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  تشكرات
إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليك ونعود باهللا من شرور أنفسنا  
ومن سيئات أعمالنا، من يهدي اهللا فـال مضل له، ومن يضلل فـال هادي له، وأشهد أن ال  
إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فنتقدم بأسمى  

  :عبارات الشكر

إلى خالقنا وموالنا وموفقنا إلى هذا العمل المتواضع، إلى من له الفضل أوًال وأخيًرا،  
إلى الذي ال إله إال هو، إلى أرحم الراحمين وأكرم األكرمين، إلى من نسأله بكل اسم هو  
له أن يجعل هذا الجهد في ميزان حسناتنا، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم، إلى  

لمات عن حمده وشكره، فيا رب لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك  الذي تعجز الك
  .وعظيم سلطانك

ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، 
  .وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين

  الذي نكن له فـائق االحترام والتقدير والذي" عمران بوريب"إلى األستاذ المشرف  
  .لم يبخل علينا بالنصح والتوجيه  

إلي كل  و ، ن قدموا لنا فـائق النصح واإلرشادم  ما نتقدم بالشكر الجزيل إلى جميعك
  .من ساعدنا ولو بكلمة طيبة

  .إلي كل هؤالء الشكر الجزيل

  

                    آسياصليحة و 



   
  

هذا العمل    أنجز إنبمساعدة اهللا القدير الذي رسم لي طريق حياتي استطعت  
  المتواضع الذي اهديه

إلى مالكي في الحياة إلى معنى الحب والتفـاني إلى بسمة حياتي وسر الوجود  
إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الناس أمي  

  .الحبيبة أطال اهللا في عمرها
إلى من أكن له بالهبة والوقـار إلى من علمني العطاء دون انتظار إلى من  

  .أحمل اسمه بكل افتخار أبي الغالي أطال اهللا في عمره
  .إلى إخوتي األعزاء كل باسمه..............إلى من تقـاسمت معهم حلو الحياة ومرها

فؤاد وكل عائلته كل    إلى.......................................الثانية    إلى عائلتي
  .باسمه

  ".تسنيم"إلى الكتكوتة الغالية على قـلبي إبنت أخي  
  ".آسيا"إلى من رافقتني في هذا العمل المتواضع صديقتي  

  ...............،راضية رقية، إلى صديقـاتي حياة، سارة، سناء، آسية، سهام، أميمة،
  .كل طلبة السنة الثانية ماستر دراسات محاسبية وجبائية معمقة  إلى

  .الذين رافقوني طيلة مشواري الدراسيإلى كل األساتذة الكرام  
  إلى كل من أعرفهم ألنهم في قـلبي                    

  ولكن حيز الورقة لم يسعني لذكرهم                                
  

 



  ـ
  
  

بمساعدة اهللا القدير الذي رسم لي طريق حياتي استطعت إن أنجز هذا      
  :العمل المتواضع الذي اهديه  

           وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إياه وبالوالدين  "إلى الذي قـال فيهما عز وجل  
  صدق اهللا العظيم" إحسانا  

وسعادة حياتي أطال اهللا  أمي الغالية نور عيني، ظل خطواتي  ...أمي...أمي     
  .عمرها

  .أبي الغالي الذي كرس حياته من أجل تلبية متطلبات دراستي أطال اهللا عمره...أبي
  ."مهدي"، والمدلل  "محمد" لي أخي الغاليإ

 الغالية على قـلبي والكتكوتة "إناس"، "سارة"واتي العزيزات على قـلبي  إلى أخ
  ."مروى"

  .او من بعيد  إلي كل العائلة الكريمة من قريب  
  ........، صليحةزينب نسرين، فـاطمة، نضيرة، وردة، فـايزة، :إلي صديقـاتي

  
  فهم  ولم اذكرهمر عإلى كل من ا

  .لكنهم في قـلبي                                           
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 أ  

هذا راجع إلى الثورة الصناعیة التي و تطور مفهوم المؤسسات في اآلونة األخیرة بشكل سریع 
ساهمت إلى حد كبیر في توسع المؤسسات وكبر حجمها وانتشار ما یعرف بشركات األموال التي صاحبها 

یسعى لحمایة انفصال الملكیة فیها عن التسییر بسبب تعارض المصالح بین المالك واإلداریین فكل منهم 
لتدقیق لیبرز كمهنة إلى حیز الوجود لما یلعبه من دور مصالحه الخاصة، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى ا

كبیر في حمایة األموال المستثمرة واالستغالل األمثل لموارد المؤسسة المتاحة لیشغل بذلك دورا أساسیا ال 
البیانات المحاسبیة والمالیة ومدى تمثیلها  صحة عن خدماته المتمثلة في التحقق من ستغناءیمكن اال

  .للمؤسسة ونتائج أعمالهاللمركز المالي 
مع سعي المؤسسات االقتصادیة إلى مواكبة التطورات الحاصلة في بیئة األعمال من أجل تحسین 
أدائها، زادت حاجتها إلى توفیر معلومات تتمتع بالصحة والمصداقیة وذلك لتمكین مستخدمیها من 

باشرة على أداء المؤسسة، وتكون معبرة اإلعتماد علیها في مجال اتخاذ القرارات الهامة التي تؤثر بصفة م
عن مركزها المالي ونتائج أعمالها وهذا من خالل ما یقدمه نظام المعلومات المحاسبي من معلومات مالیة 

  .نظام المعلومات المحاسبيفي شكل تقاریر وقوائم مالیة باعتبارها مخرجات 
دى توفر الخصائص النوعیة إن الحكم على مصداقیة وجودة المعلومات المالیة یعتمد على م

لجودتها، ومدى التزام المدققین الخارجیین بإجراءات التدقیق المقبولة قبوال عاما، خاصة ما تعلق منها 
العناصر والبنود المدرجة في القوائم المالیة وسالمة  باإلجراءات العملیة الخاصة بالتحقق من صحة

ج فقیام المدقق بهذه اإلجراءات یمكنه من اكتشاف المتمثلة أساسا في المیزانیة وجدول حساب النتائ
األخطاء التي قد تكون ارتكبت في مختلف مراحل إعداد هذه القوائم مما یضفي المصداقیة على محتویاتها 

   .وبالتالي تحسین جودتها
  طرح اإلشكالیة -1

الموضوع قمنا من أجل توضیح العالقة بین متغیرات الدراسة میدانیا وحتى نتمكن من اإللمام بهذا 
 الحساباتستبیان على مجموعة من الخبراء المحاسبین ومحافظي اء دراسة میدانیة من خالل توزیع ابإجر 

وذلك بقصد بیان مدى مساهمة التدقیق الخارجي في تحقیق جودة  على مستوى والیتي جیجل ومیلة،
  :وعلیه یمكن طرح اإلشكالیة التالیةالمعلومات المالیة 

التي تنتجها المؤسسات  المالیةساهم التدقیق الخارجي في تحقیق جودة المعلومات ی هل
  االقتصادیة على مستوى والیتي جیجل ومیلة؟
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 ب  

  التساؤالت الفرعیة
 :التالیة طرح األسئلة الفرعیةولإلجابة على هذا السؤال یمكن 

 ؟والمعاییر التي تضبط مهنته فروضالمبادئ و الما هي  ؟ما المقصود بالتدقیق الخارجي 
 ما هي الخطوات التي یقوم بها المدقق الخارجي عند قیامه بمهمته؟ 
 وما هي متطلبات تحقیقها؟ ما المقصود بجودة المعلومات المالیة؟ 
  ما هي الخصائص النوعیة التي تجعل من المعلومات المالیة المعروضة بالقوائم المالیة ذات مستوى

 معین من الجودة؟
 والتي من شأنها  الخارجي یة الواجب االعتماد علیها أثناء القیام بمهمة التدقیقلهي اإلجراءات العم ما

 ضمان حد معین من الخصائص النوعیة بالقوائم المالیة؟
 ؟ءات التدقیق المقبولة قبوال عامابإجرا جیجل ومیلةن في والیتي و ن الخارجیو المدقق هل یلتزم 
 مؤسسات االقتصادیة فيلالمعدة بابالمعلومات  لمعلومات المالیةا لجودة توفر الخصائص النوعیةت هل 

  والیتي جیجل ومیلة؟
  فرضیات الدراسة -2
  زمون بإجراءات التدقیق المقبولة قبوال عاما؛تلی والیتي جیجل ومیلةالمدققون الخارجیون في  
  النوعیة لخصائص تتوفر على ا والیتي جیجل ومیلةالمالیة للمؤسسات االقتصادیة في المعلومات

  .لجودة المعلومات المالیة
    :وهي الفرعیة الفرضیة عدد من الفرضیات هذهوقد انبثق عن 

  تتوفر على خاصیة المالئمة؛ والیتي جیجل ومیلةالمعلومات المالیة للمؤسسات االقتصادیة في 
 ر على خاصیة الموثوقیة؛تتوف والیتي جیجل ومیلة المعلومات المالیة للمؤسسات االقتصادیة في 
  تتوفر على خاصیة القابلیة للفهم؛ والیتي جیجل ومیلةالمعلومات المالیة للمؤسسات االقتصادیة في 
  تتوفر على خاصیة القابلیة للمقارنة والیتي جیجل ومیلةالمعلومات المالیة للمؤسسات االقتصادیة في. 
 0.05و داللة إحصائیة عند مستوى داللة هناك أثر ذ = α  بإجراءات اللتزام المدقیقین الخارجیین

  ؛والیتي جیجل ومیلةجودة المعلومات المالیة للمؤسسات االقتصادیة في  علىالتدقیق المقبولة قبوال عاما 
  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة = α  التدقیق إلجابات المبحوثین حول

        .المتغیرات الدیموغرافیةمالیة تعزى إلى الخارجي في تحقیق جودة المعلومات ال
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  أسباب اختیار الموضوع -3
  :دراسة لألسباب التالیةالیتم اختیار الموضوع 

 األسباب الذاتیة 
  الشخصي لمیدان التدقیق والمحاسبة؛المیول 
 مستجدات مالئمة الموضوع بمجال التخصص، حیث یسمح لنا بتطویر معارفنا الذاتیة واإلطالع على 

 موضوع الدراسة؛
  بمواضیع في مجال التدقیق الخارجي في هذا الجانب المكتباتمحاولة تزوید. 
 األسباب الموضوعیة 
 جودة المعلومات المالیة؛ بغیة التوسع في مجال التدقیق الخارجي ومحاولة دراسة أثره على  
  ا المجالذه فياالختصاص  ويذمحاولة تحقیق هدف علمي بتقدیم مرجع علمي یستفید منه . 
  أهمیة الدراسة -4

  :تكمن أهمیة الموضوع في كونها
  لمختلف في الحیاة االقتصادیة  الدور الذي یلعبه التدقیق الخارجيتتركز بشكل جوهري على

 ذتخااالقوائم المالیة وتمكنهم من  تضمنهامجتمعات لتحقیق أهداف وغایات مستخدمي المعلومات التي تلا
سیاساتهم المستقبلیة، فالتدقیق الخارجي أداة رقابیة والركیزة األساسیة للتحقق من لرشیدة ورسم القرارات ا

العملیات التي تقوم بها المؤسسات، والتأكد من دقة تعبیر القوائم المالیة عما تتضمنه من حقائق  صحة
 وأموالها؛مالیة عن المؤسسة االقتصادیة، لتفادي مختلف األخطاء ومنع حاالت الغش والتالعب بأمالكها 

 یث أصبحت جزءا ال یتجزأ من إدارة ح لمعلومات المالیة في مجال األعمالنظرا للدور الذي تلعبه ا
 ساعدها في اتخاذ القرارات وأیضا في تحقیق أهدافها المسطرة؛ ی المؤسسة وموردا اقتصادیا هاما

  جودة كما تنبع أهمیة هذه الدراسة من خالل قیاس مدى مساهمة التدقیق الخارجي في تحقیق
 .بها ه األخیرة ذات أهمیة كبیرة بالنسبة لألطراف ذات المصلحةذتعتبر هحیث  المالیة، المعلومات

   أهداف الدراسة -5
  :فیما یلي أهداف هذه الدراسةوتتمثل 

 ؛الخارجيلتدقیق اإلطار النظري ل التعرف على  
  بعملیة التدقیق الخارجي؛ هد قیامعن التي یسیر علیها المدققالخطوات التعرف على 
 المعلومات إلیها؛ هذه التعرف على جودة المعلومات المالیة وحاجة مستخدمي 
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  إظهار مدى التزام المؤسسات االقتصادیة بتوفیر الخصائص النوعیة للمعلومات المالیة في قوائمها
 المالیة؛ 
 التي یتبعها المدقق الخارجي عند تدقیقه للمعلومات الموجودة  العملیة التعرف على مختلف اإلجراءات

  بالقوائم المالیة للمؤسسات االقتصادیة؛
  بإجراءات التدقیق المقبولة قبوال والیتي جیجل ومیلة بالتعرف على مدى التزام المدقیقین الخارجیین

 ؛عاما
  المعدة من طرف بالمعلومات التعرف على مدى توفر الخصائص النوعیة لجودة المعلومات المالیة

 .  والیتي جیجل ومیلةالمؤسسات االقتصادیة في 
  المنهج المتبع  -6

     :بهدف معالجة موضوع الدراسة تم االعتماد على مزیج من المناهج
 یسمح  يالذو  ههذللفصول النظریة وهو المنهج المناسب في دراستنا  بالنسبة :المنهج الوصفي التحلیلي

القائم على جمع البیانات والمعلومات المرتبطة به وتحلیلها وتفسیرها بشكل و بعرض الموضوع بشكل جید، 
 علمي منظم قصد الوصول إلى نتائج محددة وتكوین الخلفیة النظریة لموضوع الدراسة؛

 على المنهج  عتماداالد على أسلوب دراسة حالة من خالل فقد تم االعتما :في الجانب التطبیقي
تم جمعها  التياالستقرائي باالستعانة ببرنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة في تحلیل البیانات 

      .      ا الغرضذبواسطة استبیان تم إعداده له
   حدود الدراسة -7

 :وتتمثل حدود الدراسة فیما یلي
 لى إ أفریلمن شهر  الممتدة تتمثل الحدود الزمنیة إلجراء دراستنا في الفترة الزمنیة :الحدود الزمنیة

 .2017شهر جوان 
 لقد تم تحدید هذه الدراسة مكانیا على عینة من محافظي الحسابات والخبراء  :الحدود المكانیة

 .جیجل ومیلة والیتي المحاسبیین على مستوى
  أدوات الدراسة -8

  :الالزمة كما یلي معلوماتهذه الدراسة على مصادر وأسالیب متنوعة للحصول على التعتمد 
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 خاصة بالدراسة النظریة من خالل االعتماد على الكتب ومذكرات التخرج السابقة  :المصادر الثانویة
التي تهتم ببعض جوانب هذا الموضوع من خالل عرضها وتحلیلها واالستفادة منها في صیاغة الجوانب 

 .نظریة للموضوعال
 خاصة بالدراسة التطبیقیة والتي تتم من خالل إعداد استبیان وتوزیعه على عینة من  :المصادر األولیة

محافظي الحسابات والخبراء المحاسبیین بوالیتي جیجل ومیلة وتحلیل نتائجه اعتمادا على األدوات 
المتوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، والبرامج : وهي اإلحصائیة المتمثلة في تقنیات اإلحصاء الوصفي

 .EXCELوبرنامج  SPSSالمتمثلة في برنامج 
  الدراسات السابقة -9
  دور المراجعة الخارجیة للحسابات في النهوض بمصداقیة المعلومة المحاسبیة"فاتح سردوك دراسة"، 

  .2004 جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،
لتدقیق الخارجي، من خالل توضیح خطوات لاإلطار النظري والتطبیقي تمحورت هذه الدراسة حول 

، حیث توصلت بالمسیلة ALGAL ومراحل عملیة التدقیق الخارجي وتطبیق ذلك على شركة األلمنیوم
المراجعة الخارجیة للحسابات في النهوض بمصداقیة  ةساهممهذه الدراسة إلى التعرف على إمكانیة 

المعلومات المحاسبیة، وتمثیلها بصحة وعدالة المركز المالي للمؤسسة ونتائج أعمالها وتوفیر معلومات 
صادقة وموثوقة لجمیع الجهات المستفیدة منها، وهذا یكون باعتماد التنظیم الجید والمحكم ألعمال التدقیق 

   .إلجراءات الممارسة العملیة لهالسلیم والصحیح الخارجي والتطبیق 
بإعداد استبیان وتوزیعه على  في الجانب التطبیقي حیث قمنا دراستنا لموضوعنا تمیزتفي حین 

ثم تحلیل النتائج  عینة من محافظي الحسابات والخبراء المحاسبین على مستوى والیتي جیجل ومیلة
 .خالله المتوصل إلیها من

  الدولیة ومدى إمكانیة تطبیقها في  التدقیق المحاسبي من منظور المعاییر"محمد أمین مازون دراسة
  .2011 جامعة الجزائر، ،"الجزائر

المفاهیمي للتدقیق المحاسبي، والبیئة الدولیة له، وكذا حول  تمحورت هذه الدراسة حول اإلطار
معاییر التدقیق الدولیة، وفي آخر الدراسة حاول الباحث إسقاط ما تطرق إلیه نظریا على أرض الواقع من 

إلى أن خالل إعداد استبیان وتوزیعه على عینة من ذوي االختصاص في الجزائر، وقد توصلت الدراسة 
المحاسبي في الجزائر تختلف عن الممارسة وفق المعاییر الدولیة، كذلك على الرغم من ممارسة التدقیق 

أن معاییر التدقیق الدولیة صدرت عن أكبر هیئة دولیة للمهنة إال أنها قد ال تالئم البیئة الجزائریة، 
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ائري والرفع من وبالتالي في حالة انتهاج الجزائر لمعاییر التدقیق الدولیة یجب تكییفها مع الواقع الجز 
   .القدرات المهنیة للمدققین

هذه الدراسة عن دراستنا في كونها ركزت أكثر على التدقیق المحاسبي من وجهة نظر  تمیزت
المعاییر الدولیة أي في ما مدى توافق ممارسة التدقیق المحاسبي في الجزائر مع الواقع الدولي وكذا 

 . معاییر التدقیق الدولیة
  جامعة  ،مساهمة المراجعة الخارجیة في تحسین جودة المعلومات المحاسبیة" بلعیدوردة  دراسة

 ،2014 محمد بوضیاف،
واإلطار المفاهیمي دعم األساس النظري والتطبیقي للتدقیق الخارجي تمحورت هذه الدارسة حول 

 حلقة الوصل بین العمل المحاسبي وعمل التدقیق الخارجي إیجادمن خالل  للمعلومات المحاسبیة،
ستبیان یوضح ذلك وتوزیعه على عینة من محافظي الحسابات اوتطبیق ذلك على أرض الواقع بإعداد 

تم التوصل إلى أن توفر مجموعة من الخصائص ، حیث بوالیتي المسیلة وباتنة والخبراء المحاسبیین
ه ذبیة ال یكفي لالعتماد والوثوق بها كلیا من طرف مستخدمیها، لكون هالنوعیة لجودة المعلومات المحاس

ا كان من الضروري وجود أداة رقابیة حیادیة تعمل على ذالخصائص تعكس وجهة نظر معدیها فقط، له
، وهي ن المركز المالي الحقیقي للمؤسسةتولید معلومات محاسبیة تتمتع بالجودة والمصداقیة وتعبر ع

   .لغشخالل إجراءاته التي تعمل على اكتشاف مواقع األخطاء وا جي منالتدقیق الخار 
تختلف دراستنا لموضوعنا عن هذه الدراسة في توضیح العالقة بین التدقیق الخارجي وجودة 
المعلومات حیث قمنا بتوضیحها من خالل إجراءات التدقیق الخارجي بینما قامت الباحثة بتوضیحها 

 .في مجال فحص وتدقیق هذه القوائم الخارجي القوائم المالیة ودور المراجعبإبراز أهمیة مراجعة 
 تأهیل مهنة التدقیق لمواجهة األزمات المالیة والمشاكل"الملتقى الوطني الرابع حول  حول دراسة 

دور المراجعة الخارجیة "مداخلة للباحثین عمر دیلمي، سمیر عماري  "المحاسبیة المعاصرة للمؤسسات
  .2013 جامعة عمار تلیجي، األغواط، ،"مصداقیة المعلومات المحاسبیةضمان  في

تمحورت هذه الدراسة حول بعض المفاهیم األساسیة لمراجعة الحسابات إضافة إلى ماهیة 
المعلومات المحاسبیة إلبراز ما یمكن أن تضفیه المراجعة الخارجیة على المعلومات المحاسبیة الواردة في 

ن مصداقیة بالنسبة ألطراف متعددة لها اهتمامات عامة أو خاصة بها، توصلت هذه القوائم المالیة م
الدراسة إلى أنه نظرا لألهمیة البالغة للمعلومات المحاسبیة في حیاة المال واألعمال وجب أن تكون ذات 
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بل وال تكتسب هذه الخاصیة إال إذا تم مراجعتها من ق مصداقیة معبرة عن الوضعیة الحقیقة للمؤسسة
   .شخص مؤهل حیادي ومستقل عن المؤسسة التي تقوم بإنتاجها وهو المراجع الخارجي

ما میز هذه الدراسة عن دراستنا لموضوعنا في كونها أن الباحثان اكتفیا بجانب نظري فقط لم یتم 
 .   تطبیق ما تطرقا إلیه على أرض الواقع، بینها تناولت دراستنا كال الجانبین النظري والتطبیقي

  هیكل الدراسة - 10
بهدف اإلجابة عن اإلشكالیة المطروحة قمنا بتقسیم دراستنا هذه إلى ثالث فصول أساسیة فصلین 

  .نظریین وفصل تطبیقي
قسم إلى  قدتحت عنوان اإلطار النظري للتدقیق الخارجي و  حیث جاء الفصل األول تحت عنوان

ي، أما المبحث الثاني فتناولنا فیه ثالث مباحث، حیث خصص المبحث األول لماهیة التدقیق الخارج
 .عملیة التدقیق الخارجي تنفیذ الخارجي، وأخیرا المبحث الثالث یتضمن مسارلتدقیق لاإلطار العملي 

كیفیة مساهمة التدقیق الخارجي في تحقیق جودة المعلومات یتمحور حول أما الفصل الثاني ف
المفاهیمي للمعلومات المالیة، في المبحث األول إلى اإلطار  نا، قسم إلى ثالثة مباحث حیث تطرقالمالیة

  التدقیق الخارجي نا فیهالمبحث الثاني فیتضمن جودة المعلومات المالیة، وأخیرا المبحث الثالث تناول أما
 .وجودة المعلومات المالیة

الخارجي في  میدانیة حول مدى مساهمة التدقیقالدراسة ال في مثلتیوأخیرا الفصل الثالث والذي 
تحقیق جودة المعلومات المالیة من خالل إعداد استبیان وتوزیعه على عینة الدراسة المتمثلة في محافظي 

فیه اإلجراءات  ناالحسابات والخبراء المحاسبیین، حیث تم تقسیمه إلى ثالث مباحث، المبحث األول تناول
، بیانات ونتائج الدراسة فیه إلى تحلیل ناي تطرق، أما المبحث الثانواألسالیب اإلحصائیة المنهجیة للدراسة

 .الفرضیات وتحلیل الفروق اختباروأخیرا المبحث الثالث فتم فیه 
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  تمهید
 اعتبارهالواسعة التي شهدت تطورا كبیرا ومتواصال، إلى غایة  نالمیادی أحد یعتبر التدقیق الخارجي

نشاط ومهنة رئیسیة في المؤسسة ال یمكن االستغناء عنها، وذلك بسبب الحاجة المتزایدة إلى الخدمات التي 
المحاسبیة والمالیة المقدمة من طرف المؤسسة ومستوى  المعلوماتقدمها لها والمتمثلة في التحقق من صحة ی

  .لها تمثیلها للمركز المالي الحقیقي
یحكمها إطار نظري یمكن القائم بها من أداء مهمته على أكمل وجه، هذا ما جعلها تتمتع  هذه المهنةو 

بصفة الحیاد والموضوعیة في إیصال المعلومات المالیة إلى مستخدمیها، وقد أصدرت مختلف الهیئات 
اللهم حصر الحكومیة والمهنیة التي تضبط هذه المهنة جملة من المفاهیم والمبادئ والمعاییر محاولة من خ

 .الجانب النظري لها
مما سبق سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى اإلطار النظري لمهنة التدقیق الخارجي ولهذا  وانطالقا

  :تقسیم الفصل إلى ثالثة مباحثارتأینا 
  ؛ماهیة التدقیق الخارجي: المبحث األول
  ؛ق الخارجيیدقتاإلطار العملي لل: المبحث الثاني
 .عملیة التدقیق الخارجي تنفیذ مسار: المبحث الثالث
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  ماهیة التدقیق الخارجي: المبحث األول
إن ظهور وتطور عملیة التدقیق الخارجي كان أمرا حتمیا بسبب التوسع في شكل المؤسسات وكبر 

تقدم تحقیق النظرا للدور الذي یلعبه في به  االهتمامأدى إلى زیادة حجمها وتعدد أصنافها وأنشطتها، مما 
 اآلنهذا األخیر بأشواط كبیرة للوصول إلى ما هو علیه مر والمجتمع، حیث الوحدات االقتصادیة لمختلف 

  .المهن له طبیعته ومبادئه وفروضه وأنواعه وهو ما سوف نتطرق إلیه في هذه المطالب باقيواعتباره مهنة ك
  التطور التاریخي للتدقیق الخارجي : المطلب األول
في القرن الثالث قبل المیالد وهو  االستعمالإلى الوجود وأصبح شائع " Audit"مصطلح التدقیق ظهر 

ومعناها یستمع، والذي جاء لتلبیة حاجات المجتمع المتزایدة من " Audire"مشتق من الكلمة الالتینیة 
وقد شهد  ،والعادلة على مدى سالمة تسییر أنشطة المؤسسات وتحقیق أهدافها قةو الموثالمعلومات والبیانات 

هذا األخیر تطورا تاریخیا في مضمونه المهني كان بسبب التغیر الكبیر في أهدافه وتطورها من مرحلة 
  )1(:، أهم هذه المراحل هيألخرى عبر الزمن

  1500الفترة من قبل سنة : أوال

المحاسبة مقصورة على الوحدات الحكومیة والمشروعات العائلیة، وكان في أوائل هذه الفترة كانت 
التدقیق غیر معروف، ویستعاض عنها بأن یحتفظ بمجموعتین منفصلتین من الدفاتر المحاسبیة تسجل بها 

تأكد من صحة العملیات المحاسبیة من قبل لنفس العملیات، وفي نهایة الفترة تتم مقارنة المجموعتین وذلك ل
  .للحسابات التي تتلى علیه باالستماعب كل مجموعة، وكان المدقق یكتفي محاس

الحقبة من التاریخ هو توخي الدقة ومنع أي تالعب أو غش للتدقیق في هذه كان الهدف األساسي 
بالحسابات والدفاتر، وعموما كان الهدف من عملیة التدقیق في هذه المرحلة هو التأكد من أمانة القائمین 

