التهامي ، مسعود الصديقي ، املصـ
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 مفهوم التدقيق :  الفرع الثاني

ابرز هذه ومن  تعدد وجهات نظر املختصين الذين كان لهم فضل كبير،ريف التدقيق حسب ااختلفت تعلقد          

 التعاريف :

التدقيق هو : فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات والحسابات والدفاتر الخاصة باملشروع تحت 

التدقيق فحصا انتقاديا منظما ،بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املالي 

 1لومة ،ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة .لذلك املشروع في نهاية فترة زمنية مع

كما عرف معهد املحاسبيين القانونيين األمريكي التدقيق على أنه : " طريقة منظمة للحصول بموضوعية على أدلة 

للتأكد  وقرائن اإلثبات بخصوص ما هو مثبت بالدفاتر والسجالت حول األحداث االقتصادية للمشروع وتقييمها

 2من درجة التماثل بين ما هو مثبت وهذه األحداث ،ونقل النتائج إلى األطراف املعينة ".

التدقيق بمعناه املنهي يعني " عملية فحص مستندات ودفاتر وسجالت املؤسسة فحصا فنيا انتقاديا محايدا 

عتمدين في ذلك على قوة ومتانة للتحقق من صحة العمليات وإبداء الرأي في عدالة الكشوفات املالية للمؤسسة م

 3نظام الرقابة الداخلية ".

وعرفت منظمة العمل الفرنسية التدقيق على أنه " مسعى أو طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من طرف منهي 

تقل ،استنادا على معايير يستعمل مجموعة من تقنيات املعلومات والتقييم بغية إصدار حكم معلل ومس

 4مصداقية وفعالية النظام واإلجراءات املتعلقة بالتنظيم " .وتقدير  التقييم،

ويمكن في هذا املجال وضع تعريف شامل للتدقيق يغطي املفهوم واألهداف الحديثة للتدقيق : تدقيق الحسابات 

هي عملية فحص منظم للمعلومات بواسطة شخص مؤهل فني ومستقل عن معدي ومستخدمي املعلومات، 

 5لة وقرائن إثبات موثوق فيها ،وإيصال نتيجة الفحص والتحقق إلى مستخدم املعلومات .بقصد جمع وتقييم أد

 الفحصوعلى اثر ما تناولته البحوث العلمية في تعريف التدقيق ،نستنتج أنه ذلك العمل الذي عني بالضرورة 

 ، ويمكن توضيح ذلك في الشكل املوالي :  لتقريروا التحقيقو

   

 : عملية التدقيق (1-1)الشكل رقم 

 

 

 

 
 17،ص  2014، عمان ،مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع ،  01،ط  تدقيق الحسابات في ظل البيئة اإللكترونيةمصطفى يوسف كافي ،املصدر : 

 

                                                             
  1 خالد أمين عبد هللا ، التدقيق و الرقابة في البنوك ، مرجع سبق ذكره ، ص 19 

  2سعود كايد ، تدقيق الحسابات ، ط 01 ، األردن ، دار زهران للنشر و التوزيع ، 2012 ، ص 08 

  3 أمين السيد أحمد لطفي ، املراجعة بين النظرية و التطبيق ،دون طبعة ، مصر ،الدار الجامعية ، 2004 ، ص 18 

  4 أحمد حلمي جمعة ، املدخل الحديث لتدقيق الحسابات ، دون طبعة ، األردن ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، 2000 ، ص 07 

،ص  2008عمان ،دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع ،،  01محمد فضل مسعد ، خالد راغب الخطيب ،دراسة متعمقة في تدقيق الحسابات ،ط 5 

17  

 التدقيق
 التحقيق التقرير

 الفحص
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 املطلب الثاني : أهداف التدقيق 

 لقد تطورت أهداف التدقيق مع تطور الزمن حيث نميز بين نوعين من األهداف يمكننا إيضاحها كما يلي:      

 

 : أهداف التدقيق (2-1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، عمان ،دار املستقبل  01ط، النظري والعملي علم تدقيق الحسابات: من إعداد الطالبة باالعتماد على كتاب : خالد راغب الخطيب وآخرون ، املصدر

 11، ص  2009للنشر والتوزيع  ، 

عندما قرر أن  1897كان السبب في تطور أهداف التدقيق هو القرار الصادر عن القضاء االنجليزي عام            

ا يقدم إليه من الخطأ ليس هدفا رئيسيا ملدقق الحسابات وأن املدقق ال يفترض الشك في كل ماكتشاف الغش و 

 معلومات وقد وصف القضاء االنجليزي املدقق بأنه كلب حراسة و ليس كلب يقتض ي أو يتعقب آثار املجرمين .

على أن الهدف من تدقيق البيانات املالية هو تمكين  200كذلك بين االتحاد الدولي للمحاسبيين في املعيار رقم 

ت املالية قد أعدت من كافة النواحي األساسية ،وفقا إلطار تقارير املراجع من إبداء رأيه فيما إذا كانت البيانا

 مالية محددة .

بعد التطور الذي حصل في بيئة األعمال واالنفتاح االقتصادي الدولي وأثر العوملة على اقتصاديات الدولة فقد 

الغش وغيرها من تغيرت النظرة إلى التدقيق مما تطلب من املدقق تقديم خدمات أهم من اكتشاف األخطاء و 

 1.ي تتالءم وبيئة األعمال الحاليةاألهداف التقليدية ليقوم بعملية التدقيق من أجل تحقيق األهداف العصرية الت

                                                             
  1 غسان فالح املطارنة ، تدقيق الحسابات املعاصر، ط02 ، عمان ، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  ،2009 ،ص-ص19-18 

 أهداف التدقيق

 األهداف التقليدية األهداف الحديثة

 األهداف الفرعية األهداف الرئيسية

 من صحة وصدقالتأكد _ 

ثبتة البيانات املحاسبية امل

 بالدفاتر.

_ إبداء رأي فني محايد 

ن يستند على أدلة قوية ع

مدى مطابقة القوائم 

 املالية للمركز املالي .

 

اكتشاف األخطاء والغش _ 

. وتقليل فرص ارتكابها  

 _ مساعدة مصلحة الضريبة

... في تحديد مبلغ الضريبة  

مراقبة الخطة و متابعة _ 

ف اتنفيذها، ومدى تحقيق األهد

ا وتحديد االنحرافات وأسبابه

طرق معالجتها و   

ة إنتاجي_ تحقيق أقص ى كفاية 

ممكنة وأقص ى قدر ممكن من 

 الرفاهية ألفراد املجتمع .
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 املطلب الثالث : أنواع التدقيق 

أنواع التدقيق متعددة ،حسب املعيار أو الزاوية التي ينظر منها ،وال يعني ذلك إن لكل منها أصول عملية              

مختصة لها ، إذ إن األصول العلمية التي تحكم في عملية التدقيق بأنواعها املتعددة تكاد تكون واحدة ألنواعه 

نظر اتخذت أساسا للتقسيم وهي نطاق التدقيق،دقته،الهيئة  املتعددة .وتعدد أنواع التدقيق يرجع إلى وجهات

 1التي قامت به ،درجة اإللزام القانوني ،درجة الشمول و مدى املسؤولية .

 : أنواع التدقيق (3-1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29، مرجع سبق ذكره ، ص  علم تدقيق الحسابات العملي: من إعداد الطالبة باالعتماد على كتاب : محمود رأفت سالمة وآخرون ، املصدر 

 

 

 

 

 

                                                             
  1سامي محمد الوقاد ،  لؤي محمد الوديان ، تدقيق الحسابات )1(، دون طبعة ، عمان ، مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع  ، دون تاريخ ، ص 33

 أنواع التدقيق

 التوقيت

درجة اإللزام 

 القانوني

قوم الهيئة التي ت

 به
 درجة الشمول 

يق نطاق عملية التدق  

 تدقيق كامل

يتدقيق جزئ  

 التدقيق العادي

لغرض معين   

 التدقيق

 الداخلي

 التدقيق

 الخارجي

 تدقيق إلزامي

تدقيق 

 اختياري 

 تدقيق نهائي

رتدقيق مستم  
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 1فمن خالل قراءتنا لهذا املخطط يمكننا إيضاح بإيجاز تعريفات ألنواع التدقيق كاآلتي :

 : التدقيق من حيث نطاق عملية التدقيق - 1

 تقييم لنظام الرقابة : يشمل التدقيق الكامل مراجعة القوائم املالية من خالل فحص و  التدقيق الكامل

إجراء االختبارات الالزمة إلعطاء رأي في القوائم املالية عن طريق الداخلية وإعداد برنامج كامل للتدقيق و 

 إعداد تقرير املدقق .

 فقد يقوم املدقق بفحص مجموعة الكامل ،معينا من عملية التدقيق : يتناول جانبا  التدقيق الجزئي

في ظل التدقيق الجزئي يعد تقرير التدقيق بمراجعة املخزون أو غير ذلك ،و حسابات معينة أو يقوم

 بصورة مختلفة .

 التدقيق من حيث درجة الشمول و مدى املسؤولية :  - 2

 وائم املالية ، لتأكد من القايقوم به املدقق من فحص السجالت و هو اإلجراء الذي : و  التدقيق العادي

 تكون مسؤولية املدقق في هذه الحالة عن أي تقصير ينشأ عنه .ثم إبداء الرأي و 

 نتائج معينةدقيق بهدف الوصول إلى غرض معين و : وهو القيام بعملية الت التدقيق لغرض معين . 

ــانوني : – 3 ــ ــ ــ ــ ــ   التدقيق من حيث درجة اإللزام القـ

  حيث يلزم القانون الشركات بتعيين مدقق حسابات يقوم على تدقيق حساباتها  اإللزاميالتدقيق :

أي شركة تخالف ذلك يطبق عليها جزاء حسب قانون ا املالية و قوائمها املالية . و ويصادق على حساباته

 العقوبات املوجود في قانون الشركات .

 حيث يكون العميل مخير بأن يوكل دون نص القانون ،بإرادة املشروع هو ما يتم تدقيق االختياري : و ال

 مدقق أم ال .

ــيت : – 4 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  التدقيق من حيث التوقـ

  التدقيق املستمر : وتكون مسؤولية املدقق في مثل هذا النوع من التدقيق محدودة بنطاق عملية

لنوع من التدقيق يكون على التدقيق املكلف فيها فقط وفيما قدم إليه من بيانات ومعلومات .وهذا ا

فترات على مدار السنة وبشكل معقول خالل الفترة املالية للشركة ،حيث يكلف املدقق بزيارات متعددة 

 وباستمرار للشركة املراد تدقيقها .

  التدقيق النهائي : في هذا النوع من التدقيق يقوم املدقق بإنجاز األعمال التدقيقية في نهاية السنة

يقوم بإقفال مالحظاته وإجراء التسويات الجردية الالزمة،ثم يقوم بإعداد الحسابات  املالية،حيث

الختامية،وإبداء الرأي حول البيانات املالية .وهذا النوع من التدقيق ال يصلح في الشركات الكبيرة ،بل 

 يرة .يكون مفيدا في الشركات الصغيرة واملتوسطة والتي تتم عملية تدقيق حساباتها في فترة قص

                                                             
  1محمد التهامي الطواهر ، مسعود صديقي ، املراجعة و تدقيق الحسابات ، مرجع سبق ذكره ، ص-ص 23-22 
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ــه : -  5 ــ ــ ــ ــ ـــ  التدقيق من حيث الهيئة التي تقوم بـ

 الهيئة الداخلية بالشركة بإنشاء قسم للتدقيق الداخلي يعمل به موظفين  تقوم:  التدقيق الداخلي

تابعين للشركة يقومون على تدقيق السجالت والدفاتر املحاسبية الخاصة بالشركة ،وكذلك جميع 

شروع . وهو جزء من نظام الضبط والرقابة الداخلي ولكن لديه القدرة على العمليات الخاصة بامل

 1 تعديله و تقويمه .

  التدقيق الخارجي : يجب على لجنة التدقيق ترشيح املدقق الخارجي الذي لديه القدرة على تدقيق

لبيانات ، بحيث يساعد املدقق املستقل على املحافظة على أمانة وكفاءة ا2حسابات املؤسسة بكفاءة 

 ، وهذا ما سوف نتطرق إليه بالتفصيل في املبحث الثاني .3املالية 

 

                                                             
  1 سعود كايد ، تدقيق الحسابات ، مرجع سبق ذكره ، ص 14 

الدار الجامعية للطبع والنشر ، جورج دانيال غالي ،تطوير مهنة املراجعة ملواجهة املشكالت املعاصرة و تحديات األلفية الثالثة ،دون طبعة ، عمان 2 

  92ص 2003والتوزيع، 

  3 أحمد حلمي جمعة ، الريادية في املحاسبة و التدقيق ، ط01 ، األردن ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، 2011 ، ص 241 
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 املبحث الثاني : التدقيق الخارجي 

نتقادي املنظم ستقلة أو املحايدة وهو الفحص اال يطلق على هذا النوع من التدقيق بتدقيق الحسابات امل               

والسجالت فحصا فنيا ألنظمة الرقابة الداخلية . وفحص املستندات الدالة على إثبات العمليات في الدفاتر 

للتحقق والتأكد من صحة تحركات العمليات املالية خالل )تاريخان معينان( وللتثبت من أنها تمت في إطار 

 إجراءات صحيحة . وهذا ما سنتناوله في هذا املبحث .

  

 املطلب األول : ماهية التدقيق الخارجي 

 الفرع األول : تعريف التدقيق الخارجي 

رغم تعدد صيغ التعاريف التي تناولت التدقيق الخارجي ، إال أن جميعها تتفق في مضمون األهداف التي                 

 يسعى التدقيق إلى تحقيقها .و فيما يلي استعراض لبعض تلك التعاريف :

وعمل هي في الغالب قائمة الدخل و قائمة املركز املالي ، هو "عملية فحص القوائم املالية و التدقيق الخارجي 

قائمة املركز الدخل و التحقق من أرصدة بنود قائمة ت وأنظمة الرقابة الداخلية ،و انتقادات للدفاتر و السجال 

   1سالمة القوائم املالية ".ء الرأي الفني املحايد على صدق و املالئمة إلبداالحصول على األدلة الكافية و املالي ، و 

الهدف منه تقرير تابعة إلدارة أو ملكية املنشأة و ة خارجية غير كتعريف آخر : هو التدقيق الذي تقوم به هيئو 

 2قائمة الدخل لفترة مالية معينة .لوضع املالي عن طريق امليزانية و عرض اادي حول عدالة القوائم املالية و حي

لحسابات األساليب التي يمكن بواسطتها قيام مدقق امن املبادئ املعايير والقواعد و وعرف كذلك بأنه :" مجموعة 

املستندات والدفاتر والسجالت  للبيانات املثبة فيمنظم ألنظمة الرقابة الداخلية و  املؤهل بإجراء فحص انتقادي

ذلك بهدف إبداء رأي فني محايد في القوائم املالية الختامية املعدة من قبل املؤسسة والقوائم املالية للمؤسسة و 

املالية لك القوائم عن نتيجة أعمال املؤسسة من ربح أو خسارة للسنة في نهاية السنة املالية لبيان مدى تعبير ت

 3عن املركز املالي لها في نهاية تلك السنة " .املنتهية و 

الذي يطلق عليه أحيانا التدقيق املستقل " هو الفحص االنتقادي املنظم و كتعريف شامل للتدقيق الخارجي و 

بية املثبتة بالدفاتر و السجالت و مفردات القوائم املالية إلعداد تقرير ألنظمة الرقابة الداخلية و البيانات املحاس

 4مدى االعتماد عليها للداللة على املركز املالي للمنشأة ". عن صحة القوائم املالية و يحتوي رأيا فنيا محايدا 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  1 سليمان محمد مصطفى ، األسس العلمية و العملية ملراجعة الحسابات ، دون طبعة ، الدار الجامعية ، االسكندرية ، 2014 ، ص 40 

  2إيهاب نظمي ، هاني العزب ، تدقيق الحسابات اإلطار النظري ، ط 01 ، عمان ، دار وائل للنشر والتوزيع ، 2011 ، ص 25 

  3 علي عبد الكريم علي الرمحي ،تدقيق الحسابات في املشروعات التجارية و الصناعية ،ط 01 ،األردن ،املكتبة الوطنية ،2002 ،ص 01 

  4هادي التميمي ، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية و العملية ، ط03 ، عمان ، دار وائل للنشر ،2006  ، ص 134 
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 الفرع الثاني : أهمية التدقيق الخارجي 

لهذه الوسيلة أهمية كبيرة هذا بالنظر إلى الخدمة التي وسيلة ال غاية ،و دقيق إلى كونه تعود أهمية الت          

 رسم سياساتها .ستخدم القوائم املالية املدققة وتعتمدها في اتخاذ قراراتها و تقدمها ملختلف الجهات التي ت

 1:تتمثل هذه الجهات في 

 املساهمين :التدقيق بالنسبة إلدارة الشركة و أهمية  – 1

التدقيق الخارجي بالنسبة إلدارة الشركة : عند قيام إدارة الشركة بالتخطيط تعتمد بدرجة أهمية  -أ

ال و املسطرة للشركة،هذا لتحقيق األهداف تي يشترط فيها الصحة والدقة ،و كبيرة على املعلومات ال

صفة مطلقة إال إذا كانت معتمدة ومصادق عليها من طرف شخص يمكن الوثوق في هذه املعلومات ب

تخاذ القوائم املالية التي تساعد على ااء رأي محايد حول صدق البيانات و ذلك بإعطمحايد و 

 موضوعية .القرارات املالية بكل دقة و 

  -ب
 
نهم من أهمية التدقيق الخارجي بالنسبة للمساهمين : بالنسبة للمساهمين التدقيق الخارجي يمك

 وبكفاءة عالية ،وارد املتاحضمان استخدام املالوقوف على ممتلكاتهم ،و 
ً
فاملدقق ة استخداما أمثال

 حول عدالة القوائم املالية 
ً
 سليما

ً
تمثيلها للمركز املالي و الخارجي يقوم بإعداد التقرير يتضمن رأيا

 نتائج الدورة املالية .كة و للشر 

 أهمية التدقيق الخارجي بالنسبة إلدارة الضرائب و للموردين : – 2

خارجي في بالنسبة إلدارة الضرائب : تعتمد إدارة الضرائب على التدقيق الأهمية التدقيق الخارجي  -أ

فإن إدارة الضرائب تي تحصل عليها من إدارة الشركة ،احتساب الضريبة التحديد الوعاء الضريبي و 

مستقل عن الشركة بفحص عملياتها ذلك إال إذا قام شخص موثوق فيه و ال يمكنها التعرف على 

 نتائجها .و عن املركز املالي للشركة ي إلدارة الضرائب صورة واضحة ونتائجها ، مما يعط

: يسمح التدقيق الخارجي للموردين باإلطالع على  أهمية التدقيق الخارجي بالنسبة للموردين -ب

ة فإذا اتضح للمورد أن الوضعيلوضعية املالية الحقيقة للشركة ،مما يحدد درجة التعامل معها ،ا

بالتزاماتها في آجال استحقاقها،يصبح أكثر ثقة أنها قادرة على الوفاء للشركة و املالية جيدة بالنسبة 

 ليونة في التعامل معها .و 

  أهمية التدقيق الخارجي لنقابة العمال و تسيير املوارد املتاحة : – 3

عن الوضعية  يعطي التدقيق الخارجي الصورة الحقيقية:  أهمية التدقيق الخارجي لنقابة العمال -أ

تمتع الشركة  ففي حالة،مما يساعد نقابة العمال على املطالبة بحقوق العمال لية للشركة ،املا

 ينعكس ذلك باملقابل قيمة األجور للعمال .بمركز مالي جيد ،و 

يتوصل املدقق الخارجي أثناء القيام بعملية  أهمية التدقيق الخارجي في تسيير املوارد املتاحة : -ب

 التقليل منها العمل علىالضعف في التسيير فيقوم بتحديدها،و الفحص والتدقيق إلى نقاط 

                                                             
  1 خالد الخطيب ، خليل الرفاعي ،علم تدقيق الحسابات النظري و العملي ،ط01،عمان ،دار املستقبل للنشر والتوزيع ،2009،ص-ص13-12
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من شأنها الرفع من درجة كفاءة  اقتراحاتهذا من خالل تقديم توصيات و تحسين التسيير و و 

 1استخدام املوارد املتاحة بفعالية .و 

 

 الفرع الثالث : أهداف التدقيق الخارجي 

 2تتلخص أهداف التدقيق في اآلتي :

 التحقق : الوجود و  – 1

ن أي التأكد من أهو التحقق من الوجود أو الحدوث ،يكون الهدف من التدقيق الخارجي في هذه الحالة        

يتم تدقيقها إلبداء الرأي عنها اآلالت موجودة بالفعل في امليزانية التي األصول املختلفة مثل املخزون والنقديات و 

املشتريات قد تمت فعال أثناء الفترة محل املالية مثل املبيعات و  القوائم أن العمليات املختلفة الظاهرة فيو 

 التدقيق .

 الشمولية أو الكمال :  – 2

املالية موضوع وقع أثناء السنة لخارجي هنا التحقق من االكتمال ،أي أن كل ما حدث و الهدف من التدقيق ا      

 إظهاره في القوائم املالية .الفحص تم تسجيله و 

 أو التخصص : التقييم – 3

يهدف التدقيق الخارجي في هذه الحالة إلى التحقق من صحة التقييم وأنه تم تخصيص تكلفة املخصصات        

ل تعرض قيمتها للهبوط كتكوين املخصصات الالزمة لألصول املحتمبادئ املحاسبية املتعارف عليها ،وفقا للم

 املخازن ...الخ .كالعمالء و 

 :  املديونيةامللكية و  – 4

أنه ال توجد رة في امليزانية هي ملك للشركة و أن األصول الظاهالخارجي إلى التحقق من امللكية و يسعى التدقيق        

 عليها أية حقوق للغير .

 اإلفصاح : العرض و  – 5

 تى يستطيع املدققذلك حار فحص القوائم املالية للشركة ،و الهدف من التدقيق الخارجي في هذا اإلط         

اإلجراءات املعنية بحماية ممتلكات الشركة ،إضافة موضوعي في تقاريره حول األنظمة و عطاء رأي إالخارجي 

 3اإلفصاح عن كل املعلومات الالزمة .تصنيف الحسابات املختلفة و للتحقق من سالمة وتبويب و 

 التسجيل املحاسبي :  - 6

بادئ جمعها بطريقة صحيحة كما تم تسجيلها وتركيزها باحترام املنقصد بهذا املبدأ أن كل العمليات قد تم          

نقصد بالتسجيل أن كل العمليات سجلت أي اد طرق ثابتة من دورة إلى أخرى ،و باعتماملحاسبية املتعارف عليها و 

 أدرجنا فيها ما يجب .

 

                                                             
  1 خالد أمين عبد هللا ، علم تدقيق الحسابات – الناحية النظرية و العلمية - ، مرجع سبق ذكره ، ص 15 

  2 محمد التهامي  ، مسعود صديقي ، املراجعة و تدقيق الحسابات ، مرجع سبق ذكره ، ص-ص 17-15 

  3 نفس املرجع السابق ، ص 17 
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 إبداء الرأي :  – 7

يسعى املراجع من خالل عملية املراجعة إلى إبداء رأي فني محايد حول املعلومات املحاسبية الناتجة عن           

 1النظام املحاسبي املولد لها ،ويتمثل ذلك في تقريره الذي يقوم بإعداده في نهاية عملية املراجعة .

والجدير بالذكر ،أن األهداف السابقة للمراجعة تعتبر أهداف تقليدية في ظل التغيرات في بيئة األعمال التي       

ظهرت في اآلونة األخيرة من املنافسة الشديدة والعوملة وظهور الشركات متعددة الجنسيات وما ترتب عن ذلك من 

ادية في البورصات العاملية ،حيث ظهرت مجموعة من ظهور االنحرافات املالية في العديد من الشركات القي

 2األهداف الحديثة لعملية املراجعة منها :

 متابعة درجة التنفيذ وأسباب االنحرافات ؛مراقبة الخطط والسياسات و  -

 تقييم األداء ونتائج األعمال املحققة من قبل املؤسسات ؛ -

 تحقيق أقص ى كفاية اقتصادية وإنتاجية ممكنة ؛ -

على الوثائق املالية والتقارير املودعة من طرف اإلدارة ، إلعطائها مصداقية أكثر حتى تساعد املصادقة  -

 مستخدميها في اتخاذ القرارات ؛

 مساعدة اإلدارات املالية للمؤسسات في تحديد الوعاء الضريبي ، ومن ثم مبلغ الضريبة الواجب دفعها ؛ -

 هات الحكومية . املشاركة في تخطيط االقتصاد الوطني بمساعدة الج -

يهدف التدقيق الخارجي بشكل أساس ي إلى تقرير أن البيانات املالية ) امليزانية العمومية والحسابات الختامية     

األخرى ( تمثل الوضع الحقيقي ألعمال املؤسسة خالل الفترة املالية املبينة في البيانات املالية ،ويمثل هذا 

 3التدقيق الرأي املحايد املستقل .