الشؤون المالیة، حیث كانت هذه العملیة في هذه الفترة تفصیلیة مع عدم وجود أو معرفة بأنظمة الرقابة على 
  .الداخلیة

    1850  –1500من : ثانیا
هذه ي فو  ،الفترة لم یكن هناك تغیر یذكر في أهداف التدقیق یمیزها عن الفترة التي سبقتهافي هذه 

الغش والتالعب والتزویر، كما أن عملیة التدقیق  اكتشافعلى مقتصرة الفترة كانت أهداف التدقیق ال تزال 
  :كانت تفصیلیة، غیر أنه حدثت بعض التغیرات األخرى وهي

 مما أدى إلى زیادة الحاجة إلى المدققین؛ الملكیة عن اإلدارة انفصال - 1

                                                             
جراءات، أشتیوي عبد السالم إدریس) 1(   .18، 17، ص ص2008الكتب الوطنیة، لیبیا، دار  ، الطبعة الخامسة،المراجعة معاییر وإ
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  . نظریة القید المزدوج اكتشافوخاصة بعد  )بصورة بدائیة(النظام المحاسبي  فكرة ىتبن - 2
ورغم كل ذلك  عملیات المؤسسة لهذه التغیرات أصبح هناك نوع من الرقابة الداخلیة على وكنتیجة

     .صیلیةبصورة تف دعملیة التدقیق تنف استمرت
  1905 – 1850الفترة من : ثالثا

كبیرا وذلك بعد الثورة الصناعیة مما أدى إلى ظهور المؤسسات  اقتصادیاهذه الفترة شهدت نموا 
 في الوظائف المتخصصون استلمالنهائي بین الملكیة واإلدارة، حیث  االنفصالوتم في هذه الفترة  ،الكبیرة

وبناءا  وظهرت بذلك حاجة المساهمین الملحة في المحافظة على أموالهم المستثمرة، اإلداریة في المؤسسات،
هو  الذي یبرر ویعزز ذلكو  إلى حیز الوجود، وتظهر هذا كله أصبح الجو مهیئا للتدقیق كمهنة أن تبرزعلى 

والذي نص على ضرورة تدقیق المؤسسات من قبل المدققین  1862الشركات البریطاني سنة  قانون صدور
  .الخارجیین

یعتمدون على نظام الرقابة الداخلیة في العملیات التي یقومون بها،  نو المدققوفي هذه الفترة أصبح 
، وتتمثل أهداف العینات لیصبح التدقیق أقل تفصیال باستخدامفیه ألول مرة وذلك  االختباريوعرف التدقیق 

  :التدقیق في هذه المرحلة فیما یلي
 ؛الغش والتالعب بالدفاتر اكتشاف - 1
 األخطاء الفنیة؛ اكتشاف - 2
 .األخطاء في تطبیق المبادئ المحاسبیة اكتشاف - 3

  إلى یومنا هذا -1905الفترة من : رابعا
وبظهور المؤسسات الكبیرة، وتبني أنظمة الرقابة الداخلیة التي  1940سنة في هذه الفترة وخاصة بعد 

لتدقیق تم التحول من التدقیق التفصیلي إلى ا كلیا في عملیة التدقیق، اعتماداأصبح المدقق یعتمد علیها 
   .العینات اإلحصائیة في عملیة التدقیق الخارجي باستخدام االختباري

المرحلة هو إعطاء رأي فني محاید حول مدى عدالة لعملیة التدقیق في هذه  كان الهدف األساسي
أصبح  فقد والتالعب وغیرها غشال اكتشافالقوائم المالیة وتمثیلها للمركز المالي ونتائج أعمال المؤسسة، أما 

  .هدفا ثانویا ولیس أساسیا
أي تالعب أو غش إذا ما أثبت عدم  اكتشافومن ذلك نستنتج أن المدقق لیس مسؤوال عن عدم 

  .تقصیره في إتباع اإلجراءات الضروریة للتدقیق في سبیل تحقیق معاییر التدقیق المقبولة والمتعارف علیها
  



اإلطار النظري للتدقیق الخارجي                                     الفصل األول                                            
 

 
12 

  )1(:ااألهداف إلى أغراض أخرى أهمهأما الیوم فقد تعدت عملیة التدقیق الخارجي هذه 

سباب التي حالت دون ودراسة األ حقق من أهداف، والتعرف على ما تنفیذهامراقبة الخطط ومتابعة   - 1
 ؛ةالمحددف اهدألالوصول إلى ا

 األهداف المسطرة؛تقییم نتائج األعمال بالنسبة إلى   - 2
 نواحي نشاط المؤسسة؛ة اإلنتاجیة عن طریق محو اإلسراف في جمیع ءتحقیق الكفا  - 3
  .عالمجتمتحقیق أقصى قدر من الرفاهیة ألفراد   - 4

   الخارجي التدقیقمفهوم : المطلب الثاني
كبیر من قبل  باهتمامیجعله یحظى  منها االقتصادیةإن وجود التدقیق في جمیع المجاالت وخاصة 

باعتباره  خدماتهوالجهات المستفیدة من  اتنظرا لطبیعته وأهمیته بالنسبة للمؤسس المنظمة له مختلف الهیئات
  .حلقة الوصل بینهما

   تعریف التدقیق الخارجي :أوال
في  متخصصینللتدقیق الخارجي تعددت حسب آراء كتابها سواء كانوا جمعیات أو  یفتعار هناك عدة 

  :یلي سنعرض أهم هذه التعاریف في ماالتدقیق ولكن جمیعها تنصب في مجري واحد و 
عملیة منظمة ومنهجیة لجمع األدلة والقرائن "عرفت جمعیة المحاسبة األمریكیة التدقیق على أنه 

وتقویمها بشكل موضوعي، التي تتعلق بنتائج األنشطة و األحداث االقتصادیة وذلك لتحدید مدى التوافق 
  )2(."إلى  األطراف المعنیةوالتطابق بین هذه النتائج والمعاییر المقررة وتوصیل ذلك 

هذا التعریف شامل لكل أنواع التدقیق وذلك على اختالف القائم به فهو یصلح لتعریف كل من التدقیق 
  .الداخلي والتدقیق الخارجي وكذلك التدقیق في الوحدات الحكومیة

إجراءات منظمة للحصول على األدلة المتعلقة باإلقرارات "كما عرفه إتحاد المحاسبین األمریكیین بأنه 
 االقتصادیة واألحداث وتقییمها بصورة موضوعیة، لتحدید درجة العالقة بین هذه اإلقرارات ومقیاس ) األرصدة(

یصال النتائج إلى المستفیدین   )3(".معین وإ

ن التدقیق الخارجي هو عملیة فحص مختلف األحداث االقتصادیة وتقییمها أشار هذا التعریف إلى أ
     .خدمة لألطراف ذات المصلحةوذلك 

                                                             
  .22ص، 2009، األردن، لنشر والتوزیعل ، الطبعة األولى، دار الرایةمراجعة الحسابات والتدقیقالسواد،  توفیقزاهرة  )1(

، األردن، للنشر والتوزیع ، الطبعة األولى، مؤسسة الوراقأساسیات التدقیق في ظل المعاییر األمریكیة والدولیةحسین قاضي، حسین دحدوح،  )2( 
  .13، 12ص ، ص1999

   .20، ص2006، األردن، ، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزیعمدخل إلى التدقیق من الناحیة النظریة والعملیةهادي التمیمي، ) 3(
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مسعى أو طریقة منهجیة مقدمة بشكل منسق "الفرنسي التدقیق الخارجي بأنه  كما عرفت منظمة العمل
غیة إصدار حكم معلل ومستقل من طرف مهني مستقل یستعمل مجموعة من تقنیات المعلومات والتقییم ب

  )1(."لى معاییر التقییم وتقدیر مصداقیة وفعالیة النظام واإلجراءات المتعلقة بالتنظیمإ ااستناد

ركز هذا التعریف على أن التدقیق الخارجي عملیة تقوم على أساس الفحص الذي یكون من طرف 
  .شخص خارجي مستقل

فحص أنظمة الرقابة الداخلیة والبیانات والمستندات والحسابات "بأنه التدقیق الخارجي كما عرف 
بقصد الخروج برأي فني محاید عن مدى  ،تحت التدقیق فحصا إنتقادیا منظماوالدفاتر الخاصة بالمؤسسة 

ومدى تصویرها لنتائج  ،ؤسسة في نهایة فترة زمنیة معلومةداللة القوائم المالیة عن الوضع المالي لتلك الم
  )2(".من ربح أو خسارة عن تلك الفترة أعمالها

وصوال على أن عمل المدقق الخارجي یبدأ بفحص نظام الرقابة الداخلیة بالمؤسسة  ركز هذا التعریف
  .إلى إعداد التقریر الذي هو تعبیر لنتائج أعمال المؤسسة

ائم بعملیة وكمالحظة عامة على التعاریف السابقة نقول أن جمیعها أشارت إلى ضرورة أن یكون الق
     أن عمله یجب أن یكون منظم  االتدقیق مؤهال ومستقال، ویقوم بعمله وفقا لمجموعة من المعاییر كم

  .ومخطط له
مهني من خالل التعاریف السابقة نخلص إلى أن التدقیق الخارجي هو عملیة منظمة یقوم بها شخص 

من خالل إطالعه على الدفاتر والسجالت  مستقل عن إدارة المؤسسة بغیة تقییم نظام الرقابة الداخلیة
عن ) التقریر(المحاسبیة لها، باالعتماد على مجموعة من المعاییر وذلك من أجل الخروج برأي فني محاید 

مدى صدق وسالمة القوائم المالیة للمؤسسة وتمثیلها لمركزها المالي، وتوصیل نتائج التقریر إلى األطراف 
  .المعنیة بالتدقیق

  :نتاج خصائص التدقیق من خالل النقاط التالیةویمكن است
  إن التدقیق یعني التحقق الموضوعي الحیادي من الكفاءة االقتصادیة لعملیات المؤسسة یقوم به شخص

 مهني مستقل عن إدارتها؛
  نظام الرقابة الداخلیة من خالل فحص مختلف الدفاتر والسجالت تهدف عملیة التدقیق إلى تقییم

 للمؤسسة بغیة التوصل إلى حكم معلل حول عدالة مركزها المالي؛المحاسبیة 
                                                             

، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، المراجعة وتدقیق الحسابات اإلطار النظري والممارسة التطبیقیةمحمد تهامي طواهر، مسعود صدیقي،  )1(
  .10، ص2006الجزائر، 

  .13، ص2007األردن،  لنشر والتوزیع،لدار وائل  لرابعة،، الطبعة اعلم تدقیق الحسابات الناحیة النظریة والعملیةأمین عبد اهللا،  لدخا) 2(
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  یعتمد المدقق في عملیة فحصه للمعلومات الواردة في القوائم المالیة على مجموعة من المعاییر والمبادئ
 المحاسبیة المتعارف علیها والمقبولة قبوال عاما؛

 تبلیغ األطراف المعنیة بنتائج التدقیقیعد التقریر الذي یعده المدقق الخارجي الوسیلة األساسیة ل .  
  الخارجي العملیات األساسیة للتدقیق: ثانیا

  )1(:التي یتركز علیها التدقیق الخارجي فیما یلي وتتمثل العملیات األساسیة
تم  التيیقصد به فحص البیانات والسجالت المحاسبیة للتأكد من صحة وسالمة العملیات  :الفحص -1

 االقتصادیةالكمي والنقدي لألحداث أي فحص القیاس المحاسبي وهو القیاس وتبویبها، تسجیلها وتحلیلها 
  ؛ةالخاصة بنشاط المؤسس

یقصد به الحكم على صالحیة القوائم المالیة الختامیة، كأداة للتعبیر السلیم لنتیجة أعمال : التحقق  -2
 ؛في فترة زمنیة معینة المؤسسة، وعلى مدى تمثیل المركز المالي للوضعیة الحقیقیة للمؤسسة

ومن هنا نستطیع القول أن الفحص و التحقق وظیفتان مترابطتان ومتكاملتان ینتظر من خاللهما 
صورة  انعكاسفیما إذا كانت عملیة القیاس لألحداث المالیة أدت إلى تمكین المدقق من إبداء رأي فني محاید 

  .مة لنتیجة ومركز المؤسسة الحقیقيصحیحة وسلی
یقصد به بلورة نتائج الفحص والتحقق في شكل تقریر یقدم إلى األطراف المعنیة سواء : لتقریرإعداد ا -3

  .دقیق وثمرتهتكانوا داخل المؤسسة أو خارجها، نستطیع القول بأن التقریر هو العملیة األخیرة من ال
  أهمیة التدقیق الخارجي  :الثثا

الخارجي وسیلة ال غایة، وتهدف هذه الوسیلة إلى خدمة العدید من األطراف والفئات  قیعتبر التدقی
التي تستخدم القوائم المالیة المدققة بغیة التعرف على عدالة مركزها المالي وكذلك  ذات المصلحة بالمؤسسة،

  )2( :سیاساتهم، ومن هذه األطراف نذكرقراراتهم ورسم  ذتخاااإلعتماد علیها في 

إذ أن هذه األخیرة تعد أول األطراف  یعتبر التدقیق الخارجي مهما إلدارة المؤسسة، :إدارة المؤسسة -1
لقرارات الحالیة والمستقبلیة ا ذتخاواالمستفیدة من المعلومات المالیة التي تم تدقیقها ألغراض التخطیط والرقابة 

                                                             
  .12، 11صص ، مرجع سبق ذكرهمحمد تهامي طواهر، مسعود صدیقي، ) 1(

  :أنظر ) 2(
 .16، 6صص ، 2012، األردن، للنشر والتوزیع ، الطبعة األولى، دار وائلتدقیق الحسابات اإلطار النظريإیهاب نظمي، هاني العزب،  -

رسالة ، یة و الفرنسیةر دراسة عینة من المؤسسات االقتصادیة الجزائ -دور التدقیق المحاسبي في تفعیل الرقابة على إدارة األرباحبوسنة،   حمزة -
 .13، 12صص  ،2012 -2011سطیف، ، جامعة فرحات عباس ،ماجستیر

 .11، ص1998، األردن، للنشر والتوزیع ، الطبعة األولى، دار وائلالتدقیق والرقابة في البنوكخالد أمین عبد اهللا،  -

  .34،  ص2003، الطبعة األولى، دار الكتب الوطنیة، لیبیا، - المراجعة نظریا -الطریق إلى علم المراجعة والتدقیقحازم هاشم األلوسي،  -
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ذ ،لها ، التالي ال یمكنها اإلعتماد علیهوب اأساس سلیم فإن التخطیط لن یكون دقیق إلى هذه اإلدارة ندلم تست اوإ
یمكن توفرها إال من خالل  وهذا یعني أن اإلدارة بحاجة إلى درجة عالیة من الثقة في المعلومة المالیة التي ال

  .عملیة التدقیق الخارجي
الموارد ورأس المال بالطریقة المناسبة یلجأ مالك المؤسسة إلى تفویض مجلس اإلدارة إلدارة : المالك -2

، إضافة إلى أنه صعب والمالیة یس لهم عالقة باألمور المحاسبیةوعادة ما یكون الكثیر من هؤالء المالك ل
كد من صحتها في من المستحیل أن تقوم المؤسسة بإطالع كل مساهم على المعلومات المالیة والتأو  ، بلجدا

إلدارة باستغالل الموارد فالمالك بحاجة إلى جهة مستقلة ومحایدة لتأكد لهم كفاءة ا، لذلك جمیع أوقات السنة
  .أموالهم في المؤسسة استثمار، وبالتالي طمأنتهم على سالمة المتاحة

في أسهم  باالستثماریحتاج المستثمرون إلى معلومات خاصة بدرجة المخاطرة المتعلقة  :المستثمرون -3
، وتعتبر ة ومركزها المالي ونتائج أعمالهااألداء المالي للمؤسس سهم،والمتوقع لأل المؤسسة، العائد الحالي

القوائم المالیة المصدر الرئیسي إلمداد هؤالء المستثمرین بهذه المعلومات  لذا فإن تقریر المدقق سوف یدعم 
قرارات  إتخادها في علی اعتمادهمثقتهم فیما تقدمه لهم هذه القوائم المالیة من معلومات ومن تم زیادة 

 .في أسهم المؤسسة من عدمه االستثمار

المدققة من قبل هیئة تعتمد هذه األخیرة على القوائم المالیة  :المؤسسات المالیة والتجاریة والصناعیة -4 
عند طلب عمیل لقرض معین أو تمویل المشروع حیث أن تلك المؤسسات تعتمد في عملیة  ،فنیة محایدة

  .دمه على القوائم المالیة المدققةقرار منح القرض أو ع إتخاد

تعتمد الكثیر من أجهزة الدولة على المعلومات المالیة ألغراض عدیدة  :الهیئات الحكومیة وأجهزة الدولة -5
 احتساب، وكذلك تحتاج إلیها من أجل للدولة االقتصادیة، أو رسم السیاسات االقتصاديمنها مراقبة النشاط 

، فإذا لم لتقدیم إعانات مالیة لجهات معینة، أو لتحدید أسعار بعض المنتجات ، أويبالشكل الحقیق الضرائب
  .أي نوع من هذه القرارات ذتخاافي تتوفر القناعة الكافیة بصدق هذه المعلومات فإنه ال یمكن اإلعتماد علیها 

، في حین ن أوضاع العمالتحسیإلى  تسعى النقابات العمالیة بشكل دائم ومستمر: النقابات العمالیة -6
تسعى المؤسسات إلى التقلیل قدر اإلمكان من المصاریف والنفقات من أجل تحقیق أعلى األرباح فهناك 

دارة المؤسساتتضارب في المصالح بین ال ، وحتى تتمكن النقابات من المطالبة بمكتسبات نقابات العمالیة وإ
القوائم المالیة لهذه المؤسسات  إلى عائدا أعلى أي أنها تستند أكثر للعمال یجب أن تحقق هذه المؤسسات

  .لة وصدق عن الوضع المالي للمؤسسةفهي بحاجة أن تطمئن إلى أن القوائم المالیة تعبر بعدا

یعتمدون على القوائم المالیة المدققة التي تؤمن مدى قدرة المؤسسة الحالیة والمستقبلیة القریبة  :الدائنون -7
  .التزاماتهااء بعلى الوف
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، عند تقدیم ى القوائم المالیة وتقریر المدققحیث یعتمدون عل: واالقتصادیونالمحللون المالیون  -8
  .االستثمارتوصیاتهم لعمالئهم نحو أفضل أوجه 

لكون تعلیمات هذه الهیئات تنص على ضرورة كون حسابات  :الهیئات المنظمة لتداول األوراق المالیة -9
  .الشركات التي یتم تداول أسهمها وسنداتها قد تم تدقیقها

، وأن المصادر والمراجع المهمة لبحوثهمباعتبار القوائم المالیة من  :الباحثون وطلبة الدراسات العلیا - 10
  .ن طرف المدقق الخارجيمصداقیة هذه المصادر تكون أعلى في حالة كونها موقعة م

إضافة إلى الجهات المشار إلیها أعاله فإن هناك جهات أخرى تحتاج إلى خدمات  :جهات أخرى - 11
لشركاء في حالة إنضمام المدقق ووجود قوائم مالیة مدققة كشركات التأمین في حالة تعویض الخسائر، وا

  .أصولها والتزاماتها وشهرة المحل، أو البائعین والمشترین لمؤسسة ما لتحدید قیمة شریك جدید

  فروض ومبادئ التدقیق الخارجي   : المطلب الثالث
 أساسیة من أهم المقومات األساسیة ألي مهنة متطورة كمهنة التدقیق وجوب وجود فروض ومبادئ

حیث یعملون على ضوئها ویسیرون على  ،ذه المهنةا األشخاص الممارسین لههبللقیام به یجب أن یتحلى 
  .ها في كافة مراحلههدی
  فروض التدقیق الخارجي : أوال

 معرفة نقطة بدایة أي تفكیر منظم بغیة التوصل إلى نتائج تساهم فيفي تتمثل الفروض في أي مجال 
 فإن إیجاد فروض للتدقیق عملیة ضروریة لحل ، ومن تمتحكم هذا المجال وضع إطار عام للنظریة التي

   :یلي وتتمثل هذه الفروض فیماه، والتوصل إلى نتائج تساعدنا في إیجاد نظریة شاملة ل همشاكل

الفرض مرتبط بوجود مهنة التدقیق، فإذا لم تكن البیانات  اإن هذ :قابلیة البیانات المالیة للفحص  -1
وینبع هذا الفرض من المعاییر المستخدمة لتقییم  ،فال مبرر لوجود هذه المهنة والقوائم المالیة قابلیة للفحص

نظام لالتصال بین معدي المعلومات  ادیجإلالبیانات المحاسبیة، والخطوط العریضة التي نسترشد بها 
  )1(؛ومستخدمیها

ویقوم هذا الفرض على التبادل بین المدقق : عدم وجود تعارض حتمي بین مصلحة المدقق واإلدارة -2
 قرارات صائبة اذتخاة مراجعتها من طرف المدقق بغی تخالل إمداد هذه األخیرة بمعلومات تمواإلدارة من 
   اصائب امحاید افنی ا، والعكس بالنسبة للمدقق بمده بمعلومات یستطیع أن یبدي على أساسها  رأیعلى أساسها

  )2( ؛على واقع وحقیقة المعلومات المحاسبیة المالیة للمؤسسة

                                                             
  .26ص، 2004ة، مصر، ، الدار الجامعیأسس المراجعة األسس العلمیة والعملیة، وآخرونعبد الفتاح الصحن، محمد سمیر الصبان ) 1(

    .14، 13، ص صمرجع سبق ذكرهمحمد تهامي طواهر، صدیقي مسعود، ) 2(
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مسؤولیة إلى یشیر هذا الفرض : تواطئیة أخطاء المالیة وأیة معلومات تقدم للفحص من أیةخلو القوائم  -3
وعدم مسؤولیته عن اكتشاف  المدقق في اكتشاف األخطاء الواضحة عن طریق بدل العنایة المهنیة الالزمة،

  )1(؛اهاألخطاء والتالعبات التي تم التواطؤ فیها خاصة عند تقیده بمعاییر التدقیق المتفق علی
یبعد المؤسسة داخل للرقابة الداخلیة  وقوي إن وجود نظام سلیم :وجود نظام سلیم للرقابة الداخلیة -4

احتمال حدوث األخطاء ویقلل من التالعبات إن لم نقل حذفها نهائیا، مما یجعل من الممكن إعداد برنامج 
للرقابة الداخلیة یبعد احتمال حدوث التدقیق بصورة تخفض من مدى الفحص، هذا یعني أن وجود نظام سلیم 

األخطاء لكن ال یبعد إمكانیة حدوثها فاألخطاء مازالت ممكنة الحدوث رغم سالمة أنظمة الرقابة الداخلیة 
 التدقیق  بتبني التدقیق االختباري بدال من عملیةجعل عملیة التدقیق اقتصادیة و یعة، ووجود هذا الفرض بالمت

  )2(؛التفصیلي

قد تم إعدادها وفقا  الیةعلى أن المعلومات الم ضیقوم هذا الفر  :المناسب للمبادئ المحاسبیةالتطبیق  -5
، إذ أن هذا الفرض یستخدم للحكم على سالمة تمثیل القوائم المالیة علیها عارفللمبادئ المحاسبیة المت

الخارجیین یسترشدون الختامیة لنتائج األعمال والمركز المالي الحقیقي للمؤسسة، وهذا یعني أن المدققین 
بالمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها كمؤشر للحكم على سالمة المواقف المعینة وفي نفس الوقت تكون سند 

  )3(؛إبداء آرائهم من أجل هم ل

أن  ضهذا الفر  یعتبر: العناصر والمفردات التي كانت صحیحة في الماضي ستكون كذلك في المستقبل -6
العملیات التي قامت بها المؤسسة في الماضي تمت وفق إجراءات سلیمة، وضمن نظام سلیم للرقابة الداخلیة 
ستكون كذلك في المستقبل، والعكس صحیح، لذا بات من الضروري على المدقق في الحالة العكسیة بدل 

  )4(؛بة الداخلیة المفروضالمزید من العنایة المهنیة لكشف مواطن الضعف في اإلجراءات ونظام الرقا

ق ف، وذلك و كمدقق خارجيیقوم المدقق في هذا البند بعمله  :یزاول عمله كمدقق فقط خارجيال مدققال -7
ما توضحه االتفاقیة المبرمة ما بین المؤسسة والمدقق على أن ال تخل هذه االتفاقیة بمعاییر التدقیق وعلى 

كذلك في إطار التدقیق الداخلي على أن یلتزم المدقق بوظائفه رأسها استقاللیة المدقق في عمله، نشیر 
  )5(.المحددة وأن یسعى إلى تحقیق األهداف المتوخاة من العملیة

  
                                                             

  .14، صالمرجع السابق) 1(
  .21، ص 2003الدار الجامعیة، مصر،  نظریة المراجعة وآلیات التطبیق،محمد سمیر الصبان، ) 2(

  .22ص المرجع السابق،) 3(
  .15، صسبق ذكرهمرجع محمد تهامي طواهر، صدیقي مسعود،  )4(
  .15، صالمرجع السابق) 5(
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   مبادئ التدقیق الخارجي: ثانیا
تكون متسقة و المبدأ عبارة عن نتائج أو تعمیمات مشتقة من مفاهیم وبدیهیات ومصادرات المجال إن 

أنها تكون قادرة على تفسیر اإلجراءات والطرق المحاسبیة المتبعة فعال في التطبیق  ، كمامع هذه المقومات
  )1(.سببیة العملي، كما یجب أن تصاغ في شكل قضایا تفسیریة وهذه القضایا قد تكون غائیة أو

یمكن تقسیمها إلى مجموعتین ركن الفحص وركن التقریر  الخارجي ن مبادئ التدقیقذلك فإ وبناء على
   :یليكما 

  )2(:وتتجلى في :المبادئ المرتبطة بركن الفحص -1

ویعني هذا المبدأ المعرفة التامة بطبیعة أحداث المؤسسة وآثارها الفعلیة  :مبدأ تكامل اإلدراك الرقابي  -  أ
والمحتملة على كیان المؤسسة وعالقاتها باألطراف األخرى من جهة، والوقوف على احتیاجات األطراف 

  ؛المختلفة للمعلومات المحاسبیة عن هذه اآلثار من جهة أخرى
ي هذا المبدأ أن یشمل مدى الفحص جمیع أهداف ویعن :مبدأ الشمول في مدى الفحص االختیاري  - ب

المؤسسة الرئیسیة والفرعیة وكذلك جمیع التقاریر المالیة المعدة بواسطة المؤسسة مع مراعاة األهمیة النسبیة 
  ؛لهذه األهداف وتلك التقاریر

نصر ویشیر هذا المبدأ إلى ضرورة اإلقالل إلى أقصى حد ممكن من ع :مبدأ الموضوعیة في الفحص - ج
یر الشخصي أو التمییز أثناء الفحص وذلك باالستناد إلى العدد الكافي من أدلة اإلثبات التي تؤید رأي دالتق

تجاه العناصر والمفردات التي تعتبر ذات أهمیة كبیرة نسبیا، وتلك التي یكون االمدقق وتدعمه خصوصا 
  ؛احتمال حدوث الخطأ فیها أكبر من غیرها

ة اإلنسانیة في ءویشیر هذا المبدأ إلى وجوب فحص مدى الكفا: ة اإلنسانیةءمبدأ فحص مدى الكفا -د
المدقق من أحداث  لدىة اإلنتاجیة لما لها من أهمیة في تكوین الرأي الصحیح اءالمؤسسة بجانب فحص الكف

ن ة هي مؤشر للمناخ السلوكي للمؤسسة وهذا المناخ یعبر عن ما تحتویه المؤسسة مءوهذه الكفا المؤسسة،
  .نظام للقیادة والسلطة والحوافز واالتصال والمشاركة

  )3(:وتتجلى في :المبادئ المرتبطة بركن التقریر -2

  أثر أداة لنقل  خارجيمدقق الال أوتقاریر ویشیر هذا المبدأ إلى مراعاة أن یكون تقریر :ة االتصالءمبدأ كفا - أ
  للمؤسسة لجمیع المستخدمین لها بصورة حقیقیة تبعث على الثقة بشكل یحقق األهداف  االقتصادیةالعملیات 

                                                             
  .23، 22، ص ص2005 ، األردن،للنشر والتوزیع ، الطبعة الثانیة، دار الصفاءالمدخل إلى التدقیق الحدیثأحمد حلمي جمعة، ) 1(
  .24، صالمرجع السابق) 2(
  .24، صالمرجع السابق) 3(
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  ؛ریراالتق هالمرجوة من إعداد هذ
ویشیر هذا المبدأ إلى مراعاة أن یفصح المدقق عن كل ما من شأنه توضیح مدى تنفیذ  :مبدأ اإلفصاح -ب

ظهار المعلومات التي تؤثر مؤسسة، ومدى التطبیق للمبادئ و اإلجراءات الأهداف  المحاسبیة والتغیر فیها، وإ
براز جوانب الضعف في أنظمة الرقابة الداخلیة والمستندات  –إن وجدت - على داللة التقاریر المالیة، وإ

     ؛والدفاتر والسجالت
مالیة ویشیر هذا المبدأ إلى مراعاة أن تكون محتویات تقریر المدقق، وكذا التقاریر ال :مبدأ اإلنصاف   - ج

  ؛منصفة لجمیع المرتبطین والمهتمین بالمؤسسة سواء داخلیة أو خارجیة
ویشیر هذا المبدأ إلى مراعاة أن یشمل التقریر تفسیرا واضحا لكل تصرف غیر عادي  :مبدأ السببیة  -  د

  . یواجه به المدقق، وأن تبنى تحفظاته ومقترحاته على أسباب حقیقیة وموضوعیة
  التدقیق الخارجيأنواع : المطلب الرابع

وجد أنواع متعددة للتدقیق الخارجي تختلف باختالف المعیار الذي ینظر من خالله إلیه، لكن هذا ت
التنوع في التدقیق ال یؤثر في جوهر عملیته، أي أن مفهوم التدقیق واألسس واألصول التي یقوم علیها ال 

  :نا أن نمیز بین األنواع التالیة للتدقیق الخارجيحیث یمكن. معیار الذي ینظر منه إلى التدقیقتتغیر بتغیر ال
  من حیث درجة اإللزام القانوني: أوال

  )1(:وینقسم إلى

قوانین  ،قانون الشركات(وهو التدقیق الذي تلتزم به المؤسسات وفقا للقانون السائد : التدقیق اإللزامي -1
ویترتب على المؤسسات على عدم القیام بهذا النوع من التدقیق وقوعها تحت  ،)قانون االستثمار، الضرائب

ویتم تعیین المدقق من خالل الجمعیة العامة وهي التي تقدر أتعابه، وفي حالة تعدد  طائلة العقوبات القانونیة،
ومن الضروري أن ول، المدققین فإنهم مسؤولین بالتضامن، واستثناء من ذلك یعین مؤسسوا الشركة المدقق األ

  .كامال یكون التدقیق في هذه الحالة
دون وجود إلزام قانوني یحتم  ااألصل في التدقیق أن یكون اختیاری): اريیاالخت(التدقیق غیر اإللزامي  -2

لى غیرهم من أصحاب المصالح ، ویرجع أمر تقریرالقیام به ولذلك فإن ، القیام به إلى أصحاب المؤسسة وإ
الثقة واالطمئنان إلى  زید منوالمؤسسات الفردیة ألنه ی التدقیق یناسب شركات األشخاصهذا النوع من 

صال، وكذلك الشركاء المتضامنین عند االنضمام أو االنف أنصبةمدقق عند تحدید الالحسابات المعتمدة من 
إلى اطمئنان في الحسابات ألنه غیر مسموح له بالتدخل في اإلدارة، باإلضافة  ياطمئنان الشریك الموص

                                                             
  .20، 19، ص صالمرجع السابق) 1(
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مدقق عند طلب القروض، فضال عن األمل في قبول اإلقرارات الالبنوك إلى التقاریر المالیة المعتمدة من 
 ةــیالمال لوماتــــكذلك اطمئنان الشركاء على المعو ، اـــتمادهـــدم تعدیلها واعــدمة من المؤسسة للضرائب وعـــالمق

  .الماليالمعبرة عن نتائج األعمال والمركز 
  من حیث نطاق عملیة التدقیق الخارجي: ثانیا

  )1(:منظور إلىال هذا وینقسم التدقیق من

غیر محدد للعمل الذي یؤدیه، وال تضع  ایقصد به التدقیق الذي یمنح المدقق إطار  :التدقیق الكامل -1
بفحص القیود والسجالت  المدقق حیث یقوم ،اإلدارة أیة قیود على نطاق أو مجال العمل الذي یقوم به المدقق

وقد كان هذا النوع هو السائد عندما  ،والمستندات المحاسبیة بقصد إعطاء رأي فني حول عدالة القوائم المالیة
حیث كان هدف التدقیق كشف جمیع األخطاء التي  ،كانت المؤسسات صغیرة الحجم وعملیاتها قلیلة العدد

إال أنه مع كبر حجم المؤسسات وتكوین شركات األموال أصبح من  تحتویها الدفاتر والسجالت المحاسبیة،
  .  غیر المنطقي قیام المدقق بفحص كامل القیود والسجالت والدفاتر المحاسبیة

هو الذي یقتصر عمل المدقق فیه على بعض العملیات المعینة، أو هو ذلك النوع الذي  :التدقیق الجزئي -2
وتحدد الجهة التي تعین المدقق تلك  ،فحص بأي صورة من الصورالیوضع فیه بعض القیود على نطاق 

  .العملیات
   الفحص مجال من حیث: ثالثا

 )2(:وینقسم إلى

ویعني أن یقوم المدقق الخارجي بتدقیق جمیع القیود والدفاتر والسجالت  ):التفصیلي(التدقیق الشامل  -1 
والحسابات والمستندات، أي أن یقوم بتدقیق جمیع المفردات محل الفحص، للتأكد من عدالة القوائم المالیة 
 ومدى تمثیلها لنتیجة األعمال والمركز المالي، ومن المالحظ أن هذا النوع من التدقیق یصلح للمنشآت

الصغیرة الحجم، حیث أنه في حالة المنشآت كبیرة الحجم سیؤدي استخدام هذا النوع من التدقیق إلى زیادة 
 امراعاتهمعلى  الخارجي التكلفة التي یحرص المدققأعباء عملیة التدقیق وتعارضها مع عاملي الوقت و 

 .مستمر بشكل
هذه الحالة یقوم المدقق بتدقیق جزء من الكل، حیث یقوم باختبار عدد من  فيو  :اريبالتدقیق االخت -2

لكي تخضع لعملیة الفحص مع مراعاة ضرورة تعمیم نتائج هذا الفحص على مجموع ) عینة(المفردات 
، ولقد أدى كبر حجم المشروعات االقتصادیة وتعدد )المجتمع(دات التي تم اختیار هذا الجزء منها المفر 

                                                             
للنشر  ، الطبعة األولى، دار الثقافةجراءات العملیةطار النظري واإلاإل المتقدمة مراجعة الحساباتحسین أحمد دحدوح، حسین یوسف قاضي، ) 1(

  .52ص ، الجزء األول،2009 ، األردن،والتوزیع

  .27، صمرجع سبق ذكرهمحمد سمیر الصبان، ) 2(
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بصورة كبیرة واهتمام تلك المشروعات بأنظمة الرقابة الداخلیة إلى ضرورة قیام المدقق الخارجي  عملیاتها
تبارات، عا ةشامل لها، ویتوقف تحدید حجم العینة على عد تدقیقبفحص عینة من هذه العملیات، دون إجراء 

 یةة من ناحیة، ومدى إمكانمن أهمها ما یظهره فحص وتقییم ألنظمة الرقابة الداخلیة المتبعة داخل المؤسس
 .تطبیق إجراءات التدقیق االختباري من ناحیة أخرى

   الخارجي من حیث توقیت القیام بالتدقیق: رابعا
  )1(:وینقسم إلى

جراء االختبارات الضروریة على  :التدقیق المستمر -1 یقوم المدقق في هذا النوع من التدقیق بفحص وإ
ویتم ذلك بطریقة منتظمة ووفقا لبرنامج زمني مضبوط  ،السنة المالیة للمؤسسةالمفردات المحاسبیة على مدار 

أن یقوم خالل هذا النوع من التدقیق ومعد مسبقا ویستجیب لإلمكانیات المتاحة، كما أنه یمكن للمدقق 
في بزیارات عمل مفاجئة للمؤسسة، إن هذا النوع من التدقیق یصلح في المؤسسات الكبیرة الحجم إذ یصعب 

    .ظله القیام بالتدقیق النهائي من تحقیق األهداف المنوط بها

عادة ما یتم هذا النوع من التدقیق في نهایة السنة المالیة، إذ یعین المدقق في ظل هذا  :التدقیق النهائي -2
دقیق من التسویات وتحضیر الحسابات الختامیة وقائمة المركز المالي، ویعتبر هذا الت االنتهاءالنوع بعد 

مناسبا للمؤسسات الصغیرة التي یكون عدد عملیاتها قلیل ویستطیع المدقق التحكم في وضعیة المؤسسة في 
 . ظل محدودیة مدة التدقیق

   اإلطار العملي للتدقیق الخارجي:الثانيالمبحث 
تقوم عملیة التدقیق الخارجي على مجموعة من المعاییر التي تحكم كیفیة ممارسة هذه الوظیفة، وتكون 
مرشدا لكل من یرغب في مزاولة هذه المهنة، حیث تعتبر هذه المعاییر وسیلة للحكم الصادق والعادل على 

خیر یتمتع بمجموعة من هذا األ حیث أن الخارجي،مدقق الدقة العمل والمستوى المهني الذي وصل إلیه 
ض االلتزامات وهذا في حدود ما یفرضه القانون والعقد المبرم بینه وبین المؤسسة عالحقوق وملزم بالتقید بب

  .وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المبحث
  ق الخارجي یدقلتامعاییر : لمطلب األولا

حیث تعتبر المرجع  ینالمدقق لافعأالقاعدة التي توجه أنها  الخارجي یمكن اعتبار معاییر التدقیق
یلي سنقدم لمحة عن  وفي ماجل القیام بالمهمة الموكلة إلیهم، من أ واإلطار العام الذي یوجههم، همألعمال

  . أهم الهیئات المهنیة المشرفة علیهو والمعاییر المتعارف علیها للتدقیق الخارجي المعاییر الدولیة 
                                                             

  .26 ،24ص صمرجع سبق ذكره، محمد تهامي طواهر، صدیقي مسعود، ) 1(
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  الخارجيالهیئات المهنیة المشرفة على مهنة التدقیق : أوال
وهي الهیئات التي تؤثر على مهنة التدقیق الخارجي والمسؤولة على وضع المعاییر التي تنظم 

 ،بالمهنةه، وقد أسست هذه الهیئات بمبادرة من العاملین في المحاسبة والتدقیق والمختصین المهتمین إجراءات
   :نذكر ومن هذه الهیئات

بدأت أول محاولة جادة لمعالجة مشاكل مهنة المحاسبة والتدقیق  ):IFAC( اإلتحاد الدولي للمحاسبین -1
المؤتمر العاشر للمحاسبین، وذلك حین قدم  انعقادفي سیدني بأسترالیا بعد  1973من منظور دولي عام 

 .بتأسیس اإلتحاد الدولي للمحاسبین اقتراح
 اتفاقیةبموجب  اإلتحاد الدولي للمحاسبین تمت الموافقة النظامیة على تشكیل 1977-10 -07وفي 

تطویر واإلشراف على مهنة الدولة، وكان الغرض من تشكیله هو  49منظمة محاسبیة في  63وقعتها 
لجمهور، من خالل التعاون مع ل ا من توفیر خدمات مستمرة وبمستوى رفیعمالمحاسبة والتدقیق وتمكینه

قام هذا اإلتحاد و ت األعضاء والمنظمات اإلقلیمیة للمحاسبین والمدققین والمنظمات الدولیة األخرى، المنظما
  )1(:أعماله هي تنفیذوهناك أربعة مستویات رئیسیة تحكم  ،نقطة أساسیة اثني عشربوضع برنامجا مؤلفا من 

 الجمعیة العمومیة؛ - أ
 مجلس اإلتحاد؛  -  ب
 ؛التنفیذیةاللجنة  -ج
  .اإلتحادأعضاء  - د
هذه اللجنة من اللجان الدائمة السبع التابعة لمجلس  تعتبر :)IAPC( لجنة معاییر التدقیق الدولیة  -2

للمحاسبین، ویتم اختیار أعضاء اللجنة الذین یجب أن یكونوا أعضاء في إحدى الهیئات  اإلتحاد الدولي
للدول التي تم اختیارها من قبل مجلس من قبل هذه الهیئات األعضاء في اإلتحاد من الذین یتم ترشیحهم 

 .اإلتحاد لعضویة اللجنة، علما بأن لكل بلد عضو باللجنة صوتا واحدا
تشكیل لجان فرعیة تابعة لها تضم أفرادا من أقطاب لیست ممثلة في اللجنة، وذلك للجنة  ویمكن

وتسعى ، كما أن من الممكن طلب معلومات من منظمات أخرى اآلراءلغرض الحصول على عدد واسع من 
  )2(:اللجنة إلى تحقیق األهداف التالیة هذه

 ؛تدقیقإصدار معاییر دولیة لل 
 ؛تدقیقإصدار إرشادات على تطبیق المعاییر الدولیة لل 

                                                             
  .338ص ،2006، الطبعة األولى، دار الكتب الوطنیة، لیبیا، - المراجعة إجرائیا –الطریق إلى علم المراجعة حازم هاشم األلوسي،  )1(

  .344، 343، ص صالمرجع السابق) 2(
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  رشادات و العتماد معاییر  وأسواق األوراق المالیة والهیئات التنظیمیة اریعالمشالسعي لترغیب أصحاب إ
لمعاییر لالسعي الكتشاف احتیاجات المستعملین وذلك من أجل اللجنة واستعمالها على مستوى عالمي، 

 .رشادات جدیدةاإلو 
  تدقیق الخارجي لل الدولیة معاییرال: ثانیا

لقد تم وضع مجموعة من المعاییر الدولیة لممارسة مهنة التدقیق الخارجي وتوحیدها عبر كل دول 
إذ تقوم هذه األخیرة بإصدار معاییر تخدم مصالح مختلف  ،طرف الهیئات المهنیة المعنیة بذلكالعالم من 

  )1(:وتتمثل هذه المعاییر فياألطراف المعنیة بالتدقیق الخارجي 

 ؛أمور تمهیدیة: المجموعة األولى -1
 ؛والمسؤولیاتالمبادئ العامة : 299 -200 :المجموعة الثانیة -2
  ؛في تقدیر األخطاء واالستجابةتقییم الخطر : 499 -300 :المجموعة الثالثة -3
 ؛تدقیقأدلة ال: 599 -500 :المجموعة الخامسة -4
  ؛االستفادة من عمل اآلخرین: 699 - 600 :المجموعة السادسة -5
  وتقاریر التدقیق؛نتائج : 799 -700 :المجموعة السابعة -6
   .المجاالت المتخصصة: 899 -800 :المجموعة الثامنة -7

  معاییر التدقیق الخارجي المتعارف علیها : ثالثا
تقلیل التفاوت في من أجل یعتمد التدقیق الخارجي على مجموعة من المعاییر التي تلقي القبول العام 

هذه  تم وضع ، وقدالمهني لقیام بها بمستوى عالي من األداءل الخارجي الممارسة المهنیة وتوحید مهنة التدقیق
معاییر التدقیق (عنوان تحت في كتیب  1945من قبل المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین عام  المعاییر

   :وقد تم تبویبها إلى )المتعارف علیها
  )الشخصیة(المعاییر العامة  -1

الخدمات المهنیة  أن ویقصد بها، الخارجي بالتكوین الشخصي للقائم بعملیة التدقیق وهي معاییر تتعلق
أي أنها تنص على الصفات  ، وبدرجة عالیة من الكفاءة المهنیةبواسطة أشخاص مدربینیجب أن تقدم 

  )2(:التي یجب أن یتحلى بها المدقق الخارجي وتتكون هذه المعاییر من الشخصیة
  ین فيـــأساسین ـــوفر عاملـــعلى ضرورة ت ذا المعیارــه صــنوی :مليــمي والعـلــیل العــالتأه:یار األولــالمع  -  أ

                                                             
ترجمة إصدارات المعاییر الدولیة لرقابة الجودة والتدقیق والمراجعة وعملیات التأكید األخرى والخدمات ذات العالقة، اإلتحاد الدولي للمحاسبیین،  )1(

  .35، 34، الجزء األول، ص ص2010المجمع العربي للمحاسبین القانونیین، مجموعة أبو طالل غزالة للنشر، األردن، طبعة 
  .62، ص2005، مصر ، الدار الجامعیة،ألسس العلمیة والعملیة لمراجعة الحسابات، انسلیما محمد سمیر الصبان، محمد مصطفى)  2(
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 )1( :الخارجي هما المدقق
 ویعني ذلك أن یكون للمدقق درجة عالیة من التأهیل العلمي والمعرفة الكافیة  :التأهیل العلمي أو الفني

في مجال الضرائب والتدقیق وجمیع الممارسات المتعلقة بالمحاسبة، ویتم الحصول على هذا من خالل 
نما یتطلب األمر یكفي ال الدراسة والتعلیم، و  التأهیل الذي یحصل علیه المدقق خالل سنوات الدراسة السابقة وإ

  .منه استمرار الدراسة لتحدیث ما لدیه من معلومات ومعرفة فنیة عن أصول المحاسبة والتدقیق
 إن مهنة التدقیق الخارجي تتطلب من أعضائها ضرورة قضاء فترة  :التأهیل العملي أو الخبرة المهنیة

في مزاولتها، حتى تكون لهم الخبرة المهنیة الكافیة للقیام  البدءزمنیة محددة للتدریب العملي في المهنة قبل 
  .بهذه الوظیفة على أكمل وجه وبالكفاءة المطلوبة

وحیاد المدقق من المفاهیم األساسیة في عملیة  استقاللیعتبر  :الحیادو ستقالل اال :المعیار الثاني  - ب
وكذلك األطراف والفئات المختلفة  هاالمؤسسة التي یقوم بتدقیق اتجاهلة ابالعدالمدقق  التزامالتدقیق ویقصد به 

ستقالل بأنه القدرة على العمل بنزاهة ویعرف اال ،للمؤسسة محل التدقیق وكل من له عالقة بالقوائم المالیة
غناء عنها بالنسبة للمدقق الخارجي تسمن الخصائص التي ال یمكن اال ي یعتبرالذهن واالستقالل وموضوعیة،

 آراءهفیجب أن یتصف بالحیاد في جمیع األمور التي تعرض علیه، فتمیز المدقق باألمانة الذهنیة یجعل 
 )2(.الذهني باالستقالل احتفاظهستقالل إضافة إلى غیر منحازة، كما یجب على المدقق أن یحتفظ بمظهر اال

على المدقق أن یلتزم بالعنایة المهنیة الواجبة للقیام بعملیة  :المهنیة الالزمةبدل العنایة : المعیار الثالث - ج
عداد التقریر، بمعنى أن علیه أن یعطي  ولذلك فال  الكافي لجمیع مراحل عملیة التدقیق، االهتمامالفحص وإ

یكفي أن یكون المدقق مؤهال ومستقال في عمله ولكن یجب أن یكون راغبا في نجاحه وحریصا علیه، ولهذا 
على تحققها  االستداللعلى توافره بصورة مباشرة، حیث یتم  االستداللفالعنایة المهنیة مفهوم معنوي یصعب 

في  االلتزامهامه، ویكون ذلك من خالل في مجال عمله من خالل التعرف على مدى وفاءه بمسؤولیاته وم
  )3(.أداء عمله بمعاییر التدقیق المتعارف علیها

 معاییر العمل المیداني -2
بإجراءات عملیة الفحص  الخارجي تعتبر معاییر العمل المیداني بمثابة اإلرشادات الالزمة لقیام المدقق

  :معاییر وهيالوتنحصر هذه المعاییر في ثالثة مجموعات من 
 بعملیة خارجي ق الـــدقــمالوم ـــذا المعیار أن یقــــلب هــطــیتو  :راف المالئمینــیط واإلشـــالتخط: یار األولــالمع  -  أ

                                                             
  .52 ،51ص ص مرجع سبق ذكره،محمد سمیر الصبان،   )1(

  .42 ،41، ص ص2007، األردن، للنشر والتوزیع ، دار الوراقمراجعة الحسابات بین النظریة التطبیقیوسف محمود جربوع،  ) 2(

  .34، ص1999، مصر الجامعیة، ، الدارأصول المراجعة، وآخرون الصحن، رجب السید راشدعبد الفتاح   )3(
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في علمیة التدقیق، ویتمثل التخطیط المالئم بتخصیص العدد المناسب  البدءالتخطیط لما سوف یقوم به عند 
مع ضرورة التأكد من تنفیذ الخطة  من المساعدین واإلشراف علیهم ومتابعة ما یوكل إلیهم من أعمال

فضل تعیین المدقق یمن عملیة التخطیط  ولالستفادة، الموضوعة بطریقة كاملة ووفقا لمستوى األداء المطلوب
بالمؤسسة  ي في وقت مبكر من السنة وذلك من أجل المساعدة في تحقیق كفاءة أفضل لدى المدققالخارج

  )1(.محل التدقیق
یجب دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة المستخدم في  :ةالداخلینظام الرقابة  تقییم: المعیار الثاني -ب

الموجود بطریقة مناسبة لتقریر مدى اإلعتماد علیه، ولغرض تحدید المدى المالئم لالختبارات  ةالمؤسس
  )2(.الالزمة والتي ستتقید بها إجراءات التدقیق

ة والمقنعة من یضرورة الحصول على أدلة اإلثبات الكاف :جمع أدلة اإلثبات الكافیة: المعیار الثالث - ج
والمصادقات لغرض تكوین أساس معقول إلبداء الرأي حول  الستفساراتواخالل الفحص والجرد والمالحظة 

  )3(.القوائم المالیة الخاضعة للتدقیق

 معاییر إعداد التقریر  -3
ترتبط هذه المعاییر بكیفیة إعداد التقریر النهائي الذي یضعه مدقق الحسابات التي قام بها وتتمثل هذه 

 )4(:المجموعة في أربعة معاییر هي

هذا المعیار  یقضي :القوانین المالیة مع المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها اتفاقمدى : المعیار األول  -  أ
به وطبقت به المبادئ المحاسبیة المتعارف  استخدمتلى المدى الذي إبضرورة إشارة تقریر المدقق الخارجي 

 .علیها عند تقریر القوائم المالیة بالمؤسسة المدقق فیها
 هذا المعیار یقضي :في تطبیق المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها الثباتمدى : المعیار الثاني  - ب

المبادئ المحاسبیة  واستخدامبضرورة إشارة المدقق الخارجي إلى مدى التجانس والتماثل والثبات في تطبیق 
 .من فترة أخرى

المدقق على اإلفصاح  تقریر اشتمالبضرورة هذا المعیار  یقضي :اإلفصاح الكافي: المعیار الثالث - ج
  .والملحقات الالزمة أو اإلشارة إلى خالف ذلك تباإلیضاحاالكامل عن الحقائق المالیة، وتدعیمها 

                                                             
  .42، ص2006، األردن، للنشر والتوزیع ، الطبعة األولى، دار المیسرةتدقیق الحسابات المعاصرغسان فالح المطارنة،  )1(

  .95ص مرجع سبق ذكره،  ،- ریا المراجعة نظ –الطریق إلى علم المراجعة والتدقیق  حازم هاشم األلوسي، )2(
  .95؛ صالمرجع السابق )3(
 ،2009، األردن، للنشر والتوزیع األولى، دار كنوز المعرفة الطبعة، دراسات متعمقة في تدقیق الحسابات محمد فضل مسعد، خالد راغب الخطیب، )4(

  .100، 99صص 
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یجب أن ینص التقریر عن رأي المدقق في القوائم المالیة ومطابقتها للمركز  :إبداء الرأي: الرابع رالمعیا - د
كوحدة واحدة، سواء كان رأیه متحفظا أو مخالف أو عدم إبداء الرأي مع المالي ونتائج أعمال المؤسسة 

  .توضیح أسباب ذلك
  حقوق وواجبات المدقق الخارجي : المطلب الثاني

یتمتع المدقق الخارجي بمجموعة من الحقوق التي تسمح له بالقیام بأداء مهنته على أكمل وجه 
 اتجاهكلة له، وفي المقابل على المدقق أن یلتزم بواجباته وتختلف هذه الحقوق بناءا على طبیعة المهنة المو 

  .هذه المهمة إلنجاز أعماله بشكل موضوعي
  حقوق المدقق الخارجي : أوال

  )1(:یتمتع المدقق الخارجي بعدة حقوق نذكر منها

یحق للمدقق الخارجي اإلطالع على دفاتر المؤسسة وسجالتها ومستنداتها في أي وقت  :حق اإلطالع -1
، كما یحق له اإلطالع على اللوائح والقوانین التي تحكم طبیعة عمل ونشاط االختیاریةسواء منها اإللزامیة أو 
 ؛المؤسسة محل الفحص

من إدارة المؤسسة  تواإلیضاحایحق للمدقق الخارجي طلب البیانات  :ب البیانات واإلیضاحاتلحق ط -2
التي یقوم بفحص حساباتها للقیام بمهمته بشكل مناسب، ویعتمد الحكم على مدى ضرورة البیانات 