  

 املطلب الثاني : أنواع التدقيق الخارجي و معاييره 

 أنواع التدقيق الخارجي :  الفرع األول 

التدقيق الخارجي ، توجد األنواع أو التقسيمات األخرى للتدقيق ى التمييز بين التدقيق الداخلي و باإلضافة إل     

 4: أهم هذه األنواع هيمنها للتدقيق من جانب مختلف ، و  التي ينظر كل

 يتمثل في أعمال املراقبة السنوية اإلجبارية التي يقوم بها : أي الذي يفرضه القانون ، و  التدقيق القانوني

 محافظ الحسابات .

  ) التدقيق التعاقدي )االختياري( : الذي يقوم به محترف بطلب من أحد األطراف ) الداخلية أو الخارجية

 . املتعاملة مع املؤسسة و الذي يمكن تجديده 
ً
 سنويا

  . 5الخبرة القضائية : التي يقوم بها محترف خارجي بطلب من املحكمة 

                                                             
  1 سليمان محمد مصطفى ، األسس العلمية ملراجعة الحسابات ، مرجع سبق ذكره ، ص18 

  2 نفس املرجع السابق ، ص-ص18-17 

  3 زهير الحدرب ، علم تدقيق الحسابات ، ط 01، عمان ، دار البداية ناشرون و موزعون ، 2010 ، ص 26 

  4عبد الفتاح محمد الصحن و آخرون ،أصول املراجعة ،دون طبعة ،القاهرة ،الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع ،2000،ص 13 

  5 محمد بوتين ، املراجعة و مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق ، ط 02 ، الجزائر ، ديوان املطبوعات الجامعية ، 2003 ، ص 27 
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 والجدول اآلتي يبرز الفرق بين األنواع الثالثة للتدقيق الخارجي :

 : مقارنة بين أنواع التدقيق الخارجي (2-1)الجدول رقم 

  

 الخبرة القضائية التدقيق التعاقدي التدقيق القانوني املميزات

مؤسساتية ، ذات طابع حكومي  طبيعة املهمة  -1

. 

د بكل دقة من طرف  تعاقدية . تحد 

 املحكمة . 

من طرف املديرية  من طرف املساهمين . التعيين -2

العامة أو مجلس 

 اإلدارة . 

 من طرف املحكمة .

املصادقة على شرعية و صدق  الهدف  -3

الحسابات ، تدقيق معلومات 

 مجلس اإلدارة .

 تحسين الدورة اإلدارية

اقتراح شروط تحسين 

 التنظيم .

إعالم العدالة و إرشادها 

حول أوضاع مالية 

ومحاسبية ، تقويم 

 مؤشرات باألرقام . 

مجلس اإلدارة ، الجمعية  إرسال التقارير إلى  -4

 العامة ) عادية ، غير عادية ( .

املديرية العامة ، 

 مجلس اإلدارة .

ف 
 
إلى القاض ي املكل

 بالقضية .

التسجيل في الجمعية الوطنية  شروط ممارسة املهنة  -5

لخبراء املحاسبة ، محافظي 

 الحسابات .

التسجيل مبدئيا في 

 الجمعية الوطنية .

التسجيل في قائمة خبراء 

املحاسبة لدى مجلس 

 القضاء . 

مدنية ،جنائية  مدنية ، جنائية ، تأديبية . املسؤولية  -6

 ،تأديبية

 ،جنائية ،تأديبية .مدنية 

مهمة تأسيسية ، عادة من  التسريح  -7

طرف القضاء بعد طلب من 

 املؤسسة .

من طرف القاض ي  محددة في العقد .

 املشرف على الخبراء .

د  محددة في العقد . قانون رسمي . األتعاب  -8 اقتراح من الخبير يحد 

 من طرف القاض ي .

راءات ، تقييم تقييم اإلج طريقة العمل املتبعة  -9

املراقبة الداخلية ، مراقبة 

 الحسابات ، مراقبة قانونية .

تقييم اإلجراءات ، 

تقييم املراقبة 

الداخلية  مراقبة 

 الحسابات .

طريقة تتماش ى و حاجة 

 الخبرة القضائية املطلوبة 

27،مرجع سبق ذكره ، ص  مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيقمحمد بوتين ، املراجعة و :  املصدر  
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 الفرع الثاني : معايير التدقيق الخارجي املتعارف عليها 

في  1945لقد تم وضع املعايير املتعارف عليها للتدقيق من قبل املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين عام          

 املعايير إلى ثالثة مجموعات رئيسية هي :كتيب تحت عنوان " معايير التدقيق املتعارف عليها " . حيث قسمت هذه 

  

 1: و تتلخص في النقاط التاليةاملعايير العامة )الشخصية ( :  – 1

 أ . ضرورة توافر التأهيل العلمي و الكفاءة املهنية في مراجع الحسابات ؛

 ب . االستقالل ) الحيـــــــــــــــــــــــــــــاد ( ؛

 الالزمة في نواحي املتعلقة باملراجعة أو إعداد التقرير عنها .ج . بذل العناية املهنية 

 

 يمكن حصرها في اآلتي :: و  معايير العمل امليداني – 2

 أ . التخطيط و اإلشراف املناسب على املساعدين ؛

مدى وتوقيت أجل تخطيط عملية املراجعة وتحديد طبيعة و  ذلك منالكاف لهيكل الرقابة الداخلية و  ب . الفهم

 الختبارات التي يجب القيام بها ؛ا

 ج . الحصول على أدلة كافية و مالئمة و ذلك لتوفير األساس للرأي الذي توصل إليه حول القوائم املالية .

 

 معايير التقرير : – 3

أ . يجب أن يحدد التقرير ما إذا كانت القوائم املالية يتم إعدادها بشكل يتفق مع املبادئ املحاسبية املتعارف 

 عليها؛

 ب . يجب أن يوضح التقرير ظروف عدم االتساق و الثبات في تطبيق املعايير املحاسبية ؛

ج . يجب أن يحتوي التقرير على معلومات إضافية في حالة عدم احتواء القوائم املالية على معلومات كافية ، أي 

 ؛ضرورة التحقق من كفاية و مالئمة اإلفصاح املحاسبي في القوائم املالية 

د . يجب أن يتم إبداء الرأي في القوائم املالية لوحدة واحدة و يجب أن يتم توضيح السبب في حالة عدم إبداء 

 2الرأي .

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  1 أمين السيد أحمد لطفي ، املحاسبة و املراجعة الدولية ، ط01 ، اإلسكندرية ، الدار الجامعية ، 2010 ، ص 411

  2 نفس املرجع السابق ، ص412
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 املطلب الثالث : الفرق بين مهام املدقق الخارجي و املدقق الداخلي 

 1ويمكن تلخيصها في النقاط التالية :       

أما املدقق الداخلي فمعني بالدرجة األولى ولى بعدالة البيانات الختامية ،بالدرجة األ ُيعنى املدقق الخارجي   - 1

 تطويره ؛الداخلي وتحسين العمل و الضبط أنظمة الرقابة الداخلية و بإجراءات و 

األشخاص الخارجيين الذين يعتمدون في قراراتهم ي معني بحماية مصالح املساهمين و كما أن املدقق الخارج - 2

هم املدققة فيما يعنى املدقق الداخلي بما يتطلبه القائمون على اإلدارة لتمكينلبيانات الختامية املصدقة و صحة ا

 إجراءاته ؛من اتخاذ القرارات املناسبة والتأكد من حسن سير العمل و 

ي تقوم ة للمساهمين التاملسؤولية تجاه الجمعية العموميق الخارجي باالستقاللية التامة و يتمتع املدق  - 3

لو كان منفصال عن الوظائف املحاسبية تمتع باالستقاللية الكاملة حتى و أما املدقق الداخلي فإنه ال يبتعيينه،

 املالية ؛و 

أما املدقق الداخلي فهو قد مع املدقق الخارجي وتحدد أتعابه ،الجمعية العمومية للمساهمين هي التي تتعا - 4

راتب زيادة في الري على بقية املوظفين من ترقية و يجري عليه ما يجرواتبه و إلدارة بتوظيفه وتحديد موظف تقوم ا

 النقل إلى وظيفة أخرى ؛و 

ال يجوز فصل املدقق الخارجي إال من قبل الجهة التي قامت بتعيينه أما املدقق الداخلي فيمكن فصله من  - 5

 قبل اإلدارة ؛

بينما املدقق الداخلي يقوم وقواعد التدقيق املتعارف عليها ، رجي بعمله استنادا إلى إجراءاتيقوم املدقق الخا - 6

 األعراف املتعارف عليها ؛كانت أحيانا تستند إلى القواعد و إن دا إلى تعليمات تحددها اإلدارة و بعمله استنا

قق الداخلي فيما يركز املدده في تدقيق البيانات الختامية ،يركز املدقق الخارجي على األمور املهمة التي تساع  - 7

 على كافة األمور التفصيلية سواء أكانت محاسبية أو إدارية أو أنظمة الضبط الداخلي ؛

بينما املدقق الخارجي من ممارسة املهنة ،يجب أن تتوفر شروط معنية من ناحية األهلية لكي يتمكن املدقق   - 8

 الداخلي غير مطلوب منه توافر مثل هذه الشروط ؛

أما مسؤولية املدقق الداخلي فتنحصر سؤوليات قانونية حددها القانون ،لخارجي خاضعا مليكون املدقق ا  - 9

 ما تحدده تعليمات الدائرة بشكل خاص ؛ين في املؤسسة التي يعمل بها ،و بما يحدده نظام املوظف

املدقق  أمالتدقيق الخارجي يحددها القانون ونظام جمعية مدققي الحسابات ،آداب ملهنة اهناك سلوك و   -10

الداخلي فليس محكوما بسلوكيات مهنية محددة باستثناء ما يجب مراعاته أثناء تعامله مع بقية موظفي 

 2املؤسسة وتعاونه معهم .

 

 

 
 

                                                             
  1 خالد أمين عبد هللا ، التدقيق والرقابة في البنوك ، مرجع سبق ذكره ، ص 459 

  2 نفس املرجع السابق ، ص 460 
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 املبحث الثالث : اإلطار العام ملهنة املدقق الخارجي 

املدقق هو الشخص الذي يحمل شهادة سارية املفعول ملمارسة مهنته أو على عضوية في مكتب أو شركة            

يطلق على الشخص الذي يتحمل املسؤولية الشاملة عن إنجاز مهمة القانونيين .و م بدور املحاسبين مؤهلة للقيا

بإمكانه تفويض بعض األشخاص القيام بمهام معينة من عملية التدقيق يق ومن ثم يوقع على التقرير ،و التدق

 وهذا ما سوف نتطرق إليه في هذا املبحث .

  

ــــنة التدقيق الخارجي :  املطلب األول  ــ ـــ ـــ  مهـ

  تعريف املدقق الخارجي:  الفرع األول 

فعلى سبيل املثال اختلفت من دولة إلى أخرى ،و طلق على املراجعين الخارجيين ،تعددت األلقاب التي ت             

" أو " مندوب  في بعض الدول يطلق عليه " مراقب الحساباتفي الجزائر " محافظ الحسابات " ويطلق عليه 

بذلك شخص مؤهل  لكن هذه األلقاب لم تغير من الدور األساس ي له .فهوبات " أو " املحاسب القانوني " ،الحسا

مستقل ومحايد و مسؤول عن إبداء رأي فني حول مدى داللة القوائم املالية الختامية للمؤسسة على ومدرب و 

 1املركز املالي لها .

 :  املدقق املستقل )الخارجي( 

ى الجهة أو تقديم تقريره حولها إلالنجاز تدقيق البيانات املالية و املجاز هو ذلك الشخص املؤهل واملستقل و          

الذي يقدم تقريره إلى الهيئة سابات الشركات املساهمة العامة و على سبيل املثال مدقق حالجهات التي عينته ،و 

  2املساهمون .لتي عينته أو إلى مجلس اإلدارة و العامة ا

على املدقق الخارجي التحقق على البيانات املالية املدققة ،و  هو وكيل املساهمين الذين يعتمدون  املدقق الخارجي

عنه حضور اجتماع الهيئة العامة وتالوة تقريره على املدقق أو من ينوب ة في إدارة أموالهم ،و فؤ كإذا كانت اإلدارة 

 3معية العامة ) املساهمين ( .اإلجابة عن استفسارات أعضاء الجو 

يفترض منه صفة االستقالل و ، هنة املراجعة من خالل مكتب خاص هو طرف خارجي يزاول م املدقق الخارجي

وعادة ما يقوم بمراجعة القوائم املالية املنشورة للشركات سواء كانت شركات تجارية أم خدمية .ويتم مزاولة هذه 

فإن مراجعة القوائم املالية للشركة ،باإلضافة إلى وانين مزاولة املهنة . و وفقا لق املهنة بترخيص خاص معتمد

املراجعة التشغيلية لنفس الشركة . كما يمكنه مزاولة القيام بمهام مراجعة االلتزام و  املدقق الخارجي يمكنه أيضا

تصف املدقق ة أن يتتطلب املعايير املنظمة للمهنل عضويته منشأة )مكتب( مراجعة و املهنة كفرد أو من خال

 4دون تحيز .حتى يمكنه أداء مهمته بموضوعية و الحياد الخارجي باالستقالل و 

 

  

                                                             
  1 كريمة علي الجوهر و آخرون،التدقيق و الرقابة الداخلية على املؤسسات ،دون طبعة ، القاهرة ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، ص 155

  2 هادي التميمي ، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية و العملية ، مرجع سبق ذكره ،ص 25 

  3 نفس املرجع السابق ، ص 30 

  4عبد الفتاح محمد  الصحن وآخرون ، أسس املراجعة الخارجية ، دون طبعة ، القاهرة ، املكتب الجامعي الحديث ، 2007 ، ص-ص 23-22 



ي اإلطار املفاهيمي للتدقيق الخارج                                                                                                     الفصل األول   

 

 21  
 

ـــــا املدقق الخارجي  ــ ـــ ـــ  الفرع الثاني : الخدمات التي يقدمهـ

أو عدم الخدمات التي يقدمها املدقق القانوني إما خدمات يقوم بتقديم تقرير حولها يبين رأيه حول عدالة           

 1ما يلي : من هذه الخدمات ن قبل طرف آخر و املقدمة مدالة البيانات املالية املحضرة و ع

 ؛البيانات املالية فحص  -

 ؛اإلطالع  -

 اإلجراءات املتفق عليهــــــــــــا . -

النوع من التدقيق  ألجل إعطاء الرأي حول عدالتها وهذاويمثل تدقيق البيانات املالية ، . فحص البيانات املالية : أ

 التي تحتوي على إقرارات اإلدارة .ول البيانات املالية التاريخية و تقييم القرائن حيشمل الحصول و 

اإلطالع هو أقل درجة من االستفسارات من إدارة املؤسسة والتحاليل للبيانات املالية . يشملإلطالع : و . ا ب

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

عليها ) املبادئ املحاسبية الدولية ( " . أما تقرير اإلطالع ينص : " لم يأتي إلى علمنا أية معلومات مادية تتطلب 

 التعديالت في البيانات املالية ألجل أن تطابق املبادئ املحاسبية املتعارف عليها " .

لنوع من الخدمات تقوم بها املؤسسات التي ال تقوم بالتدقيق ، ألنه أكثر كلفة ، أو تقوم بها املؤسسات هذا ا

 بالنسبة إلى البيانات املالية املرحلية .

مثال على ذلك القيام بتدقيق حساب األرباح : وهي خدمة يتفق عليها العميل واملدقق ،و  اإلجراءات املتفق عليهاج . 

 قديم تقرير حوله .ت،و الخسائر فقط و 

التي ال يقدم تقريرا بشأنها ق القانوني بحكم تأهيله العلمي والعملي و أما الخدمات األخرى التي يقوم بتقديمها املدق

 فهي :

 ؛خدمات مسك الدفاتر  -

 ؛االستشارات الضريبية  -

 االستشارات اإلدارية . -

أي التسجيل ميل القيام بخدمات مسك الدفاتر ،العاملدقق القانوني ربما يطلب منه أ . خدمات مسك الدفاتر : 

ية لغاستاذ العام ،أو سجالت األستاذ املساعدة و ترحيلها إلى سجل األ ة العامة أو اليوميات املساعدة و في اليومي

انوني من علما أن بعض املؤسسات الحكومية أو الجمعيات املهنية تمنع املدقق القتحضير البيانات املحاسبية ،و 

 على سبيل املثال ،هيئة األوراق املالية في الواليات املتحدة .بهذه الخدمة ،و  القيام

يئات الضريبة ألجل الشركات عليها تقديم كشوفات إلى هاألشخاص واملؤسسات و ب . االستشارات الضريبية : 

طار تمثل هذه في بعض األقن مؤهلون للقيام بهذه الخدمة ،وحسب القانون . املدققون القانونيو دفع الضريبة و 

ألن قانون هذه البلدان تسمح للمدقق تمثيل العميل أمام األكبر مقارنة بالخدمات األخرى ،الخدمات النشاط 

 سلطات الضريبة .

                                                             
  1 هادي التميمي ، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية و العملية ، مرجع سبق ذكره ، ص- ص 25 – 26
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: إن املدقق القانوني يستعمل مؤهالته األكاديمية والعملية للقيام بهذه املهمة ،ولكن  اإلستشارات اإلداريةج . 

 قق القانوني سيفقد بعض استقالليته بعد القيام بهذه الخدمات ؟ السؤال املطروح : هل املد

إن األحداث املاضية وخصوصا في الواليات املتحدة تبين أن مؤسسة املدقق القانوني عندما يقوم بالخدمات 

فإنه سيفقد بعض استقالليته ، و أن الجمعيات املهنية العاملية سوف تمنع إعطاء  –غير التدقيق  –األخرى 

 1االستثمارات من العميل تحت التدقيق . بعض

 

 الفرع الثالث : ملفات عمل املدقق الخارجي 

إن الطابع الدائم ملهمة املدقق الخارجي تفرض عليه مسك مستندين أساسيين وإجباريين في تنفيذ اجتهاداته           

 2وهما كاآلتي:

  امللف الدائم : -1

الداخلي ملكتب  متوقفة على خصائص املؤسسة املراقبة والنظامطريقة الترتيب ومضمون امللف الدائم ،

 يرتكز على املحاور التالية :محافظ الحسابات ،و 

 العموميات الخاصة بالشركة املراقبة ؛ -

 الرقابة الداخلية ؛ -

 مالية ؛معلومات محاسبية و  -

 اجتماعية ؛معلومات قانونية ، ضريبية و  -

 .حول اإلعالم اآللــــــــــــي  معلومات -

 حتى يشكل امللف الدائم مجموعة معلومات مفيدة ذات الطابع الدائم حول الشركة املراقبة يستوجب :

 تعيين امللف الدائم بانتظام كلما طرأ تعديل على عنصر دائم ؛ -

 اقتضاء املعلومات القديمة ، و التي لم يعد لها أية فائدة ؛ -

 القيام بتلخيص املدقق الحجم الضخم . -

 : أو املراقبة امللف السنوي   -2

على عكس امللف الدائم الذي يستعمل طيلة مدة التوكيل و تجديده املحتمل ، يتضمن هذا امللف كل العناصر   -

 املرتبطة باملهمة و التي ال يتجاوز استعمالها نشاط املراقبة .

املهمة ،وامللخص وعناصر يجب أن يحتوي هذا امللف على مجموعة األعمال املنفذة ،املنهجية املتبعة لتنفيذ   -

 املعلومات التي سمحت ملحافظ الحسابات إبداء رأيه حول درجة الشرعية ومصداقية الحسابات السنوية .

                                                             
  1هادي التميمي ، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعملية ،مرجع سبق ذكره ، ص 27 

  2 محمد بوتين ، املراجعة و مراقبة الحسابات النظرية إلى التطبيق ، مرجع سبق ذكره ، ص45 
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 يدور امللف السنوي حول الفواصل اآلتية : -

  تخطيط املهمة ؛تنظيم و 

 تقييم الرقابة الداخلية ؛ 

 مراقبة الحسابات السنوية ؛ 

 ؛ املراقبات الخاصة أو الشرعية 

 . التدقيق العام 

 االحتفاظ بملفات العمل : -3

إن الطابع السري للمعلومات التي تتضمنها هذه امللفات تجبر محافظ الحسابات على املحافظة على هذا  -

 من قانون العقوبات . 301الطابع خارج املكتب و هذا طبقا ألحكام املادة 

املتعلق بالشركة املراقبة ، يجب االحتفاظ بها  إن امللفات السنوية و امللف الدائم باإلضافة إلى املدقق -

 1من القانون التجاري ( . 12حتى بعد انتهاء مدة الوكالة ) املادة  10ملدة 

  الفرع الرابع : مسؤولية املدقق الخارجي

تقع على املدقق مسؤوليات عدة وهي التأديبية والجزائية واملدنية وفيما يلي شرح موجز لكل من هذه         

 2املسؤوليات:

1 –  
ً
 تأديبيا

ً
يعرض املدقق نفسه ملثل ، و املسؤولية التأديبية : إن أي إخالل بكرامة املهنة أو مقتضياتها يعد ذنبا

 هذه املسؤولية في حالة عدم محافظته على سر املهنة أو مخالفته للنظام أو القانون املعمول به...