 ؛بعملیة التدقیق ارتباطهاواإلیضاحات لتقریر المدقق الشخصي ومدى 

من حق المدقق الخارجي الحصول على  :اهمینحق الحصول على صورة من اإلخطارات المرسلة للمس -3
صورة من اإلخطارات والبیانات المرسلة للمساهمین التي یرسلها مجلس اإلدارة إلى المساهمین لدعوتهم 

  ؛الهیئة العامة للمساهمین اجتماعلحضور 
یحق للمدقق الخارجي دعوة الجمعیة العامة للمساهمین  :حق دعوة الجمعیة العامة للمساهمین -4

مثل سوء تصرف اإلدارة  ،واستقرارهافي حالة حدوث حالة طارئة بالمؤسسة تهدد مركزها المالي  لالجتماع
خطیرة تؤثر على مستقبل المؤسسة وذلك كونه وكیال عن المساهمین للحفاظ على  انحرافووجود حاالت 

  ؛حتى یخلى مسؤولیتهمن خلل ومشاكل ذلك إلحاطتها علما بما یحصل داخل المؤسسة و مصالحهم وأموالهم، 

                                                             
  :أنظر )1(

 .73، صمرجع سبق ذكره ،- المراجعة نظریا  –الطریق إلى علم المراجعة والتدقیق حازم هاشم األلوسي،   -
 .75، ص2009، األردن، ع، الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر والتوزیاإلتجاهات المعاصرة في التدقیق والتأكیدأحمد حلمي جمعة،  -
 ،141، ص ص2000، الدار الجامعیة، مصر، األسس العلمیة والعملیة لمراجعة الحسابات محمد سمیر الصبان، عبد اهللا عبد العظیم هالل، -

143.  
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عزله عن طریق مذكرة خطیة ترسل إلى  اقتراحیحق لمدقق الحسابات مناقشة : عزله اقتراححق مناقشة  -5
  ؛عزله والرد والدفاع عن موقفه أمام الجمعیة العامة للمساهمین اقتراحالمؤسسة، كذلك یحق له مناقشة 

أجازت بعض التشریعات  :لألوراق والمستندات حتى یحصل على أتعابه المدقق الخارجي احتجازحق  -6
 هذا األخیرلم یكن أن یكون للمدقق الخارجي الحق في حبس األوراق والمستندات األصلیة الموكلة لدیه، إذا 

 ؛قد حصل على أتعابه
حق  الخارجي ویقصد بالتحقیق في األصول أن للمدقق :والتزاماتهاحق التحقیق في أصول المؤسسة  -7

فق علیها مسبقا مع إدارة جردها في أي وقت أثناء الفترة المالیة، إن كان جردها فجائیا أو بموجب ترتیبات مت
  .المؤسسة

  واجبات المدقق الخارجي : ثانیا
 بها ومن مالتز اال الخارجي في مقابل الحقوق التي ذكرت أعاله هناك واجبات محددة یجب على المدقق

  )1(:هذه الواجبات نذكر

یجب علیه أن یقوم بالفحص والتدقیق الفعلي لحسابات المؤسسة ودفاترها بما تحتویه من قیود یومیة  -1
صحیحه وحسابات دفتر األستاذ بغرض التحقق من صحتها وسالمتها وكشف أي خطأ والعمل على ت

 ؛بالتعاون مع محاسب المؤسسة
المختلفة بأي طریقة من طرق  وااللتزاماتجلة لعناصر األصول یجب على المدقق التحقق من القیم المس -2

 ؛بالنسبة لكل عنصر من هذه العناصرالتحقق التي یراها مناسبة 
عینات  اختباریستطیع  حتىیجب على المدقق أن یتأكد من مدى قوة نظام الرقابة الداخلیة، بتقییمه  -3

 ؛التدقیق بشكل مالئم وسلیم
أن المؤسسة تقوم بتطبیق القوانین  الدفتريالتأكد إلى جانب الفحص والتدقیق  الخارجي یجب على المدقق -4

قبلتها واللوائح واألنظمة المختلفة وتلتزم بها بطریقة سلیمة، كما تلتزم بنصوص بنود العقود المختلفة التي 
 ؛ووقعت علیها

لقواعد المحاسبیة بق اتط أثناء قیامه بمهمته التحقق من أن المؤسسة یهعلعلى المدقق الخارجي یجب  -5
 ؛المتعارف علیها

للتحقق من أنها تعبر تعبیرا صحیحا ) المیزانیة العامة(لمركز المالي فحص عناصر قائمة ا ا یهیجب عل -6
 ؛للمؤسسة في نهایة السنة المالیة المالي وبالتالي على المركز لخصومواعن القیم الحقیقیة لعناصر األصول 

                                                             
  .69ص ،2008 ،مصر، دار الكتاب الحدیث، المراجعة والرقابة المالیة المعاییر والقواعدالسید محمد،  )1(
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الجمعیة العامة للمساهمین في  اجتماعأن یحضر شخصیا أو أحد مساعدیه  ى المدقق الخارجيیجب عل -7
المؤسسة لمناقشة تقریره الذي یقدمه إلى األعضاء ویتلوه علیهم بحیث یكون تقریرا شامال على جمیع البیانات 

   .والالزمة الهامة

  مسؤولیات المدقق الخارجي : المطلب الثالث
، وتختلف المسؤولیة في المؤسسة مهنیة أثناء أداءه لوظیفته عدة مسؤولیات یتحمل المدقق الخارجي

المدقق الخارجي  التي تقع على عاتقت امسؤولیال، وتقسم ارتكبهالتي یتحملها حسب نوع وحجم الخطأ الذي 
  :التالیة  إلى األنواع

  المسؤولیة تأدیبیة : أوال
بأمانة وأخالقیات المهنة وواجباته حسب ما تنص علیه قواعد  اعضو  باعتبارهإذا أخل المدقق الخارجي 

، تم التوقیف المؤقت عن مزاولة اإنذار الجمعیات والنقابات المهنیة التي ینسب إلیها، فقد یتلقى المعني باألمر 
  )2(:ومن أمثلة هذه اإلخالالت التي توقعه تحت طائلة العقوبات التأدیبیة نجد ،)1(.المهنة

 حقائق مادیة معینة عرفها عند التدقیق؛ إخفاء المدقق - 1
 تقدیم بیانات مضللة وغیر حقیقیة؛ - 2
 إخفاء أي تالعب أو تحریف في المستندات أو السجالت أو الدفاتر؛ - 3
 اإلهمال أو التقاعس في أداء عمله؛  - 4
 إذا أبدى رأیا معینا غیر الحقیقة لمنافقته أحد المسؤولین؛ - 5
  .التي كشف عنها االنحرافاتإذا لم یضمن تقریره كل  - 6

  مسؤولیة مدنیة : ثانیا
الغیر، وعلیه تفویض الضرر المادي والمعنوي الذي  واتجاهالمؤسسة  اتجاهإن المدقق الخارجي مسؤول 

أخطاء وتقصیر، غیر أنه البد من إثبات أن الضرر ناتج بصفة مباشرة أو غیر  ارتكابلحق بهؤالء في حالة 
ومن أمثلة عن القصور التي توقع المدقق تحت طائلة المسؤولیة  ،)3(.مباشرة من تلك األخطاء وذلك التقصیر

  )4(:المدنیة نجد

 الالزمة؛حالة إهمال المدقق الخارجي في قیامه بأداء عمله وعدم بدل العنایة المهنیة  - 1

                                                             
  .58، ص2005الثانیة، الدار الجامعیة، الجزائر، ، الطبعة المراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیقمحمد بوتین، ) 1(

  .73، صمرجع سبق ذكره السید محمد، )2(

  .57، صمرجع سبق ذكرهمحمد بوتین،  )3(

  .74، صمرجع سبق ذكرهمحمد،  دالسی )4(
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 حالة وقوع المدقق الخارجي في بعض األخطاء أثناء تدقیقه؛ - 2
 .عدم قیامه أصال بالتدقیق - 3

ي أخطاء یسیرة أو نتیجة هذا اإلهمال للمسؤولیة حیث یسأل عن أ الخارجيذلك قد یتعرض المدقق لو 
  .   لحرج أمام المسؤولین في المؤسسةبا یشعرهأو للفت النظر مما قد  ن عرضة للتحذیركبیرة وقد یكو 

  المسؤولیة الجنائیة : ثالثا
عمله المهني،  ةممارسهي المسؤولیة الناتجة عن عمل جرمي یقوم به المدقق الخارجي أثناء 

والمسؤولیة الجنائیة مسؤولیة شخصیة حیث أن كل من یقترف أحد األفعال التي یعاقب علیها القانون یتحمل 
 ، )1( .المدقق الخارجي تب تدقیق الحسابات أو أحد معاونيلو كان من بین موظفي مك حتىشخصیا العقوبة 

  )2( :یلي ترتب علیها المسؤولیة الجنائیة ماتومن هذه التصرفات واألفعال التي 

 أرباح صوریة على المساهمین حتى ال تظهر نواحي القصور توزیعمر المدقق الخارجي على تآ - 1
  واإلهمال في إدارة المؤسسة؛

قرارات معینة في ظاهرها أنها في مصلحة المؤسسة  اتخاذمر المدقق الخارجي مع اإلدارة في مجال آت - 2
  ولكن في حقیقتها فیها كل الضرر بمصلحة المؤسسة أو المساهمین؛

لمؤسسة بعض المسؤولین في ا ارتكبهاالتي  نحرافاتالاإغفال المدقق الخارجي وتغاضیه عن بعض  - 3
 وعدم تضمین تقریره ذلك خوفا على مصالحه الشخصیة دون مصلحة باقي األطراف في المؤسسة؛

أمام الجمعیة العامة للمساهمین عند مناقشة جوانب  )د طلبهاعن(الكذب في كتابة تقریره أو في شهادته  - 4
 هامة وخطیرة بالنسبة لنشاط المؤسسة ومصالح المساهمین؛

فات الجسیمة بما یضر بمصالح المؤسسة ومن ذلك إفشاء بعض أسرار األخطاء والمخال ارتكاب - 5
 .خر یخص المدقق شخصیاالمؤسسة في مجاالت مختلفة إلى المؤسسة المنافسة لغرض أو آل

اإلجراءات القانونیة عند  واتخاذوال شك أن مثل هذه التصرفات تعرض المدقق للمساءلة الجنائیة 
  .عن عمد من قبل المدقق أو عن إهمال جسیم تارتكبهذه التصرفات والتأكد من أنها  اكتشاف

  للتدقیق الخارجي  مبادئ وقواعد السلوك المهني: المطلب الرابع
التي تشغلها مهنة التدقیق الخارجي وكثرة األطراف المستفیدین من تقاریرها،  االقتصادیةإن األهمیة 

بسلوك مهني  واأن یتحل ینالخارجی ینمدققالء األطراف، قد فرضت على فئات هؤالبین مصالح الوتضارب 
                                                             

  .179، 178، ص صمرجع سبق ذكرهمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطیب، ) 1(

، الطبعة األولى، دار الكتاب الحدیث، مشاكل التطبیق العملي –المعاییر والقواعد –اإلطار النظري –المراجعةأصول وقواعد محمد السید سرایا، ) 2(
  .67ص ،2007مصر، 
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 المهنیة على أكمل وجه وبالكفاءة ممن إنجاز المهمة التي ألقاها المجتمع على عاتقه مأخالقي یمكنه
  .المطلوبة

 ویعتبر المجمع األمریكي للمحاسبین القانونیین أول من قام بإصدار دلیل یضبط ویحدد أخالق األفراد
، ولقد تم تطویر هذا الدلیل على "میثاق السلوك المهني"المتمثل في المهنیین في مجال المحاسبة والتدقیق و 

وفیما یلي بعض المبادئ والقواعد المتعلقة  یعكس المزید من المسؤولیةكي مدار عدد من السنوات وذلك ل
  )1(.بالسلوك المهني للمدققین الخارجیین

  يمبادئ السلوك المهن: أوال
التي یجب أن تتوفر في  میثاق على المبادئ المتعلقة بالسلوك المهني،الیحتوي الجزء األول من 

  )2(:یلي تحته ما جویندر المدقق الخارجي، 

یجب على المدقق الخارجي عند تحمل مسؤولیاته أن یمارس الحكم األخالقي، وأن ویتسم : المسؤولیات -1
 ؛واتجاه المجتمع ككلالجهات المستفیدة من خدماته  اتجاهبالحساسیة المهنیة في كافة األنشطة التي یؤدیها 

لمصلحة العامة بأداء عمله بما یتفق مع ا االلتزامیجب على المدقق الخارجي أن یقبل  :المصلحة العامة -2
 ؛المهني والتزامهه ءوشرف المهنة والثقة العامة، وأن یثبت وال

یجب أن یظل المدقق الخارجي موضوعیا ومجردا من صراعات المصالح عند  :الموضوعیة والحیاد -3
المسؤولیات المهنیة، ویجب أن یتمتع المدقق بالحیاد في الواقع والظاهر عند تقدیم خدمات التدقیق  تنفیذ

 ؛وخدمات إبداء الرأي األخرى لألطراف المستفیدة
ینبغي على المدقق الخارجي أن یكون مستقیما ومخلصا أثناء تأدیة مهمته المكلف بها،  :االستقامة -4

  ؛ألطراف ذات المصلحة بهوذلك من أجل المحافظة على ثقة ا
یجب على المدقق أن یتابع معاییر المهنة الفنیة واألخالقیة ویسعى جاهدا لتحسین  :العنایة المهنیة -5

  كفایة وجودة الخدمة التي یقدمها مع تنفیذ المسؤولیات المهنیة بأقصى قدر ممكن؛

التدقیق الخارجي مبادئ السلوك المهني یتابع المدقق الذي یمارس مهنة أن یجب  :مجال وطبیعة الخدمة - 6
 .عند تحدید مجال وطبیعة الخدمات التي یقوم بتأدیتها

  قواعد السلوك المهني: ثانیا
میثاق على القواعد المتعلقة بسلوك المهنة الواجب توفرها في المدقق الخارجي، الویشمل هذا الجزء من 

    :یلي وتتمثل فیما

                                                             
  .80، 76، ص صمرجع سبق ذكره مراجعة الحسابات المتقدمة اإلطار النظري واإلجراءات العملیة، حسین أحمد دحدوح، حسین یوسف القاضي،) 1(

  .222، ص2010، مصر، الدار الجامعیة، دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكیدحمد لطفي، أمین السید أ) 2(
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 والنزاهة و الموضوعیة  باالستقالل االلتزام  -1
رأیه في عدالة القوائم المالیة  عند إبداء ستقاللالبا الخارجي أن یتمتع المدقق بهویقصد  :ستقاللاال  -  أ

بعض األمور تضعف من  توجدو  ،للمؤسسة، وأن ال یسمح ألي تأثیر خارجي أن یغیر من طبیعة ما یقوم به
 :منها استقالله
  محل التدقیق؛ للمؤسسة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةالخارجي في حالة وجود مصالح مادیة للمدقق 
 1( .أن ال یكون للمدقق عالقة تعاقدیة مع المؤسسة التي یدقق حساباتها، كأن یكون أحد العاملین بها(  
یجب على كافة المدققین أن یتصفوا باألمانة والنزاهة في عالقتهم المهنیة وأن ال  :النزاهة والموضوعیة -ب

في حكمهم المهني بسبب التحیز الشخصي أو تضارب المصالح، حیث یمكن أن یتعرض المدقق  یضللوا
  )2(.الخارجي لحاالت قد تضعف من موضوعیته، لذا ینبغي تجنب العالقات التي تؤثر على حكمه المهني

  )3(:یلي وتشمل هذه القاعدة ما :المقدرة والمعاییر الفنیة - ج

 حسابات المؤسسة التي یشعر بأنه لن  في تدقیقالعلى المدقق الخارجي أال یقبل  هویقصد بها أن :المقدرة
بداء الرأي فیها بالكفاءة المهنیة المناسبة  ؛یستطیع إكمال عملیات التدقیق وإ

 بمعاییر التدقیق المتعارف علیها عند  االلتزامعلى المدقق الخارجي  هویقصد بذلك أن :التدقیق معاییر
 ؛لتدقیق للمؤسسة محل التدقیققیامه بإجراءات ا

 رأیه عما إذا كانت القوائم المالیة للمؤسسة قد أعدت یبدي یتعین على المدقق أن ال  :المبادئ المحاسبیة
ذا كانت القوائم فیها خروج عن تطبیق هذه المبادئ ویكون لها  وفق المبادئ المحاسبیة المقبولة عموما، وإ

ال فیجب أن یذكر بأن هذا الخروج یرجع إلى ظروف غیر عادیة،  تأثیر ذو أهمیة على القوائم المالیة ككل، وإ
 ؛واألسباب المترتبة على ذلك ثاراآلیبین في تقریره 

 بأي تنبؤ بعملیات مستقبلیة بطریقة تجعل الغیر  اسمهیتعین على المدقق الخارجي أن ال یقترن  :التنبؤ
 .یعتقد أنه یؤكد إمكانیة تحقیق ذلك

 )4(:وتشمل هذه القاعدة على: العمیل اتجاهالمسؤولیة  -د
 أي یتعین على المدقق الخارجي عدم اإلفصاح عن أیة معلومات  :المحافظة على سریة بیانات العمیل

 ؛سریة تم الحصول علیها من خالل األداء المهني وذلك إال بموافقة ورضا العمیل
                                                             

  .81، صمرجع سبق ذكره مراجعة الحسابات المتقدمة اإلطار النظري واإلجراءات العملیة، حسین أحمد دحدوح، حسین یوسف قاضي،) 1(

دراسة مقارنة بین المیثاق األخالقي لمهنة مراجعة الحسابات لدى كل من هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة  عائشة كداتسة ،) 2(
  .208ص، 2015، جوان 12العدد ، البلیدة جامعة لونیسي علي، ، مجلة األبحاث االقتصادیة،)دراسة نظریة(والهیئة الدولیة للمراجعة 

  .148صمرجع سبق ذكره،  ،مصطفى سلیمانن، محمد محمد سمیر الصبا) 3(

  .148، صالمرجع السابق) 4(



اإلطار النظري للتدقیق الخارجي                                     الفصل األول                                            
 

 
32 

 الخارجي یجب أن ال تؤدى تحت ویعني ذلك أن الخدمات المهنیة للمدقق :األتعاب المشروطة واالتفاقیة 
اتفاق ینص على عدم دفع أیة أتعاب إال بعد التوصل إلى نتائج معینة،أو أن األتعاب تكون مشروطة  أي

بنتائج الخدمات المهنیة ذاتها، وتعتبر األتعاب غیر مشروطة إذا تم تحدیدها بواسطة المحكمة أو بواسطة 
  .سلطة عامة أخرى

 )1(:وتشتمل هذه القاعدة على :الزبون اتجاهالمسؤولیة   - ه
 ومعنى ذلك عدم قیام المدقق الخارجي بمزاحمة زمیل له یقدم  :المزاحمة أو التعدي على حقوق الغیر

 ؛، ماعدا في حاالت إسثنائیة معنیةخدمة إلى عمیل هو حالیا یحصل على نفس الخدمة من هذا الزمیل
 باشرة أو غیر أي یتعین على المدقق الخارجي عدم القیام بتقدیم أیة عروض بطریقة م :عروض التوظیف

 . مباشرة لتوظیف أحد أو أكثر من العاملین بمكتب الزمیل له دون إخبار هذا الزمیل أوال
  )2(:وتشمل هذه القاعدة على: المسؤولیات واألعمال األخرى   - و
 السلوك  یتعین على المدقق الخارجي عدم القیام بأي عمل یعتبر مخال بقواعد :األعمال المخلة والمعیبة

  ؛المهني ویضر بالمهنة ككل
 ؛اإلعالن والذي یعتبر ممنوعاعلى العمالء من خالل  وایجوز لمزاولي المهنة أن یحصل ال :اإلعالن  
 ء أو أن عموالت بغرض الحصول على العمال المدقق الخارجي أال یستند على یتعین على :العموالت

   ؛یحصل على عموالت ألي غرض
  بأي وظیفة في أي مؤسسة  االرتباطیجب على المدقق الخارجي عدم  :أو المتعارضة المتنافیةالوظائف

 ؛حیاده عند تقدیم الخدمات المهنیةألن ذلك یضعف من موضوعیته و 
  یمكن لمزاول مهنة التدقیق، من مزاولة مهنته سواء كمالك أو أحد العاملین  :واسمهشكل مكتب المدقق

أشخاص والتي تتوافق مع المكتب شكل مؤسسة فردیة أو شركة  ذیأخفي مكتب التدقیق، وذلك على أن 
 . الشروط والتشریعات المحددة بها

  الخارجي عملیة التدقیق تنفیذمسار : لمبحث الثالثا
جراءات معینة يجبعملیة التدقیق الخار  القیام تمی تضمن السیر الحسن لها، وتساعد  وفق خطوات وإ

 ،هاأداء القائمین بها وهذا بغرض الوصول لتحقیق األهداف المرجوة منعلى تحصیل أكبر كفاءة وفعالیة في 
  :يیل فیمانشیر إلیها  تتم وفق خطوات إلى المسلك العام لعملیة التدقیق والتي وفي هذا المبحث سنتطرق

                                                             
  .83، صمرجع سبق ذكره مراجعة الحسابات المتقدمة اإلطار النظري واإلجراءات العملیة،حسین أحمد دحدوح، حسین یوسف القاضي، ) 1(

  .148، صمرجع سبق ذكرهمحمد سمیر الصبان، ) 2(
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  قبول المهمة وتخطیط عملیة التدقیق : المطلب األول
في إجراءات عملیة التدقیق یجب على المدقق أوال أن تكون لدیه الرغبة والنیة للقیام بهذه  البدءقبل 

   :المهمة، بمعنى قبول المهمة الموكلة إلیه، ویتحقق هذا الشرط وفقا لمجموعة من العناصر المتمثلة في
  عملیة التدقیق لتنفیذالخطوات التمهیدیة : أوال

الذي لم تكن لدیه معرفة سابقة و االقتصادیة  المؤسسةألول مرة بالخارجي مدقق التعیین  أن یتم بعد
إجراءات التدقیق  تنفیذشروع في المراعاتها قبل  یهالخطوات التمهیدیة التي یتعین علبها، هناك عدد من 

  )1(: يفیما یلوتتمثل 
  :شكل المؤسسة على النحو التالي باختالف هویختلف التأكد من صحة تعیین :التأكد من صحة تعیینه -1

 ؛أو تكلیف مكتوب من أصحاب المؤسسة اتفاقیتم التعیین بموجب عقد  :مؤسسة فردیة   -  أ
والنظام  هااإلطالع على عقد ى المدقق الخارجيإذا كانت الشركة جدیدة فإنه عل :مساهمة شركات   - ب

من تعیینه بالرجوع إلى قرار الجمعیة ، أما إذا كانت الشركة مستمرة فیمكنه التأكد اسمهالداخلي حیث یرد 
 .العامة الذي یثبت ذلك

یجب تحدید نطاق عملیة التدقیق فقد تكون شاملة أو جزئیة، ولكن البد  :من نطاق عملیة التدقیق التأكد -2
الفردیة أما في والمؤسسات من تحدید نطاقها في العقد المبرم بین المدقق وعمیله، هذا في شركات األشخاص 

  ؛المساهمة ففیها إلزامیة ولیس فیها تحدید لنطاق التدقیق شركات

 یجب أن یتعرف المدقق على المؤسسة التي أسندت له :ؤسسةالحصول على معلومات تمهیدیة عن الم -3
، ویختلف هذا العمل بحسب الشكل القانوني للمؤسسة، ففي شركات المساهمة علیه أن یطلع تدقیقها مهمة

والنظام الداخلي للشركة، وذلك للتعرف على مقر الشركة ومركزها القانوني، ومدة الشركة على العقد التأسیسي 
وغرضها ورأسمالها والسلطات الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واألحكام الخاصة بانعقاد الهیئة العامة 

عداد القوائم المالیة وتوز  یع األرباح وأحكام والتصویت على قراراتها، والقرارات الخاصة بالسنة المالیة وإ
أما في شركات األشخاص فعلى المدقق اإلطالع على عقد الشركة لمعرفة رأس المال اإلجمالي  ،االحتیاطات

من الحصول على صورة  نهوحصة كل شریك والجهة التي تقوم باإلدارة وكل المعلومات األخرى التي تمك
  ؛شاملة عن الشركة

                                                             
  :أنظر ) 1(

 )AL GAL(دراسة حالة الشركة الجزائریة لأللمنیوم  - دور المراجعة الخارجیة للحسابات في النهوض بمصداقیة المعلوماتفاتح سردوك ،   -
 .75، 73ص ، ص2004 - 2003جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،  ماجستیر، رسالة، بالمسیلة

  .121، 120ص ، ص2004الطبعة األولى، دار النهضة العربیة، لبنان،  الرقابة المالیة والمراقب المالي من الناحیة النظریة،عبد الرؤوف جابر،  -
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مما یمكنه من اإلطالع  مؤسسةلل استطالعیة لمدقق القیام بزیارةعلى ا :الزیارة االستطالعیة للمؤسسة -4
اإلنتاج والتخزین وتسلسل العملیات، بحیث یسهل علیه بعد ذلك القیام بإعداد  من ناحیةالعمل فیها  على سیر

 ؛اعملیاته و ؤسسةبرنامج التدقیق بعد أن یتفهم طبیعة الم
على المدقق أن یقوم بدراسة النظام المحاسبي المتبع سواء دفتریا أو : فحص النظام المحاسبي للمؤسسة -5

خطوات التسجیل بكل ، واإللمام للمؤسسة واالختیاریةآلیا، واإلطالع على السجالت والدفاتر اإللزامیة 
الدفاتر  انتظاموالترحیل وما إلى ذلك، ألنه ملزم في النهایة بإصدار رأي محاید یتضمن الحكم على مدى 

  ؛والسجالت

ویتم هذا اإلطالع إذا كانت المؤسسة  :اإلطالع على الحسابات الختامیة والقوائم المالیة لفترات سابقة -6
قائمة ومستمرة وذلك لمعرفة المركز المالي وتطوره، كذلك فإنه على المدقق اإلطالع على تقاریر التدقیق 

ذه ما إذا كانت ه فیها من تحفظات بدقة، للتأكد عن السابقة وتقاریر مجلس اإلدارة وفحص ما قد ورد
 ؛في السنة المالیة التي سوف یدقق حساباتها هاالتحفظات مازالت قائمة من عدم

فعلى المدقق أن یحصل على كشف بأسماء،  :التعرف على العاملین في المؤسسة ومسؤولیة كل منهم -7
  ؛وصورة عن التوقیع خصوصا الهامة منها والملزمة قانونا ومعرفة حدود السلطة والمسؤولیة بالمؤسسة

وذلك لكي یتأكد المدقق من صحة البیانات الواردة بالقوائم  :فحص مركز المؤسسة من الناحیة الضریبیة -8
  ؛الضریبة االقتطاعاتقتنع من كافة المالیة، حیث یقوم المدقق بذلك لی

ویعتبر من أهم الخطوات ألن عملیة التدقیق تحولت من كاملة  :الرقابة الداخلیة نظام دراسة وتقییم -9
وحجم  االختبارات، وتتوقف كمیة واالختباراتتقوم على أسلوب العینات اإلحصائیة  اختباریهتفصیلیة إلى 

 .العینة على درجة متانة نظام الرقابة الداخلیة المعتمد
وهكذا فعلى المدقق مراعاة جمیع هذه النواحي إذا كان یقوم بعملیة التدقیق للمؤسسة للمرة األولى، 

اإلطالع على الحسابات الختامیة للفترات السابقة وعند تكرار تعیینه یقتصر عمله على التغیرات  باستثناء
   .ن قد طرأت على المؤسسةالتي تكو 

  مخطط التدقیق: ثانیا
على النجاح في أداء مهنته بكفاءة وفعالیة ضرورة  الخارجي من األمور الهامة التي تساعد المدقق

ق عن طریق قیامه بوضع وتحدید اإلستراتیجیة الشاملة لهذه المهنة، والمتوقع أن تتم یدقتة المالتخطیط لمه
" برنامج تدقیق"على أكمل وجه وعلى المدقق أن یترجم هذا التخطیط بوضع إجراءات وخطوات تنفیذها 

تفصیلي یتضمن اإلجراءات والخطوات المالئمة إلنجاز مهمة التدقیق بیسر وسهولة وفي الوقت المحدد 
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والمناسب، حیث یعتبر هذا البرنامج دلیل للمدقق یمكن تعریفه بأنه عبارة عن خطة عمل للتدقیق یقوم المدقق 
وضعها لمساعدیه تتضمن كافة اإلجراءات الالزمة لتنفیذ مهمة التدقیق في صورة خطوات متتالیة تصل إلى ب

  )1( .تحقیق أهدافه

 أهداف مخطط التدقیق -1
یعتبر التخطیط المناسب ألعمال التدقیق، الطریق السلیم نحو وضع برنامج تدقیق متكامل وفعال 

یمكن القول أن مفهوم التخطیط في التدقیق یشمل تحدید  حیث ،باعتباره دلیل المدقق في أداء مهمته
األهداف، رسم السیاسات وتحدید طبیعة اإلجراءات والفحوص الالزمة لتحقیق هذه األهداف، وفي ما یلي 

  )2(:عرض ألهم هذه األهداف

 التحدید الواضح والدقیق ألهداف عملیة التدقیق؛ 
  المتوقعة التي تواجه المدقق وتحدید الحلول المناسبة لها؛التحدید المسبق ألهم المشاكل والعقبات 
  جراءات التدقیق بین أعضاء فریق التدقیق  المؤسسة أو مكتب التدقیق والتنسیق بینهما؛بتوزیع خطوات وإ
 تحدید التوقیت المناسب إلجراءات التدقیق الالزمة إلنجاز مهام التدقیق بالسرعة الممكنة؛ 
 المطلوبة في جهود وخبرة المدققین تحقیق الكفاءة والفعالیة. 

  اإلشراف على مهمة التدقیق: ثالثا
یشمل اإلشراف توجیه المساعدین نحو تحقیق أهداف التدقیق وبالتالي فإن المشرف على عملیة التدقیق 
یكون مسؤوال عن التحقق من أن كل مهمة من مهام التدقیق قد أسندت إلى شخص قادر على إنجازها 

  : وحسب تخصصه، أما عناصر اإلشراف فتشمل
بالغهم بكافة المشاكل  إرشاد المساعدین - 1  الهامة التي صادفت عملیة التدقیق؛وإ
 فحص العمل المنتهي؛ - 2
 .إزالة ما قد ینشأ من اختالف في وجهات النظر بین فریق التدقیق - 3

ومما الشك فیه أن نطاق اإلشراف یجب أن یعتمد على مهارة وكفاءة فریق التدقیق فضال عن درجة 
) أعضاء فرقته(فراد الواقعین تحت اإلشراف ویتضمن اإلشراف التحلیل الیومي ألداء األ  ،تعقید مهمة المدقق

للتحقق من أن هذا األداء قد حقق أهداف التدقیق، ولعله من األهمیة بإمكان أن تأخذ االتصاالت بین 
المشرف ومساعدیه اتجاهین حیث یرفع المساعدون أیة مشاكل فنیة تصادفهم إلى المستویات اإلداریة األعلى 

 یار التشاور المتعلق برقابة جودة األداء داخل المؤسسة أو مكتب التدقیق، أمالیتم حلها هذا ما یتفق مع مع
                                                             

  .236 ،235، ص صمرجع سبق ذكرهالسید محمد،  ) 1(

  .237، صلمرجع السابقا  )2(
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من الناحیة األخرى فإن أهداف التدقیق بمقدار ما أنجز منه یجب أن یحرص على تبلیغه إلى المستویات 
  )1(.یقاإلداریة الدنیا كل هذا لجعل كل عضو بفریق التدقیق یشعر بأنه یلعب دورا هاما بإتمام مهمة التدق

  جمع أوراق العمل: رابعا
بأوراق  االحتفاظها، ومن بین الخطوات التنظیمیة هو ل تخطیطالیقوم المدقق بتنظیم عملیة التدقیق و 

   :العمل والتي یمكن تعریفها على أنها

والطرق  المدقق، إلظهار ما قام به من عملتشمل كل األدلة والقرائن التي یتم تجمیعها بواسطة "
وبواسطتها یكون لدى المدقق األسس التي یستند إلیها في  ،واإلجراءات التي اتبعها، والنتائج التي توصل إلیها

إعداد التقریر، والقرائن لمدى الفحص الذي قام به والدلیل على إتباع العنایة المهنیة أثناء عملیات 
  )2(".الفحص

  )3(:تتمثل أهداف أوراق العمل الرئیسیة في ما یلي :أهداف أوراق العمل -1

 تعزیز وتأكید رأي وتقریر المدقق والمساعدة في تنفیذ عملیة التدقیق بیسر وسهولة؛  - أ
 المساعدة في متابعة أعمال التدقیق واإلشراف على تنفیذه ولفترات الحقة؛  -  ب
 زیادة كفاءة وفعالیة التدقیق؛  - ج
محل اإلجابة على أي استفسارات من قبل المؤسسة  وأ مصدر للمعلومات سواء في إعداد التقاریر   -  د
 تدقیق؛ال
 المساعدة في تحقیق التنمیة المهنیة للمدققین المبتدئین أو المساعدین؛  -  ه
  .توضیح قیام المدقق بفحص وتقویم أنظمة الرقابة الداخلیة لتحدید مدى وحجم اختبارات التدقیق  - و
 :مها نوعین أساسیین من الملفاتیتم االحتفاظ بأوراق العمل في  :أوراق العملأنواع   -2
ویحتوي هذا الملف على البیانات والمستندات والوثائق التاریخیة التي تتمیز بصفة  :الملف الدائم  -  أ

االستمراریة وال تتغیر من فترة ألخرى تغیرا كبیرا أي یتم استخدامها في عملیة التدقیق الخارجي من عام إلى 
  )4(:من أمثلة األوراق والمستندات التي توضع بالملف الدائم ما یليو خر، آ
 د الشركة األساسي ومن تعاقداتها مع الغیر؛صور من عق 
 صور من الخریطة التنظیمیة للمؤسسة موضحا بها أسماء اإلدارات المختلفة والمدیرین؛ 

                                                             
المملكة العربیة ، للنشر والتوزیع ، دار المریخالمراجعة بین النظریة والتطبیقترجمة أحمد حجاج، كمال الدین سعید،  ،م توماس، هنكي أمرسوناولی )1(

  .276 ،275ص ص ،1989 السعودیة،

  .180ص ،مرجع سبق ذكره محمد سمیر الصبان، عبد اهللا عبد العظیم هالل،) 2(

  .185، صالمرجع السابق  )3(

  .213، ص2007، مصر، للنشر والتوزیع ، الطبعة األولى، دار الكتبأساسیات المراجعة مدخل معاصرحاتم محمد الشیشیني،   )4(
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 تفاصیل نظام الرقابة الداخلیة وتقدیر خطر الرقابة الداخلیة ونواحي الضعف في هذا النظام؛ 
 صور من برنامج التدقیق في السنوات السابقة ونتائجها؛ 
 صور من النظام المحاسبي الذي تستخدمه المؤسسة وتفاصیل هذا النظام. 
البیانات رة الحالیة وهي تلك یحتوي هذا الملف على أوراق عمل التدقیق المتعلقة بالفت :الملف الجاري  - ب

  )1(:ما یلي خرى، ومن أمثلة األوراق والمستندات التي توضع بهذا الملفألوالمستندات التي تتغیر من سنة 
 ور من القوائم المالیة االفتتاحیة والخاضعة للتدقیق؛ص 
 صور من میزات التدقیق مصحوبة بقائمة التسویة؛ 
 قیود اإلقفال، القیود العكسیة؛ةود التسویات الجردیقی ، 
 یة باإلستهالكات لألصول الثابتة؛جداول تفصیل 
 الكشوف المتعلقة باألصول الثابتة، المخزون السلعي، كشوف المدینین؛ 
  االختالفات بین بعض األرصدة الدفتریة : صصور من المذكرات التفسیریة التي أعدها المدقق بخصو

الموضوعات التي تحتاج إلى  واألرصدة وردت بالمصادقات، المستندات الناقصة أو المشتبه في صحتها،
 .المزید من الفحص واالختبار

  تقییم نظام الرقابة الداخلیة: المطلب الثاني
یعتبر نظام الرقابة الداخلیة في أي مؤسسة من النظم الرئیسیة والهامة التي یعتمد علیها المدقق 

مؤسسة محل التدقیق وتحدید نطاق عمل للنظام هذا الالخارجي من أجل التحقق من مدى قوة أو ضعف 
  .الخارجي المدقق

  تعریف نظام الرقابة الداخلیة: أوال
مجموعة من " لنظام الرقابة الداخلیة بأنه 1977الفرنسیین عام  المحاسبة ف مجلس خبراءیعر ت

المؤسسة، لتحقیق الهدف المتعلق بتأمین الحمایة لألصول، وكذا في تحكم ال على عدالضمانات التي تسا
  )2(".نوعیة المعلومة ومن جانب أخر ضمان تطبیق تعلیمات اإلدارة وتحسین النجاعة

جموعة من النظم، م" نظام الرقابة الداخلیة على أنه 1978بإنجلترا لعام ف لجنة هیئة المحاسبة یتعر 
والفعالیة، الموضوعة من قبل اإلدارة، من أجل توجیه العملیات كافة بالصفة المطلوبة  من مالیة وغیرها

  )3(."واحترام السیاسات اإلداریة، وحمایة األصول وضبط الدقة في البیانات المسجلة

                                                             
  .97، صمرجع سبق ذكره، أشتیويإدریس عبد السالم  ) 1(

  .85، صمرجع سبق ذكره محمد تهامي طواهر، مسعود صدیقي ،) 2(
  .242، صمرجع سبق ذكره أساسیات التدقیق في ظل المعاییر األمریكیة والدولیة، حسین قاضي، حسین دحدوح،) 3(
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  تقییم نظام الرقابة الداخلیةخطوات : ثانیا  
نظام الرقابة الداخلیة، یلتزم المدقق بجملة من  الحكم علىفي إطار مهمته المتمثلة في التقییم و 

   :الخطوات یمكن تلخیصها فیما یلي

القوانین المختلفة، (سواء كانت مكتوبة أو غیر مكتوبة، یقوم المدقق بجمع المعطیات  :جمع اإلجراءات  -1
ومعرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات عن نظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة، وذلك لتكوین ...) طرق العمل

مجلدات بعض اآلراء عن النظام ومقارنة ذلك ببعض المعاییر، كما یتم استخراج بعض المعلومات من ال
مطبقة بالمؤسسة، فهذا یساعد واألرشیف ووضع خرائط أو فحص بعض خرائط سیر العملیات لبعض النظم ال

سیر المعلومات بطریقة أفضل من الطرق االستثنائیة والمتمثلة في تجمیع إجابات من العاملین على 
 )1(؛بالمؤسسة

لمعرفة سهولة  نلو المسؤو تبین األدبیات المحاسبیة طریقة عمل كتبها الخبراء  :اختبارات الفهم والتطابق -2
 من درجة االعتماد یجب أن تدعم باختبار نظام الخارجي أو صعوبة تطبیق اإلجراءات، فلیتأكد المدقق

یقها للتأكد من أن اإلجراءات التي ذكرت والتي تمت مالحظتها خالل مرحلة الفحص یتم تطب الرقابة الداخلیة
بالفعل كما هو مذكور في خرائط سیر العملیات، الوصف الكتابي والمحادثات التي تمت مع المسؤولین 

  )2(؛بالمؤسسة والعاملین

باالعتماد على الخطوتین السابقتین، یتمكن المدقق من إعطاء  :التقییم األولي لنظام الرقابة الداخلیة -3
) ضمانات تسمح بالتسجیل الجید للعملیات(باستخراجه مبدئیا لنقاط القوة لرقابة الداخلیة ا لنظام تقییم أولي

تستعمل في هذه الخطوة في الغالب استمارات  ،)عیوب یترتب علیها ارتكاب أخطاء وتزویر(ونقاط الضعف 
مغلقة وعلیه یستطیع المدقق في النهایة تحدید نقاط قوة وضعف النظام وذلك من حیث التصور، أي من 

 )3(؛النظریة للنظام محل الدراسة الناحیة

یتأكد المدقق من خالل هذا النوع من االختبارات من أن نقاط القوة المتوصل إلیها  :اختبارات االستمراریة -4
ن أ وتجدر اإلشارة إلى ة في الواقع وبصفة مستمرة ودائمة،في التقییم األولي للنظام نقاط قوة فعال أي مطبق

ذات أهمیة قصوى مقارنة باختبارات الفهم والتطابق ألنها تسمح للمدقق أن یكون على اختبارات االستمراریة 
، كما یحدد حجم هذه االختبارات بعد یقین بأن اإلجراءات التي راقبها إجراءات مطبقة باستمرار وال تحمل خلال

                                                             
، الجزائر، 03جامعة الجزائر ،ماجستیر رسالة، الدولیة ومدى إمكانیة تطبیقها في الجزائرالتدقیق المحاسبي من منظور معاییر محمد أمین مازون،  )1(

  .35، ص2011 -2010

  .35، صالمرجع السابق) 2(
  .74 ،73، ص صمرجع سبق ذكرهمحمد بوتین،  )3(
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یل إثبات على حسن الوقوف على األخطار المحتملة الوقوع عند دراسة الخطوات السابقة لها، كما تعتبر دل
  )1(؛السیر خالل الدورة وفي كل مكان

باعتماده على اختبارات االستمراریة السابقة الذكر یتمكن المدقق  :التقییم النهائي لنظام الرقابة الداخلیة  -5
هذا  التطبیق أو عدم تطبیق نقاط القوة،من الوقوف على ضعف النظام وسوء سیره، عند اكتشاف سوء 

وباالعتماد على النتائج  ،باإلضافة إلى نقاط الضعف التي توصل إلیها عند التقییم األولي لذلك النظام
المتوصل إلیها یقدم المتدخل حوصلة في وثیقة شاملة، مبینا آثار ذلك على المعلومات المالیة مع تقدیم 

ریرا حول الرقابة الداخلیة یقدمه المدقق اقتراحات قصد تحسین اإلجراءات، تمثل وثیقة الحوصلة في العادة تق
 )2(.الخارجي إلى اإلدارة كما تمثل أحد الجوانب اإلیجابیة لمهمته

  أسالیب تقییم نظام الرقابة الداخلیة: ثالثا
أو شكل خرائط التدقیق أو  ،خلیة في شكل دراسة تقدیریة وصفیةة فحص نظام الرقابة الداعملیتكون 

  :ویتم عرضها في ما یلي )استبیان(شكل قائمة استقصاء 

بواسطة هذا النظام یتم عمل وصف لكل عملیة من النشاط ومن یقوم بها ): الوصفیة(الدراسة التقدیریة  -1
من مزایا هذه الطریقة هو وصفها لكل نشاط و  ،ونوعیة المستندات والسجالت المستعملة ومن المسؤول عنها

 )3(.والسهولةمن األنشطة، ویتمیز كذلك بالبساطة 
ویمثل خطوات مختلفة من األسئلة موجهة للمسؤولین عن نشاطات  ):االستبیان(قائمة االستقصاء  -2

جراءات نظام الرقابة الداخلیة، التي یعتقد المدقق أنها ضروریة لمنع  المؤسسة حول عدة سیاسات وإ
فإذا كانت اإلجابة " ال"أو " نعم"بإما  یكون جابة على هذه األسئلةاالنحرافات المادیة في البیانات المالیة، واإل

ي بنعم فإن النظام یفي بالغرض، أما إذا كانت اإلجابة بال فتشیر إلى حالة ضعف أو وجود بعض نواح
ویتمیز هذا األسلوب بسهولة اإلجابة علیه وأسئلته تعتبر كاملة وشاملة،  القصور بنظام الرقابة الداخلیة،

ویعاب  اإلجابات التي تشمل تفاصیل أكثر، الضعف بسهولة وذلك من خاللیمكن معرفة نقاط القوة أو و 
على هذه الطریقة أن اإلجابات ربما تتم بدون إعطاء االهتمام الالزم ولكن بإمكان المدقق اكتشاف ذلك عند 

 )4(.إجراء التدقیق التفصیلي

  ن عملیات المؤسسة في شكل خریطة یمكن تصویر نظام الرقابة الداخلیة ألیة عملیة م :خرائط التدقیق -3

                                                             
  .74ص المرجع السابق،) 1(
  .75، 74ص ص، المرجع السابق )2(

  .92، صمرجع سبق ذكرههادي التمیمي، ) 3(

  .93، صالمرجع السابق) 4(
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تبین اإلدارات واألقسام المختصة بأداء العملیة، والمستندات  )معبر عنها في شكل رموز أو رسومات(تدفق 
تمامها،  ویمكن أن یضاف التي تعد في كل خطوة والدفاتر التي تثبت بها واإلجراءات التي تتبع لمعالجتها وإ

تتمیز هذه الخرائط بأنها تعطي  ،ارضة والترخیص بالعملیة واعتمادهاللخریطة رموز توضح الوظائف المتع
لمعدیها ولقارئها فكرة سریعة عن نظام الرقابة الداخلیة ویمكنه بسهولة من الحكم عن مدى جودته، ویعاب 

  )1(.على هذه الطریقة أن إعدادها یتطلب وقتا طویال كما أنها قد تكون صعبة الفهم إذا تضمنت تفاصیل كبیرة

  جمع أدلة اإلثبات: المطلب الثالث
یجب على المدقق الحصول على أدلة تدقیق كافیة وسلیمة خالل أدائه إلجراءات عملیة التدقیق لكي 

  .یصل من خاللها إلى استنتاجات یبنى على أساسها رأیه في القوائم المالیة
  القرینة أو أدلة اإلثبات مفهوم: أوال

ها تمثل كل ما ت مفهوم الدلیل أو القرینة لكن جمیعها تشترك في أنلقد تعددت التعاریف التي تناول
  .یعتمد علیه الفرد للوصول إلى حكم معین عن موضوع متنازع علیه

  تعریف أدلة اإلثبات -1
تمثل األساس المعقول إلبداء رأي المدقق الخارجي في القوائم المالیة كما تمثل األساس لعملیة التدقیق "

فیما یتعلق بقواعد البحث المیداني، حیث یستخدمها المدقق كأساس التخاذ قرارات معینة باعتبارها توفر لهم 
  )2(."الیةلمعلومات الموالرشید ألحكام وتقریراته حول عدالة وصدق عرض ااألساس المنطقي 

  خصائص أدلة اإلثبات -2
 :ماه اصیتینحتى تكون أدلة اإلثبات ذات حجیة بالنسبة للمدقق الخارجي وجب أن تتوفر على خ

 حتى یكون دلیل اإلثبات صالحا فإنه یجب أن یكون مالئما للتأكید على الموضوع محل  :المالئمة
التدقیق، وهذا یعني أن الدلیل البد أن یتعلق بالتأكید والتدقیق، إذ یستلزم على المدقق الحصول على دلیل 

 )3(.إثبات صالح وكافي لتوفیر أساس معقول إلبداء رأیه
 تعتبر كفایة أدلة اإلثبات خاصیة ذات أهمیة بالنسبة للتدقیق والتأكید في القوائم المالیة، وبوجه  :الكفایة

عام كلما صغر المقدار الذي یعتبره المدقق ذو أهمیة نسبیة، كلما كبر حجم أدلة اإلثبات التي یحتاج المدقق 
جمعها كلما انخفضت مخاطر  أن یحصل علیها، وكلما زاد حجم أدلة اإلثبات التي یتعین على المدقق

 )4(.التحریف الجوهري

                                                             
  .114، صمرجع سبق ذكرهیوسف محمد جربوع، ) 1(

  .271، صمرجع سبق ذكرهمحمد السید سرایا، ) 2(

  .324، 323، ص ص2006، الدار الجامعیة، مصر، المراجعة بین النظریة والتطبیقأمین السید أحمد لطفي، ) 3(
  .329، صالمرجع السابق )4(
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  أنواع أدلة اإلثبات: ثانیا 
  :یمكن تصنیف أدلة اإلثبات حسب طبیعتها أو مصادرها كاألتي

تعتبر المستندات أكثر األدلة من حیث الكمیة التي یتعامل معها المدقق، كما أنها أكثر  :المستندات -1
حجیة كدلیل من أي نوع آخر من األدلة، بحیث أن درجة حجیتها تتأثر إلى حد بعید بإمكانیة تزویرها أو 

علیه من قبل  تقلیدها وكذلك مصدرها، كما أن مصدر المستند له تأثیر كبیر على درجة الثقة واالعتماد
 )1(:حیث نجد أن هناكالخارجي المدقق 

وهذا النوع من المستندات یعتبر ذا درجة عالیة من  :مستعملة داخلهاخارج المؤسسة و  معدةمستندات    -  أ
حیث التأكد واالعتماد علیه، ومثال ذلك المصادقات المستلمة من المدنیین والمرسلة مباشرة إلى المدقق دون 

 لخ؛إ... ها المدقق من المصارف والمخازنالمرور بإدارة المؤسسة، الشهادات التي یستلم
وهذا النوع من المستندات أقل حجیة ومن  :ومستعملة خارجهاالمؤسسة  داخل ةعدممستندات   - ب

 لخ؛إ...ة من الموردین، فواتیر الشراءالمستندات التي تندرج ضمن هذا النوع قوائم الطلبات المرسل
وهذا النوع من المستندات یحوز على أقل درجة من الثقة : معدة ومستعملة داخل المؤسسةمستندات   -  ج

 :بتلك التي أعدت خارج المؤسسة وعموما هناك نوعان من هذه المستنداتمن قبل المدقق مقارنة 
  ها مثل أمر الشحن وكشوف المرتباتمعدة داخل المؤسسة وتبقى محتفظة بالمستندات  وهي :األولالنوع. 
 ویتمثل في تلك المستندات التي تعد داخلیا ولكنها ترسل لجهات من خارج المؤسسة مثل  :النوع الثاني

 .فواتیر البیع، الصكوك الصادرة
من بین األدلة القویة التي یستطیع المدقق االعتماد علیها هي قیامه بالفحص  ):الفعلي(الفحص المادي  -2

أن یرى بنفسه وجود  الخارجي ري، فإذا تمكن المدققألصل ورصیده الدفتل المادي وجودالالفعلي والتحقق من 
نوه إلى أن هناك نقطة ضعف حتى في هذا ناألصل فإنه لیس هناك إقناع أشد من هذا، إال أنه یجب أن 

فقد یكون لدى المؤسسة آالت مستأجرة والوجود الفعلي لهذه  ،الدلیل، فالوجود الفعلي لیس معناه الملكیة
نما في هذه الحالة یجب أن یتأكد المدقق بدلیل إضافي یثبت  اآلالت لیس دلیال كافیا على الملكیة وإ

 )2(.الملكیة

هي وثائق مكتوبة مثل الشهادات أو اإلقرارات التي تهدف إلى إقرار حقیقة معینة أو تأكیدها  :المصادقات -3
یحصل علیها المدقق من داخل المؤسسة أو خارجها لتدعیم الفحص الذي قام به، وتعتبر المصادقات و 

                                                             
  .88، 87، ص صمرجع سبق ذكره، أشتیويإدریس عبد السالم ) 1(

  .142، صمرجع سبق ذكره، وآخرون عبد الفتاح الصحن، رجب السید راشد) 2(
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باختالف الخارجیة من أقوى أدلة اإلثبات في عملیة التدقیق، وتختلف المصادقات في شكلها وصیغتها 
 )1(:هي المعلومات المطلوبة، وعموما یمكن تقسیمها إلى ثالثة أنواع

 هذا النوع من المصادقات یتلقى العمالء أو الموردین خطابات من المؤسسة تذكرهم  :المصادقات اإلیجابیة
بالمصادقة على صحة هذه األرصدة، وفي  دقق، وتطلب منهم الرد على عنوان المفیها بأرصدة حساباتهم

  .حالة عدم صحة تلك األرصدة تطلب منهم ذكر األسباب في ردهم
 ة فیها یحظر العمالء أو الموردون بأرصدة حساباتهم ویطلب منهم الرد في حال :المصادقات السلبیة

 .األرصدة، مع ذكر األسباب على عدم الموافقة على صحة تلك اعتراضهم فقط على صحة أرصدتهم
 في هذا النوع من المصادقات یطلب من العمالء أو الموردین أن یرسلوا الرد إلى  :المصادقات العمیاء

  .عنوان الحسابات بأرصدة حساباتهم لدى المؤسسة
األسالیب التي یمكن من خاللها الحصول على دلیل إثبات وذلك من  بین یعد منإذ  :فحص التحلیليال -4

باستخدام النسب المالیة والعالقات والمقارنات، مثل استخدام نسب السیولة، نسب  المدقق الخارجي خالل قیام
في  الخارجيلمدقق لالربح للمبیعات، معدل دوران المخزون وغیرها من النسب المالیة التي توفر دلیل 

   )2(.محل الفحص المؤسسة

بعض إلى  هالحصول على مؤشرات تلفت انتباه هو الفحص التحلیليقیام المدقق ب كما أن الهدف من
اختباراته، وتجمیع أدلة إثبات أكثر أو االكتفاء باألدلة التي قام بتجمیعها  الحقائق أو تدفعه إلى توسیع نطاق

عند تدقیق تلك البیانات، فإذا وجد المدقق أن هناك خلال في بعض المؤشرات المتعلقة بتلك البیانات سواء 
 )3( .الصناعة أو النشاطنفسها أو بمقارنة تلك المؤشرات بالمؤسسات المختلفة في نفس  بالنسبة للمؤسسة

أن یطمئن إلى  الخارجي یتیح للمدقق والقوي إن نظام الرقابة الداخلیة السلیم :تقییم نظام الرقابة الداخلیة - 5
لیس كافیا بل یجب أن یكون اكتشافها أثناء عملیة التدقیق ووجود النظام في حد ذاته و منع حدوث األخطاء 