 هي:وليات الجزائية عن بعض األفعال و الشركات تحديد املسؤ تتضمن نصوص قوانين :و  املسؤولية الجزائية – 2

  ؛جريمة نشر وقائع كاذبة 

  ؛اقع أو إعطاء معلومات غير صحيحة جريمة تنظيم ميزانية غير مطابقة للو 

  ؛صد إخفاء حالة املؤسسة الحقيقية إيضاحات أوجب القانون ذكرها ، قكتم معلومات و 

 أو مخالفة أحكام القانون قصد اإلضرار باملؤسسة ...للحقيقة ،ديم تقارير غير مطابقة جريمة تق 

تنجر عن هذه املسؤولية عن األخطاء املرتكبة من قبل املدققين أثناء قيامهم بأعمالهم ، املسؤولية املدنية : و  – 3

نية إذا استطاع يستطيع املدقق رفع املسؤولية املداملحددة في القانون أو العقد . و كإخالل املدقق بأحد الواجبات 

 .سائر الواجبات األخرى جميع االلتزامات املترتبة عليه و أن يثبت أنه مارس حذره املنهي و قام ب

 

 

 

                                                             
  1 محمد بوتين ، املراجعة و مراقبة الحسابات النظرية إلى التطبيق ، مرجع سبق ذكره ، ص 47 

  2 عبد الرؤوف جابر ،الرقابة املالية واملراقب املالي من الناحية النظرية ،ط01،لبنان ،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ،2006 ،ص 105
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 املطلب الثاني : أدلة اإلثبات لدى املدقق الخـــــارجي 

 الفرع األول : مفهوم أدلة اإلثبات 

تمثل أدلة اإلثبات األساس املعقول إلبداء رأي املراجع في القوائم املالية ، كما تمثل األساس لعملية                  

حيث يستخدمها املراجع كأساس التخاذ قرارات معينة باعتبارها ،املراجعة فيما يتعلق بقواعد البحث امليداني 

 1صدق عرض املعلومة املالية .رات املراجع حول عدالة و ألساس املنطقي واملرشد ألحكام وتقديتوفر له ا

 

  الفرع الثاني : طبيعة أدلة اإلثبات

ات تتكون أدلة اإلثبات املؤيدة للقوائم املالية من البيانات املحاسبية األساسية إلى جانب كافة املعلوم               

دفاتر األصلي و  املؤيدة للقوائم املالية كل من دفاتر القيدتعتبر كل من أدلة اإلثبات املساعدة املتاحة للمراجع ،و 

كما تسجل أيضا أوراق العمل الخاصة ية األخرى مثل حسابات التكاليف ،األستاذ العام والسجالت املحاسب

لكن يجب و ي حد ذاته ليكون دليال لإلثبات ،الدفاتر كاف ف،وال يعتبر وجود هذه السجالت و  بالتسويات الجردية

إلى جانب السجالت والدفاتر السابقة توجد أدلة إثبات فر فيها العناية ودقة صحة البيانات التي تتضمنها و أن تتو 

التفتيش تفسارات واملالحظات و التي يمكن الحصول عليها عن طريق االسو مؤيدة للعمليات املثبة بهذه السجالت ،

  2كير املنطقي .وهي التي تمكنه من الوصول إلى استنتاجات عن طريق التفالفحص،و 

  

  لدى املدقق الخارجي الفرع الثالث : عناصر اإلثبات

 3تتمثل عناصر اإلثبات في النقاط الثالثة اآلتية :      

 : الحصول على معرفة عامة حول املؤسسة – 1

 أشغال أولية : –أ 

 التعرف على الوثائق الخارجية للمؤسسة ؛ -

 التنظيم املنهي ؛ -

 املؤسسات .عناصر املقارنة ما بين  -

 اتصاالت أولى مع املؤسسة : –ب 

 حوار مع املسئولين ؛ -

 زيارات ميدانية ؛ -

 التعرف على الوثائق اإلدارية . -

 انطالق األشغال : –ج 

 تكوين امللف الدائم ؛ -

                                                             
  1 محمد السيد سرايا ، أصول و قواعد املراجعة والتدقيق الشامل ،دون طبعة ،اإلسكندرية ،املكتب الجامعي الحديث ،2007 ، ص-ص 268-267

 ، الدار الجامعية ، سكندريةاإل  ،01دراسة تحليلية ملستقبل تطبيق معايير املراجعة الدولية في مهنة املراجعة بالجزائر ،ط يدي ، السومحمد  سهام 2

 57ص ، 2010

  3 محمد بوتين ، املراجعة و مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق ، مرجع سبق ذكره ، ص83 
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 إعادة النظر في برنامج التدخل . -

 :  تقييم نظام الرقابة الداخلية – 2

 جمع اإلجراءات :  –أ 

 تتـــــــــــــــــــــــابع الوثائق ما بين املصالح ؛استعمال خرائط  -

 ملخصات اإلجراءات ، ملخصات األدلة الكبيرة . -

 اختبارات التطابق ) الفهم ( :  –ب 

 حقيقته .العمليات بهدف فهم النظام و تتبع بعض  -

 تقييم أولي لنظام الرقابة الداخلية :  –ج 

 نقاط قوة النظام ؛ -

 نقاط ضعف النظام . -

 اختبارات االستمرارية : –د 

 اختبارات للتأكد من تطبيق نقاط القوة في الواقع . -

 تقييم نهائي لنظام الرقابة الداخلية : –ه 

 نقاط قوة النظام ) وثائق الحوصلة ( ؛ -

 ضعف في تصور النظام . -

 1:  فحص الحسابات ) تقييم نهائي لنظام الرقابة الداخلية ( – 3

 نقاط قوة النظام : –أ 

 ج أدنى لفحص الحسابات ) اختبارات السريانية ، املراجعة التحليلية ( .برنام -

 نقاط ضعف النظام : –ب 

 تعديل البرنامج ) اختبارات إضافية : تدعيم برنامج فحص الحسابات ( . -

 نهاء عمليات املراجعة :إ –ج 

 إعادة النظر في االختيارات املحاسبية الكبرى ؛ -

 ؛فحص األحداث ما بعد امليزانية  -

 املعلومات اإلضافية ؛ص كيفية تقديم القوائم املالية و فح -

 إعادة النظر في أوراق العمل .  -

 إصدار الرأي .  –د 

 

 

 

 

                                                             
  1 محمد بوتين ، املراجعة و املراقبة بين النظرية و التطبيق ، مرجع سبق ذكره ، ص 83 
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 : الفرع الرابع :طرق الحصول على أدلة اإلثبات 

ينبغي على املدقق أن يدقق في اختيار الطريقة أو الطرق املالئمة للحصول على الدليل املناسب أو اختيار             

 1من أهم هذه الطرق أو املصادر ما يلي :مصدر أو أكثر يراه مناسبا لذلك و 

 الدفاتر : املستندات والسجالت و   أ . 

التي يتكون منها النظام املحاسبي في الجهة ومراجعتها و حيث يمكن فحص املستندات والسجالت والدفاتر          

 التي يتم مراجعتها و توضع تحت تصرف املدقق .

 اإلجراءات :السياسات و   ب . 

اد العاملين في الشركة األفر حيث يستطيع املدقق مالحظة ومراقبة كافة السياسات واإلجراءات والعمليات و          

 أنها األفضل واألنسب لذلك .ة والتأكد من سالمتها و ومنها فحص إجراءات جرد البضاع

 اللقاءات الشخصية :   ج .

كة أو بعض حيث يستطيع املدقق عقد اللقاءات الشخصية مع بعض األفراد من العاملين داخل الشر         

تفسار يكون الغرض من ذلك االسقاءات بشكل رسمي أو غير رسمي ،و سواء تمت هذه اللاألطراف خارج الشركة ،

 عن بيانات أو معلومات معينة مثل مصادقات العمالء للتحقق من أرصدتهم لدى الشركة .

 املالحظات الشخصية :  د . 

الحصول على لعاملين في الشركة أثناء عملهم ،يستطيع املدقق عن طريق املالحظات الشخصية له لبعض ا       

 أدلة إثبات مطلوبة .

 الداخلية : املراجعةنظام الرقابة و    ه .

 ويستطيع خاللة الداخلية واملراجعة الداخلية ،حيث أن املدقق في بداية مراجعته يقوم بتقييم نظام الرقاب       

 سالمة أدلة اإلثبات بناء على نتيجة عملية التقييم هذه .هذه املرحلة تحديد مدى صالحية و 

 التحليل املالي :   و . 

لعمليات بغرض التحقق من سالمة االي كأحد قواعد البحث امليداني ،امل حيث يقوم املدقق بالتحليل       

ويتضمن هذا التحليل التغيير امللحوظ في عناصر يانات في الدفاتر والسجالت ،البالحسابية في املستندات و 

 القوائم املالية ومقارنة التغير في هذه العناصر خالل فترة أو فترات معينة أو متتالية .  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  1 محمد السيد سرايا ، أصول و قواعد املراجعة و التدقيق الشامل ، مرجع سبق ذكره ، ص 273 
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 املطلب الثالث : تقرير املدقق الخارجي 

  الفرع األول : شكل و مضمون تقرير املدقق الخارجي

 تعريف تقرير املدقق الخارجي :  – 1

 ن شخص توافرت فيه مقومات علمية وعملية وشخصية معينة ،هو عبارة عن " وثيقة مكتوبة تصدر م            

إيجاز إجمال ما قام به من يتضمن تقريره بفني محايد يعتمد عليه ،و اء رأي توفرت له ضمانات تجعله أهال إلبدو 

مدى تعبير القوائم يانات محاسبية و ومدى دقة ما تحتويه من به في انتظام الدفاتر والسجالت ،رأيعمل ،و 

 1الختامية عن نتيجة النشاط املركز املالي " .

هو وسيلة أو أداة لتوصيل القوائم املالية السنوية ،و جعة من جهة أخرى يقصد به " املنتج النهائي لعملية مراو 

 2الرأي الفني املحايد ملراجع الحسابات على القوائم املالية محل املراجعة " 

  النواحي الشكلية لتقرير املدقق الخارجي :  – 2

ى يحقق الغرض وط معينة حتيجب أن تتوافر فيه شر  –شأنه شأن أي تقرير آخر  –تقرير املدقق الخارجي          

على كل حال و ،اآلخر يتعلق بمحتويات التقرير  البعضشروط يتعلق بالنواحي الشكلية ،و وبعض هذه المنه ،

وبعضها ينصب على العمل الذي قام به مدقق التقرير حد أدنى من املعلومات والبيانات ، ينبغي أن يتضمن

 الحسابات ،والبعض اآلخر يتضمن خالصة موجزة لرأيه الفني .

 3ويمكن إيجاز النواحي الشكلية في تقرير مدقق الحسابات في اآلتي :

  أن يتضمن التقرير تاريخ إعداده ،حتى تتحدد مسؤولية مدقق حسابات ، في العمليات التي تقع بين تاريخ

 تاريخ التقرير ؛خاضعة للمراجعة و امليزانية ال

 املنشأة مع ذكر اسم ق حسابات وكيال عنها ،اعتبار مدقأن يتم توجيه التقرير إلى املنشأة أو املؤسسة ب

 كما هو مسجلة به ؛بدقة ،

  لتي ال تحمل أكثر من معنى واحد اواملصطلحات ،و  الوضوح في اختيار العباراتأن يراع توخي الدقة و

 متعارف عليها بين الجميع ؛و 

  بضرورة التقيد ينبغي أن يتضمن التقرير اإلشارة إلى املستويات املهنية املطالب مدقق الحسابات

 وااللتزام بهــــــا ؛

 مباشر ،لعدم اللبس أو تغير املقصود ة في تقريره بشكل واضح و أن يوضح رأيه في التحفظات املتضمن

 منها ؛

 ليس بمعرفة أحد مندوبيه أو مساعديه ، ق الحسابات على تقريره بشخصه ، و يجب أن يوقع مدق

 كتابة اسمه بالكامل فوق التوقيع .و مدقق حسابات ،و ي سجل املحاسبين ويوضح بجانب التوقيع رقمه ف

 

                                                             
  1 سامي محمد الوقاد ،لؤي محمد الوديان ، تدقيق الحسابات )01( ، مرجع سبق ذكره ، ص 243 

  2 نوال صالح بن عمارة ، املراجعة و الرقابة في املصارف اإلسالمية ، ط03، الجزائر ، دار وائل للنشر ، 2013 ، ص 264 

  3 نفس املرجع السابق ، ص 244 
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 ،وتحـــــــكم هذا التـــــــقرير 
ً
 ال مشافهة

ً
تجدر اإلشارة إلى أن تقرير مدقق الحسابات ينبغي أن يكون مكتوبا

اعتبارات قانونية تتضمنها التشريعات القانونية السارية في الدولة ،واعتبارات مهنية تخرج من الهيئات 

 1ية.املهن

ممارسة يمكن للجنة التدقيق املساهمة بدور فعال في تحسين جودة التقارير املالية للمنشآت عن طريق و 

 2تتعلق تلك األنشطة بما يلي :اح عنها في تقاريرها السنوية ، و اإلفصأنشطة معينة و 

 أ . تدعيم استقالل املراجعين الخارجيين ؛

 املراجعين الداخليين ؛ ب . فحص نظم الرقابة الداخلية والعالقة مع

 ج . فحص التقارير املالية .

 

 : أنواع التقارير اني الفرع الث

 3إن الرأي الذي يتم التعبير عنه في تقرير املراجعة قد يكون واحد من بين األنواع التالية :

 :  تحفظ بدون تقرير املدقق  -1

يستنتج أن القوائم املالية تعطي صورة صادقة  يجب أن يتم التعبير عن رأي غير متحفظ للمدقق عندما             

قد يشير تقرير املدقق املتضمن بقا إلطار محدد للتقرير املالي .)أو تعرض بعدالة كافة النواحي املادية ( ط  وعادلة

ئ املحاسبية أو في طرق تطبيقها وأثرها يتم رأي غير متحفظ أيضا بشكل ضمني إلى أن أي تغيرات في املباد

 اإلفصاح عنها على نحو صحيح في القوائم املالية .تحديدها و 

 :  تقرير املدقق املتضمن رأي متحفظ -2
إن تقرير املدقق املتضمن رأي متحفظ يتم إصداره عندما يستنتج املدقق أن الرأي غير املتحفظ ال                

النطاق ليس ماديا للدرجة التي  يمكن أن يتم التعبير عنه إال أن أثر اختالف أو تعارض مع اإلدارة أو قيد في

تتطلب إصدار رأي عكس ي أو االمتناع عن إبداء الرأي .إن الرأي املتحفظ يجب أن يتم التعبير عندما يتم عرض 

 القوائم املالية بعدالة باستثناء أو فيما عدا آثار األمر الذي يرتبط به التحفظ .

  : تقرير املدقق الذي يتضمن االمتناع عن إبداء الرأي -3

 إن تقرير املدقق الذي يتضمن االمتناع عن إبداء الرأي يجب أن يتم التعبير عنه عندما يكون األثر         

مقنع جدا للدرجة التي معها ال يمكن للمدقق أن يكون قادرا على الحصول املحتمل للقيد في النطاق مادي و 

 على التعبير عن رأي عن القوائم املالية .لذلك فإنه لن يكون قادرا ى دليل إثبات تدقيق كاف ومالئم و عل

   

 األشــــــــــكال التالية صيــــــــــــــــــاغة لنمــــــــــــــاذج تقــــــــــــــرير املدقـــــــــــــــــــــق :و 
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 تحفظبدون : نموذج تقرير ( 4-1)الشكل رقم

 

تطبيقا للمهمة التي كلفت بها من طرف جمعيتكم العامة املنعقدة ب...... يشرفني أن أقدم لكم تقريري حول الحسابات 

 السنوية للنشاط الذي يغطي الفترة من ..... إلى ...... 

 : الشهادةتقرير حول املراقبة و (  1

 قمت بمراقبة الحسابات السنوية ملؤسستكم لهذا النشاط . (أ

 عدم الشرعية اللتين ال تعارضا الشهادة .صريحات حول احتمال عدم الدقة و تمالحظات و 

تندات املوجهة بالحسابات املعطاة في املسومات املتعلقة بالحالة املالية و قمت بالتحقيق حول مصداقية املعل (ب

 ضعت تحت تصرفهم بمناسبة الجمعية العامة .إلى ذوي األسهم وو 

 ة ".معلومات إضافية محتمل" مالحظات و 

 بإمكاني الشهادة بأن الحسابات السنوية كما تظهر ي قمت بها وفقا لتوصيات املهنة ،ج ( نظرا لالجتهادات الت

ي املاض ورة وفية لنتيجة عمليات النشاط ،ذات مصداقية كما أنها تعطي صت ........ لهذا التقرير شرعية و في الصفحا

 في نهاية النشاط .ممتلكات مؤسستكم باإلضافة إلى الحالة املالية و 

 : ( معلومات2

 طبقا للقانون أعلمكم باألمور اآلتية :

 تم في .......

 يوم ......

 اإلمضاء .......

 مرفقة إلى التقرير .السنوية من قبل محافظ الحسابات و : يجب تأشير الحسابات مالحظة 

نسرين حشيش ي ،دور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخلية ،مذكرة  مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة املاستر في العلوم :  املصدر

 dspace.univ-، باالعتماد على: 2011/2012املالية املحاسبية ،تخصص التدقيق املحاسبي ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،

biskra.dz:8080/jspui/handle  ،31ص 
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: نموذج تقرير متحفظ (5-1)كل رقم لشا  

ي حول الحسابات طبقا للمهمة التي كلفت بها من طرف الجمعية العامة املنعقدة بتاريخ ....... يشرفني أن أقدم لكم تقرير 

 السنوية للنشاط املغطي للفترة من ...... إلى ...... 

:  الشهادة( تقرير املراقبة و  1  

الحسابات السنوية ملؤسستكم لهذا النشاط . أ . قمت بمراقبة  

عدم الشرعية املحتملين اللتين ال تعارضا الشهادة "تصريحات حول عدم الدقة و  " مالحظات و  

ندات املوجهة إلى بالحسابات املعطاة في املستومات املتعلقة بالحالة املالية و ب . قمت بالتحقيق حول مصداقية املعل

تحت تصرفهم بمناسبة الجمعية العامة . ذوي األسهم أو التي وضعت  

 " مالحظات ومعلومات إضافية محتملة " .  

 ج . يجب علي أن أبدي تحفظات حول النقاط اآلتية :

مكاني الشهادة أن أقدر أنه بإتي أديتها طبقا لتوصيات املهنة ،تحت التحفظات املشار إليها أعاله و نظرا لالجتهادات ال

ورة وفية تعطي صوصادقة ومصداقية ،و ،منتظمة في الصفحات ....... لهذا التقريرالحسابات السنوية كما هي مقدمة 

ممتلكات مؤسستكم في نهاية النشاط .اط السابق أيضا الحالة املالية و لنتيجة عمليات النش  

:( معلومات  2  

 طبقا للقانون أعلمكم باألمور اآلتية : 

 تم في ......

 يوم .......

 اإلمضاء ......

مرفقة بالتقرير .السنوية من قبل محافظ الحسابات و : يجب تأشير الحسابات  مالحظة  
 32، مرجع سبق ذكره ، ص نسرين حشيش ي ،دور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخلية :  املصدر
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: تقرير االمتناع عن إبداء الرأي  (6-1)الشكل رقم   

 إلى ......

  تقرير عام  

 رفض اإلدالء بالشهادة 

تطبيقا للمهمة التي كلفت بها من طرف جمعيتكم العامة املنعقدة ب .......... يشرفني أن أقدم لكم تقريري حول     

 . إلى .........الحسابات السنوية للنشاط الذي يغطي الفترة : من ......

 : الشهادةتقرير حول املراقبة و 

 قمت بمراقبة حساباتكم السنوية لهذا النشاط و سجلت ما يلي : –أ 

...................................................................................................... 

 املالحظات التالية :أثناء قيامي بعمليات املراقبة قمت بانتقاء 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

كما هي مقدمة في الصفحات .........، لهذا التقرير والتي ال تعطي صورة وفية لنتيجة عمليات النشاط السابق، أيضا 

 .الحالة املالية و ممتلكات شركتكم في نهاية النشاط 

ستندات املوجهة إلى ذوي بالحسابات املعطاة في املومات املتعلقة بالحالة املالية و ب . قمت بالتحقيق حول مصداقية املعل

 وضعت تحت تصرفهم بمناسبة الجمعية العامة .األسهم و 

 ال أستطيع تأكيد مصداقية هذه املعلومات .

 اسم املدقق .........

 في .../.../....

 العنوان ........

 اإلمضاء

 

 

 33، مرجع سبق ذكره ، ص نسرين حشيش ي ،دور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخلية:  املصدر
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  الفرع الثالث : أهمية إعداد تقرير مراجع الحسابات الخارجي

 1تظهر أهمية تقرير مراجع الحسابات في عدة عوامل أهمها :         

تيح للمراجع حيث أن عملية املراجعة تعمله ،ُيعد التقرير خالصة ملا وصل إليه مراجع الحسابات الخارجي في   - 1

هاية على نتائج فرصة التعرف على كافة البيانات و املعلومات املتعلقة بعمليات اإلدارة ، و التي تنعكس في الن

 األعمال و املركز املالي ؛

ملية املراجعة ، نتيجة ي الفني املحايد ملراجع الحسابات الخارجي باعتباره املنتج النهائي لعتزايد الطلب على الرأ -2

العتماد عليها ؛وتحديد درجة امو التقرير من صعوبات في تقييم ودقة املعلومات املقدمة إليهم ،ملا يواجه مستخد  

ن آليات التغذية ود أفعالهم نحوه كآلية ميهمه أن يستفيد من ردو ر وسيلة لتوصيل رأيه للمتعاملين إن التقري -3

 العكسية يمكن أن تفيده في تطوير التقرير إن أمكن ؛

املتعارف عليها في  إن تقرير مراجع الحسابات الخارجي يعتبر املؤشر على مدى التزام اإلدارة باملعايير املحاسبية – 4

 إعداد و نشر القوائم املالية ؛

ملعلومات تنوع رغباتهم مما يستدعي ضرورة إجراء تقييم دقيق لهذه اقرير و تعدد مستخدمي معلومات الت – 5

إعداد التقرير ؛تع باالستقالل عند إبداء الرأي و بواسطة شخص متخصص يتم  

زيادة أهمية املعلومات التي يفحص عنها التقرير عند اتخاذ القرار ؛ – 6  

وبة التي البد من الرجوع إليها لتحديد مسؤولية املراجع ُيعتبر تقرير مراجع الحسابات الخارجي الوثيقة املكت – 7

 اإلهمال ة إلبراز أوجه القصور و املدنية والجنائي

املين املتعصة لألطراف املتهمة كاملساهمين و ومما سبق يتضح أن تقرير املراجع له أهمية بالغة خا               

أنه ُيظهر مدى أهمية للمراجع في حد ذاته خاصة و ه يجدر اإلشارة إلى أن تقرير لاالقتصاديين الخارجيين ،و 

 .نجاحه في إعداده وعرضه مستوفيا للمعايير كأحد املؤشرات الهامة على أدائه ملهمته 
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 خالصة 

لحاجة ماسة إلى بحيث ظهرت افصل إلى التدقيق بصفة عامة والتدقيق الخارجي بصفة خاصة ،تم التطرق في هذا ال      

كما تبين لنا أن املدقق سالمتها ،التحقق من املؤسسات و أنشطة محايد ومستقل يقوم بفحص أعمال و وجود شخص 

أي معرفة هل الحسابات نهي مهمته بإعطاء رأيه حول صدق وشرعية الحسابات مدعم بأدلة وقرائن إثبات ،الخارجي ي

 ، أو ال تعكس الوضعية امل
ً
 ، جزئيا

ً
لكي يصل إلى هذا الرأي عليه جمع قيق ،و الية للمؤسسة موضوع التدتعكس كليا

 املتمثل في الوثائق املالية .يطها ،ومحتوى املنتج النهائي لها و معلومات حول مح

مج عمله ملدقق برنالذلك يعتبر قيام املدقق الخارجي بتقييم نظام الرقابة الداخلية من املهام الرئيسية التي يبدأ بها او 

سوف نتطرق  هذا مااملالية املدققة .و كما أن له دور جوهري يتركز حول توفير الثقة في القوائم داخل املؤسسة ألول مرة ،

 إليه بالتفصيل في الفصل الثاني .
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 تمهيد

دة سواء أمام العمالء ،تكون في تسعى املؤسسة دائما ألن           رين أو الزبائن وحتى تتمكن من وضعية جي  املسي 

وبالكيفية التي تستطيع أن تتفوق أمام منافسيها .وحتى ذلك أصبحت املؤسسة اليوم تهتم بتحسين أدائها 

د فهي تمارس الرقابة في مستوياتها التنظيمية وهذا حتى تضمن األداء الجيد  تستطيع املؤسسة أن تتميز بأداء جي 

لقى عليهما مسؤولية الرقابة وتحسين وتحقيق الفعالية
ُ
 فيها ، ففيما سبق كان مراقب التسيير واملدقق الداخلي ت

في املؤسسة ولكن حاليا وبالنظر إلى التطورات الحديثة التي تشهدها مهنة التدقيق ،فلقد أصبح املدقق الخارجي 

يلعب دورا مهما في تقييم وتحسين األداء وتحقيق فعاليته في املؤسسة وهذا ما سوف نتطرق إليه في هذا الفصل 

 الذي قمنا بتقسيمه إلى ثالث مباحث أساسية :

 ل :  دور التدقيق الخارجي في تقييم نظام الرقابة الداخلية  ؛املبحث األو  -
 املدقق الخارجي في تحسين جودة القوائم املالية ؛املبحث الثاني : دور  -
   املبحث الثالث : مسؤولية املدقق الخارجي في تحقيق فعالية املؤسسة . -
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 املبحث األول : دور التدقيق الخارجي في تقييم نظام الرقابة الداخلية       

الهامة التي يعتمد عليها املدقق الخارجي في أي مؤسسة من النظم الرئيسية و يعتبر نظام الرقابة الداخلية          

بع  منعته من حيث التفصيل أو اإلجمال و في مجال تحديد الخطوات األساسية لبرنامج مراج
 
حيث ما إذا كان سيت

يعتمد ذلك على مدى قوة أو ضعف نظام زئية وتحديد نطاق عمل املراجع و أسلوب املراجعة الكاملة أو الج

 . هذا ما سنتطرق إليه في هذا املبحثية في املؤسسة موضوع التدقيق ،و الرقابة الداخل

  املطلب األول : ماهية نظام الرقابة الداخلية

ــــيةالفرع األول :  ـــ ـــ   مفهوم نظام الرقابة الداخلــــ

وفقا ألحد تعريفات املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين فإن الرقابة الداخلية تشمل تخطيط التنظيم                 

اإلداري باملشروع وكل ما يرتبط به من وسائل وإجراءات تستخدم داخل املشروع للمحافظة على أصوله واختبار 

البيانات املحاسبية به ودرجة االعتماد عليها وتنمية الكفاية في األعمال ،وتشجيع تنفيذ السياسات اإلدارية دقة 

 1املرسومة .