ا، فهناك مؤسسات كثیرة قد وضعت نظاما للرقابة الداخلیة ولكنها ال تطبقه ألن الموظفین یجدون تعطیال ذمنف
وعلى هذا فإن المدقق ال یكتفي بفحص تخطیط النظام بل علیه أن یرى ما إذا  ،للعمل وعودة إلى الروتین

جانب هذا علیه أن یقرر ما إذا كان النظام سلیم في ضوء لى إ كان النظام مطبقا فعال، كما هو موضوع و 
  )4(.الظروف

                                                             
  .180 ،179، ص صمرجع سبق ذكرهیوسف محمود جربوع، )  1(

  .187، صمرجع سبق ذكرهغسان فالح المطارنة، ) 2(

ص  ،2002المكتبة الوطنیة، األردن، ر ، الطبعة األولى، داالصناعیة والتجاریةتدقیق الحسابات في المشروعات الرمحي،  يعبد الكریم عل) 3(
  .23، 22ص

  .144، صمرجع سبق ذكره ، وآخرون عبد الفتاح الصحن، رجب السید راشد) 4(
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هناك احتماالت كثیرة للوقوع في الخطأ الحسابي عند القیام  :صحة األرصدة من الناحیة المحاسبیة -6
بالعملیات الحسابیة خاصة في المؤسسات كبیرة الحجم والمتعددة األنشطة، ولهذا یقوم المدقق بالتأكد من هذه 

ومن هنا نجد أن استعمال الحسابات اآللیة یعتبر . الحسابات بنفسه ویتحقق من نتیجتها لتكون قرینة قویة
 بحد ذاته على انتظام الدفاتر والسجالت من هذه الناحیة تماما كاعتبار وجود نظام سلیم للرقابة الداخلیة دلیال

  )1(.دلیال من أدلة اإلثبات

االستفسار هو الحصول على معلومات شفهیة أو مكتوبة من العمیل كرد أو  :استفسارات من العمیل -7
یتم الحصول علیها من العمیل التي  وعلى الرغم من توافر كم كبیر من األدلة  ،كإجابة على أسئلة المدقق

ولذلك فعندما یحصل  ،إال أنه ال یمكن اعتبارها أدلة ذات حجیة عالیة ألنها قد تكون متحیزة لمصلحة العمیل
أخرى من من خالل االستفسارات فغالبا ما یسعى إلى تدعیمها بأدلة  اإلثبات على أدلة الخارجي المدقق

 )2(.خالل إجراءات التدقیق
  إعداد تقریر المدقق الخارجي: المطلب الرابع
األسالیب  هباستخدام هو التقریر الذي یعده المدقق الخارجي محصلة النهائیة لعملیة التدقیق،إن ال

لكي یستطیع أن یضع تقریره النهائي عن  االقتناعكبر قدر ممكن من أالفنیة واإلجراءات العملیة للوصول إلى 
  .الحسابات الختامیة وقائمة المركز المالي في نهایة العام

  تعریف التقریر: أوال
جراءات  خارجيعبارة عن بیان مكتوب یلخص رأي مدقق ال هو" المعتمد على ما قام به من وسائل وإ

الكشوف والقوائم المالیة الختامیة، یقدم إلى فنیة، لفحص وتدقیق البیانات المالیة في المستندات والدفاتر و 
ن حقیقة األرباح ق في مدى تعبیر القوائم المالیة عالهیئة العامة للمساهمین في المؤسسة، لیبین رأي المدق

  )3(."والخسائر التي حققتها المؤسسة ومركزها المالي في نهایة الدورة المالیة

  عناصر التقریر: ثانیا
  )4( :العناصر األساسیة لتقریر المدقق حسب ما یلي )13( رقمأوضح المعیار الدولي 

                                                             
  .129، صمرجع سبق ذكره علم تدقیق الحسابات الناحیة النظریة والعملیة، خالد أمین عبد اهللا،) 1(

  .206، صمرجع سبق ذكرهشیني، حاتم محمد الشی) 2(

  .11 ،10ص، ص مرجع سبق ذكرهعبد الكریم علي الرمحي، ) 3(

  :أنظر) 4(
 .113، صمرجع سبق ذكره مراجعة الحسابات المتقدمة اإلطار النظري واإلجراءات العملیة،حسین أحمد دحدوح، حسین یوسف قاضي، -
 .27، 26صمرجع سبق ذكره، إدریس عبد السالم أشتیوي،   -
  .27الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر والتوزیع، األردن، ص تطور معاییر التدقیق الدولیة وقواعد وأخالقیات المهنة،أحمد حلمي جمعة،   -
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تقریر مدقق "ینبغي أن یحتوي التقریر على العنوان المناسب ویفضل استخدام مصطلح  :عنوان التقریر -1
في العنوان، وذلك لتمییز تقریر المدقق عن التقاریر التي قد تصدر عن اآلخرین مثل تلك الصادرة " مستقل

المؤسسة أو عن مجلس اإلدارة أو عن المدققین اآلخرین الذین ال یلتزمون بنفس متطلبات المهنة عن موظفي 
 ؛كما یلتزم بها المدقق المستقل

ینبغي أن یوجه تقریر المدقق بشكل مناسب حسب متطلبات ظروف  :الجهة الموجه إلیها التقریر  -2
  ؛ویوجه التقریر عادة إما إلى المساهمین أو إلى مجلس إدارة المؤسسة موضوع التدقیق ،االرتباط بالتدقیق

ینبغي أن یحدد تقریر المدقق البیانات المالیة التي تمت تدقیقها وتاریخها ): االفتتاحیة(الفقرة التمهیدیة -3
المدقق في التقریر أن القوائم  والفترة الزمنیة، التي تغطیها هذه البیانات المالیة، فضال عن ذلك یجب أن یبین

عدادها من مسؤولیة إدارة المؤسسة وأن دوره ینحصر في إبداء الرأي حول عدالة هذه القوائم، وأن  المالیة وإ
  ؛یشیر إلى ملخص السیاسات المحاسبیة الهامة واالضاحات التفسیریة األخرى

یجب أن یشیر التقریر إلى نطاق عملیة التدقیق، وذلك أن عملیة التدقیق تمت وفقا لمعاییر  :فقرة النطاق -4
التدقیق المقبولة والمتعارف علیها، كما یجب أن تتضمن بیانا یوضح أن عملیة التدقیق قد خطط لها ونفذت 

  ؛وذلك للحصول على تأكید معقول بأن القوائم المالیة خالیة من األخطاء الجوهریة
یؤرخ التقریر بتاریخ اكتمال أعمال التدقیق، أو أن یؤرخ بتاریخ تسلیم التقریر للمؤسسة  :تاریخ التقریر -5

  ؛محل التدقیق موضوع التقریر، غیر أنه ال یمكن أن یكون التاریخ هو نفس تاریخ انتهاء السنة المالیة

حاسبیة المقبولة یجب أن یبین المدقق بوضوح رأیه في عدالة القوائم المالیة وفقا للمبادئ الم :إبداء الرأي -6
والمتعارف علیها، سواء كان رأیا نظیفا أو متحفظا من خالل ما توصل إلیه في القوائم المالیة المعروضة 

  ؛للمؤسسة من كافة النواحي الجوهریة حسب إطار إعداد التقاریر المالیة المطبق

یجب أن یشار على الورقة التي كتب علیها التقریر اسم الموقع أو المدینة الذي یمثل  :عنوان المدقق -7
  مكان تواجد مكتب التدقیق الذي یتحمل المسؤولیة عن عملیة التدقیق، وعادة ما یكون مكتوب على الورقة 

  ؛التي یستخدمها المدقق لتقریره

حسب  لمدقق أو كالهمال يالشخص باالسمیجب أن یوقع التقریر باسم مكتب المدقق أو  :توقیع المدقق -8
  .ما هو مناسب لالختصاص المعین له
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  أنواع التقریر: ثالثا
باختالف رأي المدقق ونوع التدقیق والطرف الموجه له  تختلفیمكن للتقریر أن یأخذ عدة صور، 

  :التقریر، وعموما یمكن الوقوف على أربعة أنواع من التقاریر
یصدر هذا الرأي بدون تحفظات عندما ال یجد المدقق أي مالحظات أو  ):بدون تحفظ(التقریر النظیف   -1

م المالیة، بمعنى أن القوائم المالیة تمثل واقع اقتراحات خالل قیامه بعملیة التدقیق ذات األثر على صحة القوائ
 )1(.المؤسسة

یصدر التقریر متحفظا أو مقیدا عندما یذكر المدقق في تقریره بعض التحفظات أو  :التقریر التحفظي  -2
المالحظات التي یكون القصد منها لفت النظر إلى أنه لم یكن قادرا على القیام بالفحص وفقا لمعاییر التدقیق 

 )2(.رف علیهاالمتعا
وهو عكس التقریر النظیف، ویستخدم عادة في األحوال التي ال تمثل فیها  ):المعاكس(التقریر السلبي  -3

القوائم المالیة لنتیجة أعمال المؤسسة ومركزها المالي تمثیال عادال وصادقا یتوافق مع المبادئ المحاسبیة 
صدار هذا التقریر یجب أن یتضمن  ،المقبولة عموما تحفظات ذات أهمیة نسبیة كبیرة في القوائم المالیة، وإ

  )3(.ویجب على المدقق أن یحصل على األدلة والبراهین الالزمة لتبریر رأیه المعاكس

یحدث في بعض الحاالت أن تكون التحفظات والمالحظات جوهریة بشكل  :االمتناع عن إبداء الرأي -4
یحول دون إبداء الرأي، حیث عادة یمتنع المدقق عن إبداء رأیه بسبب القیود الكبیرة على مدى الفحص، أو 
بسبب عدم التأكد غیر المادي بالنسبة لقیمة أحد العناصر أو نتائج معینة تؤثر بشكل كبیر على المركز 

أن یكون له  الخارجي ومثل هذه الظروف تجعل من الصعب على المدقق ،ي أو على نتائج العملیاتالمال
 )4(.رأیا عن القوائم المالیة كوحدة واحدة

  

  
  
  
  

                                                             
  .126، صمرجع سبق ذكرهفالح المطارنة،  غسان)1(

  .261، صمرجع سبق ذكرهیوسف محمود جربوع، ) 2(

  .262، صالمرجع السابق) 3(
  .58، 57ص ص ،1980 ،مصر، مؤسسة شباب الجامعة، الرقابة ومراجعة الحساباتعبد الفتاح الصحن، أحمد نور، ) 4(
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  خالصة
الواسع  االهتمامفي نهایة هذا الفصل نتوصل إلى أن التدقیق الخارجي أحد الموضوعات التي القت 

، لهذا عرف عدة مراحل في تطوره حیزا یضم مفهومه إلعطائهمن طرف الباحثین والدارسین والمهنیین 
هو علیه الیوم، فهو عملیة منظمة ومتكاملة ومنهجیة یستهدف جمیع األدلة والقرائن بطریقة  لوصوله إلى ما

 للتأكدحص الدفاتر والسجالت موضوعیة بواسطة شخص مهني مستقل ذو كفاءة وخبرة مهنیة حیث یقوم بف
  .المعنیة لألطرافمن صحة المعلومات الموجودة في القوائم المالیة وتبلیغها 

وأن یتمتع كما البد على المدقق الخارجي أثناء تأدیته لمهامه أن یحترم معاییر التدقیق الخارجي 
الممارسة المیدانیة، كما أن بمجموعة من الحقوق وتقع علیه واجبات، ویتحمل مسؤولیات وهذا من أجل ضبط 

التدقیق الخارجي سلسلة من الخطوات المتصلة التي یقوم بها المدقق إبتداءا من قبول المهمة وتخطیط عملیة 
التدقیق إلى غایة إعداد التقریر الذي یمثل ثمرة هذه العملیة وهو حلقة الوصل بین المدقق ومستعملي نتائج 

رأیه الفني المحاید حول صدق وصحة المعلومات المالیة الموجودة في  التدقیق الخارجي، والذي یحتوي على
    .القوائم المالیة التي سوف یتم الخوض فیها أكثر في الفصل الثاني
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  تمهید
یعیش عالمنا المعاصر ما یسمى بعصر المعلوماتیة حیث یزداد الوعي بأهمیة المعلومات في بیئة 

الذي یستحوذ على أهمیة خاصة نابعة  حاسبياألعمال المعاصرة كونها تمثل مخرجات لنظام المعلومات الم
من الدور الذي یؤدیه في حیاة المؤسسات كون هذا النظام یقوم بتزوید مراكز القرار المختلفة بالقوائم المالیة 

  .التي تحتوي على المعلومات الالزمة التخاذ القرارات المالئمة لها
م المالیة جزء ال یتجزأ من إدارة المؤسسة علیها القوائ المالیة التي تحتوي اتوبالتالي أصبحت المعلوم

فعالة  تجعلهابخصائص معینة أن تتمیز هذه المعلومات  البد، حیث وموردا أساسیا لتدعیم عملیاتها وأنشطتها
صدقها وصحتها بإتباعه إجراءات وذات جودة، ومن هنا جاء دور المدقق الخارجي الذي یسعي للتأكد من 

  .دة لألطراف المستفیدة منهاوأسالیب معینة تجعلها ذات جو 
كیفیة مساهمة التدقیق الخارجي في تحقیق  سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى وانطالقا مما سبق
  :تقسیم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث ارتأینا، ولهذا جودة المعلومات المالیة

 اإلطار المفاهیمي للمعلومات المالیة؛: المبحث األول
 ؛جودة المعلومات المالیة: الثاني المبحث

 .وجودة المعلومات المالیة الخارجي التدقیق: المبحث الثالث
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  اإلطار المفاهیمي للمعلومات المالیة: المبحث األول
دورا حیویا في دعم أنشطة المؤسسة سواء كانت تهدف لتحقیق  محاسبيیلعب نظام المعلومات ال

الخارجیة كما  یحدث في بیئة المؤسسة الداخلیة وبین المؤسسة والبیئةیعكس التفاعل الذي  فهوال، أم  األرباح
 حاسبيحیث أن الهدف األساسي لنظام المعلومات الم ،المستخدمین لمخرجاتهابین و  هاأنه وسیلة اتصال بین

  .ومات المالیة المفیدةهو إنتاج التقاریر والقوائم المالیة الدقیقة وفي الوقت المناسب و تحتوي على المعل
، وكذلك إلى حاسبيوعلیه سوف نتطرق في هذا المبحث إلى المفاهیم العامة لنظام المعلومات الم

   .المالیة التي تمثل محتوى هذه القوائم اتنظام، وأخیرا إلى المعلومال هذا القوائم المالیة باعتبارها مخرجات
  حاسبيالم اتنظام المعلوم: المطلب األول

یدعم عملیات المؤسسة االقتصادیة من خالل المعلومات التي یوفرها  محاسبينظام المعلومات الن إ
  .النظم باقي ما جعله یتمتع بخصائص تمیزه عن هوو  بهالها، فهو یشكل الركیزة األساسیة التخاذ القرارات 

  حاسبيالم المعلومات نظاممفهوم : أوال
براز جمیع خصائصه ووظائفه البد من محاسبيالمعلومات البهدف إعطاء مفهوم واضح عن نظام  ، وإ

  .تناول المفاهیم المكونة له من خالل التطرق إلى تعریف كل من النظام ونظام المعلومات
 :هناك عدة تعاریف للنظام نذكر من بینها :النظام مفهوم -1

عمل  آلیاتعالقات و مجموعة من العناصر أو األجزاء التي تتكامل مع بعضها البعض وتحكمها هو "
 )1(".مضبوطة وفي نطاق مكاني وزماني محددین بقصد تحقیق هدف أو أهداف معینة

تعمل مع بعضها ) اآلالت والمكائن(مجموعة عمل مكونة من العنصر البشري والعنصر التقني هو "
وصیغة  البعض ویجب أن تربطها عالقات محددة وقوانین شاملة ولكل جزء من مكونات النظام دور محدد

  )2(".محددة لتحقیق هدف معین

  )3(:ومن التعاریف السابقة نجد أن أي نظام البد أن تتوفر فیه الخصائص التالیة

اتیة تمیزه عن اآلخر ذهي وجود أكثر من عنصر في النظام، إذ یمتاز كل عنصر بخصائص  :العناصر  -  أ
 إلى حد ما؛

 وجود عالقات منطقیة تكاملیة بین عناصر النظام المختلفة؛ :العالقات  - ب

                                                             
  .  5، ص2006، الطبعة الثالثة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، األردن، نظم المعلومات اإلداریةسلیم الحسنیة،  )1(
والتوزیع، األردن،  ، الطبعة األولى، مؤسسة الوراق للنشرأساسیات نظم المعلومات المحاسبیة وتكنولوجیا المعلوماتسلیمان مصطفى الدالهمة، ) 2(

  .18، ص2008
  .12، ص2007، الطبعة الثانیة، دار الجامد للنشر والتوزیع، األردن، نظم المعلومات اإلداریةفایز جمعة صالح النجار، ) 3(
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وجود آلیة معینة متناسقة یعمل من خاللها النظام، لیؤدي الغرض الذي وجد من أجله،  :آلیة العمل  -  ج
 فالبد من وجود آلیة تحكم هذه العالقات؛

من حدود ضتحدد حدود النظام ما هو داخل النظام وما هو خارجه إذ أن النظام یعمل  :والنطاق الحدود  - د
ن تداخلت مع األنظمة األخرى؛  ممیزة، وإ

 .  أن النظام الطبیعي أو النظام االصطناعي یعمل عادة لتحقیق هدف محدد  :الهدف أو الغرض - ه
المعلومات وذلك باختالف الخلفیة العملیة تعددت التعاریف التي قدمت لنظم  :نظام المعلومات تعریف -2

  :هاوالعلمیة لمقدمیها من
هو مجموعة من اإلجراءات المنظمة التي یمكن من خالل تنفیذها توفیر معلومات تستخدم لدعم "

 )1(".عملیات صنع القرار و الرقابة في المؤسسة
البیانات ومعالجتها ونقلها لتتحول إلى هو مجموعة من العاملین واإلجراءات والموارد التي تقوم بتجمیع "

یصالها إلى المستخدمین بالشكل المالئم والوقت المناسب من أجل مساعدتهم في أداء  معلومات مفیدة وإ
 )2(".الوظائف المسندة إلیهم

نشاط (، ونشر المعلومات )نشاط التشغیل( هو مجموعة مترابطة فیما بینها، تقوم بتجمیع وتخزین"
 )3(".القرارات وتحقیق الرقابة ذتخااألغراض دعم  )تغذیة عكسیة(واستقبال معلومات مرشدة إلیها  )المخرجات

  :نذكر منها حاسبيتوجد عدة تعاریف لنظام المعلومات الم :حاسبينظام المعلومات المتعریف  -3
قواعد هو عبارة عن مجموعة من العناصر البشریة واآللیة مكلفة بجمع البیانات وتشغیلها وفق "

جراءات محددة بغیة تهیئة المعلومات المالیة الالزمة الحتیاجات المؤسسة لتمهد لهم القیام بواجباتهم بشكل  وإ
  )4(".جید باإلضافة إلى إمكانیة اتخاذ القرار الصائب

عبارة عن مجموعة من المكونات مثل الوسائل اآللیة واألوراق والمستندات والسجالت والتقاریر هو "
المعالجة للبیانات المالیة عن طریق التسجیل  هذه واإلجراءات التي تتكامل مع بعضها البعض لتحقیق واألفراد

 على معلومات مالیة والتي تعرض لدعم قرار مدراء المؤسسة التي تحتويإلى والتبویب والتلخیص لتحویلها 
  )5(".هذا النظام

                                                             
  .8، ص2007، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، مصر، نظم المعلومات اإلداریةمحمد عبد العلیم صابر، ) 1(
  .15، ص2004، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن، تحلیل وتصمیم نظم المعلومات المحاسبیةعبد الرزاق محمد قاسم، ) 2(
  .21، ص2007، الدار الجامعیة الجدیدة، مصر، نظم المعلومات والحسابات اآللیة األنثرنثطارق طه، ) 3(
  . 84، ص2004، الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر والتوزیع، األردن، لومات اإلداریةمقدمة في نظم المعزیاد محمد الشرمان، ) 4(
  .55، ص2001، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزیع، األردن، نظم المعلومات المحاسبیةمحمد یوسف الخنفاوي،  )5(
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جة وتحلیل وتوصیل المعلومات المالیة أحد مكونات التنظیم اإلداري یختص بجمع وتبویب ومعالهو "
  )1(".إلى األطراف الداخلیة والخارجیة وتوصیلها التخاذ القراراتوالكمیة 

         حاسبيخصائص نظام المعلومات الم -4
یتمیز بعدة خصائص حیث إذا توفرت تجعله نظاما معلوماتیا حیویا في  محاسبينظام المعلومات ال

  )2(:المؤسسة ومن أهم هذه الخصائص ما یلي

  درجة عالیة من الدقة والسرعة في معالجة البیانات المالیة عند  حاسبيأن یحقق نظام المعلومات المیجب
 مالیة؛ إلى تحویلها
  أن یزود المؤسسة بالمعلومات المالیة الضروریة وفي الوقت المالئم التخاذ قرار اختیار بدیل من البدائل

 المتوفرة للمؤسسة؛ 
 أن یزود المؤسسة بالمعلومات الالزمة لتحقیق الرقابة والتقییم ألنشطة المؤسسة االقتصادیة؛ 
 ي وظیفتها المهمة وهي التخطیط القصیر أن یزود المؤسسة بالمعلومات المالیة الالزمة لمساعدتها ف

 والطویل األجل ألعمال المؤسسة المستقبلیة؛والمتوسط 
  أن یكون سریعا ودقیقا في استرجاع المعلومات الكمیة والوصفیة المخزنة في قواعد بیاناته وذلك عند

 الحاجة إلیها؛
  مع التغیرات الطارئة على  لیتالءمأن یتصف بالمرونة الكافیة عندما یتطلب األمر تحدیثه وتطویره

 .المؤسسة
  المحاسبي نظام المعلوماتوظائف و مكونات : ثانیا

  .مكونات ووظائف یرتكز علیها في نشاطه البد منفعال  حاسبيیكون نظام المعلومات الم حتى
النظام المحاسبي وكأي نظام یتكون من مجموعة من المكونات  :حاسبيمكونات نظام المعلومات الم -1

 :هدف الذي قام من أجله وهياللتحقیق 
هم األفراد الذین یستخدمون النظام یقصد بإن وجود األفراد ضروري لعمل أي نظام معلومات و  :األفراد  -  أ

، المدیرین، المحاسبین، المهندسین: مباشرة أو یستخدمون مخرجاته المجهزة بواسطة اآلخرین مثل
 )3(.إلخ...العمالء

                                                             
، الطبعة األولى، دار المناهج للنشر والتوزیع، األردن، طبیق معاصر، نظم المعلومات المحاسبیة مدخل تأحمد حلمي جمعة، عصام فهد العربید )1(

  .14، ص2007
  .59، صمرجع سبق ذكرهمحمد یوسف الحفناوي، ) 2(
  .27ص ،2003 ،، الدار الجامعیة، مصرمقدمة في نظم المعلومات اإلداریةمنال محمد الكردي، جالل إبراهیم العبد،   )3(
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وتتضمن جمیع األجهزة المادیة والمواد المستخدمة في تشغیل المعلومات  ):المعدات(األجزاء المادیة  -ب
  )1(.إلخ...سبات، األدوات المساعدة، الوسائط، ومكونات الحاسوباوهي تشمل الح

والمعلومات والمعارف، وتحدد العملیات التي وهي األنظمة التي تشغل األجهزة والبیانات  :البرمجیات - ج
  )2(.المحاسبةو  ستؤدیها األجهزة، وتقسم إلى برمجیات النظم وبرمجیات التطبیقات مثل برامج األجور،

یستخدمون المعلومات، هي مجموعة الخطوات والتوجیهات التي یجب أن یتبعها األفراد الذین  :اإلجراءات -د
 )3(.واإلرشادات التي تصف ما الذي عمله من قبل مستخدم النظامفهي توجیهات التشغیل 

التي تشمل على تكنولوجیا االتصاالت، واالتصاالت بعیدة المدى ومختلف أنواع  :شبكات االتصال -ه
األنثرانث، التي تتم من خاللها نقل البیانات والمعلومات سواء داخل شبكات مثل األنثرنث، األكسترانث، ال

  )4(.خارجهاالمؤسسة أو 

یحقق نظام المعلومات المحاسبي مجموعة من الوظائف واألنشطة  :المحاسبيوظائف نظام المعلومات  -1
 )5(:ومن أهمها

ثم تجمیع  ،البیانات التي ستعتبر المدخالت األساسیة للنظاموتبدأ هذه الوظیفة بتحدید  :تجمیع البیانات - أ
عدادها للتشغیل من خالل مجموعة محددة من  هذه البیانات من مصادرها المختلفة دخالها إلى النظام وإ وإ

   .الحصر والتسجیل، الترمیز، التدقیق، التحویل :األنشطة أهمها

یقصد بهذه الوظیفة معالجة البیانات من خالل مجموعة معینة من العملیات األساسیة  :تشغیل البیانات -ب
لتحویلها إلى معلومات ذات معنى مفید لمتخذي القرار ومن أهم هذه العملیات التصنیف، الترتیب، العملیات 

  .الحسابیة، المقارنة، التلخیص

دارة عملیات التخزین،  وتشمل :إدارة البیانات  -  ج هذه الوظیفة كل من األنشطة الخاصة بتنظیم وإ
عادة اإلنتاج، والتحدیث، وصیانة البیانات  .واالسترجاع وإ

وهي ثالثة مجموعات مختلفة من اإلجراءات تهدف إلى التحقق  :لرقابة وأمن البیانات والتغذیة العكسیةا -د
  خرجـــیو مقدما یل المحددة ـــقا إلجراءات التشغـــه وفــط لــو مخطـــیعمل كما ه حاسبيمن أن نظام المعلومات الم

                                                             
  .28، صالمرجع السابق) 1(
  .52، صمرجع سبق ذكرهزیاد محمد الشرمان، ) 2(
  .31، صمرجع سبق ذكرهفایز جمعة صالح النجار، ) 3(
، الطبعة الثانیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، نظم المعلومات اإلداریة وتكنولوجیا المعلوماتعامر إبراهیم قندیلجي، عالء الدین عبد القادر الجنابي، ) 4(

  .46، ص2007األردن، 
  :نظرأ )5(

 .66 ،53، ص ص2003، الدار الجامعیة، مصر، تحلیل وتصمیم النظمأحمد حسین على حسین،   -
  . 125، ص 2005، الدار الجامعیة، مصر، نظم المعلومات اإلداریة في المنظمات المعاصرةثابت عبد الرحمن إدریس،   -
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   :تكون منیو المعلومات المفیدة بالخصائص المطلوبة 

 وفق   حقق من أن النظام یعملالتویقصد بها مجموعة اإلجراءات المستندیة التي تهدف إلى  :الرقابة
 ؛تصمیم النظاماإلجراءات التي تم تصمیمها وتحدیدها مسبقا أثناء 