كما أنها تعرف على أنها " أي أعمال تقوم به اإلدارة لتشجيع تحقيق األهداف والغايات املحددة .يتولى نشاط 

افية لتوفير تأكيدات معقولة بأن األهداف والغايات سوف التدقيق الداخلي تخطيط وتنظيم وتوجيه أعمال ك

 2تتحقق ،لذا فإن الرقابة نتيجة حتمية لتخطيط والتنظيم والتوجيه السليم من قبل اإلدارة ". 

ويمكن تعريف الرقابة الداخلية على أنها : " مجموعة السياسات واإلجراءات املتكاملة والتي تضعها إدارة املنشأة 

عن متابعة تنفيذها من خالل العاملين لديها ،وذلك لتوفير تأكيد معقول بتحقيق أهداف املنشأة  وتكون مسؤولة

 3املوضوعة بمعرفة إدارة املنشأة من قبل ".

وكتعريف آخر : "الرقابة الداخلية هي الرقابة التي تنبع من داخل املشروع أو تقوم بها جهات إدارية ،والتي يمكن 

ى حسن استخدام وتوجيه املوارد املادية والبشرية نحو تحقيق األهداف املخططة عن طريقها االطمئنان إل

وتشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق واملقاييس املتبعة في املشروع بهدف حماية األصول وضبط ومراجعة 

 4البيانات املحاسبية للتأكد من دقتها واالعتماد عليه .

 

 

                                                             
  1 محمد أبو هيبة حامد طلبة ، أصول املراجعة ، ط01 ، األردن ، زمزم ناشرون و موزعون ، 2011 ، ص26 . 

  2 خلف عبد هللا الوردات ، دليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية ، ط01 ، األردن ، الوراق للنشر و التوزيع ،2014 ، ص123 . 
3  Réda Khelassi ,L’audit interne Audit opérationnel , 2eme éditions ,L’Algérie ,éditions Houma,2007 ,p71   

ص  ،2014 للنشر والتوزيع ،دار ومكتبة الكندي  ،األردن ،10مصطفى توفيق أبو رقبة ، عبد الهادي أسحق املصري ،تدقيق ومراجعة الحسابات ،ط  4 
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 الفرع الثاني : طبيعة نظام الرقابة الداخلية 

هو كافة السياسات واإلجراءات والضوابط التي تتبناها إدارة املنشأة ملساعدتها قدر اإلمكان في الوصول إلى        

هدفها في ضمان إدارة منظمة وكفؤة للعمل ،واملتضمنة االلتزام بسياسات اإلدارة وحماية األصول ومنع واكتشاف 

والخطأ ودقة واكتمال السجالت املحاسبية وتهيئة معلومات مالية موثوقة في الوقت املناسب .وهي تتكون  الغش

 1مما يلي :

  :  بيئة الرقابة – 1

لرقابة الداخلية وأهميته وتعني املوقف العمومي للمدراء واإلدارة وإدراكهم وأفعالهم املتعلقة بنظام ا                

الرقابة تأثير على فعالية على بعض إجراءات الرقابة وتتضمن العوامل التي تعكس بيئة الرقابة ،ولبيئة للمنشأة

مثل : وظيفة مجلس اإلدارة و اللجان التابعة له ،وفلسفة اإلدارة وأسلوب التشغيل ،والهيكل التنظيمي للمنشأة 

 ونظام الرقابة اإلدارية .

 : نشاطات الرقابة   – 2

لسياسات واإلجراءات التي اعتمدتها اإلدارة إضافة لبيئة الرقابة لغرض تحقيق األهداف الخاصة وتعني تلك ا        

وتتضمن هذه اإلجراءات تقديم التقارير وفحص الدقة الحسابية للسجالت والسيطرة على تطبيقات  باملنشأة

 وبيئة نظم معلومات الحاسوب .

 :  تقييم املخاطر – 3

ة الداخلية املجال لتقييم املخاطر التي تواجهها الشركة سواء من املؤثرات الداخلية أو تفسح أنظمة الرقاب         

املؤثرات الخارجية .كما يعتبر وضع أهداف ثابتة وواضحة للشركة شرطا أساسيا لتقييم املخاطر ذات العالقة 

اطر فإنه من الضروري واملرتبطة بتحقيق األهداف املحددة في خطط األداء طويلة األجل .ولحظة تحديد املخ

تحليلها للتعرف على أثرها املمكن وذلك من حيث أهميتها وتقدير احتمال حدوثها وكيفية إدارتها والخطوات 

 الواجب القيام بها .

 :  املعلومات واالتصاالت – 4

وإطار زمني  يجب تسجيل املعلومات وإيصالها إلى اإلدارة وإلى آخرين يحتاجونها داخل الشركة وذلك بشكل        

 يساعدهم على القيام بالرقابة الداخلية واملسؤوليات األخرى .وحتى تستطيع الشركة أن تعمل وتراقب عملياتها ،

عليها أن تقوم باتصاالت مالئمة يمكن الثقة بها وفي الوقت املناسب وذلك فيما يتعلق باألحداث الداخلية 

نه يكون فعاال عندما يشمل تدفق املعلومات من األعلى إلى واألحداث الخارجية .أما فيما يتعلق باالتصال فإ

األسفل أو العكس أو بشكل أفقي إضافة إلى قيام اإلدارة بالتأكد من وجود اتصال مناسب مع جهات أخرى 

                                                             
-ص، 2009، دار الراية للنشر والتوزيع  األردن ، ،01ط التدقيق والرقابة الداخلية في بيئة نظم املعلومات املحاسبية ، عطا هللا أحمد سويلم الحسبان ، 1 

  57-56ص
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خارجية قد يكون لها أثر في تحقيق الشركة ألهدافها عالوة على حاجة اإلدارة الفعالة لتقنية املعلومات الهامة 

 تحسن واتصال مهم وموثوق به ومستمر لهذه املعلومات . لتحقيق

 : مراقبة النظام – 5

عمل مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية على تقييم نوعية األداء في فترة زمنية ما ،وتضمن أن نتائج التدقيق ت

عمليات املراقبة واملراجعة األخرى تم معالجتها مباشرة .ويجب تصميم أنظمة لرقابة الداخلية لضمان استمرار 

   1كجزء من العمليات الداخلية .

  الفرع الثالث : أهداف الرقابة الداخلية

 2مما تقدم يتضح أن أهداف الرقابة الداخلية تطورت وأصبحت تهدف إلى تحقيق ما يلي :     

 حماية أصول املنشأة من السرقة واالختالس والتالعب ؛ –أ 

للبيانات املحاسبية بما يكفل سالمة املعلومات والتقارير التي يتم إعدادها ضمان تحقيق الدقة الحسابية  –ب 

 داخل املنشأة ؛

 ضمان صحة وسالمة نظم التخطيط والرقابة وتقييم وتنمية الكفاية اإلنتاجية والكفاءة اإلدارية ؛ –ج 

 هداف املحددة ،ضمان تحقيق السير حسب السياسات اإلدارية وتنفيذ القرارات املرتبطة بتحقيق األ  –د

  وضمان توفير املعلومات املالئمة التي تمكن من اتخاذ القرارات الرشيدة .

 3إمكانية االعتماد  على التقارير والقوائم املالية . -ه 

يتضح من أهداف الرقابة الداخلية باملفهوم الحديث ، أنها تغطي كافة جوانب التنظيم ونشاطاته            

فيم يتعلق بالنظام املحاسبي ،وإنما االهتمام بالنظام اإلداري والوظائف املرتبطة به .وبذلك الداخلية،ليس فقط 

أصبحت الرقابة الداخلية بمثابة الوسيلة الفعالة ،التي تمكن من توفير املعلومات املالئمة ،والحماية الالزمة 

التابعة لها ،ومن ثم املساعدة في اتخاذ لكافة األصول ،وتقييم أداء كافة املستويات اإلدارية ومراكز املسئولة 

 4.القرارات املشتقة من أهداف املنشأة

 

 

 

                                                             
  1عطا هللا أحمد سويلم الحسبان ،التدقيق والرقابة الداخلية في بيئة نظم املعلومات املحاسبية ،مرجع سبق ذكره ،ص-ص 58-57

  2 محمد فضل مسعد ، خالد راغب الخطيب ، دراسة متعمقة في تدقيق الحسابات ، مرجع سبق ذكره ، ص-ص 194-193 

  3 ثناء علي القباني ، نادر شعبان السواح ،املراجعة الداخلية في ظل التشغيل اإللكتروني ، د ط ، اإلسكندرية  ، الدار الجامعية ،2006 ،ص122

  4 محمد فضل مسعد ، خالد راغب الخطيب ، دراسة متعمقة في تدقيق الحسابات ، مرجع سبق ذكره ،ص194
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  الفرع الرابع : أنواع الرقابة الداخلية

 1من خالل التعاريف السابقة لهذا النظام يمكننا تحديد ثالث أنواع من املراقبة الداخلية :       

 :  الرقابة اإلدارية – 1

على خطة التنظيم والوسائل واإلجراءات املختصة بصفة أساسية لتحقيق أكبر كفاءة إنتاجية وتشتمل                

ممكنة وضمان تحقيق السياسات اإلدارية ،إذ تشتمل هذه الرقابة على كل ما هو إداري ،سواء كانت برامج تدريب 

رير اإلدارة على الجودة ،وإلى طرق التحليل اإلحصائي ودراسة حركة املنشأة عبر مختلف املراحل ،تقا العاملين ،

 غير ذلك من أشكال الرقابة .

  :  الرقابة املحاسبية – 2

وتشتمل على خطة التنظيم والوسائل واإلجراءات املختصة بصفة أساسية باملحافظة على أصول املنشأة              

املحاسبية ويتحقق ذلك عن طريق تصميم ومدى االعتماد على البيانات املحاسبية املسجلة بالدفاتر والسجالت 

 نظام فعال ألنظمة الضبط الداخلي وتوفير جهاز كفء للقيام بعمليات املراجعة الداخلية .

ونستنتج من مدلول كل نوع من نوعي الرقابة اإلدارية والرقابة املحاسبية ،أنها تعتمد على البيانات املحاسبية 

ة الداخلية هو ضمان صحة البيانات التي ستتخذ أساسا للحكم على اإلحصائية حيث أن الغرض األصلي للرقاب

مدى صحة األداء من ناحية ،وعلى النتائج التي تظهرها القوائم املحاسبية ،وكذلك املركز املالي إلى جانب حماية 

 املمتلكات .

 : الضبط الداخلي – 3

ة والتي تؤدي إلى أن عمل أي موظف يتم إكماله هو أنظمة الضبط والرقابة على العمليات اليومية للمنشأ          

والتحقق من صحته من قبل موظف آخر ،حيث أن ذلك يؤدي إلى اكتشاف األخطاء والغش بسهولة ،وهو إجراء 

رقابي يتبع في أداء األعمال الكتابية حيث أن العمل يقسم بين األفراد وتحدد مسؤولياتهم والعملية بكاملها ال 

  2.الختالس أو سوء االستعمال،ويهدف إلى حماية أموال وممتلكات املشروع من السرقة أو ايقوم بها شخص واحد 

 

 

 

 

                                                             
  1 عبد الفتاح محمد الصحن ، أصول املراجعة الداخلية و الخارجية ، دون طبعة، اإلسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، 1989 ، ص 34 

  2نفس املرجع السابق ، ص-ص35-34 
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 من طرف املدقق الخارجي املطلب الثاني : دراسة نظام الرقابة الداخلية 

  الفرع األول : أهمية نظام الرقابة الداخلية بالنسبة للمراجع الخارجي

بمعنى أن تلك املسؤولية تقع على نظام الرقابة الداخلية للمنشأة ،إن املراجع الخارجي غير مسئول عن وضع       

 1اإلدارة ،وبغض النظر عن مدى جودة نظام الرقابة الداخلية فعادة ما يكون لها أثر جوهري على عملية املراجعة.

حيث أن التقارير التي يرفعها املراجع الخارجي إلدارة ، ة أهمية كبيرة للمراجع الخارجيتمثل الرقابة الداخلي

املشروع سواء كانت هذه التقارير مالية أو انتقادية أو مصححة لإلجراءات املتبعة تفيد املراجع الخارجي في حالة 

 السماح له من جانب اإلدارة باإلطالع عليها في تكوين فكرة سليمة عن مدى قوة نظم الرقابة الداخلية و مدى

 فاعليتها .

تدعيم نظام الرقابة يؤديان عمل و ما لها من تأثير في تحسين طرق الدارة مستقلة للمراجعة الداخلية و إن وجود إ

لجميع  إلى اطمئنان مراجع الحسابات الخارجي الذي أصبح من املتعذر عليه القيام بمراجعة تفصيلية كاملة

يخفض اختباراته اعتمادا على أعمال املراجع الداخلي لزيادة  بالتالي أصبحعمليات املثبة بالدفاتر والسجالت ،و 

به ثغرات توسع لرقابة الداخلية املطبق فعال ،وكلما كان النظام املطبق ضعيفا و اطمئنانه على مدى سالمة نظام ا

 بالعكس .اجع الخارجي في نطاق اختباراته و املر 

لجرد خاصة في حالة وجود عدة رجي في عمليات اكذلك تتضح أهمية الرقابة الداخلية بالنسبة للمدقق الخا

لهذا فهو يعتمد في جراء الجرد فيها في وقت واحد ،و ، فال يستطيع املدقق الخارجي زيارة جميع الفروع أو إفروع

ها بعمليات الجرد وأنها تقدم له إقرار بقياماخلية التي تقوم بهذه املهمة ،و ذلك على دقة أعمال إدارة املراجعة الد

 2دقيقة من جهة اإلجراءات و النتائج .صحيحة و 

م ومما سبق نجد أن أهمية نظام الرقابة الداخلية بالنسبة للمدقق الخارجي ترجع بصفة خاصة إلى أنه يقو 

ختبارية ،وليس بمراجعة شاملة مما يجعل من املهم وجود نظام سليم ودقيق للرقابة الداخلية حتى ابمراجعة 

سلوب العينات لكل نوع من أنواع العمليات ،ونظرا لهذه األهمية لنظام الرقابة الداخلية يستطيع أن يعتمد على أ

بالنسبة للمراجع الخارجي ،فإنه يقوم باختبارات لكفاءة النظام كنقطة بداية للمراجعة امليدانية ،فيشمل 

القوة والثغرات  تقويمها دراسة املقومات للنظم املوجودة ومدى كفايتها ،وتحديد مواطن الضعف ومواطن

 .املوجودة 

كما يجب التأكيد من مطابقة التنفيذ الفعلي للنظام مع النظام املوضوع ،وتحديد مجالت االنحراف ومسبباتها ، 

وإذا أوضحت هذه االختبارات أن النظام موثوق به وعملي إلى حد كبير ،فاملراجع الخارجي هنا يعتمد عليه لوضع 

 نا ظهرت ضرورة فحص ودراسة نظام الرقابة الداخلية بغرض :سجالت مالية يعتد بها ،ومن ه

 

                                                             
  1 أمين السيد أحمد لطفي ، ممارسات املراجعة في ضوء املقاييس املرجعية ، ط01 ، اإلسكندرية ، الدار الجامعية ، 2010 ، ص174

  2  نوال صالح بن عمارة ، املراجعة و الرقابة في املصارف اإلسالمية ، مرجع سبق ذكره ، ص-ص 207-206 
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 تحديد مدى الثقة بالنظام ؛ -

 تحديد مدى أو نطاق إجراءات املراجعة الالحقة ؛ -

تشكيل قواعد لتقارير نظام الرقابة الداخلية والتوصيات التي تقدم للعميل لتحسين نظام املراجعة  -

 تقدم في تقرير منفصل عن تقرير املراجع الخارجي . الداخلية لديه ،مع مالحظة أن هذه التوصيات

 ويجدر اإلشارة أن ضعف نظام الرقابة الداخلية يترتب عليه إهماله وعدم االعتداد به من قبل املراجع الخارجي ،

بل أحيانا ال يستطيع املراجع أن يذكر ما إذا كانت كل العمليات أو اإلجراءات قد انعكست على السجالت 

أم ال ،ومن املهم أن يتأكد املراجع الخارجي من أن نظام الرقابة الداخلية يطبق فعال ،فمن املمكن أن املحاسبية 

يكون قد وضع طبقا لألسس والقواعد العلمية واألساليب الفنية ،ثم يكون هناك في تطبيقه أخطاء أو قصور مما 

البد للمراجع الخارجي من دراية وفحص وتقويم يجعله معيبا إلى حد عدم االعتداد به كليا أو جزئيا ،ومن هنا كان 

    1نظام الرقابة الداخلية .

 الفرع الثاني : العناصر التي يهتم بها املدقق الخارجي عند تقييم الرقابة الداخلية 

يقوم املدقق الخارجي بفحص عناصر مختلفة للرقابة الداخلية أهمها الخطة التنظيمية ،فإذا كانت              

ام مستقلة تنظيميا ،فإن هذه الحقيقة تساهم كثيرا في تحديد الرقابة الداخلية ،وسيحدد املدقق الخارجي األقس

من خالل إجراءات التدقيق ما إذا كانت األقسام مستقلة فعال في أدائها ،وما إذا كان هناك فصل مناسب 

ة يقوم املدقق الخارجي باختبار مدى للوظائف ،ولتحديد درجة االعتماد على سياسات وإجراءات املنشأة املختلف

مالئمة السياسات واملعلومات املكتوبة التي يحصل عليها .وتكون تلك املراجعة هامة وبصفة خاصة في الحاالت 

التي يكون للمشروع فيها عمليات ذات انتشار مكاني واسع ،ومع ذلك فإنه كأساس لتوسيع أو تحديد إجراءاته 

ن يحدد فعالية جميع السياسات واإلجراءات املنفذة سواء كانت مكتوبة أم غير ينبغي على املدقق الخارجي أ

  2مكتوبة .

ومن األمور الهامة في إطار بين كل من املدقق الخارجي واملدقق الداخلي ضرورة قيام املدقق الخارجي بصفة 

ييم هذه يركز املدقق مستمرة بتقييم الرقابة الداخلية ليحقق أقص ى استفادة ممكنة منه ،وخالل مرحة التق

 3على العناصر التالية: 

 تقييم اإلمكانيات والكفاءات والجهود املتوفرة في إدارة الرقابة الداخلية من حيث العدد والخبرة والنوعية؛ – 1

 تقييم سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية ونظام التدريب واإلشراف على املدققين الداخليين ؛ –2

 األنشطة والعمليات التي تدخل في نطاق عمل الرقابة الداخلية وبصفة خاصة ما يلي :فحص ومراجعة  –3

 نطاق وطبيعة اإلجراءات والفحوص التي يقوم بها املدقق الخارجي ؛ 

                                                             
  1 نوال صالح بن عمارة ،املراجعة والرقابة في املصارف اإلسالمية ،مرجع سبق ذكره ، ص208 

  2 خلف عبد هللا الوردات ، دليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية ، ط01 ، األردن ، الوراق للنشر و التوزيع ،2014 ، ص 329 

  3 محمد السيد السرايا  ، أصول و قواعد املراجعة والتدقيق الشامل ، مرجع سبق ذكره ، 267
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 فحص برنامج الرقابة الداخلية ؛ 

 طبيعة ومحتويات الدليل املنهي لعناصر الرقابة الداخلية وخاصة أوراق العمل املتوفرة ؛ 

 جابية ؛الرقابة الداخلية السلبية أو اال  نتائج 

 نوعية القرارات التي تتخذها اإلدارة بناء على هذه النتائج ؛ 

 . نوعية التقارير التي يقدمها املدقق الداخلي 

تقييم درجة االستقاللية التي يتمتع بها املدقق الداخلي مع األخذ في االعتبار املستوى اإلداري التابع له وأثر  – 4

 لى استخدام وتدريب وترقية املدققين الداخليين .ذلك ع

إن درجة اعتماد املدقق الخارجي على عمليات الرقابة الداخلية تتوقف على عوامل وعناصر معينة من أهمها  – 5

 ما يلي :

 عدد املدققين الداخلين ؛ 

 طبيعة ودرجة مؤهالتهم العلمية ؛ 

 مدى عمق واتساع ودقة إجراءات الرقابة الداخلية ؛ 

 درجة املوضوعية واالستقاللية التي يتمتع بها املدققين الداخليين ؛ 

 . 1درجة خبرتهم في مجال العمل 

 الفرع الثالث : مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية 

يمكن أن يقوم مدقق الحسابات بدراسة وفحص نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة محل الفحص من خالل      

 2الخطوات التالية :

 الخطوة األولى : فهم هيكل نظام الرقابة الداخلية 

يجب على مدقق الحسابات أن يحقق املعرفة الكافية عن نظام الرقابة الداخلية )النظام املحاسبي وأساليب        

الرقابة( عن طريق االستفسار من األشخاص في املستويات املختلفة داخل املؤسسة ،وكذلك الرجوع إلى 

التي توصف نظام الرقابة الداخلية ،والوظائف للحصول على فهم كاف لهيكل نظام الرقابة الداخلية املستندات 

 يستطيع مدقق الحسابات استخدام العديد من األساليب مثل قوائم االستقصاء ،خرائط التدفق و غيرها .

يرغب املدقق االعتماد عليها في  تهدف عملية التقييم املبدئي لنظام الرقابة الداخلية إلى تحديد النواحي التي   

 عملية التوقف ،وقد يقرر عدم االعتماد على بعض العناصر في نظام الرقابة الداخلية ألسباب معينة منها :

 التصميم غير محكم مما يترتب عليه عدم االطمئنان ودقة البيانات املحاسبية ؛ -

                                                             
  1 محمد السيد سرايا  ،أصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشامل ،مرجع سبق ذكره ، ص268 . 

قدمة ضمن متطلبات نيل شهادة مذكرة تخرج مسامية سداوي ، دور املدقق الخارجي في تقييم املخاطر و تحسين نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة ،  2

  42، ص 2014/2015، جامعة عبد الحميد بن باديس ،  ، مستغانمماستر أكاديمي 
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ا يترتب عليه تجاوز الجهد للوفر إن ذلك يتطلب مجهود أكبر عند القيام باالختبارات والفحص مم -

 املتحقق.

 الخطوة الثانية : تحديد مخاطر الرقابة 

يمكن ملدقق الحسابات أن يقوم بذلك عن طريق مواطن الضعف والقوة ويجب تسجيلها وتوثيقها وضمها    

ميت ألوراق التدقيق ،كذلك يجب أن توثق مواطن الضعف والقوة فيما يسمى بأوراق تدقيق الجسر ،وقد س

بذلك ألنها تربط نتائج تقييم النظام باإلجراءات الالحقة للتدقيق ،وعلى املدقق تقدير املخاطر املالزمة على 

 مستوى البيانات املالية .

 الخطوة الثالثة : اختبارات االلتزام

،وأن تهدف هذه الخطوة للتحقق من أن أساليب الرقابة في املؤسسة تطبق بنفس الطريقة التي وضعت بها    

املوظفين في املؤسسة ملتزمون بتطبيق إجراءات وأساليب الرقابة ،ويجب على اإلدارة أن تحث املوظفين على 

االلتزام بهذه اإلجراءات واألساليب عن طريق تدريبهم وأداء املهام املخصصة لكل واحدة منهم ،لكي يكون على علم 

 تام بمسؤولياته وما هو املطلوب منه .

 1تهتم اختبارات االلتزام بالدرجة األولى بثالثة عوامل من أساليب الرقابة وهي كاآلتي :   

تكرار القيام بإجراءات الرقابة الضرورية ،قبل أن يتقرر االعتماد على أساليب الرقابة الداخلية ومن ثم  –أ 

دما ،ومن أمثلة االختبارات االلتزام تخفيض اختبارات التحقق يجب أن يكون قد تم االلتزام باإلجراءات املعدة مق

 فحص عينة من صور فواتير البيع للتأكد من أن كال منها قد وقعت بما يفيد اعتماد االئتمان .