 ویقصد به مجموعة اإلجراءات المادیة التي تهدف إلى المحافظة على الوجود المادي  :أمن البیانات
 ؛من الحفظأ لألصول وعادة ما تشمل إجراءات األمن ثالث مجموعات أمن الوصول، أمن االستخدام،

 تم تقییم وتمثل ردود أفعال األطراف المختلفة التي حصلت على المعلومات ومن  :یة العكسیةذالتغ
  .مخرجات نظام المعلومات ووجود احتماالت لتعدیل وتغییر المدخالت أو عملیات المعالجة في هذا النظام

هو نقل وتوصیل المعلومات المنتجة في نظام المعلومات منها هدف ال :تجمیع وتوصیل المعلومة -ه
أو إلى نظام آخر من النظم الفرعیة المكونة للمؤسسة  علیها لى األشخاص المصرح لهم بالحصولإ حاسبيالم

احتیاجات مستقبلي و  رغبات شكل أداة التوصیل معو  رط أن یتفق توقیت ووسیلة التوصیلككل مع ش
  .المعلومات

  المحاسبي مقومات نظام المعلومات: ثالثا
أهدافه ووظائفه بنجاح یتطلب توافر مجموعة من المقومات  حاسبيحتى یحقق نظام المعلومات الم

   :اتوأهم هذه المقوم ،التي تساعده على ذلك

وجمیع المستندات المتعلقة بالعملیات المالیة  وتتمثل في النماذج واألوراق والفواتیر :المجموعة المستندیة -1
 )1(.من حیث المبالغ واألطراف التي تأثرت بها وتاریخ حدوثها

التي  )دفتر الیومیة، ودفتر األستاذ(وهي عبارة عن مجموعة من الدفاتر والسجالت  :المجموعة الدفتریة -2
  )2(.إثبات وتسجیل القیود وتبویبهافیها یتم 

یعرف الدلیل المحاسبي للحسابات على أنه عملیة اختیار وتحدید سمات الحسابات  :دلیل الحسابات -3
، وتجمیعها وتسویتها في مجموعات رئیسیة وفرعیة المالیة والتي تتم بالوحدة المحاسبیةالمعبرة عن المعامالت 

عطائها رموزا وأرقام ممیزة لكل منها   )3(.متجانسة، ثم وضعها في إطار عام وإ

من أهم و  في المؤسسات، أداة االتصال بین مختلف المستویات اإلداریةهي  :التقاریر والقوائم المالیة -4
في الوقت المناسب، وأن تكون المعلومات الواردة فیها معروضة  هایجب أن یتم إعداد أي بها الرقابیةالوسائل 

  )4(.ألي تفاصیل مهمة بها المؤسسةفاء ــجعلها أكثر وضوحا دون إختطیة وقابلة للفهم ــبلغة واضحة، نم

                                                             
  .29، صمرجع سبق ذكرهسلیمان مصطفى الدالهمة، ) 1(
  .30ص، المرجع السابق) 2(
  .10، صمرجع سبق ذكره، فاتح سردوك ) 3(
  .11، صالمرجع السابق) 4(
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  القوائم المالیة كمصدر للمعلومات المالیة: المطلب الثاني
ومن أهم مخرجاته، والتي تحظى  حاسبيالمالیة المنتج النهائي لنظام المعلومات المتعتبر القوائم 

باهتمام العدید من المستخدمین الداخلیین والخارجیین بالنسبة للمؤسسة، حیث تتضمن هذه القوائم معلومات 
  .مالیة هامة تمكنهم من اتخاذ قراراتهم

  تعریف القوائم المالیة وأهدافها: أوال
االهتمام بها أكثر من طرف  بات من الضروري االحقیقیة لد المؤسسة القوائم المالیة عن وضعیةتعبر 

  . مما تحتویه هذه األخیرة من معلومات ةوكذا األطراف المستفید المؤسسة
 :هناك عدة تعاریف مقدمة للقوائم المالیة من أهم هذه التعاریف نذكر :تعریف القوائم المالیة - 1

تتكون من و الوسیلة الرئیسیة التي یتم من خاللها توصیل المعلومات إلى األطراف الخارجیة، هي "
  )1(." لها  مالحظات على القوائم والجداول الملحقة التي تعتبر جزء مكملمجموعة من القوائم كما تشمل 

جمالیة أساسیة لجمع عناصر المعامالت واألنشطة في هي " المؤسسة، عبارة عن بیانات تفصیلیة وإ
عنها بشكل أرقام  حاسبیة ویعبرتعرض في مجموعة كشوف مالیة وفق مواصفات معینة بموجب المعاییر الم

مكن تالتي تنفذها المؤسسة خالل فترة محددة، حتى ی  تعكس جمیع العملیات واألنشطة االقتصادیة والمالیة
  )2(".الماليالمستفید من معرفة نتیجة المؤسسة والتغیرات الحاصلة في المركز 

، وتنقسم هذه المخرجات إلى حاسبيتشكل القوائم المالیة في مجملها مخرجات نظام المعلومات الم"
التي یتعین  األول قوائم مالیة أساسیة، والثاني قوائم مكملة للقوائم األساسیة، أما األساسیة فهي القوائم قسمین

على الوحدات أن تقوم بإعدادها واإلفصاح عنها بشكل دوري حتى تخدم أصحاب الصلة والمستفیدین، أما 
  )3(".تعد بشكل اختیاري من قبل المؤسسات بناء على ظروف معینةفهي القوائم المكملة 

  )4(:للقوائم المالیة عدة أهداف منها :یةأهداف القوائم المال -2

  ألغراض  )إلخ...المستثمرین، الدائنین الحالیین والمستقبلیین(توفیر معلومات مالیة نافعة للمستخدمین
 اتخاذ القرار؛

  توفیر معلومات عن الموارد االقتصادیة للمؤسسة وكذلك الحقوق على هذه الموارد وأیضا تأثیر المعامالت
 ؛واألحداث والظروف التي تغیر تلك الموارد والحقوق علیها

                                                             
  .13، ص2004، الدار الجامعیة، مصر، تحلیل القوائم المالیة ألغراض االستثماركمال الدین الدهراوي، )  1(
  . 69، 68، ص ص2009الطبعة الثانیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، مقدمة في اإلدارة المالیة المعاصرة، درید كمال آل شبیب، )  2(
، 2006، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، ى، الطبعة األولتحلیل القوائم المالیة مدخل نظري تطبیقيمؤید راضي خنفر، غسان فالح المطارنة، )  3(

  . 28ص
، 2005، الفصل الثالث 23جامعة الجنان، لبنان، العدد  ، مجلة المحاسب المجاز،یر المحاسبة الدولیةالبیانات المالیة ومعای محمد سلیم وهبة،) 4(

  . 18ص
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  توفیر معلومات مالیة عن أداء إدارة المؤسسة والتزاماتها اتجاه الغیر؛ 
 وكذلك عن مصادر وأوجه إنفاق السیولة بالنسبة للمؤسسة والعوامل التي تأثر علیها توفیر المعلومات عن ،

 ؛األموال التي تقترضها المؤسسة وسداد القروض
  فترة زمنیة معینة؛توفیر المعلومات عن األداء المالي للمؤسسة خالل 
  من العملیات ومكونات هذا الدخل؛توفیر معلومات عن الدخل 
 توفیر معلومات نافعة لإلدارة والمدیرین ألغراض اتخاذ القرار. 

  مستخدمو القوائم المالیة واحتیاجاتهم: ثانیا
جمیع من لهم تعددت األطراف المستفیدة من المعلومات المالیة التي تقدمها القوائم المالیة لتشمل 

  .بالمؤسسة سواء كانوا داخلین أو خارجیین بالنسبة لها مصلحة
 )1(:أهم هذه األطرافو  :األطراف الداخلیة -1

 :وبمختلف مستویاتها بالقوائم المالیة ألنها من خالله تسعى إلى تحقیقتهتم اإلدارة  :اإلدارة  -  أ
  على كفاءتها في استغالل الموارد المتاحة؛تقییم أداء مختلف اإلدارات والمستویات في المؤسسة والحكم 
 مدى النجاح الذي أنجز في تحقیق األهداف المرجوة في المؤسسة؛ 
 التعرف على الوضع المالي والقدرة الكسبیة للمؤسسة. 
تهتم هذه األطراف بالقوائم المالیة حتى تطمئن على استقرارها الوظیفي المرتبط  :الموظفون والعمال  - ب

ة، وكذلك بالتعرف على أرباح المؤسسة التي تؤثر بشكل أو بأخر على أجور العاملین باستمراریة المؤسس
 .والخدمات االجتماعیة المقدمة لهم متهفآومكا

 )2(:ومن هذه األطراف :األطراف الخارجیة -2

 ث یحتاجون ــــبحینها، ـــق مـــالزمة الستثماراتهم والعائد المحقـــمامهم بالمخاطر الـــــكز اهتـــیرت :المستثمرون  -  أ
باالستثمار أو البیع وكذلك  االحتفاظالمعلومات لتساعدهم في تحدید ما إذا كان علیهم اتخاذ قرار الشراء، أو 

 قدرة المؤسسة على توزیع األرباح؛ یهتمون بالمعلومات في تقییم
                                                             

  .73، صمرجع سبق ذكرهمؤید راضي حنفر، غسان فالح المطارنة، ) 1(
دراسة حالة "نظر المستثمرین ، أثر استخدام الحاسوب على خصائص المعلومات المحاسبیة من وجهة خلیل الرفاعي، نضال الرمحي وآخرون )2(

تداعیات األزمة االقتصادیة العالمیة على منظمات األعمال،  :حول ، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات المؤتمر العلمي الدولي السابع،"عمان المالي سوق
  .  9، 8، ص ص2009نوفمبر  11 -10یومي  المنعقد بجامعة الزرقاء الخاصة، األردن،
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یهتمون بالمعلومات التي تساعدهم على تحدید فیما إذا كانت قروضهم والفوائد المترتبة  :المقرضون  - ب
 لیها سوف تدفع لهم عند االستحقاق؛ع
وهم مهتمون بالمعلومات الموجودة في القوائم المالیة التي تمكنهم من  :نوالموردون والدائنون اآلخر   -  ج

 االستحقاق؛ فع عندتحدید ما إذا كانت المبالغ المطلوبة لهم ستد
یل األجل خصوصا عندما یكون لهم ارتباط طو یهتمون بالمعلومات المتعلقة باستمرار المؤسسة  :العمالء   - د

 معها أو االعتماد علیها؛
بعملیة توزیع الموارد، وبالتالي نشاطات المؤسسات كما یطلبون  ونهتمی :الدولة والهیئات العمومیة - ه

عداد إحصاءات وطنیة ك معلومات من أجل تنظیم المشاریع وتحدید  قومي؛الدخل الالسیاسات الضریبة، وإ
القوائم المالیة تساعد الجمهور من خالل تزویدهم بمعلومات حول اإلتجاهات والتطورات  :الجمهور  - و

 .الحدیثة في نماء المؤسسة وتنوع مدى نشاطاتها
  أنواع القوائم المالیة: ثالثا

الوثائق والكشوفات المحاسبیة والمالیة التي تكون القوائم المالیة والتي تحتوي على المعلومات  تتمثل
  : المالیة هي

قائمة توضح من جهة مصادر األموال في المؤسسة  تعرف كذلك بقائمة الوضع المالي وهي :المیزانیة -1
، وتتكون بنود هذه القائمة من )أصول(واستخدامات هذه األموال من جهة أخرى  )حقوق الملكیة وااللتزامات(

، مما )31/12(وعناصر األصول وحقوق الملكیة في تاریخ إعداد القوائم المالیة  دأرصدة لحظیة لمختلف بنو 
یساعد المستخدمین في التعرف على الوضع المالي للمؤسسة في ذلك التاریخ، وتعد هذه القائمة بأشكال 

یوفر أساسا جیدا لالعتماد علیها، وذلك من خالل تصنیف البنود تحت  )ةالقائم( متعددة إال أن الشكل األول
، وعموما تساهم )1(.ویجب أن یكون هذین الجانبین متساویین) أصول وخصوم(عناوین رئیسیة في جانبین 

 )2(:المیزانیة في التعرف على الوضع المالي للمؤسسة عن طریق توفیر أساس
 لحساب معدالت العائد؛ - أ

 رأس المال في المؤسسة؛تقییم هیكل  -  ب
 .تقدیر درجة السیولة والمرونة المالیة في المؤسسة  - ج
  صورة أكثر وضوحا عن المؤسسة حیث الذي یعطي قائمة الدخل ب ویعرف كذلك :جدول حساب النتائج -2

                                                             
  .37، صمرجع سبق ذكرهر، غسان فالح المطارنة، مؤید راضي خنف) 1(
  .105، ص2008، الطبعة األولى، دار الجامعیة، األردن، إعداد وعرض القوائم المالیة في ضوء معاییر المحاسبةأمین السید أحمد لطفي، ) 2(
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قیس أدائها خالل الفترة المالیة المنتهیة وتبین ما إذا كانت نتیجة هذا األداء ربحا أو خسارة، وذلك عن ی
مقارنة اإلیرادات بالتكالیف، وتعد قائمة الدخل أهم تقریر مالي بالنسبة لكثیر من المحللین المالیین طریق 

  )2(:ة كبیرة للمساهمین ألنهاوقائمة الدخل ذات أهمی ،)1(.والمستثمرین الحالیین والمرتقبین

 للسنة المالیة المنتهیة؛تظهر نتائج أعمال المؤسسة  - أ
 تعتبر مؤشرا هاما لتوقع ما سیكون علیه مستقبل المؤسسة؛ -  ب
تبني هذه القائمة مقابلة اإلیرادات المحققة من بیع المنتجات أو تقدیم الخدمات مع التكالیف الناتجة من   - ج

 .اإلیراداتتشغیل المؤسسة لتحقیق تلك 
وهي عبارة عن كشف بالمقبوضات والمدفوعات النقدیة للمؤسسة تبین لنا  :جدول تدفقات الخزینة -3

بالتفصیل حجم التدفقات التي تتكون من النقدیة الداخلة إلى المؤسسة، والنقدیة الخارجة عنها والنقدیة المنتجة 
صافي النقد من  في جدول تدفقات الخزینةلاألجزاء الرئیسیة  تتمثل، وبالتالي لهامن األنشطة التشغیلیة 

ویكمن  ،)3(.صافي النقد من األنشطة التمویلیةاألنشطة التشغیلیة، وصافي النقد من األنشطة االستثماریة، و 
الهدف من إعداد جدول تدفقات الخزینة في توفیر للمستخدمین وأصحاب الصلة المعلومات المتعلقة 

  )4(:والمدفوعات النقدیة للمؤسسة وهذا من خاللبالمقبوضات 

 حصولهم على المعلومات المتعلقة باألنشطة التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة على أساس نقدي؛ - أ
 تقییم قدرة المؤسسة على تحقیق األرباح ومقابلة متطلبات االستثمار والتوسع ومتطلبات سداد االلتزامات؛ -  ب
 .التاریخیة والحالیة والتنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیةتقییم التدفقات النقدیة   - ج
قائمة تبین التغیرات التي  هيوتعرف كذلك بقائمة حقوق الملكیة و  :التغیر في األموال الخاصة جدول -4

تطرأ على حقوق المالكین والمتمثلة في رأس المال نتیجة أعمال المؤسسة من صافي ربح أو خسارة محققة 
 إضافة إلى المسحوبات الشخصیة التي یقوم بها مالك المؤسسة من السنة المالیة، وبدایة الفترة آخر فترةبین 

إعداد هذه القائمة في نهایة السنة ویكون  المحاسبیة خالل الفترة أو أصحابها في شكل نقدیة أو بضاعة
   )5(.المالیة

                                                             
، رسالة ماجستیر، جامعة ن المراجعین والمحاسبینمساهمة المراجعة الخارجیة في تحسین جودة المعلومة المحاسبیة دراسة عیینة موردة بلعید،  )1(

  . 87، ص2014محمد بوضیاف، المسیلة، 
  .87، صالمرجع السابق )2(
االقتصاد : ، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الدولي الثالث حولالقوائم المالیة حسب معاییر المحاسبة المالیة اإلسالمیةصالح مرازقة،  )3(

  .9، ص2011فیفري  24 - 23، یومي ، الجزائرالمنعقد بجامعة غردایة، )ورهانات المستقبل...الواقع( اإلسالمي
  .196، صمرجع سبق ذكرهمؤید راضي حنفر، غسان فالح المطارنة، ) 4(
الثقافة للنشر والتوزیع، األردن، ، الطبعة األولى، دار مبادئ المحاسبة المالیة األسس العلمیة والعملیة في القیاس المحاسبيهادي رضا الصفار، ) 5(

  .100، الجزء األول، ص2006
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  )1(:وتحقق قائمة حقوق الملكیة المزایا التالیة
 خرى عنها؛الملكیة وبنودها وأي تفصیالت أوق التعرف على حق - أ

 التعرف على التغیرات التي تحدث لحقوق الملكیة خالل الفترة؛ -  ب
 التعرف على بنود المكاسب والخسائر التي تم االعتراف بها مباشرة في حقوق الملكیة؛  - ج
وجدول حساب المیزانیة إظهار التغیر الحاصل في حقوق الملكیة من خالل القیام بعملیة وصل مابین  - د

 .النتائج
تتضمن معلومات إضافیة لما تم عرضه في القوائم المالیة وتشمل ملخصا للسیاسات  :المالحق -5

ضافة بالمحاسبیة والمالیة ومالحظات تفسیریة أخرى تتعلق  عن االلتزامات  تاإلفصاحابنود القوائم المالیة وإ
 )2(.واألصول الطارئة وأي بنود أخرى تتعلق بحقیقة المركز المالي ونتیجة أعمال المؤسسة

  المعلومات المالیة: ثالثالمطلب ال
عتبر المعلومات المالیة كباقي المعلومات موردا اقتصادیا هاما في مجال صنع القرارات االقتصادیة ت

في تقدیم المعلومات المفیدة للمستفیدین الداخلیین والخارجیین للمؤسسة في المؤسسة لما لها من أهمیة بالغة 
  .كل حسب استفادتهم من هذه المعلومات

  تعریف البیانات والمعلومات: أوال
أنهما یختلفان وال یشیران إلى  ببعضهما البعض ارتباطا وثیقا إالالبیانات والمعلومات  يرتبط مصطلحی

  . من الضروري التمییز بین المصطلحینمفهوم واحد، ولذلك فإنه یكون 
  :من أهم التعاریف لمصطلح البیانات نذكر منها :تعریف البیانات -1

هي عبارة عن تعبیرات لغویة أو ریاضیة أو رمزیة أو مجموعة منها تم التعارف على استخدامها لتمثل "
ظاهرة تقوم على وصف  األفراد واألحداث والمفاهیم أي أنها تشیر إلى حقائق خام أو مشاهدات والتي

 )3(".معینة
وهذه  ،االهتمامعبارة عن الحقائق األولیة واإلرشادات التي یتم تلقیها وتسجیلها عن األحداث موضع "

البیانات تمثل المادة الخام التي یتم إدخالها في نظام المعلومات بغرض إنتاج المعلومات لذلك فهي تمثل 
  )4(".خالت نظام المعلوماتمد

                                                             
  .28، ص1998، دار الزهران للنشر والتوزیع، األردن، مبادئ المحاسبةحسین القاضي، سوسن حلبوني، ) 1(
بین  ت بوالیة ورقلة للفترة ماالمراجعة الخارجیة في تحسین جودة القوائم المالیة دراسة عینة من تقاریر محافظي الحسابا دوروسیلة بوخالفة، ) 2(
  .6، ص2013 -2012، مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، )2012 - 2008(
  .68، صمرجع سبق ذكرهثابت عبد الرحمن إدریس،  )3(
  .6، صمرجع سبق ذكره، أحمد حلمي جمعة، عصام فهد العربید) 4(
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 :تعاریف متعددة ومتنوعة للمعلومات نذكر منها هناك :المعلوماتتعریف  -2
البیانات التي تمت معالجتها وأصبحت ذات داللة وذات قیمة، وهي عبارة عن مجموعة من هي "

  )1(".الحقائق والمفاهیم واآلراء التي تتعلق بموضوع، یكون الهدف منها زیادة المعرفة

تجرى على البیانات من تبویب وتفسیر بهدف استخدامها في هي ناتج العملیات التشغیلیة التي "
 )2(".توضیح األمور المختلفة وبما یحقق الفائدة لمستخدمیها

بیانات تم تصنیفها وتنظیمها بشكل یسمح باستخدامها واالستفادة منها، وبالتالي فالمعلومات لها هي "
  )3(".معنى وتأثیر في ردود أفعال وسلوك من یستقبلها

حیث  لومات یمكن توضیح العالقة بینهماسابقة الذكر لكل من البیانات والمعومن خالل التعاریف 
ذا طبقنا مفهوم نظم المعلومات على تلك العالقة  تعتبر البیانات هي المادة الخام الالزمة إلنتاج المعلومات، وإ

  )4(.ارة عن معلوماتالتي هي عبو فإن البیانات هي مدخالت یتم معالجتها للحصول على مخرجات 

  یةالمالات مفهوم المعلوم: ثانیا
الخارجي،  دققالمالیة الموجودة في القوائم المالیة المصدر الوحید المتاح للمات المعلوم غالبا ما تكون  

  .وهنا تظهر أهمیة وجود المعلومات المالیة لتبین الوضع المالي للمؤسسة
 :التعاریف عن المعلومات المالیة نذكر أهمهاوردت مجموعة من  :المالیة اتتعریف المعلوم -1

وغیرها من العوامل االقتصادیة من المقرضین والزبائن والموظفین المادة الخام للمستثمرین هي "
إلخ التخاذ قراراتهم، حیث یهدفون من خاللها إلى وضع تشخیص لوضعیة المؤسسة، وتعتبر ...والحكومة

  )5(".المعلومات هي القوائم المالیةالوسیلة المستخدمة لتوصیل هذه 

والتي یتم معالجتها والتقریر كل المعلومات الكمیة وغیر الكمیة التي تخص األحداث االقتصادیة هي "
في القوائم المالیة المقدمة للجهات الخارجیة وفي خطط التشغیل  حاسبيعنها بواسطة نظم المعلومات الم

  )6(".والتقاریر المستخدمة داخلیا

                                                             
  .31، صمرجع سبق ذكرهسلیمان مصطفي الدالهمة،  )1(
  .49، 48، ص ص2012، الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر والتوزیع، األردن، نظم إدارة المعلوماتهاشم فوزي العبادي، جلیل كاظم العارضي،  )2(
  .41، ص2005، الدار الجامعیة، مصر، نظم المعلومات اإلداریة مدخل النظمإبراهیم سلطان،  )3(
  .42، صالمرجع السابق) 4(
 دراسة حالة للمؤسسة الوطنیة إلنجاز القنوات"دور المعلومات المالیة في تقییم األداء المالي للمؤسسة واتخاذ القرارات جلیلة بن خروف، ) 5(

KANAGHAZ،  ،36، ص2009 - 2008رسالة ماجستیر، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس.  
، مجلة تكریت للعلوم اإلداریة على جودة المعلومات المحاسبیة ةأثر التجارة اإللكترونیسطم صالح حسین وآخرون، صدام محمد محمود الحیالي، ) 6(

   . 133، ص2006، 3واالقتصادیة، جامعة تكریت، العراق، العدد 
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خراجها  حاسبيناتج نظام المعلومات المهي " الذي یتم تغذیته بالبیانات من خالل تسجیلها ومعالجتها وإ
في شكل قوائم مالیة، تكون الغایة منها بمثابة المحرك لإلدارة الستخدامها في إدارة مشاریعها، كما تتوقف 

  )1(".واإلدارة فعالیة اإلدارة على مدى توفیر هذه المعلومات الالزمة للتخطیط والتوجیه

أصبحت المعلومات المالیة في عصرنا الحالي موردا جدیدا ورئیسیا ألي  :أهمیة المعلومة المالیة -2
مؤسسة بغض النظر عن طبیعة نشاطها وحجمها أو ملكیتها، فهي في الواقع أحد ثالثة موارد هامة في 

، ولهذا كان لها دور وأهمیة كبیرة في )المالیةالموارد البشریة، والموارد المادیة، والمعلومات ( المؤسسة وهي
  )2(:المؤسسات من خالل

أصبحت المعلومات المالیة القاعدة األساسیة التي تعتمد علیها المؤسسات لممارسة أعمالها في ظل البیئة  - أ
 المتغیرة والمعقدة والتي تحیط بالمؤسسة حالیا أو مستقبال؛

لعصر المعلومات في عالم األعمال أهمیة المعلومات للمؤسسة في السنوات المبكرة   Fairholmكما أكد -  ب
 ؛تدفق المعلومات المالیة هو السبیل للحیاة والبقاء واالستمرار بالنسبة للمؤسساتأن إلى  وذلك عندما أشار

من القرار الجید  %90أن حوالي  تمثل المعلومات المالیة األساس المنطقي لعملیة اتخاذ القرارات، بحیث  - ج
الخبراء أو الطموحات أو  مثل فيتفقط أو أقل ی %10دقیقة، والؤسسات یتمثل في المعلومات المالیة في الم

 التقدیرات الشخصیة؛
المالیة تعتبر بمثابة الوقود أو الطاقة الالزمة إلدارة المؤسسة عند أداء وظائفها اإلداریة  اتالمعلوم   -  د

اإلنتاج والتسویق : األساسیة، من تخطیط وتنظیم ورقابة وكذلك عند ممارسة أنشطة المؤسسة األساسیة مثل
 .والتمویل والموارد البشریة وغیرها

 المالیة اتأنواع المعلوم: ثالثا
وفقا  هاإلى آخر، لكن بصفة عامة یمكن تصنیفالمعلومات من مستخدم  اتأنواع وتصنیف تختلف

  :للمعاییر التالیة
وفقا لها فهناك معلومات رسمیة ومعلومات غیر رسمیة، فالمعلومات الرسمیة هي كل  :درجة الرسمیة  -  أ

ر الرسمیة فهي التي تأتي قدمها نظم المعلومات داخل المؤسسة، أما المعلومات غییخرجها و یالمعلومات التي 
   )3(.من خارج نظم المعلومات الخاصة بالمؤسسة

  هناك مصدرین للمعلومات فإما أن تكون داخلیة أو خارجیة فالمعلومات عن عملیات  :مصدر المعلومات -ب
                                                             

  .91، صمرجع سبق ذكرهوردة بلعید، ) 1(
  .80، 79، ص ص مرجع سبق ذكرهثابت عبد الرحمن إدریس، ) 2(
  .44، صمرجع سبق ذكرهمحمد عبد العلیم صابر،  )3(
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كذلك تصنف المعلومات  ،المؤسسة تعد معلومات داخلیة، أما المعلومات عن البیئة فهي معلومات خارجیة
هي التي یتم جمعها ألول مرة،  هذا المعیار إلى معلومات أولیة ومعلومات ثانویة، فالمعلومات األولیةوفق 