جودة تنفيذ إجراءات الرقابة حتى مع تنفيذ إجراء الرقابة ،فقد يكون من الضروري انجازه بطريقة معينة  –ب 

ار جودة إجراءات الرقابة ،على سبيل املثال بمناقشة االئتمان عن ألنها هي الطريقة الصحيحة ،ويمكن اختي

 املعايير التي استخدمها عند اعتماد املبيعات اآلجلة وفحص تفاصيل املستندات .

األفراد الذين يقومون بإجراء الرقابة ،يجب أن يكون الشخص املسئول عن إجراء الرقابة مستقبال عن  -ج 

إلى عمله وذلك لتصبح الرقابة فعالة ،ويتحقق ذلك عن طريق الفصل بين الواجبات الوظائف التي ال يجوز ضمها 

يومية  مثال على ذلك ،هو تقسيم الواجبات بين تداول املتحصالت النقدية وتسجيل العمليات في دفتر

فراد وأستاذ مساعد حسابات العمالء ،ويمكن اختبار التوقيعات على املستندات لتحديد األ  املقبوضات النقدية

الذين أنجزوا اإلجراء املعين ،باإلضافة إلى تشجيع اإلدارة على االلتزام بمتطلبات نظام الرقابة الداخلية إال أنه 

ويمكن  يجب على مدقق الحسابات التحقق من جدية تطبيق النظام للتأكد من صحة االلتزام بهذه اإلجراءات ،

                                                             
  1سامية سداوي  ،دور املدقق الخارجي في تقييم املخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة ، مرجع سبق ذكره ، ص-ص43-42  
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ة املؤيدة بمستندات عن طريق أخذ عينة من هذه املستندات ملدقق الحسابات اختبار االلتزام بإجراءات الرقاب

 1بواسطة الطرق اإلحصائية ومن املمكن أن تكون خطوات اختبار االلتزام بإجراءات الرقابة على النحو التالي :

 أن يتم تحديد أهداف التدقيق ؛ -

 أن يتم تعريف وتحديد مجتمع الدراسة ؛ -

 رافات عنها ؛أن يحدد الصفات املراد اختبارها واالنح -

 أن يتم تحديد حجم العينة ،  -

 أن يقوم باختيار العينة ؛ -

 أن يتم فحص إجراءات الرقابة ؛ -

 أن يتم تقييم أدلة اإلثبات . -

 الفرع الرابع : دور املدقق الخارجي في تقييم نظام الرقابة الداخلية 

اية وفعالية الرقابة الداخلية وهو األساس إن نقطة البداية التي ينطلق منها عمل املدقق الخارجي هي تقويم كف      

الذي يبني عليه برنامج التدقيق في تحديد نسبة االختبارات والعينات وعليه كلما زاد اعتماد املدقق على أسلوبه في 

الحصول على أدلة وقرائن اإلثبات وعلى حجم العينة املختارة ، وكلما كان ضعيف كلما سعى املدقق إلى زيادة 

املختارة ، ألن هدفه بصورة رئيسية تقديم رأي في البيانات املالية بصورة عامة ، كما أن فحوص  حجم العينة

 2اختباراته تتجه إلى تحقيق هذه الغاية .

 3أصدر معهد املحاسبين رأيه في هذا على النحو التالي :

ومقاييس الرقابة  بخصوص الرقابة اإلدارية : فاملدقق الخارجي ال يعتبر مسؤوال عن فحص وتقييم وسائل

اإلدارية ألنه يهدف لتحقيق أكبر كفاية إنتاجية وضمان لتنفيذ السياسات اإلدارية حسب الخطة املرسومة ومثل 

هذا النظام ال يؤثر على املدقق ولكن إذا اتضح أن للرقابة اإلدارية أي تأشير على مجال عمله يجب عندها دراسة 

 وتقييم ذلك الفرع .

حاسبية : فاملدقق الخارجي يعتبر مسؤوال عن فحص وتقييم هذا الفرع مسؤولية كاملة ألنها بخصوص الرقابة امل

ذات صلة وثيقة بعمل املدقق بخصوص فحص وتقييم أنظمة الضبط الداخلي .فاملدقق مسؤوال عن هذا الفرع 

على املدقق التقليل ألن هذا الفرع يهدف لحماية أصول املشروع ضد أي اختالس أو تالعب وهناك أراء ترى لزاما 

 .من احتمال الغش واالختالس فيها 

 

 

                                                             
  1 سامية سداوي ،دور املدقق الخارجي في تقييم املخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة ،مرجع سبق ذكره ،ص43

  2 خلف عبد هللا الوردات  ،التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق ،ط01 ،األردن ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،2006 ،ص143 
  3 زهير الحدرب ، علم تدقيق الحسابات ، مرجع سبق ذكره ، ص-ص 140-139  
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 املدقق الخارجي في تحسين جودة القوائم املالية دور  : اني املبحث الث

تعتبر الغاية األساسية من إعداد ونشر القوائم املالية هو تزويد مستخدمي تلك القوائم بمعلومات تكون        

،كما أنها تعتبر الوسيلة الرئيسية التي يتم من خاللها توصيل مفيدة لهم في عملية اتخاذ القرارات االقتصادية 

الية بمعلومات ضرورية تتصف بالثقة والوقتية املعلومات إلى األطراف الخارجية وبالتالي تزودهم القوائم امل

 )الوقت املناسب( واملالئمة ألغراض  التقرير املالي واملساعدة في اتخاذ القرارات الرشيدة .

ـــاملطلب األول : ماهي ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــة القوائم املـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  الية ـــ

ــــالفرع األول : تعريف الق ــ ـــ ـــوائم املـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   اليةـــ

تعتبر القوائم املالية العناصر األساسية التي تقدم من خاللها حوصلة نشاط املؤسسة في شكل وثائق شاملة        

 تقدم في نهاية كل دورة محاسبية .

إعداد القوائم الختامية في نهاية كل من خالل النظام املحاسبي الجديد للمؤسسات ،فإن كل مؤسسة مجبرة على 

 1دورة محاسبية ، تضم الكشوف التالية :

 امليزانية ؛ -

 حسابات النتائج ؛ -

 جدول تدفقات الخزينة ؛ -

 جدول تغيرات األموال الخاصة ؛ -

 الجداول امللحقة واإليضاحات . -

رض بصفة وفية الوضعية املالية كما يمكن تعريف القوائم املالية على أنها : تلك الكشوف املالية التي يجب أن تع

( أشهر من 04للكيان ونجاعته وكل تغير يطرأ على حالته املالية ،كما تضبط تحت مسؤولية وتعد في أجل أقصاه )

تاريخ إقفال السنة املالية املحاسبية ،توفر الكشوف املالية للمعلومات تسمح بإجراء مقارنات مع السنة املالية 

 2إلى إلزامية عرض الكشوف املالية بالعملة الوطنية .السابقة ،وتجدر اإلشارة 

 

 

 

 

                                                             
  78،ص 2009شعيب شنوف ،محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية ،دون طبعة ، الجزائر ،المكتبة الشركة الجزائرية بوداود ،  1 

عة وسيلة بوخالفة ،دور المدقق الخارجي في تحسين جودة القوائم المالية ،مذكرة مقدمة الكتمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، ورقلة  ،جام 2 

  03،ص 2012/2013قاصدي مرباح ،
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 الفرع الثاني : خصائص القوائم املالية 

 1من  أهم الخصائص التي تتميز بها القوائم املالية نذكر ما يلي :       

معقول يعني إمكانية فهمها بشكل مباشر من قبل قراء القوائم بافتراض أن لديهم مستوى :  القابلية للفهم  – 1

 من الثقافة في مجال األعمال والنشاطات االقتصادية واملحاسبية .

تكون املعلومات مالئمة عندما تفيد في اتخاذ القرارات لدى قراء القوائم املالية ومساعدتهم في  املالئمة :  – 2

 تقييم األحداث املتعلقة باملؤسسة سواء كانت أحداث ماضية أو حاضرة أو مستقبلية .

وثوقية : ويقصد بها خلو القوائم املالية من األخطاء الهامة والتحيز وتوفير إمكانية االعتماد عليها امل – 3

كمعلومات صادقة تعرض نتائج املحاسبة عن العمليات وتقديمها طبقا لجوهرها وحقيقتها االقتصادية وأن تكون 

التأكد من خالل ممارسة سياسة الحيطة التحيز ،وتتخذ اإلجراءات الضرورية في حاالت عدم  محايدة وخالية من

 والحذر وعرض املعلومات بشكل كامل ضمن حدود األهمية النسبية والتكلفة .

القابلية للمقارنة :ويقصد بها جعل قراء القوائم املالية قادرين على إجراء املقارنات املختلفة باالعتماد على القوائم  – 4

 املالية ،وذلك بناءا على أسس ثابتة في عملية قياس وعرض األثر املالي لألحداث االقتصادية .

دمة في القياس وفي إعداد القوائم املالية واإلفصاح عن اإلفصاح : ويكون اإلفصاح عن السياسات املحاسبية املستخ – 5

 أثر التغير في تلك السياسات وإظهار القوائم املالية للفترات السابقة .

 الفرع الثالث : أهداف القوائم املالية 

كوحدة  ئم املالية للشركة أو للمجموعة من عدد من القوائم التي يتم إعدادها عن إدارة املنشأةتتكون القوا      

واحدة بهدف توفير صورة عن املركز املالي للمنشأة ونتائج أعمالها وتدفقاتها املالية والتغير في حقوق ملكيتها حيث 

تعرض تلك القوائم أرصدة حسابات املنشأة ) حيث يتم تجميعها وتبويبها على نحو مالئم في امليزانية العمومية 

لنقدية وقائمة التغير في حقوق امللكية ( باإلضافة إلى قائمة وحساب األرباح والخسائر وقائمة التدفقات ا

بالسياسات واإليضاحات املتممة األسس التي بناءا عليها يتم إعداد تلك القوائم املالية .ويتعين على املراجع أن 

ا املالي أم يكون ويعبر عن رأيه عما إذا كانت القوائم املالية تعطي صورة حقيقية وعادلة عن أمور الشركة وأدائه

ال، ولتحقيق ذلك يقوم املراجع بأداء اختبارات التحقق األساسية تلك االختبارات تهدف إلى فحص أهمية وأساس 

 2أرصدة القوائم املالية .

 

                                                             
داخل المؤسسة ، مذكرة مقدمة بوبكر عميروش ،دور المدقق الخارجي في تقييم المخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية لعمليات المخزون  1 

 باالعتماد على : 135،ص 2010/2011سطيف ،جامعة فرحات عباس ، ،ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العلوم التجارية 

www.univ-setif.dz/images/facultes/SEG/2011/boubakeramirouche.pdf 

  2 أمين السيد أحمد لطفي ، ممارسات املراجعة في ضوء املقاييس املرجعية ، مرجع سبق ذكره ، ص217 
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إن الهدف من القوائم املالية ذات الغرض العام هو توفير بيانات مالية عن املركز املالي للمنشأة وعن نتيجة       

أعمالها والتدفق النقدي لديها ،وبحيث تكون البيانات التي تحتويها القوائم املالية مفيدة في اتخاذ القرارات 

 الية .االقتصادية لشريحة عريضة من مستخدمي القوائم امل

وتهدف القوائم املالية الى تقديم معلومات حول املركز املالي ،ونتائج األعمال من ربح أو خسارة والتدفقات النقدية 

للمنشأة ،بحيث تكون مفيدة لقاعدة عريضة من املستخدمين في عملية اتخاذ القرارات االقتصادية ،ولقد حدد 

 1ئم املالية على النحو التالي :( مكونات القوا1املعيار املحاسبي الدولي رقم )

 امليزانية العمومية ؛    -أ 

 قائمة الدخل ؛   -ب

ظهر إما :   -ج 
ُ
 قائمة ت

 كافة التغيرات في حقوق امللكية ؛ -

التغيرات في حقوق امللكية باستثناء العمليات مع أصحاب املنشأة سواء بزيادة أو بتخفيض رأس املال أو  -

 توزيعات األرباح ؛

 التدفقات النقدية ؛قائمة  -

 السياسات املحاسبية واإليضاحات التفسيرية . -

والقوائم املالية هي عرض هيكلي للمركز املالي للمنشأة وأدائها خالل فترة معينة . وتهدف القوائم املالية إلى توفير 

لف فئات مستخدمي معلومات حول نتيجة أداء املنشأة ومركزها املالي وتدفقاتها النقدية بحيث تكون مالئمة ملخت

 تلك القوائم التخاذ القرارات االقتصادية الرشيدة .

 2وحتى تحقق القوائم املالية هذه األهداف فيجب أن تتضمن ما يلي :

 األصول ؛ -

 االلتزامات ؛ -

 حقوق امللكية ؛ -

 الدخل واملصاريف بما ذلك املكاسب والخسائر ؛ -

 التغيرات األخرى في حقوق امللكية ؛ -

 ة .التدفقات النقدي -

                                                             
شر، محمد أبو نصار ، جمعة حميدات ،معايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية الجوانب النظرية والعملية ،دون طبعة ،األردن ،دار وائل للن 1 

  06، ص 2008

  2 نفس المرجع السابق ،ص-ص 22-21 
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باإلضافة إلى البيانات أعاله يطلب من الشركة توفير املالحظات واإليضاحات التفسيرية والسياسات املحاسبية      

التي من شأنها أن تساعد مستخدمي القوائم املالية على التنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية للمنشأة وتوقيتها 

 ودرجة التأكد من تحققها .

 قيق ومراجعة القوائم املاليةاملطلب الثاني : تد

  الفرع األول : مراجعة القوائم املالية 

يتم إجراء مراجعة القوائم املالية للتحقق من أن القوائم املالية ككل ) املعلومات التي يتم التحقق منها ( تم          

إجراء مراجعة للقوائم املالية  رغم ذلك فإن من املعتادحاسبية املقبولة قبوال عاما ،و إعدادها طبقا للمبادئ امل

( التي الدخل وقائمة التدفقات النقدية واإليضاحات املتممةقائمة و تتضمن القوائم املالية قائمة املركز املالي ،)

 تم إعدادها بواسطة استخدام األساس النقدي أو أي أساس آخر مناسب .

دئ املحاسبية املقبولة قبوال عاما ، ُيجري املراجعون لتحديد ما إذا كانت القوائم املالية تم إعدادها طبقا للمباو 

االختبارات املالئمة لتحديد ما إذا كانت القوائم املالية تتضمن أخطاء هامة أو تحريف ) مغاالة أو نقص ( لبعض 

 يجب على املراجع أن يقوم مدى عدالة عرض القوائم املالية من وجهة نظر شمولية تتسعبنود القوائم املالية . و 

عمل فيها لتشمل العمليات الحسابية ،وفهم وطبيعة الصناعة التي تعمل بها املنشأة ،والبيئة التشغيلية التي ت

عدالة ء ، وكذلك إستراتيجية املنشأة وتحليلها ، وبيان ما إذا كانت تؤثر على صدق و العمالوعالقتها مع املوردين و 

على معلومات موثوق بها هي قيام مراجع مستقل بإجراء عملية والطريقة األكثر شيوعا للحصول  1القوائم املالية .

مراجعة للقوائم املالية . وتستخدم املعلومات املالية التي تمت مراجعتها كأساس في اتخاذ القرارات على افتراض 

عة في الواقع تقوم الجمعية العمومية للمساهمين أو لجان املراجوأن املعلومات كاملة و دقيقة وغير متحيزة .

إذا تم ائم املالية يمكن الوثوق بها ،و بالتعاقد مع املراجعين لتوفير تأكيد ملستخدمي القوائم املالية من أن القو 

أن القوائم املالية غير صحيحة فإن املراجع قد يساءل قانونيا بواسطة مستخدمي  –في وقت الحق  –اكتشاف 

 2املراجعون مسئولية قانونية عن أعمالهم .القوائم املالية و/أو اإلدارة ، أو بمعنى آخر يتحمل 

 الفرع الثاني : خطوات عملية مراجعة القوائم املالية 

يتم إعداد تقرير املراجعة بهدف إعالم مستخدمي القوائم املالية بنتائج عملية املراجعة هو آخر مراحل             

، إال أن كل تقارير املراجعة تتفق في أنها توضح  املراجعة . وعلى الرغم من اختالف تقارير املراجعة في طبيعتها

درجة التوافق بين املعلومات و املعايير املوضوعة للحكم على املعلومات . و قد تكون تقارير املراجعة مكتوبة كما 

هو الحال عند إعداد تقارير مراجعة القوائم املالية ، و قد تكون تقارير املراجعة شفهية كما هو الحال عند 

 3جعة كفاءة األقسام الداخلية في منشأة ما .مرا

                                                             
  1 حاتم محمد الشيشني  ، أساسيات املراجعة مدخل معاصر، ط01 ، مصر ، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع ، 2007 ، ص24 

  2 نفس املرجع السابق ، ص 15 

  3 حاتم محمد الشيشني  ،أساسيات املراجعة مدخل معاصر ، مرجع سبق ذكره ، ص 18 
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 الشكل التالي يوضح خطوات عملية مراجعة القوائم املالية :و 

 يةخطوات عملية مراجعة القوائم املال: ( 7-2)الشكل رقم

  شخص فني محايد                               جمع وتقويم أدلة اإلثبات

   

 

 

  أو املحددة مقدمااملعايير املوضوعة                                                        املعلومات                              
 تحديد مدى توافق              

 

 التقرير عن النتائج                                                                      

  

 18، مرجع سبق ذكره ، ص  أساسيات املراجعة مدخل معاصر: حاتم محمد الشيشني ،  املصدر

 

  الفرع الثالث : أهداف مراجعة القوائم املالية 

تهدف عملية مراجعة القوائم املالية إلى ما عده املراجع من إبداء رأي محايد حول القوائم املالية ، ما إذا         

 1كانت قد أعدت وفقا ملعايير املحاسبة املحلية والقوانين واألنظمة ذات العالقة املطبقة في الدولة .

 2قدم يتضح لنا أهداف مراجعة القوائم املالية كاآلتي :ومما ت

إن هدف مراجعة القوائم املالية هو تمكين مراقب الحسابات من إبداء الرأي الفني املحايد فيما إذا كانت  –أ 

 القوائم املالية قد أعدت ، في كافة جوانبها الهامة ، طبقا إلطار إعداد التقارير املالية املطبق ؛

تعتبر مراجعة القوائم املالية مهمة من مهام التأكيد املنهي وتطبيق معايير املراجعة الدولية في سياق مراجعة  –ب 

القوائم املالية وتحتوي هذه املعايير على املبادئ األساسية واإلجراءات الضرورية باإلضافة إلى اإلرشادات ذات 

 الصلة حتى يتم تطبيقها في عملية املراجعة .

 مسؤولية مراجع الحسابات الخارجي حول القوائم املالية  الرابع : الفرع 

                                                             
  1 نوال صالح بن عمارة ، املراجعة والرقابة في املصارف اإلسالمية ، مرجع سبق ذكره ، ص 243 

  46، ص 2013،دار التعليم الجامعي، ، سكندريةاإل  ،عبد الوهاب نصر علي ، شحاتة السيد شحاتة ، معايير املراجعة الدولية والتأكيد املنهي ،دون طبعة  2

،  االستفسارات -

 املستندات،....غيرها
 املراجع

الي املالية ) قائمة املركز املالقوائم 

قائمة التدفقات وقائمة الدخل و 

 النقدية (

وال عامااملبادئ املحاسبية املقبولة قب  

عتقرير املراج  
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يحتاج املدقق الخارجي قبل قيامه بمراجعة القوائم املالية بغرض إبداء الرأي في مدى عدالتها وصدقها واتفاقها      

مع معايير املحاسبة الدولية إلى فهم كامل لهيكل الرقابة الداخلية املطبق بالشركة قبل أن يقرر قبوله ملهمة 

يحتاج إلى تقييم مدى إمكانية اعتماده على هيكل الرقابة  املراجعة ،أو أيضا في حالة قبوله ملهمة املراجعة فإنه

 1الداخلية املطبقة في الشركة والذي من خالله يتم إعداد القوائم املالية 

بعدما يتعرف املدقق على أنواع القوائم املالية فإنه يتعين عليه أن يصمم للتوصل إلى تأكيد مناسب الكتشاف     

هوم األهمية النسبية في القوائم املالية كما يجب على املراجع أن يخطط ويؤدي التحريفات الجوهرية في ضوء مف

املراجعة من خالل سلوك يتسم بالشك املنهي في كافة إعداد القوائم املالية ،فال يجب عليه أن يفترض عدم أمانة 

 اإلدارة ولكنه يجب أن يأخذ في اعتباره احتمال عدم أمانتها .

ملراجعة جميع أوجه نشاط املؤسسة وإلعداد املالحظات حول القوائم املالية محل وضرورة أن تغطى أعمال ا

  2املراجعة على املراجع :

مما إذا كانت البيانات املوجودة في السجالت املحاسبية أو أية مصادر أخرى هي بيانات يمكن التأكد  -

 االعتماد عليها وكافية إلعداد القوائم املالية ؛

قلت سليمة إلى تلك القوائم املالية . التأكد مما إذا كانت -
ُ
 هذه املعلومات والبيانات قد ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 في تحقيق فعالية املؤسسة  الخارجي دققاملمسؤولية : الثالث  املبحث

دقق الخارجي دائما لتحقيق أهداف املؤسسة على املدى الطويل من خالل قيامه بمهام تتمحور يعمل امل         

إضافة قيمة مضافة للمؤسسة موضوع التدقيق ،وهذا ما يعطي املزيد من الثقة على القوائم املالية ، أساسا على 

                                                             
  1 عبد الوهاب نصر علي ، شحاتة السيد شحاتة ،الرقابة واملراجعة الداخلية الحديثة ،دون طبعة ، اإل سكندرية ، الدار الجامعية ، 2005 ، ص135 

ه، عميروش بوبكر ،دور المدقق الخارجي في تقييم المخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية لعمليات المخزون داخل المؤسسة ،مرجع سبق ذكر 2
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وهذا ما يؤدي إلى تحقيق فعالية املؤسسة والتقدم السريع في أدائها مقابل منافسيها ،وهذا ما سوف نتطرق إليه 

 في هذا املبحث .

 املطلب األول : الفعالية واملفاهيم املتداخلة معها 

  الفرع األول : مفهوم الفعالية

تعرف الفعالية على أنها : "مدى مساهمة األداء الذي يتم القيام به لتحقيق هدف محدد مسبقا بمعنى           

النتيجة نقطة النهاية املراد  إمكانية الوصول إلى األهداف و النتائج املرجوة ،باعتبار أن الهدف هو النتيجة و

الوصول إليها في وقت محدد وبمواصفات معينة لذلك لكي تتمكن املؤسسة من تحقيق أهدافها يجب أن تكون 

  1هذه األهداف محددة بشكل دقيق وواضح ."

 2كما تعرف " الفعالية هي مدى تحقيق األهداف املسطرة مقارنة باألهداف املحققة " 

ى أنها " مقياس لقدرة املؤسسة على تحقيق األهداف في اآلجال الطويلة من خالل هذه وهناك من يعرفها عل

التعاريف نستنتج أن مفهوم الفعالية مرتبط بأهداف املؤسسة ومن ثم تحقيق أهداف املؤسسة يعني تحقق 

مفهوم الفعالية ، ولكن األهداف تختلف من فرد آلخر ومن وظيفة ألخرى ومن مؤسسة ألخرى وهذا ما يجعل 

الفعالية يختلف من مؤسسة ألخرى فهنالك من يعتبر أن مقياس اإلنتاجية هو املعيار املعبر عن الفعالية وهنالك 

 3من يعتبر أن تحقيق األرباح " املردودية املالية " هو املقياس املعبر عن اإلنتاجية .

ف ،االحتفاظ بنفسها ونموها ،أي مدى وتعرف الفعالية كنظام بأنها :"مدى استعداد املؤسسة على البقاء ،التكي

نجاح املؤسسة في تحقيق األهداف التي قامت من أجلها والتي تشمل األهداف طويلة األجل ،متوسطة األجل 

 4واألهداف قصيرة األجل ".

 

 

 الفرع الثاني : املفاهيم املتداخلة مع مفهوم الفعالية 

 5الفعالية ، و التي توضح كما يلي :هنالك جملة من املفاهيم املتقاربة مع مفهوم 

 :  األداء – 1

                                                             
جامعة عبد ،  ، مستغانم أكاديمي خيرة حاج عثمان ، فعالية التسيير في املؤسسة االقتصادية ، مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاستر  1

  . 40، ص  2012/2013الحميد ابن باديس ، 

  2 عبد الرزاق بن حبيب ، اقتصاد و تسيير املؤسسة ،دون طبعة ، الجزائر ، ديوان املطبوعات الجامعية ، 2002 ، ص103 

  3 خيرة حاج عثمان ، فعالية التسيير في املؤسسة االقتصادية ،ص41

  4 نفس املرجع السابق ،ص41

  5 خيرة حاج عثمان ، فعالية التسيير في املؤسسة االقتصادية ، مرجع سبق ذكره ص41 
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بمعنى إعطاء األبعاد الكاملة لش يء ،أما على مستوى التسيير فيقصد به انجاز العمل املطلوب على الوجه          

املرغوب لذلك فهو عموما ينطبق على العنصر البشري في العملية اإلنتاجية الذي يتولى عملية انجاز املهام 

ة إليه وفق الطريقة التي يتبعها لتنفيذ توجيهات اإلدارة ،ومدى تطابق ما تم انجازه مع املعايير و املقاييس املوكل

املحددة واملتعلقة بالكمية والنوعية والزمن هذا من جهة و من جهة أخرى فإن ذلك يعني مدى حماس ورغبة 

القول أن أداء العامل يتوقف على القدرة  العامل في أداء عمله وكذا تعامله مع زمالئه ورؤسائه ومنه يمكن

 والرغبة بمعنى املعرفة في انجاز العمل ودوافع الفرد لذلك.

 :  الكفاءة – 2

يار أفضلها الذي يقلل التكاليف اختتعبر عن االستخدام العقالني والرشيد واملفاضلة بين البدائل و                 

بمعنى أداء العمل بأفضل ملي معين للوصول إلى هدف معين ،عيكون ذلك باختيار أسلوب ويعظم العائد ،و 

الفعالية ، فاألول يهتم بكيفية ا نالحظ اختالف ما بين الكفاءة و وهن، لوقتاث التكلفة والربحية و طريقة من حي

 ين مستوى املباعة تحسبحية أو زيادة الكميات املنتجة و بلوغ النهاية ،فإذا كانت الفعالية يقصد بها تحقيق الر 

 التكاليف واملعلومات لتحقيق ذلك .اإلنتاجية و 

 :  كفاءة األداء – 3

يعني تقييم األداء لغرض تحديد الكفاءة التي تم انجاز األعمال و املهام املحددة ، كما يعني هذا املفهوم                 

ية بصورة فعالة ورشيدة تحديد مستوى معين من األداء املرغوب تحقيقه و الذي يضمن انجاز العمليات اإلنتاج

 ،أي الناجع في إمكانيات املؤسسة املالية واملادية والبشرية بما يضمن أداء أفضل في كل املحيط .

 :  اإلنتاجية – 4

 اإلنتاجية هي مقياس التقدم التقني ، وتعرف نظريا بأنها العالقة ما بين اإلنتاج وعناصر اإلنتاج ، بمعنى               

 الكميات الالزمة من عناصر اإلنتاج أو املدخالت .ين كمية املخرجات و العالقة ما ب

 

 

 الفرع الثالث : خصائص الفعالية 

  1و من أهمها العناصر التالية :   

 :  التداخل – 1

بالرغم من وجود قدر من التداخل بين فعالية القائد و العامل و الجماعة و املؤسسة إال أنه يجب               

التفرقة بينهم فقد يكون الفرد فعاال إال أن املؤسسة تعوق فعاليته و قد يكون في الجماعة الفاعلة أفراد ليسوا 

                                                             
  1 خيرة حاج عثمان ، فعالية التسيير في املؤسسة االقتصادية ، مرجع سبق ذكره ، ص 41
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ا ألن أن تتعارض فيحول ذلك دون كذلك و الوضع األمثل هو الذي تنسق فيه وجهة فعالية تلك العناصر مع

 تحقيق أهداف املؤسسة مما يقلل من فعاليتها .

  النسبية : – 2

نقومها من خالله ، فبناء األهرامات املصرية مثال يعد عالمة  الذي باملنظور  نسبية الفعالية و مدى تأثرها            

تعاملنا مع اإلنجاز كمعيار للفعالية أما حين  بارزة على مستوى التقدم و هو مؤشر لفعالية النظم أن ذاك إذا

 ننظر إلى التضحيات الجسيمة الت ي دفعوها سنضطر إلى إعادة النظر في ذلك الحكم .

  تفاعل معايير الفعالية :  – 3

بعضها معايير الفعالية تتفاعل فيما بينها و تتبادل التأثير فيما بينها و ينعكس ذلك في عدة صور كان يضعف          

البعض اآلخر أو يقويه و قد تنظم معا في هيئة سلسلة متعددة الحلقات حيث يكون بعضها سببا ملا عليه أو 

 نتيجة ملا سبقه .

 املطلب الثاني : دور التدقيق الخارجي في تحقيق فعالية األداء في املؤسسة 

  الفرع األول : تحقيق فعالية املؤسسة

ابة جرس اإلنذار املبكر للمؤسسات ،كونه يهتم ببيان االنحرافات املالية أو اإلدارية يعتبر التدقيق الخارجي بمث     

وذلك من خالل تطبيق قواعد العناية بكل إتقان وموضوعية ، وتدقيق حسابات املؤسسة وتدقيق أنظمتها املالية 

الخلل في إدارة واإلدارية والتحقيق من موجوداتها ،فهذا سوف يؤدي ال محالة إلى كشف مواطن الضعف و 

املؤسسة في الوقت املناسب والقيام بوضع الطرق املثلي ملعالجته قبل انتشاره ،وهذا يبين أن بتطبيق التدقيق 

الخارجي سوف يكون هناك مزيدا من الرقابة للحد من الغش والتزوير .يتمثل النهج التقليدي للتدفق في إعطاء 

ائم املالية ، وهذا يعني من خالل قيام املدقق الخارجي بالتأكيد من الضمان والطمأنينة ملستخدمي البيانات والقو 

 1 مدى التزام إدارة املؤسسة بإفصاح املحاسبي في القوائم املالية .

فهذه األخيرة تعتبر الوسيلة الرئيسة إلبالغ املستخدمين الخارجين باملعلومات املالية األساسية لتقويم أداء 

القرارات املتعلقة بها . وينطوي تقويم أداء املؤسسة من قبل مستخدمي القوائم املالية مؤسسة معينة ، واتخاذ 

  2على ثالثة مقارنات أساسية كاآلتي :

 مقارنة أداء املؤسسة في الفترة الجارية بأداء املؤسسات املماثلة ؛ -

 ات السابقة ؛مقارنة أداء املؤسسة بين الفترة املحاسبية الجارية بأدائها في الفترة أو الفتر  -

 مقارنة أداء املؤسسة بحجم وطبيعة املوارد االقتصادية املتاحة لها ،واألحداث والظروف التي تؤثر عليها . -

                                                             
مستغانم ،جامعة  رفاس أمحمد رياض ،أثر تقارير املدقق الخارجي في تحسين أداء املؤسسة ،مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاستر ، 1 

   141،ص 2014/2015 ، عبد الحميد ابن باديس

  2 رفاس أمحمد رياض ،أثر تقارير املدقق الخارجي في تحسين أداء املؤسسة ، مرجع سبق ذكره ،ص 142 
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مع نهاية القرن العشرين امليالدي اتجهت مكاتب التدقيق الكبرى نحو تطوير نوعية وطبيعة خدماتها ، بحيث 

العميل ، وهو ما أطلق عليه بالجيل الرابع للتدقيق .تأثير هذا  أصبح التركيز على القيمة املضافة التي يحصل عليها

 ،يد من الثقة على القوائم املاليةالنهج الحديث شمل توسيع نطاق وظيفة التدقيق التقليدي من مجرد إضفاء مز 

ووظيفته األساسية وأدوار ومسؤوليات املدققين والتزاماتهم أمام مختلف األطراف املستفيدة من خدماتهم 

حيث يحاول التدقيق الحديث تفادي الوقوع في الخطأ أو العيب في النهج التقليدي للتدقيق والذي يتمثل في ،

إن تحقيق متطلبات  عدم مقدرته على توفير مشورة بناءة تحسن من عمليات وأداء املؤسسة محل التدقيق .

تم خاللها توسيع نطاق هدف  طالبي الخدمة استدعى قيام مكاتب التدقيق الكبرى بتطوير منهجيات حديثة

عملية تدقيق الحسابات ومخرجاتها ودور املدقق وطبيعة وإجراءات عمله .وبشكل عام تشمل أهداف النهج 

  1الحديث لتدقيق الحسابات على اإلجراءات التالية :

إليها وتقييم تحليل استراتجيات املؤسسة محل التدقيق وفهم طبيعة البيئة التي تعمل بها والصناعة التي تنتمي  -

 قدرتها على تحقيق األهداف اإلستراتيجية ؛

تحليل األنشطة األساسية التي تزاولها املؤسسة محل التدقيق وتقييم مدى ارتباط وانسجام هذه األنشطة  -

 باستراتجيات واألهداف املحددة ؛

 تقييم املخاطر التي تتعرض إليها املؤسسة محل التدقيق وردود فعل اإلدارة تجاهها ؛ -

قياس النشاط للمؤسسة موضوع التدقيق والحصول على أدلة إضافية لتكوين رأي حول مصداقية القوائم  -

املالية وتقييم قدرة املؤسسة على استمرار في ضوء التحليل و املقارنة مع بيانات املؤسسات األخرى التي تمارس 

 نفس النشاط ؛

حديدها وحصرها خالل املراحل األربعة السابقة بهدف إيجاد وتقديم الحلول املالئمة ومواطن الضعف التي تم ت -

 تطوير نوعية وفاعلية األداء املستقبلي للمؤسسة .

ويالحظ أن هذا األسلوب يضع احتياجات إدارة املؤسسة محل التدقيق في املقام األول ويقدم طريقة تركز على اعتبار        

إلدارة خاصة وأنها موجهة ع نتائج التدقيق تعكس احتياجات اوبالتالي تستطي التدقيق أداة لتحسين أداء اإلدارة ،

، من هنا  ،بمعنى أن املدقق أصبح يشارك اإلدارة في إحداث تطور بأداء املؤسسة التي يقوم بتدقيق حساباتهالخدمتها

اتخاذ  وإنما امتد في أصبح املدققين غير مقيدين بأدوارهم التقليدية في تدقيق الحسابات و فحص السجالت فقط ،

 2القرارات الهامة والجوهرية .

 الفرع الثاني : كيفية تحقيق فعالية األداء من طرف املدقق الخارجي 

املالية أو نحرافات ال املبكر للمؤسسات ،كونه يهتم ببيان ابمثابة جرس اإلنذار يعتبر التدقيق الخارجي      

اإلدارية، وذلك من خالل تطبيق قواعد العناية املهنية بكل إتقان وموضوعية ،وتدقيق حسابات املؤسسة 

وتدقيق أنظمتها املالية واإلدارية والتحقق من موجوداتها ،فهذا سوف يؤدي ال محالة  إلى كشف مواطن الضعف 

                                                             
  1 نفس املرجع السابق ، ص-ص144-143

  2 أمحمد رياض رفاس،أثر تقارير املدقق الخارجي في تحسين أداء املؤسسة ،مرجع سبق ذكره ، ص144 
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الطرق املثلى ملعالجته قبل انتشاره ،وهذا يبين أن  والخلل في إدارة املؤسسة في الوقت املناسب والقيام بوضع

 بتطبيق التدقيق الخارجي سوف يكون هناك مزيدا من الرقابة ومزيدا من الحد من الغش والتزوير .

يتمثل النهج التقليدي للتدقيق في إعطاء الضمان والطمأنينة ملستخدمي البيانات والقوائم املالية ،وهذا من 

خارجي بالتأكيد من مدى التزام إدارة املؤسسة باإلفصاح املحاسبي في القوائم املالية .فهذه خالل قيام املدقق ال

األخيرة تعتبر الوسيلة الرئيسية إلبالغ املستخدمين الخارجيين باملعلومات املالية األساسية لتقويم أداء مؤسسة 

قبل مستخدمي القوائم املالية على ثالثة  معينة ،واتخاذ القرارات املتعلقة بها .وينطوي تقويم أداء املؤسسة من

 1مقارنات أساسية كاآلتي :

 مقارنة أداء املؤسسة في الفترة الجارية بأداء املؤسسات املماثلة ؛ 

 مقارنة أداء املؤسسة مابين الفترة املحاسبية الجارية بأدائها في الفترة أو الفترات السابقة ؛ 

 بيعة املوارد االقتصادية املتاحة لها ،واألحداث والظروف التي مقارنة أداء املؤسسة بالنسبة إلى حجم وط

 تؤثر عليها .

 2الحديث لتدقيق الحسابات على اإلجراءات التالية : وبشكل عام تشمل أهداف املفهوم 

  تحليل استراتجيات املؤسسة محل التدقيق وفهم طبيعة البيئة التي تعمل بها والصناع التي تنتمي إليها

 قدرتها على تحقيق األهداف اإلستراتيجية ؛وتقييم 

  تحليل األنشطة األساسية التي تزاولها املؤسسة محل التدقيق وتقييم مدى ارتباط وانسجام هدف

 األنشطة باالستراتجيات واألهداف املحددة ؛

 تقييم مخاطر التي تتعرض لها املؤسسة وردود فعل اإلدارة تجاهها ؛ 

 إضافة لتكوين رأي حول مصداقية محل التدقيق وحصول على أدلة  قياس النشاط التجاري للمؤسسة،

القوائم املالية وتقييم قدرة املؤسسة على االستمرار في ضوء التحليل واملقارنة مع بيانات املؤسسات 

 األخرى التي تمارس نفس النشاط ؛

 الل املراحل إيجاد تقديم الحلول املالئمة للمشاكل ومواطن الضعف التي تم تحديدها وحصرها خ

 األربعة السابقة بهدف تطوير نوعية وفعالية األداء املستقبلي للمؤسسة .

ويالحظ أن هذا األسلوب يضع احتياجات إدارة املؤسسة محل التدقيق في املقام األول ويقدم طريقة تركز على 

اعتبار التدقيق أداة لتحسين أداء املؤسسة ،وبالتالي تستطيع نتائج التدقيق أن تعكس احتياجات املؤسسة 

ؤسسة في إحداث تطور بأداء املؤسسة التي أن املدقق أصبح يشارك إدارة املخاصة وأنها موجهة لخدمتها ،بمعنى 

يقوم بتدقيق حساباتها ،من هنا أصبح املدققين غير مقيدين بأدوارهم التقليدية في تدقيق الحسابات وفحص 

السجالت فقط ،وإنما امتد عملهم ليشمل املشاركة في تقييم أداء وعمل املؤسسة محل التدقيق ،وإمداد اإلدارة 

 لتي تساعدها في اتخاذ القرارات الهامة والجوهرية .باملعلومات والبيانات ا

                                                             
 ى فعالية املؤسسة االقتصادية ،مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي ،مستغانم ،سلطانة بوبكر ،تأثير التدقيق الخارجي عل 1

 85،ص 2014/2015جامعة عبد الحميد بن باديس ، 

  2 نفس المرجع السابق ،ص87



لمؤسسةني                       مساهمة التدقيق الخارجي في التأثير على فعالية االفصل الثا  
 

56 
   

وبالرغم من صعوبة التعرف على تفاصيل إجراءات عملية تدقيق الحسابات باعتبارها من املعلومات السرية 

الخاصة بكل مكتب منهي ،إال أن الدراسات واإلصدارات املحدودة بهذا الخصوص تشير إلى أن تدقيق الحسابات 

األساس ي صر على تقييم النظم واملخاطر وتنفيذ برنامج التدقيق األساس ي ،ولم يعد التركيز لم يعد عملية تقت

للمدقق ينصب على جمع أدلة اإلثبات من مصادرها التقليدية بهدف تدعيم رأيه النهائي عن العملية ،ولم تعد 

واالختبارات التفصيلية األساسيات التقليدية لعملية التخطيط واستخدام العينات في تنفيذ إجراءات الفحص 

تشكل نفس درجة األهمية التي كانت عليه في السابق ،فالتدقيق اآلن أصبح يعتمد بشكل كبير على تقييم فاعلية 

استراتجيات وفكر اإلدارة ومالئمة األنشطة األساسية التي تعتمدها مقارنة باملنافسين ،باإلضافة إلى تقييم النظم 

 1ئم املحاسبية .واملخاطر وفحص السجالت والقوا

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة 

بعد أن تعرضنا في هذا الفصل إلى الدور الجوهري الذي يلعبه املدقق الخارجي في املؤسسة واملتمثل أساسا في        

دراسته وتقييمه لنظام الرقابة الداخلية وتمكينه من إبداء رأيه الفني املحايد حول القوائم املالية ،فيما إذا كانت 

برنامج عمله حول املؤسسة املدقق الخارجي الذي يبنى عليه تعبر عن مدى عدالتها وصدقها ، وهو األساس 

والحصول على فهم أفضل ألهداف واستراتجيات موضوع التدقيق ،ومن خالل معرفته الشاملة باملؤسسة 

،حيث يجب على املدقق أن ينفق وقتا أطول لفهم عمل هذه املؤسسة ،ووسائل وأنشطة املؤسسة محل التدقيق 

طبقة وطبيعة السوق وعالقاتها مع املنافسين وغير ذلك من القضايا التي تواجهها اإلدارة ،ألن الرقابة الداخلية امل

هذه املعرفة تعطي فريق عمل التدقيق فرصة إضافة القيمة بشكل حقيقي ،ويصبح املدقق عندها في وضع 

وير أداء  املؤسسة أفضل ليس فقط إلبداء رأيه عن القوائم املالية وإنما أيضا لتقديم نصائح من شأنها تط

 مستقبال .

  
                                                             

  1 سلطانة بوبكر ،تأثير التدقيق الخارجي على فعالية املؤسسة االقتصادية ،مرجع سبق ذكره ،ص-ص89-88
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 تمهيد :

من خالل قيامنا بالدراسة امليدانية واجهتنا صعوبات كثيرة كعدم إجراء مقابلة مباشرة مع املدقق الخارجي         

وإسقاطها على من بعض الدراسات لهذا قمنا ببعض االقتباسات ،  الذي تتعامل معه املؤسسة محل تربصنا

محافظة الحسابات والدور الذي يلعبه املدقق  ساعدنا في التعرف على مهنة محل تربصنا ،وهذا ماواقع املؤسسة 

من خالل تقييمه لنظام الرقابة الداخلية وكذا فحص الحسابات والسجالت املحاسبية في املؤسسة الخارجي 

 بهدف التحقق من مدى مصداقيتها وسالمتها من أية انحرافات أو تزوير .

طريقة عمل املدقق الخارجي وكيفية إعداد  سوف نتطرق إليه في هذا الفصل من خالل التعرف على وهذا ما 

. بحيث من طرف املؤسسة القوائم املالية وتقييمه لنظام الرقابة الداخلية من أجل تحقيق األهداف املسطرة 

 وهي كالتالي :أساسية قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثالث مباحث 

 بمستغانم ؛ GAOفرع  ORAVIOاملبحث األول : تقديم مؤسسة  -

 الثاني : منهجية إنجاز مهمة املدقق الخارجي في املؤسسة ؛املبحث  -

  .املبحث الثالث : محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات  -
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  GAOفرع  ORAVIOتقديم مؤسسة املبحث األول : 

ــــا  ـــ ـــ ــ   املطلب األول : نشأة املؤسسة وتطورهــــ

 االثني والثالثين املورثة عن العهد االستعماري واملوزعة عبر الوطن .الديوان الوطني القومي يعتبر من الوحدات 

مت من طرف الديوان الق MAKALAمن طرف الشركة االسبانية " 1952تم تأسيس هذه الوحدة سنة  ومي " ورم 

هذا تحت إشراف وزارة الفالحة و الصيد البحري بشكل مؤسسة عمومية ذات و  1969-4-4ألغذية األنعام ب 

نتاجي ألغذية األنعام مركزها الرئيس ي الجزائر العاصمة .مرت هذه املؤسسة بعدة تحوالت نتيجة نشاط إ

صبحت مؤسسة ذات تسيير ال دج حيث أ 7.000.000.000اإلصالحات االقتصادية ذات رأس مال إجمالي قدر ب 

هذه  حيث كانت ORACوOREVIو ORAVIOحيث أدمجت فيها املؤسسات الثالث  ONABسميت ب مركزي و 

دمجهم ليصبحوا شركة و منظمة واحدة تحت قيادتها حيث  ONABإفالس فقررت كات في حالة انهيار و الشر 

ذا كان كله بتاريخ همن رأس مال و  %20الشركات الثالث األخرى ساهمت ب باملائة و  80اهمت برأس مال قدره س

 حولت :و  1998ماي 

ORAVIO  إلىGAO  تقع في ناحية الغرب .و 

OREVI  إلىGAE  تقع ناحية الشرق .و 

ORAC  حولت إلىGAC  تقع هذه األخرى في الوسط . و 

 ( ONABكل هذه النواحي تتعامل مع املديرية املركزية ) الشركة القابضة : و 

 الذي أنشأ بو  ORAVIO-GAOمحل الدراسة هي مجمع تربية الدواجن للغرب  UABالوحدة 

  703.000.000ارتفع إلى و دج  7.000.000.000رأس مال قدره ب 19-01-1998
ً
دج مقرها مستغانم وتوظف حاليا

 عامل . 144

املتواجدة بصالمندر، مستغانم  ORAVIOاملديرية تابعة للمؤسسة األم يقتصر عمل الوحدة على اإلنتاج والبيع و 

اج منتوج معين أو في إنتكذا املصدرة لألوامر شرفة عليها كما أنها املسؤولة واملتحكمة باألسعار و تعتبر السلطة املو 

 معالجة أي طوارئ كما أنها تتحمل نتيجة السنة .ولة عن سير الوحدة محل الدراسة و هي مسؤ و  تغييره 

،سيدي بلعباس ،تيارت،  تضم سبع وحدات فرعية : وهران ،مستغانم ،تلمسانهذه الوحدة تنتمي إلى الغرب و 

يكون مع بعضها البعض وهذا لسد حاجاتها اكز لتربية الدواجن بشكل شركات والتعامل ستة مر البيض ،و 

 التبادل املشترك للمواد األولية .الضرورية و 
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  املطلب الثاني : الهيكل التنظيمي للمؤسسة

 يم : تعريف التنظ

يمكن تعيين الجهات املعينة الذي يجب أن تعمل املؤسسة ضمنه و هو يشكل اإلطار تعني كلم التنظيم التجديد و 

 به فيما يلي :

 السياسات .ملساعدون : مهامهم وضع األهداف و ااملدير العام و 

رؤساء اإلدارة و املصالح : وظيفتهم تنحصر ضمن تطبيق تلك القرارات الخاصة بإنجاز األهداف و السياسات 

 املسطرة .

 الهيكل التنظيمي : 

سيلة لإلعالم الداخلي هو مخطط يمثل مجموع هياكل املؤسسة املوجودة بين مختلف املصالح كما أنه أحسن و 

ألنه يقوم بترتيب وضعية كل عامل في املؤسسة و يبين معظم املهام املؤداة من طرف املصالح واألشخاص فهو 

 في املؤسسة و ي
ً
 السهولة .متاز بسرعة التنفيذ و بالبساطة و يلعب دورا هاما

أمانة املدير ومراقب امليزانية و لح الهيكل الخاص بالوحدة : تحتوي املديرية العامة للوحدة على مراقب املصا

 تتفرع بدورها إلى مصالح كما هو مبين في الهيكل التالي :تكون هذه األخيرة من ستة دوائر و وت
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 : الهيكل التنظيمي للمؤسسة  (8-3)الشكل رقم 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املعلومات املقدمة من طرف رئيس مصلحة املالية واملحاسبة : من إعداد الطالبة باالعتماد على :  املصدر

 

 

 

 

 

 

 املديرية 

ةمراقب امليزاني األمانة العامة  مراقب املصالح  

ير دائرة تسي

 املخزون

ن دائرة التموي

النقلو   

دائرة 

 االستغالل

 دائرة مراقبة

 النوعية

اإلدارة 

 العامة

ة دائرة املالي

املحاسبةو   

 األمن

مصلحة 

اإلنتاج 

يةواملواد األول  

مصلحة 

 التموين

مصلحة 

 اإلنتاج

د مراقبة املوا

 األولية

تسيير 

املوارد 

 البشرية

مصلحة 

املحاسبة 

 العامة

مصلحة 

 قطع الغيار

مصلحة 

 النقل

املصلحة 

 التجارية

ات مراقبة املنتج

 التامة

مصلحة 

 الخدمات

ة مصلحة املالي

 وامليزانية

 مصلحة

الصيانة   

 مصلحة

الصيانة   

مصلحة 

 محاسبة املادة
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 املطلب الثالث : الدراسة النظرية للدوائر 

 تحتوي على مصلحتين هما  دائرة تسيير املخزون : 

 :  مصلحة اإلنتاج التام و املواد األوليةأ . 

قمح ، الها من طرف املؤسسة مثل : الذرى ،في هذه األخيرة جميع املواد التي تم شرائمخازن املواد األولية : تخزن 

عند اقتراب نفاذ أو نفاذ هذه املواد تقوم مصلحة التخزين بإعداد طلب لشراء الكمية الالزمة و  الصوجا ... إلخ 

 وتقوم مصلحة التموين بشراء الكمية املطلوبة .

 طن من الصوجا . 7000طن من الذرى و 1000ؤسسة عن ة : ال يقل مخزون األمان في هذه املمالحظــــــــــــــــــــــــــ

األبقار ،وتقوم هذه املصلحة ة املتمثلة في األغذية للدواجن و مخازن املواد التامة : تخزن فيها املنتجات التام

 
ً
تسلم نسخة عداد وصل الخروج و على طلب من املصلحة التجارية ،وهذا مع إ بإخراج املنتجات تامة الصنع بناءا

 مصلحة التخزين .املواد ،مصلحة التوزيع و  محاسبةلكل من مصلحة املحاسبة العامة ، منه

عند الحاجة إليها قطع الغيار بمستحقات املؤسسة ،و : تقوم هذه املصلحة بتخزين  مصلحة قطع الغيارب . 

 ترسل إذن طلب إلى املصلحة التجارية .

 تتفرغ إلى ثالث مصالح :: و  قلدائرة التموين و الن 

يقصد بها تغطية حاجات املؤسسة من املواد األولية في حالة نقصها ،فيحرر طلب من أ . مصلحة التموين : و 

رئيس املصلحة بشراء املادة الالزمة ،حيث يكون مقيد هذا الطلب بالكمية والنوعية الالزمة من املادة املراد 

 شرائها.

نقل املادة األولية لك ،و تتكفل هذه املصلحة بنقل املنتجات التامة إلى الزبائن في حين طلبوا ذب . مصلحة النقل : 

 من املوردين .

 املحافظة عليها الستخدامها أقص ى مدة ممكنة .انة : دورها صيانة وسائل النقل ،و ج . مصلحة الصي

 كل مصلحة مرتبطة باألخرى : تتكون من ثالث مصالح ،و  دائرة االستغالل: 

حسب الكمية والنوعية املطلوبة من دواجن ،أ . مصلحة اإلنتاج : تصنع في هذه املصلحة أغذية لألنعام وال

 الزبائن .
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كلما كان نقص في املادة األولية قامت املصلحة بإرسال طلب ملصلحة تسيير املخازن تعتن عن نقصها  -

 دة األولية .لتلبي هذه املصلحة األخيرة طلبها وتسدد حاجاتها بشرائها للما

تأخذ من الزبون الشيك وإذن طلب وتسلمه وصل ب . املصلحة التجارية : وظيفتها بيع املنتجات التامة حيث 

ل كل املعلومات الخاصة بالزبون ،والنوع املراد حيث يتوجه الزبون إلى مصلحة اإلنتاج ويتم تسجيالسحب ،

إذن إلخراج فتسلمه هذه األخيرة وصل تسليم و  ونوبعدها يتوجه إلى مصلحة تسيير املخز شرائه مع الكمية ،

تمُده بدورها الفاتورة شرط أن تحتوي اإلخراج إلى املصلحة التجارية و  ليسلم وصلالتي قام بشرائها ، املشتريات

 تقدم نسخة عنها إلى املحاسبة العامة قصد تسجيلها .مات الخاصة باملنتوج املشترى ،و على كل املعلو 

املحركات الكهربائية ... تقوم هذه املصلح برفع تقارير تم فيها صيانة تجهيزات اإلنتاج و : ي ج . مصلحة الصيانة

مصاريف إدخال تغيرات ضمن تكاليف الشراء لقطع الغيار وتكلفة اليد العاملة و شهرية إلى مصلحة املحاسبة تت

 على اآلالت ...

 املنتجات التامة أثناء لية الواردة للمؤسسة ،و واد األو : مهمتها التأكد من جودة امل دائرة مراقبة النوعية

 بعدها .عملية اإلنتاج و 

  مصلحتين هما : مصلحة تسيير املوارد البشرية توي على قسم الشؤون االجتماعية و : تحاإلدارة العامة

ومصلحة الخدمات ،أما وظيفتها األساسية تتمثل في تسيير ملفات املستخدمين ،تحضير سجالت األجور 

املنح العائلية كما اعي وكذلك دفع االشتراكات و ت ،اإلنذارات ،ملفات التقاعد ،الضمان االجتم،العالوا

 العطل السنوية املستحقة .حوادث العمل واألمراض املهنية و تقوم بتسجيل 

  تتكون من ثالث مصالح وهي :املحاسبة دائرة املالية و : 

 اآلتية :تشمل األقسام الثالثة أ . مصلحة املحاسبة العامة : و 

نة للوحدة ، مثل :يتم على مستوى هذا القسم استقبال فواتير الشراء من قبل املصالح املعي قسم املوردين

د بعه الوثائق من طرف رئيس املصلحة و تراقب هذمصلحة التموين وتكون مصحوبة بإذن الطلب وإذن االستالم و 

ثم تسلم نسخ عنها إلى مصلحة املالية في اليومية الخاصة باملشتريات ، تسجلالتأكد يتم املصادقة عليها ،و 

 وامليزانية أين تسدد فيه قيمة املبالغ .

من طرف الم إلى مصلحة املحاسبة العامة ،: ترسل نسخ الفواتير مرفقة بإذن اإلخراج و إذن االست قسم الزبائن

في األخير تسلم إلى ا في اليومية الخاصة بالزبون ،وهتسجيلية أين يقوم املحاسب بمراقبتها و املصلحة التجار 

 امليزانية للتحصيل .صلحة املالية و م

تحول من : تقوم مصلحة املوارد البشرية كل شهر بوضع مذكرة األجور الخاصة بالعمال ،التي  قسم األجرة

 تراجع من طرف املحاسب ثم تسجل في اليومية .مصلحة املحاسبة العامة و 
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 امليزانية : تتكون من قسمين هما :الية و ب . مصلحة امل

ة التوزيع توجه إلى مصلح: يستقبل شيكات الزبائن وتسجل في دفاتر اإليرادات والنفقات و  قسم خاص بالبنك

ن هناك اتصال شهري بين بعد تسجيلها في الدفتر ترسل إلى البنك أين يكو التي تقوم بتجميعه ، وفي األخير و 

 ج الكشف البنكي للمؤسسة للتأكد من صحة تسجيالتها الدفترية . البنك الستخرااملصلحة و 

مرنين لتسديد هذا لدفع أجور املتدج و  5000على مبلغ احتياطي قدره : البد أن يحتوي  قسم خاص بالصندوق 

 لشراء قطع الغيار الثمن شراء الطوابع ،
ً
يجب أن تكون املديرية دج ،و  1500تي ال يزيد سعرها عن ويستعمل أيضا

 العامة على علم بالوضعية املالية أسبوعيا .

تحديد سعر التكلفة حساب كلفة شراء املادة األولية و ج . مصلحة محاسبة املادة : يقتصر عمل هذه األخيرة على 

. 

 من أي استهداف  : مهمته األساسية مراقبة املؤسسة ، والسهر على حماية املمتلكات العمومية األمن

 .داخلي أو خارجي 

 حث الثاني : منهجية انجاز مهمة املدقق الخارجي في مؤسسة وحدة أغذية األنعام املب

يتبع املدقق الخارجي منهجية معينة لتنفيذ مهمته في املؤسسة ،وهذا تفاديا للوقوع في األخطاء أو عدم قيامه     

 بإنجاز مهمته على أكمل وجه ، وهذا ما سوف نتطرق إليه في هذا املبحث 

 ل : الحصول على معرفة عامة حول املؤسسة املطلب األو 

خالل هذه املرحلة يقوم املدقق الخارجي بجمع كل الحقائق التقنية ،التجارية ،القانونية ،الضريبية       

واالجتماعية املتعلقة بمؤسسة وحدة أغذية األنعام ،وهذا حتى يتمكن من إصدار حكمه على املنتج النهائي لهذه 

 1ي القوائم املالية ، ويمكن تلخيص كيفية قيام املدقق بهذه املرحلة من خالل النقاط التالية :املؤسسة واملتمثل ف

االطالع على الوثائق املتعلقة بمؤسسة وحدة أغذية األنعام ،مما يسمح له التعرف على محيطها من 

 خالل ما يلي : 

 توزيع أغذية األنعام ؛ القوانين والتنظيمات واملميزات الخاصة بالقطاع الذي تنشط فيه  - 1

  مكانة املؤسسة في السوق ؛ - 2

 استخراج معايير املقارنة ما بين املؤسسات العاملة في هذا القطاع ؛ – 3

 معرفة التطور التاريخي ملؤسسة وحدة أغذية األنعام والهيكلة والقواعد القانونية التي تخضع لها ؛ – 4

املصالح والوحدات مع إجراء حوار معهم ومع من سيشتغل معهم التعرف على املسؤولين ومسيري مختلف  – 5

 أكثر من غيرهم أثناء أدائه للمهمة ؛

                                                             
  1 سامية سداوي  ، دور املدقق الخارجي في تقييم املخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة ،مرجع سبق ذكره ، ص55 
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 معرفة الوسائل والتقنيات املستخدمة في األنشطة وكذا في التسيير واإلدارة ؛ – 6

 التعرف على السياسات العامة للمؤسسة : االستراتجيات واآلفاق املستقبلية ؛ – 7

دقق الخارجي على مؤسسة وحدة أغذية األنعام واملحيط الذي تعمل فيه ،يبدأ بتنفيذ األشغال بعد تعرف امل – 8

حيث يقوم بإعداد ما يسمى بامللف الدائم أين يجمع املعلومات التي بممارسة مهمته في  هذه املؤسسة ،املتعلقة 

القوائم بة الداخلية للمؤسسة ،نظام الرقاكالتي تتغير على أساس زمني بعيد ،تتصف باالستمرارية النسبية و 

محاضر اجتماع مجالس اإلدارة ، تقارير قة ، القانون التأسيس ي للمؤسسة ،املالية لثالث السنوات الساب

فبعد إعداد املدقق الخارجي للملف الدائم يكون قد تعرف على كل العوامل ققين الخارجيين السابقة... إلخ ،املد

تي من شأنها تخلق مناطق الخطر بالنسبة لها ،باإلضافة إلى تحديده للعمليات التي تؤثر على أوضاع املؤسسة وال

 األكثر عرضة للخطر والتركيز على العناصر التي تكثر فيها األخطاء .

كما يطلب املدقق الخارجي كل الوثائق من املسؤول األول ملؤسسة وحدة أغذية األنعام وتتمثل هذه الوثائق في ما   

 1يلي :

 انية ) األصول والخصوم ( ؛امليز  – 1

 جدول حسابات النتائج ؛ – 2

 جدول حركة رؤوس األموال ) أعمال نهاية السنة ( ؛ – 3

 ميزان املراجعة بعد الجرد ؛ – 4

  دفتر األستاذ ؛ – 5

 دفتر اليومية ؛ – 6

 تحليل الحسابات ؛ – 7

 حالة التقارب البنكي ؛ – 8

 محضر جرد أموال الصندوق ؛ – 9

 ائم الجرد لالستثمارات واملخزونات ؛قو  – 10

السجالت الرسمية للمؤسسة ) سجل العمال ، سجل العطل السنوية ، سجل االستثمارات ، سجل  – 11

اليومية ، سجل خاص بالتقويم املحاسبي ، سجل مفتشية العمل ، سجل حوادث العمل ، سجل العمال األجانب 

 ( ؛

 سجل محاضر مجلس اإلدارة ؛ – 12

، تقرير التسيير ، وثائق خاصة  G50سجل محاضر الجمعية العادية والغير عادية واالستثنائية ، ومختلف  – 13

 بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي .

 

 

 

 

                                                             
  1 سامية سداوي ، دور املدقق الخارجي في تقييم املخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة ، مرجع سبق ذكره ، ص56
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 املطلب الثاني : فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة 

خالل هذه املرحلة يقوم املدقق الخارجي بتقييم كل طرق العمل واإلجراءات والتعليمات املعمول بها في مؤسسة     

وحدة أغذية األنعام قصد الوقوف على آثارها على الحسابات والقوائم املالية ،وينبغي التأكيد هنا على ضرورة 

تقييم إجراءات نظام الرقابة الداخلية من  تقييم النظام وذلك حتى يتسنى للمدقق فحص الحسابات  ، ويتم

 1خالل خمسة خطوات ، والتي نستعرضها كما يلي : 

يقوم املدقق بجمع والتعرف على مختلف اإلجراءات املعمول بها في هذه املؤسسة والتي ينص عليها نظام  – 1

 الرقابة الداخلية الخاص بها ؛

م نظام الرقابة الداخلية املطبق وذلك من خالل قيامه بعد جمع مختلف اإلجراءات ، يحاول املدقق فه – 2

 باختبارات الفهم ،أي يتأكد من أنه فهم كل أجزائه وأحسن تلخيصه لها بعد تتبعه ملختلف العمليات ؛

بعد أن يقوم املدقق بالتعرف على نظام الرقابة الداخلية وفهمه ، أصبح في إمكانه إعطاء تقييم أولي لهذا  – 3

( ونقاط ات تسمح بالتسجيل الجيد للعملياتضمانل استخراجه مبدئيا لنقاط القوة )من خالالنظام وهذا 

ويتم استعمال في هذه الخطوة في الغالب استمارات عنها خطر ارتكاب أخطاء وتزوير (،الضعف ) عيوب يترتب 

الجواب بال بنعم إيجابي،و" ال " )الجواب أيكون الجواب عليها إما ب" نعم " مغلقة أي استمارات تتضمن أسئلة

سلبي ( ،وعليه يستطيع املدقق في نهاية هذه الخطوة تحديد نقاط قوة النظام ونقاط ضعفه وذلك من حيث 

 التصور ،أي من الناحية النظرية للنظام محل الدراسة ؛

 أ – 4
ً
ي مطبقة في الواقع يتأكد املدقق من أن نقاط القوة املتوصل إليها في التقييم األولي للنظام نقاط قوة فعال

وبصفة مستمرة ودائمة ،وهذا ما يسمى باختبارات االستمرارية ،ونجد أن الختبارات االستمرارية أهمية قصوى 

 ؛
ً
 فهي تسمح للمدقق بأن يكون على يقين بأن اإلجراءات التي راقبها إجراءات مطبقة باستمرار وال تحمل خلال

لرقابة الداخلية ، من خالل الوقوف على نقاط ضعف نظام الرقابة يقوم املدقق بالتقييم النهائي لنظام ا – 5

الداخلية ملؤسسة وحدة أغذية األنعام وسوء سيره باعتماده على اختبارات االستمرارية ،وهذا عند اكتشافه 

سوء تطبيق أو عدم تطبيق نقاط القوة ، هذا باإلضافة إلى نقاط الضعف التي تكون من تصور املدقق التي 

إليها ) نقاط الضعف ونقاط  ليها عند التقييم األولي لذلك النظام ، وباالعتماد على النتائج املتوصلتوصل إ

يقدم املدقق حوصلة في وثيقة شاملة ، مع تقديم اقتراحات قصد تحسين اإلجراءات ، وتمثل هذه الوثيقة القوة(،

 املؤسسة .بمثابة تقرير حول نظام الرقابة الداخلية يقدمه املدقق إلى إدارة 

 

 

 

 

 

                                                             
  1 أمحمد رياض رفاس ،أثر تقارير المدقق الخارجي في تحسين األداء المؤسسة ،مرجع سبق ذكره ،ص165



تغانمدراسة حالة ملؤسسة وحدة أغذية األنعام وتربية الدواجن بمس                                     الفصل الثالث    

 

67 
 

 

 

 املطلب الثالث : دراسة القوائم املالية  

 سوف نقوم بدراسة الجانبين من امليزانية للمؤسسة كالتالي :     

  2017-2016األنعام خالل الفترة  ( : جانب األصول ملؤسسة وحدة أغذية3-3الجدول رقم  )

 

  n-1 2016 2017صافي  N اهتالك الرصيد املبلغ اإلجمالي  األصل 

     أصول غير جارية 

 50400 28800 79200 108000 تثبيتات معنوية 

 181599061.38 189967846.11 234443872.6 424411718.71 تثبيتات عينية 

مساهمات أخرى وحسابات 

 دائنة ملحقة بها 

119166779.56  119166779.56 32099190.19 

قروض وأصول مالية أخرى 

 غير جارية 

3166877.11  3166877.11 4274831.73 

مجموع األصول غير 

 الجارية

546853375.38 234523072.6 312330302.78 218023483.30 

     أصول جارية

مخزونات ومنتجات قيد 

 التنفيذ

41514711.03  41514711.03 50534840.93 

 963315235.64 1266974240.93 37442783.55 1304417024.48 زبائن

 1439234.96 214233.36  214233.36 مدينون آخرون 

 72165223.77 89221711.92  89221711.92 ضرائب

 1590 2860257.37  2860257.37 خزينة

 1087456125.30 1400785154.61 37442783.55 1438227938.16 مجموع األصول الجارية 

 1305479608.60 1713115457.39 271965856.15 1985081313.54 مجموع العام لألصول 

 .: مؤسسة وحدة أغذية األنعام  املصدر
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 ( ودراسة امليزانية )  أصول وخصوم  تحليل 

 :  يوجد فيها التثبيتات املعنوية والعينية األصول 

  546853375.38األصول غير جارية بمبلغ 

  10800التثبيتات املعنوية : بمبلغ  -

هي البرمجيات خاصة بالنظام املحاسبي وبرنامج أجور العمال والبرنامج  الخاص بتسيير املخزون بمبلغ قدره 

  50400مقارنة بالسنة املاضية  28800بصافي قدره  79200، قيمة االهتالك بمبلغ قدره  10800

 

  % – 42.85=  50400/  50400 – 28800نسبة التغير : 

   n-1ن م أصغر n مالحظة : السنة

  424411718.71تثبيتات عينية بمبلغ  -

 تتكون من أراض ي ، مباني ، تثبيتات عينية أخرى ، تثبيتات قيد اإلنجاز ، تثبيتات مالية .

  n  =189967846.11املبلغ الصافي للتثبيتات العينية لسنة 

  n-1  =181599061.38املبلغ الصافي لتثبيتات العينية لسنة 

 

   % 4.60=  181599061.38/181599061.38 -189967846.11نسبة التغير : 

  n-1أكبر من  nمالحظة : السنة 

 1438227938.16األصول الجارية بمبلغ 

 يوجد فيها املخزونات ، الذمم والنقديات 

 92049551.96املخزونات بمبلغ  -

ت الجارية ، مخزونات نصف مصنعة ، تتكون من مخزونات البضائع ، مواد أولية ، لوازم أخرى ، مخزونا

 مخزونات مصنعة ومخزونات لدى الغير .

  1393852969.76الذمم بمبلغ  -

 تتكون من ما يلي :

 الزبائن ) القطاع العام ، الهيئات اإلدارية ، القطاع الخاص ( ؛ -

 مدينون آخرون : تسبيقات املوردون وتسبيقات إلى الهيئات اإلدارية الرسمية ؛ -

 1الضرائب . -

 

 

                                                             
  1 سامية سداوي ، دور املدقق الخارجي في تقييم املخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة ، مرجع سبق ذكره  ،ص 61
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  2017-2016: جانب الخصوم ملؤسسة وحدة أغذية األنعام خالل الفترة ( 4-3) الجدول رقم

 

  N 2017 N -1 2016 الخصوم 

 820001997.64 1136206035.07 رؤوس األموال الخاصة 

 / / احتياطات مدمجة  –عالوات واحتياطات 

 / / فوارق إعادة التقييم 

 27293871.18 33056461.81 نتيجة صافية حصة املجمع  –النتيجة الصافية 

  - 860630.53 / الترحيل من جديد –رؤوس أموال خاصة أخرى 

 793568756.99 1103149573.26 حسابات االرتباط

 820001997.64 1136206035.07  املجموع  

   خصوم غير جارية 

 / / قروض وديون مالية 

 / / ضرائب )مؤجلة ومرصود لها (

 22499114.41 16667774.28 مؤونات ومنتجات مثبتة مسبقا 

 22499114.41 16667774.28 مجموع خصوم غير جارية 

   خصوم جارية 

 446771963.38 540588210.97 موردون وحسابات ملحقة 

 3202314.84 5759784.93 ضرائب 

 9446016.13 13893652.14 ديون أخرى 

 462978496.55 560241648.04 مجموع خصوم جارية 

 1305479608.60 1713115457.39 املجموع العام للخصوم 
 : مؤسسة وحدة أغذية األنعام املصدر

 

 1الخصوم :

 : رأس املال الخاص 

 رأس املال الصادر ،احتياطات ،نتيجة السنة املالية ،رؤوس األموال األخرى يتكون من 

  n-1 820001997.64وأما سنة  n 1136206035.07رأس املال الخاص لسنة 

 : خصوم غير جارية 

                                                             
  1  سامية سداوي ، دور املدقق الخارجي في تقييم املخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة ، مرجع سبق ذكره ،ص 63
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تتكون من قروض وديون مالية ،ضرائب )مؤجلة ومرصود لها ( ،ديون أخرى غير جارية ،مؤونات ومنتوجات مثبتة 

 مسبقا .

  16667774.28بمبلغ nالخصوم غير الجارية لسنة 

 22499114.41بمبلغ  n-1الخصوم غير جارية لسنة 

  %25.91=  22499114.41/22499114.41-16667774.28التغير : نسبة

 n-1أصغر من  nمالحظة : السنة 

 : خصوم جارية 

 تتكون من موردون وحسابات ملحقة ،ضرائب ،تسبيقات الزبائن 

 560241648.04بمبلغ  nخصوم جارية لسنة 

 462978496.55بمبلغ  n-1خصوم جارية لسنة 

 % 21= 462978496.55/462978496.55-560241648.04نسبة التغير 

 n-1أكبر من nمالحظة :السنة 

 املطلب الرابع : إعداد التقرير 

تتمثل املرحلة النهائية للتدقيق في مؤسسة وحدة أغذية األنعام في إعداد تقرير نهائي والذي قام بإعداده      

ملا قام به طيلة فترة تواجده باملؤسسة ،ويتميز هذا التقرير بالشمولية املدقق الخارجي ،والذي هو بمثابة ملخص 

 والدقة مع عرض كل األدلة والقرائن التي تثبت حكم ورأي املدقق فيما يخص نظام املعلومات في املؤسسة .

 1ويمكن تقسيم املرحلة النهائية لعملية التدقيق إلى جزأين متتاليين ومتكاملين كالتالي :

 االجتماع النهائي :  – 1

ويضم كل من املدقق الخارجي وأعضاء مجلس إدارة املؤسسة ،وتتجلى أهمية االجتماع في عرض وتوضيح كل    

النقاط واألدلة واإلثباتات التي يحصل عليها املدقق أثناء مهمته،فال بد من السماح ملسئولي املؤسسة أن يتعرفوا 

 ناقشتها.على شكوك وتحقيقات املدقق وإمكانية م

تنادا إلى األولويات ودرجة أثناء هذا االجتماع يحاول املدقق الخارجي عرض املشاكل والتوصيات،اس   

األهمية،فاملدقق يسعى دائما إلى تجنب إعطاء األهمية لألمور البسيطة والتي تعتبر مشاكل وهمية،بل يسعى 

                                                             
  1 سامية سداوي ، دور املدقق الخارجي في تقييم املخاطر وتحسين نظام الرقبة الداخلية في املؤسسة ، مرجع سبق ذكره ، ص65
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ح االجتماع أو املقابلة النهائية تحضير جيد،من دائما إلى عرض املشاكل املستعصية واألمور الهامة،ويتطلب نجا

 : ناحية العرض أو عند مناقشة التوصيات

يكشف من خالله املدقق على كل نقاط القوة والضعف مرفقة باستدالالت وبيانات،فال داعي  العرض: -أ   

اركين في للتأكيد والحكم دون إثبات مستمد من تحقيق مهمة التدقيق،وأثناء العرض يتدخل جميع املش

 االجتماع،كل حسب تخصصه ومسؤوليته،هكذا يكون العرض واضحا وشفافا.

بعد االنتهاء من العرض تأتي مرحلة حساسة ودقيقة واملتمثلة في نقد ومناقشة توصيات ومالحظات املدقق      

 . الخارجي،والتي غالبا ما تكثر  فيها املعارضات واالنتقادات

جد نفسه أمام حالتين هما كما املعارضة : عندما يصادف املدقق الخارجي معارضة من مجلس اإلدارة ،ي –ب  

 :يلي

إما أن يكون املدقق قادرا على االستدالل واالستحضار يثبت حكمه ونتائجه ،وفي هذه الحالة تنتهي  -

 املعارضة مباشرة ؛

نيفها وترتيبها كفاية لالستدالل بها ،وفي هذه وإما أن يمتنع املدقق لعدم وجود أدلة كافية أو عدم تص -

 الحالة من األفضل عدم ذكر تلك املالحظة أو النقطة املنتقدة في تقرير املدقق ،وذلك لصالح الطرفين .

 تقرير املدقق : –2 

دون تقرير يعتبر تقرير املدقق الخارجي املنتج النهائي ملهمة التدقيق ،إذ ليس من املمكن تصور مهمة التدقيق ب     

يكشف عن حكم املدقق حول وضعية املؤسسة ،فمن خالل هذا التقرير يقوم املدقق بحصر مواطن القوة 

والضعف للنظام ، كما يحدد املخالفات واألخطاء املكتشفة ، التي من خاللها يضع التوصيات واالقتراحات 

 املمكنة .

يع النقاط التي ستذكر في تقرير املدقق ،وبعد أن وهكذا بعد االجتماع النهائي الذي تم فيه مناقشة جم     

 يتحصل على أجوبة مجلس إدارة املؤسسة بشكل رسمي ،يمكن للمدقق أن يشرع في كتابة التقرير النهائي ملهمته .

ويختلف إعداد التقرير حسب هدف التدقيق ،فنميز بين : تقرير الحصيلة لألوضاع بصفة عامة ،وتقرير مفصل 

ورات وفصول حسب نوعية تدخالت املدقق ،لكن وبصفة عامة ، فالتقرير يشكل وثيقة ومطول يشمل كل د

رسمية ومصدرا للمعلومات ، كما يعتبر أداة عمل للمدققين واملسيرين على حد سواء ، وعلى هذا يتم توضيح في 

 1التقرير ما يلي :

 تقييم نظام الرقابة الداخلية ؛ –أ 

 وجود األدلة والقرائن الكافية للحكم النهائي عليها ؛ الكشف عن األوضاع السائدة ،مع –ب 

                                                             
  1 سامية سداوي ، دور املدقق الخارجي في تقييم املخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة ،مرجع سبق ذكره ،ص 66



تغانمدراسة حالة ملؤسسة وحدة أغذية األنعام وتربية الدواجن بمس                                     الفصل الثالث    

 

72 
 

 اقتراح توصيات وتوجيهات لتصحيح األخطاء واملخالفات .  -ج 

 أما عن الشكل ، فعموما يبنى على النحو التالي :            

 صفحة أو مستند اإلرسال ؛ -

 فهرس ، مقدمة ، خالصة ؛ -

 صيات وأجوبة أعضاء مجلس اإلدارة ؛نص التقرير حيث نجد فيه : عرض النتائج ، التو  -

 ة التحقيق والتدخالت واملالحق . الخاتمة ، خط -

 الثالث : محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات املبحث 

يرتكز دور محافظ الحسابات في الشركة على القيام بعدة مهام طوال السنة املالية وفق برنامج عمل يسطره          

قبل مباشرة مهامه ، وتعتبر التقارير التي يعدها محافظ الحسابات املنتج النهائي لعمله في الشركة ووسيلة أو أداة 

صا في إعداد املحافظ لتقريره وأحالنا إلى التنظيم الرأي الفني املحايد للمحافظ . لم يضع املشرع نموذجا خا

املتعلق باملهن الثالث الجديد حيث تنص على ما يلي : " تحدد معايير  01-10من القانون  25/2بموجب نص املادة 

 التقرير أشكال وآجال إرسال التقارير إلى الجمعية العامة إلى األطراف املعنية عن طريق التنظيم " 

 : معيار تقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية املطلب األول 

يهدف هذا املعيار  إلى  التعريف  باملبادئ األساسية وتحديد كيفيات التطبيق املتعلقة بمعرفة أنظمة          

املحاسبة والرقابة الداخلية من طرف محافظ الحسابات وكذا محتوى تقريره الخاص ، حيث يطلع محافظ 

مته العامة على عناصر الرقابة الداخلية الدقيقة املطبقة من قبل الكيان قصد تجنب الحسابات في إطار مه

مخاطر األخطاء املعتبرة في مجمل الحسابات ،وكذا اإلثباتات املتعلقة بتدفقات العمليات واألحداث املحاسبية 

 ضمن ملحق الحسابات . للفترة ،وأرصدة حسابات نهاية الفترة وكذا عرض القوائم املالية واملعلومات املقدمة

عندما يقوم الكيان بإعداد تقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية بموجب األحكام التنظيمية التي لها تأثير معتبر 

على معالجة املعلومات املالية واملحاسبية يقوم محافظ الحسابات بتقديم تقرير خاص يقدر من خالله صدق 

ة العامة والجهاز التداولي املؤهل استنادا لألشغال املنجزة من طرفه . إذ التقرير املرسل من قبل الكيان للجمعي

يتضمن هذا تقرير تقييمه لصدق املعلومات الواردة في تقرير الكيان وليس حول اإلجراءات في حد ذاتها . يتضمن 

 1 هذا التقرير :

 عنوان التقرير واملرسل إليه وتاريخ وأهداف تدخالته ؛ -

 واجبات املطبقة من أجل إبداء الرأي حول املعلومات الواردة في تقرير الكيان ؛فقرة تتضمن وصفا لل -

 خاتمة في شكل مالحظات أو بدون مالحظات حول املعلومات الواردة في تقرير الكيان . -

                                                             
تر عقيلة بوسماط ، املهام الدائمة ملحافظ الحسابات في ظل التشريع الساري املفعول في الجزائر ،مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة املاس 1 

 69،ص 2014/2015مستغانم ،جامعة عبد الحميد ابن باديس ، ،أكاديمي 
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 املطلب الثاني : معيار تقرير التعبير عن الرأي حول القوائم املالية 

بالتعبير عن رأي محافظ الحسابات حول القوائم املالية إلى التعريف باملبادئ يهدف معيار التقرير املتعلق         

األساسية وتحديد كيفيات التطبيق املتعلقة بشكل ومحتوى التقرير العام للتعبير عن رأي محافظ الحسابات ، 

ى أنه أدى مهمة حيث يقوم هذا األخير بإعداد تقرير عام للتعبير عن الرأي ، يبين فيه أداء مهمته ، ويعبر عل

الرقابة املسندة إليه طبقا ملعايير املهنة وعلى أنه تحصل على ضمان كاف بأن الحسابات السنوية التتضمن 

اختالالت معتبرة من شأنها املساس بمجمل الحسابات السنوية ) امليزانية ، حساب النتائج ، جدول تدفقات 

( ، كما يحدد ما إذا كانت هذه الحسابات قد تم إعدادها  الخزينة ، جدول تغير رؤوس األموال الخاصة ، امللحق

املتضمن النظام املحاسبي املالي  11-07طبقا للقواعد واملبادئ املحاسبية املنصوص عليها في القانون رقم 

 والنصوص املتعلقة به .

بات حيث تتضمن يتم توقيع القوائم املالية من قبل مسؤول جهاز التسيير ويتم تأشيرها من قبل محافظ الحسا

هذه التأشيرة توقيعها بالحروف األولى تسمح بالتعرف على القوائم املالية املدققة ، ويجب أن ينتهي التقرير العام 

باملصادقة سواء بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام وصحة القوائم املالية وكذا صورتها الصحيحة ، أو عند 

 التقرير إلى الجمعية العامة العادية .االقتضاء رفض املصادقة ، ويتم إرسال  هذا 

حتى يكون التعبير عن رأيه مؤسسا يقوم محافظ الحسابات بفحص وتقييم النتائج املستخلصة من العناصر 

ختالالت التي التي قام بها والطابع املعتبر لال املثبتة املتحصل عليها ، فيقدر بذلك األهمية النسبية للمعاينات 

محافظ الحسابات إال على حسابات السنة املالية املعنية ، حتى وإن كانت تتضمن إشارة  اكتشفها ، ال يسري رأي

 إلى رقم السنة املالية السابقة لكل قسم .

 يجب أن يتضمن التقرير العام للتعبير عن رأي محافظ الحسابات الفردية :

 اسم وعنوان محافظ الحسابات ورقم اعتماده ورقم التسجيل في الجدول ؛ -

يشير إلى أن األمر يتعلق بتقرير محافظة الحسابات لكيان محدد بوضوح وأنه يخص سنة مالية  عنوان -

 1مقفلة بتاريخ إقفال دقيق .

 

 

 

                                                             
  1 بوسماط عقيلة ، املهام الدائمة ملحافظ الحسابات في ظل التشريع الساري املفعول في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص-ص 54-53
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 املطلب الثالث : االستنتاج العام 

الذي  08-91هي مهنة شابة في الجزائر على النحو املبين في تواريخ سن مثل هذا القانون مهنة محافظ الحسابات 

 املعدل للقانون التجاري . 08 -93ذلك املرسوم التشريعي يحكم 

إال أنه من املهم واملعقد ،السيما في ضوء املهام امللقاة على عاتق محافظ الحسابات ،املهام التي تتطلب ألدائها 

 ليس فقط املهارات ولكن أيضا املعايير وأساليب العمل .

على مستوى املؤسسات الجزائرية تمثل صعوبة مؤكدة ومن الواضح أن التنظيم الحالي لوظيفة املحاسبة 

إعادة بنائها بعد مراجعة مالئمة للنظام املحاسبي املالي ، ملمارسة وظيفة محافظ الحسابات .هذه املنظمة يمكن 

وإعادة تأهيل وظائف املحاسبة والضوابط الداخلية ،والتدريب واملحاسبة ،وأخيرا تطهير حسابات املؤسسات 

 ظومة مراجعة داخلية أو استدعاء للمراجعة الخارجية .ألجل وضع من

د لهذه املهمة الطموحة ومن أجل تنميتها ، دور محافظ الحسابات يستوجب ما يلي :  من أجل تكفل جي 

التأمل وتنفيذ نظام تكوين قادر على إنتاج مهارات التدريب املالئم لطموحات الوظيفة ،لتطوير ونشر  -

 واملعايير واإلجراءات في التدقيق ؛املبادئ التوجيهية 

 إعداد ونشر توجيهات وضوابط وطرق في موضوع املراجعة ؛ -

 1إيجاد  نصوص إضافية من خالل تطوير ونشر مدونة ألخالقيات املهنة ملحافظ الحسابات . -

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، مستغانم  ،طلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي حياة فرحي ،دور محافظ الحسابات في الحفاظ على ممتلكات املؤسسة ،مذكرة تخرج مقدمة ضمن مت1  

  134،ص 2012/2013جامعة عبد الحميد ابن باديس ،
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 : خالصة

ن املهمة الرئيسية للمدقق الخارجي هي فحص الحسابات والقواعد املالية من خالل هذا الفصل استنتجنا أ          

من تطبيق املبادئ واملعايير املهنية واإلجراءات بطريقة سليمة ومتجانسة من سنة إلى أخرى بقصد التحقق 

 القوائم املالية يوضع تحت تصرف حول يتضمن رأيهم املنهي تقرير ويكون الغرض من القيام بهذه املهمة هو إعداد 

قوائم املالية .، مما يبعث املزيد من الثقة في مستخدمي المستخدمي هذه القوائم وامللحقات 



 

 



 خاتمة عامة 
 

77 
 

صولها تسعى املؤسسات االقتصادية إلى ضمان بقائها واستمرارها ،من خالل إعطاء أهمية كبيرة لحماية أ           

 ولين إلى ضرورة وضع نظام رقابة داخلية فعال وكفء يضمن سير عملياتها ،وحمايتهاوممتلكاتها ،مما أدى باملسؤ 

من شتى أعمال التالعب والغش واإلهمال وسالمة البيانات واملعلومات املحاسبية والوثائق املالية من حاالت 

 األخطاء أو التزوير .

ومن خالل بحثنا حاولنا إبراز النقاط الرئيسية التي ترتكز عليها الرقابة الداخلية باعتبارها جد ضرورية في 

 عدة أهداف وضمان دقة الحسابات والبيانات املحاسبية واملالية .املؤسسات ،بحيث تضمن لإلدارة تحقيق 

كما تناولنا من جهة أخرى كيفية تقييم هذا النظام من قبل املدقق الخارجي ومدى أهميته بالنسبة له ،ومن 

خالل ذلك تظهر أهمية املدقق الخارجي في املؤسسات والدور الجوهري الذي يلعبه عن طريق السير الحسن 

ل لنظام الرقابة الداخلية فهو يوفر الحماية لعملية إنتاج املعلومات املالية التي يمكن االعتماد عليها ،كما والفعا

له دور بارز يتمحور حول توفير الثقة في القوائم املالية وإمكانية االعتماد عليها من األطراف املستخدمة لتلك 

صوله الثالثة ،لقد توصلنا إلى النتائج الخاصة باختبار القوائم . فبعد معالجتنا ملختلف جوانب املوضوع في ف

 الفرضيات مع مجموعة من االقتراحات .

  : اختبار الفرضيات

 فيما يخص اختبار الفرضيات ،فقد أدت معالجة البحث إلى اآلتي :

 بالنسبة للفرضية األولى : 

سطرة من طرف املؤسسة واملتمثلة أساسا التي تنص على أن املدقق الخارجي يساهم في تحقيق األهداف امل         

في االستمرارية ،كما أنه يمثل الوضع الحقيقي ألعمال املنشأة أو املؤسسة والتحقق من مدى صحة وسالمة 

 البيانات املالية للمؤسسة ،وهذا ما يثبت صحة الفرضية .

 حسب الفرضية الثانية : 

تشاف نقاط القوة والضعف لنظام الرقابة الداخلية ،كما يهدف التي تعتبر أن املدقق الخارجي يعمل على اك        

إلى ضمان تحقيق الدقة الحسابية للبيانات املحاسبية ،وذلك ألن املدقق الخارجي يعتمد على مدى قوة أو ضعف 

نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة موضوع التدقيق ،ولذلك يعتبر قيام املدقق بتقييم هذا النظام لتحديد مدى 

قوته أو ضعفه من املهام الرئيسية التي يبدأ بها املدقق برنامج عمله داخل املؤسسة ألول مرة وهذا ما يثبت صحة 

 هذه الفرضية .

 الفرضية الثالثة :

والتي تنص على أن املؤسسة تعتمد فقط على نظام الرقابة الداخلية لتحقيق فعالية أدائها ،بل لديها عدة            

 عيتها .طرق ملعرفة وض
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ليس على املؤسسة االعتماد على نظام الرقابة الداخلية فقط بل تمتلك العديد من هذا يعني أن فقد تم نفيها ،

 الطرق وذلك للرفع من مستوى أدائها ومنها تقرير املدقق الخارجي الذي يرتكز على توفير الثقة في القوائم املالية .

 : النتائج

 النتائج نلخصها كما يلي :لقد توصلنا إلى مجموعة من 

يعتبر التدقيق الخارجي وظيفة يقوم بها مدقق مستقل ،ومدى الخبرة واملعرفة التي يتمتع بها هذا املدقق  -

 باملؤسسة ؛

مهما كانت الظروف فإن وجود التدقيق الداخلي ال ُيغني بأي حال من األحوال عن وجود املدقق الخارجي  -

 مؤسسة محل التدقيق ؛فهذا األخير يضفي أهمية بالغة لل

يعتمد املدقق الخارجي على أعمال املدقق الداخلي ،بحيث يساعده كثيرا في مهمته ،كما أن املدقق  -

 الداخلي يستفيد بدرجة أكبر من خبرة املدقق الخارجي ؛

يقوم املدقق الخارجي بفهم كامل وشامل لهيكل نظام الرقابة الداخلية املطبق بالشركة وذلك قبل أن  -

 قبوله ملهمة املراجعة ؛يقرر 

اإلفصاح والشفافية التي يتمتع بها املدقق الخارجي عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية وفحص التقارير  -

 املالية ؛

يتم تحديد األخطاء من قبل املدقق الخارجي يكون بصفة موضوعية ،عن طريق فحص العمليات  -

 والتأكد من عدم وجود أي تالعب أو تزوير ؛

ات أن القوائم املالية قد تم إعدادها حسب القوانين والقواعد املعمول بها ،وفي حالة غياب يتم إثب -

 القوانين فإنه يشترط احترام قواعد ومبادئ املحاسبة املتعارف عليها ؛

يقوم املدقق الخارجي بفحص حسابات املؤسسة موضوع التدقيق وتقديم تقرير مفصل وعليه أن يعطي  -

 ئح في حدود مراقبته وعلى محافظ الحسابات أن ال يتدخل في التسيير ؛رأيه وأن يقدم النصا

يقوم املدقق الخارجي بجمع ما أمكن من األدلة في حالة تزوير املعلومات بهدف إظهار الصورة غير  -

 الصادقة لوضعية املؤسسة وتقديم بعض الحلول إن أمكن .

 :  اقتراحات البحث

 قادنا إلى اقتراح جملة من النصائح وهي كاآلتي :بناءا على ما توصلنا إليه من نتائج 

التزام إدارة املؤسسة باالقتراحات والتوصيات التي يقدمها املدقق الخارجي ألنه يملك الخبرة املهنية  -

 واملؤهالت الكافية في مجال عمله؛

وضع برنامج خاص بمهمة املدقق الخارجي داخل املؤسسة موضوع التدقيق وذلك من أجل تسهيل  -

 له؛عم

 إعداد تقرير خاص باملدقق الخارجي يعرض على اإلدارة يبين فيه نتائج دراسته واقتراح الحلول الالزمة ؛ -
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ينبغي على املدقق الخارجي االعتماد على معايير التدقيق الدولية املتعارف عليها عند مباشرة مهامه داخل  -

 املؤسسة ؛

املالئمة ملساعدة املدقق على أداء مهامه في املؤسسة محل على إدارة املؤسسة تقديم قدر كاف من األدلة  -

 التدقيق ؛

 دات دون عواطف أو شفقة في مهمته ؛يجب على املدقق الخارجي تقديم املالحظات واالنتقا -

 ينبغي على املدقق الخارجي االلتزام بقواعد أخالقيات املهنة . -
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 :  باللغة العربية

 الكتب : 

جمعة حميدات ،معايير املحاسبة واإلبالغ املالي الدولية الجوانب النظرية والعملية ،دون ،أبو نصار محمد  -1 

 ردن ،دار وائل للنشر والتوزيع .طبعة، األ 

األردن  ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،  أحمد حلمي جمعة ،املدخل الحديث لتدقيق الحسابات ،دون طبعة ، – 2

2000 . 

 . 2011،األردن ،دار صفاء للنشر والتوزيع ، 01أحمد حلمي جمعة ،الريادية في املحاسبة والتدقيق ،ط – 3

 2004أمين السيد أحمد لطفي ،املراجعة بين النظرية والتطبيق ،دون طبعة ،مصر ،الدار الجامعية ، – 4

  2007التطورات الحديثة للمراجعة ،دون طبعة ،اإلسكندرية ،الدار الجامعية ،أمين السيد أحمد لطفي ، – 5

  2010،الدار الجامعية ، ،اإلسكندرية 01أمين السيد أحمد لطفي ،املحاسبة واملراجعة الدولية ،ط – 6

،اإلسكندرية ،الدار  01أمين السيد أحمد لطفي ،ممارسات املراجعة في ضوء املقاييس املرجعية ،ط – 7

  2010الجامعية ،

 2011عمان  ،دار وائل للنشر والتوزيع ، ،01تدقيق الحسابات اإلطار النظري ،طإيهاب نظمي ،هاني عزب، – 8
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  2006اإلسكندرية ،الدار الجامعية ،

جورج دانيال غالي ،تطوير مهنة املراجعة ملواجهة املشكالت املعاصرة وتحديات األلفية الثالثة ،دون  – 10

  2003والنشر والتوزيع ، طبعة،عمان ،الدار الجامعية للطبع

  2007،مصر ،املكتبة العصرية ، 01حاتم محمد الشيشني ،أساسيات املراجعة مدخل معاصر ،ط – 11

  2011،األردن ،زمزم ناشرون وموزعون ،  01حامد طلبة محمد أبو هيبة ،أصول املراجعة ،ط – 12

،عمان ،دار وائل للطباعة  01،ط -والعملية ة الناحية النظري–خالد أمين عبد هللا ،علم تدقيق الحسابات   - 13

 2000والنشر ،

  2012،عمان ،دار وائل للنشر ، 01خالد أمين عبد هللا ،التدقيق والرقابة في البنوك ،ط – 14

،عمان ،دار املستقبل للنشر  01خالد الخطيب ،خليل الرفاعي ،علم تدقيق الحسابات النظري والعملي ،ط – 15
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 2009والتوزيع ،

،األردن ،مؤسسة الوراق للنشر  01،طخلف عبد هللا الوردات ،التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق  – 17

 2006والتوزيع ،

،األردن ،الوراق للنشر  01يق الداخلي وفق املعايير الدولية ،طخلف عبد هللا الوردات ،دليل التدق – 18

  2014والتوزيع ،

،األردن ،دار املسيرة للنشر والتوزيع  01رأفت سالمة محمود وآخرون ،علم تدقيق الحسابات العملي ،ط – 19

 2011والطباعة ،

 2010موزعون ،،عمان ،دار البداية ناشرون و  01زهير الحدرب ،علم تدقيق الحسابات ،ط – 20

( ،دون طبعة ،عمان ،مكتبة املجتمع 01سامي محمد الوقاد ،لؤي محمد الوديان ،تدقيق الحسابات) – 21

 العربي للنشر والتوزيع ،دون تاريخ 

  2012،األردن ،دار زهران للنشر والتوزيع ، 01سعود كايد ،تدقيق الحسابات ،ط – 22
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 لخص:امل

يسعى محافظ الحسابات دوما لتحقيق فعالية املؤسسة وتحسين أدائها أمام منافسيها ،حيث يقوم املدقق 

الخارجي بإبداء رأيه الفني املحايد حول القوائم املالية وضمان التوافق مع املعايير املهنية للتدقيق ،مما يبعث 

مستخدميها ،وللوصول إلى تكوين وإبداء هذا الرأي املزيد من الثقة في املعلومات التي تتضمنها هذه القوائم لدى 

فإن املدقق يبدأ عمله بدراسة نظام الرقابة الداخلية ،وباعتبار هذا النظام في أي مؤسسة من النظم الرئيسية 

والهامة التي يعتمد عليها املدقق الخارجي في مجال تحديد الخطوات األساسية لبرنامج مراجعته من حيث 

مال وتحديد نطاق عمل املدقق ويعتمد ذلك على مدى قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية في التفصيل أو اإلج

أو ضعفه من املهام الرئيسية التي يبدأ املؤسسة ،ولذلك يعتبر قيام املدقق بتقييم هذا النظام لتحديد مدى قوته 

يبلور فيه املراجع الخارجي نتائج عمليتي بها املدقق برنامج عمله داخل املؤسسة ،لتنتهي عملية املراجعة بتقرير 

الفحص والتحقيق ،حيث يبين فيه املدقق رأيه في القوائم املالية ككل من حيث تصويرها للمركز املالي وبيان 

 العمليات التي قامت بها املؤسسة بصورة سليمة وعادلة وُيقَدم إلى املهتمين داخل املؤسسة وخارجها .

 