 جمعها وتخزینهابقامت المؤسسة أو أي طرف آخر  التي المعلومات أما المعلومات الثانویة فهي تلك
  )1(.مسبقا

فالمعلومات قد تكون ثابتة ال تتغیر، ویمكن أن تكون متغیرة حسب الحالة ونوع الوظیفة  :درجة التغیر - ج
  )2(.والنشاط في المؤسسة

 جودة المعلومات المالیة: المبحث الثاني
یعتبر مفهوم جودة المعلومات المالیة من المفاهیم المعاصرة التي تهتم بها مختلف الهیئات العلمیة 

المحاسبة، وذلك لما له من أهمیة عند إعداد القوائم والتقاریر المالیة، حیث تعتبر هذه والمهنیة في مجال 
األخیرة نقطة بدایة فائدة المعلومات المالیة، فكلما كانت المعلومات المستخرجة من القوائم المالیة ذات جودة، 

خصائص النوعیة التي تتسم كانت ذات فائدة وأهمیة بالنسبة لمستخدمیها، وتتحقق هذه الجودة من خالل ال
  .بها المعلومات المالیة، وهذا ما سوف نتطرق إلیه في هذا المبحث

  مفهوم جودة المعلومات المالیة: المطلب األول
إلى معلومات مفیدة ذات التطورات الحاصلة في البیئة االقتصادیة زادت حاجة المؤسسات  لمواكبة

، وقبل ة، حیث وردت عدة تعاریف لهاالمعلومات نجد المعلومات المالی، ومن بین هذه ومصداقیة عالیة جودة
  .التطرق إلى تعریفها نعرف أوال الجودة

  تعریف الجودة: أوال
   :عدة تعاریف نذكر منهالجودة ل

  )3(".درجة التمیز أو األفضلیة"على أنها  )OXFORD( یعرفها قاموس

  )4(."یتطابق مع المعاییر التي یتوقعها العمالءأداء العمل حتى " یعرفها فرید سمیت الجودة هي

الخصائص الكلیة لكیان نشاط أو عملیة أو سلعة أو "على أنها  )ISO(للمعاییر تعرفها المنظمة الدولیة 
التي تنعكس في قدرته على إشباع حاجات صریحة أو  نظام أو أفراد أو مزیج منها، أوخدمة أو مؤسسة 

  )5(".ضمنیة

                                                             
  . 57، صمرجع سبق ذكرهإبراهیم سلطان، ) 1(
  .57، صالمرجع السابق) 2(
  .29، ص2008، دار الیازوري للنشر والتوزیع، األردن، إدارة الجودة الشاملةرعد عبد اهللا الطائي، عیسى قدادة،  )3(
  .20، ص2010وزیع، األردن، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والت إدارة الجودة في المنظمات المتمیزة،خضیر كاظم حمود،  )4(
  .29ص مرجع سبق ذكره،رعد عبد اهللا الطائي، عیسى قدادة، ) 5(
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  جودة المعلومات المالیةتعریف : ثانیا
  :لجودة المعلومات المالیة عدة تعاریف نذكر من بینها

ة أو القواعد تحدد مفاهیم جودة المعلومات الخصائص التي تتسم بها المعلومات المالیة المفید"
ویؤدي تحدید هذه الخصائص إلى مساعدة  ،المعلوماتهذه األساسیة الواجب استخدامها لتقییم نوعیة 

 عند إعداد القوائم المالیة في تقییم المعلومات المالیة همعند وضع المعاییر المحاسبیة، كما تساعدین المسؤول
التي تنتج عن تطبیق طرق محاسبیة بدیلة، وعادة ما تكون هذه الخصائص ذات فائدة كبیرة للمسؤولین عند 

  )1(".الطرق المحاسبیة البدیلة إعداد التقاریر المالیة في تقییم نوعیة المعلومات التي تنتج عن تطبیق

تعني الجودة المالیة في هذا المجال مصداقیة المعلومات المالیة التي تتضمنها التقاریر المالیة وما " 
تحققه من منفعة للمستخدمین ولتحقیق ذلك یجب أن تخلو من التحریف والتضلیل وأن تعد في ضوء مجموعة 

  )2(".یة والفنیة، بما یحقق الهدف من استخدامهاوالمهنمن المعاییر القانونیة والرقابیة 

خالص " یقصد بجودة المعلومات المالیة مدى االمتثال للقواعد واإلجراءات التي یتم تطبیقها بانتظام وإ
 )3(."بشكل یعكس حقیقة حسابات المؤسسة واألهمیة النسبیة لألحداث المسجلة

بمفاهیم جودة المعلومات المالیة تلك الخصائص التي یجب أن تتسم بها المعلومات المالیة،  یقصد"
والمعبر عنها بالفائدة المرجوة من إعداد التقاریر المالیة في تقییم نوعیة المعلومات، التي تنتج عن تطبیق 

  )4(".الطرق واألسالیب المحاسبیة البدیلة

 الخصائص النوعیة لجودة المعلومات المالیة : ثانيالمطلب ال
 النوعیة للمعلومات المالیة هي صفات تجعل من المعلومات المعروضة في القوائم إن الخصائص

معاییر المحاسبة الدولیة ت معلومات ذات جودة عالیة، وقد حددالمالیة ذات فائدة لمستخدمیها، كما تجعلها 
وتتمثل ها مقیاسا على جودة ومصداقیة المعلومات المالیة تائص وجعلهذه الخصوالنظام المحاسبي المالي 

  :هذه الخصائص في
  

                                                             
: ، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني حولدور حوكمة الشركات في تحقیق جودة المعلومة المحاسبیةجمعة هوام، نوال لعشوري، ) 1(

   .12، ص 2010دیسمبر  08 -07المنعقد بجامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، یومي ، )واقع رهانات وآفاق(الحوكمة المحاسبیة للمؤسسة 

، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، غزة، أثر تطبیق قواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي وجودة التقاریر المالیةماجد إسماعیل أبو حمام، ) 2(
  .54، ص2009

، رسالة سسات في تحقیق جودة المعلومات المحاسبیة دراسة حالة شركة ألیانس للتأمینات الجزائریةإسهامات حوكمة المؤ ریاض زالسي، ) 3(
  .43، 42، ص ص2012 -2011ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

ماجستیر، جامعة الجزائر ، رسالة وتأثیره على جودة المعلومة) IAS/IFRS(اإلفصاح المحاسبي في ظل معاییر المحاسبة الدولیة ، ينوال صبایح)  4(
  .74، ص2011 -2010، الجزائر، 3
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  )IASB( معاییر المحاسبة الدولیةالخصائص النوعیة وفق : أوال
وفق معاییر المحاسبة الدولیة إلى الخصائص النوعیة تنقسم الخصائص النوعیة للمعلومات المالیة 

  :الداعمة وتتمثل فياألساسیة، والخصائص النوعیة 
  )1(:وتتمثل في الخاصیتین التالیتین: الخصائص النوعیة األساسیة -1

 حتى تكون المعلومات المالیة المعروضة مالئمة یجب أن تكون ذات صلة بالقرار، وبالتالي : المالئمة
والمستقبلیة، أو  تؤثر على القرارات االقتصادیة للمستخدمین بمساعدتهم في تقییم األحداث الماضیة والحاضرة

  .تعدیل عملیة التقییم السابقة
تنبؤي إذا كان من الممكن استخدامها من قبل مستخدمي المعلومات للتنبؤ  لمعلومات دورل یكونو 

باألحداث االقتصادیة واألداء المتوقع للمؤسسة في الفترات القادمة وبقدرة المؤسسة على مواجهة األحداث 
   . والمتغیرات المستقبلیة غیر المتوقعة

أهمیتها النسبیة فهناك بعض الحاالت التي وترتبط مالئمة المعلومات المالیة بطبیعة هذه المعلومات و 
كون فیها المعلومات المالیة مالئمة بناء على طبیعة المعلومات، مثل اإلفصاح عن قطاع عمل أو قطاع ت

  .النسبیة تهجغرافي جدید له تأثیر على تقییم المخاطر والفرص المتوقعة بغض النظر عن أهمی
إذا كان حذفها أو تحریفها یمكن أن یؤثر على القرارات ) ذات أهمیة نسبیة(وتعتبر المعلومات مادیة

  .االقتصادیة التي یمكن أن یتخذها المستخدمون اعتمادا على القوائم المالیة

 حتى تكون المعلومات المالیة موثوقة یجب أن تعبر بصدق عن العملیات المالیة : التمثیل الصادق
لواجب أن تعبر عنها وتصورها، أي یجب أن تعبر واألحداث األخرى التي حدثت في المؤسسة والظواهر ا
وحتى تصور المعلومات المالیة األحداث والعملیات المعلومات المالیة المفیدة عن الظواهر التي تمثلها، 

تحقق هذه الصفات توالظواهر بصدق یجب أن تكون كاملة ومحایدة وخالیة من األخطاء وال یتوقع أن 
ألقصى قدر ممكن، ویقتضي التمثیل الصادق أن تعبر المعلومات المالیة بالكامل لكن المقصود أن تتحقق 

  .عن كافة المعلومات الضروریة لفهم مستخدمي المعلومات عن األحداث التي یتم التعبیر عنها
الحیاد تعني تكون المعلومات المالیة غیر متحیزة، بحیث ال یتم إعداد وعرض القوائم  إن خاصیة

جهة معینة من مستخدمي المعلومات المالیة على حساب األطراف األخرى، أو و المالیة لخدمة طرف أ
نما لالستخدام العام ودون تحیز   .لتحقیق غرض أو هدف محدد وإ

                                                             
الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر  ،-الجوانب النظریة والعملیة  –معاییر المحاسبة واإلبالغ المالي الدولیة  محمد أبو نصار، جمعة حمیدات، )1(

  .9، 7، ص ص2014والتوزیع، األردن، 
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أما خاصیة الخلو من األخطاء یقصد بها أن ال تكون هناك أخطاء وحذف في وصف وبیان األحداث 
  .مات المالیة المعلن عنهااالقتصادیة، وال توجد أخطاء في عملیة معالجة المعلو 

فمثال قد تستلم المؤسسة أصل  ،إن خاصیة التمثیل الصادق لیست بالضرورة أن تنتج معلومات مالئمة
من خالل منحة حكومیة، فإذا تم إثبات ذلك األصل المستلم بدون قیمة أو قیمة ) معدات مثال(غیر متداول 

عن التكلفة لكنها غیر مالئمة للتعبیر عن قیمة األصل رمزیة دینار واحد مثال فإن تلك القیمة تعبر بصدق 
ولكن غیر ظاهرة في القوائم المالیة للمؤسسة ألنه ال المستلم، ونجد أن هناك أصول موجودة لدى المؤسسة 

یمكن تحدید مبلغ یعبر بصدق عن قیمتها، مثل الشهرة المولدة داخلیا والتي ال یتم االعتراف بها لعدم حدوث 
تمثل بصدق المبلغ المحدد لها، وبالتالي للحصول على معلومات مفیدة یجب أن تتصف تلك  عملیة مالیة

  .المعلومات بالمالئمة والتمثیل الصادق معا
  )1(:وتشمل :الخصائص النوعیة المدعمة للمعلومات المالیة -2

 القوائم المالیة لفترة مالیة معینة مع القوائم المالیة لفترة أو مقارنة  قصد بها إمكانیةی :القابلیة للمقارنة
فترات أخرى سابقة لنفس المؤسسة، أو مقارنة القوائم المالیة للمؤسسة مع القوائم المالیة لمؤسسة أخرى ولنفس 

ارات الفترة، ویستفید مستخدمو المعلومات المالیة من إجراء مقارنة ألغراض اتخاذ القرارات المتعلقة بقر 
جراء المقارنة بین المؤسسات االستثمار والتمویل وتتبع أداء المؤسسة  ومركزها المالي من فترة إلى أخرى، وإ

المختلفة، وتقتضي عملیة المقارنة الثبات في استخدام السیاسات المحاسبیة من فترة إلى أخرى أي االتساق 
القوائم المالیة من فترة إلى أخرى، وتصنیف في تطبیق تلك السیاسات، كذلك یجب الثبات في أسلوب عرض 

البنود وال یسمح للمؤسسة بتغییر السیاسات المحاسبیة إال في ظروف محددة تحقق خاصیتي المالئمة و 
 .الموثوقیة

 وتعني درجة االتفاق بین األفراد المستقلین والمطلعین الذین یقومون بعملیة القیاس :القابلیة للتحقق 
ب القیاس، أي مدى وجود درجة عالیة من اإلجماع بین المحاسبین المستقلین عند باستخدام نفس أسالی

استخدامهم نفس طرق القیاس والخروج بنتائج متشابهة لألحداث االقتصادیة بحیث تتحقق خاصیة التمثیل 
لقیمة أو الصادق، وقد تكون قابلیة التحقق مباشرة أو غیر مباشرة فقابلیة التحقق المباشرة تعني التحقق من ا

من بند معین بالمشاهدة المباشرة مثل جرد النقدیة، أما قابلیة التحقق غیر المباشرة فإنها تعني التثبت والتأكد 
عادة احتساب المخرجات باستخدام  نفس األسالیب والمنهجیة في من مدخالت نماذج القیاس المحاسبي وإ

 .االحتساب

                                                             
  .11، 10ص ص المرجع السابق، )1(
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 للمعلومات تأثیر  یكون وتعني أن تكون المعلومات متوفرة التخاذ القرار في الوقت الذي :التوقیت المناسب
في القرار، وكما هو معروف فإن المعلومات تفقد قیمتها بشكل سریع في عالم التجارة والمال فأسعار السوق 

في إجراء التنبؤات  مثال یتم التنبؤ بها على أساس تقدیرات المستقبل، كما أن البیانات عن الماضي تساعد
ولكن مع مرور الوقت، وعندما یصبح المستقبل هو الحاضر تصبح معلومات الماضي وبشكل المستقبلیة 

 .متزاید غیر مفیدة التخاذ القرارات

 ویفترض أن لدى  بشكل واضح ودقیق، المالیة أي أن یتم تصنیف وعرض المعلومات :القابلیة للفهم
مستخدمي المعلومات المالیة مستوى مقبول من المعرفة في مجال المحاسبة وفي أعمال المؤسسة ونشاطاتها 
االقتصادیة، ولدیهم الرغبة في بذل الجهد الكافي لدراسة المعلومات المالیة والمحاسبیة المقدمة في التقاریر 

مالیة المعروضة بعیدة عن التعقید والصعوبة، إال أن ذلك المالیة للمؤسسة، كما یجب أن تكون المعلومات ال
ال یعني عدم عرض المعلومات المالیة المتعلقة بالعملیات واألحداث المعقدة، ولكن یجب أن تكون معروضة 

     .  بشكل سهل وواضح ومفهوم ما أمكن

   )SCF( النظام المحاسبي المالي وفقالخصائص النوعیة : ثانیا
  :والمتمثلة في النوعیة للمعلومات المالیة الخصائص المحاسبي الماليحدد النظام 

ذا كانت غیر ذلك : المالئمة -1 تعتبر المعلومات المالیة مالئمة وذلك إذا كانت مأثرة في عملیة القرار، وإ
المعلومات المالئمة مستخدمیها على عمل تنبؤات عن ناتج  فإنها تعتبر غیر مالئمة لهذا القرار، تساعد

األحداث السابقة والحالیة والمستقبلیة وكذلك على تأكید أو تصحیح توقعات سابقة، ولكي تكون المعلومات 
ال فإنها سوف  مالئمة فإنه یجب أن تكون متاحة لمتخذي القرار قبل أن تفقد قدرتها على التأثیر في قراراتهم وإ

  )1(.أقل إفادة ألغراض اتخاذ القرارتكون 

وتتعلق هذه الخاصیة بأمانة المعلومات المالیة : إمكانیة االعتماد أو الوثوق في المعلومات المالیة -2
مكانیة اال ، فمن البدیهي أن المعلومات المالیة المدققة یعول علیها أكثر من من قبل المؤسسة عتماد علیهاوإ

ن كانتالمعلومات غیر المدققة حتى  هذه األخیرة متطابقة شكال ومضمونا مع المعلومات المالیة المدققة،  وإ
إن درجة الوثوق بالمعلومات المالیة یعد انعكاسا واضحا لألدلة الموضوعة أو الطرق أو أسس القیاس السلیمة 

محاسبیة  التي بنیت علیها تلك المعلومات، ولكي تتصف المعلومات المالیة بالموثوقیة ینبغي إرساء أسس

                                                             
، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني دور المراجعة الخارجیة في ضمان مصداقیة المعلومات المحاسبیةدیلمي، سمیر عماري، عمر  )1(

، المنعقد بجامعة عمار تلیجي، األغواط، یومي تأهیل مهنة التدقیق لمواجهة األزمات المالیة والمشاكل المحاسبیة المعاصرة للمؤسسات: الرابع حول
  .11، ص2013نوفمبر  21 -20
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ثابتة فیما یتعلق بالمبادئ والمعاییر المحاسبیة التي تحكم العمل المحاسبي المالي، وكذلك تطویر أسس قیاس 
 )1(.وعملیة موحدة ومقبولة

، تتمثل أساسا في )القوائم المالیة(هناك خصائص متعلقة بمستخدمي المعلومات المالیة  :القابلیة للفهم -2
القرارات إذا لم  اتخاذلمالیة، فالمعلومات المالیة لن تكون ذات فائدة في عملیة درجة فهمهم لمحتوى القوائم ا

ن كانت تتمتع بالمالئمة و الموثوقیة الالزمتین، إذن فهناك مواصفات تعتمد  یتم فهمها بشكل مالئم، حتى وإ
 .على مستوى درجة فهم مستخدمي المعلومات المالیة

القوائم المالیة قابلة للفهم المباشر من قبل المستخدمین، یفترض أن فحتى تكون المعلومات الواردة في 
یكون لدى هؤالء مستوى معقول من المعرفة باألعمال والنشاطات االقتصادیة والمالیة كما أن لدیهم الرغبة في 

ب دراسة المعلومات بقدر معقول من العنایة ویجب عدم استبعاد المعلومات حول المسائل المعقدة التي یج
إدخالها في القوائم المالیة إذا كانت مالئمة لحاجات صانعي القرارات االقتصادیة بحجة أنه من الصعب 

  )2(.فهمها من قبل المستخدمین

ویقصد بها تقدیم معلومات مالیة تسمح بإجراءات مقارنات بین المؤسسات المماثلة في  :القابلیة للمقارنة -4
لمعلومات ألنه یسمح بتقییم مركز ووضع المؤسسة المعینة فیما بین نفس الصناعة، فذلك یزید من فائدة ا

المؤسسات المماثلة، إن هذا التقییم یسمح بدراسة أسباب التفوق أو التدني ویساعد المستخدمین في التنبؤ 
دارتها  .وتقییم أداء المؤسسة وإ

جانب المؤسسات في  تتطلب قابلیة المقارنة السلیمة استخدام طرائق محاسبیة مالیة متماثلة من
معالجة نفس العملیات أو األحداث، كما ترتفع قابلیة المقارنة وبالتالي فائدة المعلومات، عند عقد المقارنات 

  )3(.لعدة فترات مالیة

 متطلبات جودة المعلومات المالیة: لثالمطلب الثا
من خالل ما تتمتع به هذه المعلومات من مصداقیة وما تحققه من  جودة المعلومات المالیة قتتحق

منفعة للمستخدمین وأن تخلو من التحریف والتضلیل وأن تعد في مجموعة من المتطلبات القانونیة والرقابیة 
  :والمهنیة والفنیة، بما یساعد على تحقیق الهدف من استخدامها وتتمثل هذه المتطلبات في

                                                             
، مجلة على تكلفة وجودة المعلومات المحاسبیة في ظل تكنولوجیا المعلومات )SCF(أثر تطبیق النظام المحاسبي المالي حاج قویدر قورین،  )1(

  . 280،  ص2012، 10جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد  الباحث،
، رسالة ماجستیر، جامعة دراسة حالة مدیریة الضرائب لوالیة الوادي - جودة المعلومات المحاسبیةدور الرقابة الجبائیة في تحسین سلیمان عنتر، ) 2(

  .39، 38، ص ص2012 -2011محمد خیضر، بسكرة، 
  .105، صمرجع سبق ذكرهوردة بلعید، ) 3(
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متطلبات جودة المعلومات تسعى العدید من الهیئات في العدید من الدول لتطویر  :نیةمتطلبات قانو : أوال
المالیة وتحقیق االلتزام بها، من خالل سن تشریعات وقوانین واضحة ومنظمة لعمل هذه الهیئات مع توفیر 

التي تلزم هیكل تنظیمي فعال یقوم بضبط جونب األداء في المؤسسة بما یتوافق مع المتطلبات القانونیة 
  )1(.المؤسسات باإلفصاح الكافي عن أدائها

ینظر إلى عنصر الرقابة بأنه أحد مكونات العملیة التي یرتكز علیها كل من مجلس  :متطلبات رقابیة: ثانیا
اإلدارة والمستثمرین، ویتوقف هذا العنصر على وجود رقابة فعالة تحدد دور كل من لجان التدقیق وأجهزة 

العالقة في تطبیق الرقابة المالیة واإلداریة في تنظیم المعالجة المالیة، وكذلك دور المساهمین واألطراف ذات 
جراءاتها تنفد بفاعلیة وأن بیاناتها المالیة تتمیز قواعد الرقابة بواسطة أجهزة رقابیة  للتأكد من أن سیاساتها وإ

بالمصداقیة مع وجود تغذیة عكسیة مستمرة، وتقییم للمخاطر وتحلیل للعملیات وتقییم األداء اإلداري، ومدى 
  .ةااللتزام بالقواعد والقوانین المطبق

أن المتطلبات الرقابیة تهتم بفحص وتقییم مدى االلتزام بالسیاسات واإلجراءات التي من شأنها  نستنتج
تسهیل عملیة تخصیص الموارد للوصول إلى رفع كفاءة المؤسسة من أدوات الرقابة، مما ینعكس أثره على 

  )2(.تدعیم الدور اإلیجابي للرقابة

المحاسبیة بإعداد متطلبات المحاسبة والتدقیق لضبط تهتم الهیئات والمجالس المهنیة  :متطلبات مهنیة: ثالثا
أداء العملیة المحاسبیة المالیة، مما برز معه مفهوم مسائلة اإلدارة من قبل المالك واالطمئنان على 

  .مانةاستثماراتهم والتي أدت بدورها إلى ظهور الحاجة إلعداد تقاریر مالیة تتمتع بالنزاهة واأل
فصاح عن المعلومات یدعم عملیة ومما سبق  یتبن أن تطبیق مفهوم المسائلة بما یتطلبه من شفافیة وإ

  )3(.التواصل والتعاون بین المالك واإلدارة وبالتالي نجاح المؤسسة
إن توفر متطلبات فنیة یؤدي إلى تطویر مفهوم جودة المعلومات مما یعكس بدوره على  :فنیة متطلبات :رابعا

جودة التقاریر المالیة ویزید ثقة المساهمین والمستثمرین وأصحاب المصالح بالمؤسسة ویؤدي إلى رفع وزیادة 
  )4(.االستثمار

  التدقیق الخارجي وجودة المعلومات المالیة: المبحث الثالث
على معلومات مالیة ذات جودة معبرة عن الوضعیة المالیة الحقیقیة للمؤسسة من خالل  بهدف الوقوف

صر المیزانیة وجدول حساب القوائم المالیة التي تحتوي على هذه المعلومات والتي تعكس وضعیتها عنا
                                                             

   .95ص المرجع السابق، )1(
  .96، 95ص ص المرجع السابق، )2(
  .18ص سبق ذكره،مرجع جمعة هوام ، نوال لعشوري،  )3(
  .18ص المرجع السابق، )4(
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عطاءصر اعنال هذه من تأكدالالنتائج، یأتي دور المدقق الخارجي في   صحتها محاید حولالفني الرأیه  وإ
  .جودة للمستفیدین منهاذات  تحتوي علیها هذه القوائم یة التي المعلومات المالتصبح ل

تدقیق عناصر القوائم المالیة من خالل  إجراءات في هذا المبحث من نتطرق إلیه سوف ما وهو
  .التطرق إلى إجراءات تدقیق عناصر المیزانیة وجدول حساب النتائج

  إجراءات تدقیق عناصر المیزانیة : المطلب األول
البد على المدقق الخارجي أن یقوم بفحص عناصر المیزانیة من خالل تحققه من عناصر أصولها 

حقوق الملكیة، الخصوم طویلة األجل، وخصوم (وعناصر خصومها  )األصول الثابتة، األصول المتداولة(
 :كالتالي )قصیرة األجل

  األصول: أوال
  :في المیزانیة كما یليیتم التأكد من كل عنصر من عناصر األصول 

األراضي، (في عناصر التثبیتات وتتمثل هذه األصول  :التحقق من عناصر األصول الثابتة الملموسة -1
كونها إن هذه العناصر تعتبر قلیلة الحركة المحاسبیة في المؤسسة  )...تجهیزات اإلنتاج، تهیئات وتركیبات

هتالكات السنویة المقابلة الستعمالها أو بعض التنازالت التي تسجیل اال االدوام لعدة سنوات داخلها عدتتمیز ب
  )1(:تيیقوم المدقق الخارجي بالتحقق منها عبر اآل ،تخص جزء من عناصرها

یقوم المدقق في هذا العنصر من التأكد من أن المعلومات المقدمة في القوائم المالیة وبالنسبة لكل  :الكمال  -  أ
عنصر تعكس الواقع الحقیقي له، من خالل التحقق من األرصدة األولیة لكل عنصر كمعدات النقل مثال 

 ل عنصر وحذف كللكوالقیام بالتدقیق المستندي والحسابي للتأكد من تسجیل كل اإلضافات الجدیدة 
خالل الدورة مع تتبع خطوات المعالجة المحاسبیة للحصول على الحكم النهائي للمعلومات المقدمة  التنازالت

هتالكات المقابلة الستعمال على كل عنصر موضوع التدقیق، كما ینبغي أن یتأكد من صحة حساب اال
 ؛وعدم تحمله للمصارف األخرى العنصر وتسجیلها، ومدى تحمیل كل عنصر للمصاریف المتعلقة به

یقوم المدقق بالتحقق من األصول الثابتة التي هي مسجلة في القوائم المالیة، من أنها موجودة  :الوجود  - ب
مقارنة الجرد الفعلي لهذه األصول بمن هذا الوجود  هتالكها، إذ یتم التأكدافعال ومستعملة بما ال یتنافى مع 

 ت المؤسسة؛بما هو مسجل فعال في دفاتر وسجال
 هاوسجالت هاالمسجلة في دفاتر  الملموسة یتحقق المدقق من ملكیة المؤسسة لألصول الثابتة :الملكیة  -  ج

 لألصل موضوع التدقیق؛ تهاوالتي هي ظاهرة في القوائم المالیة، من خالل فواتیر الشراء أو عقود تثبت ملكی

                                                             
  .151 ،149، ص صمرجع سبق ذكرهمحمد تهامي طواهر، مسعود صدیقي،  )1(
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للمؤسسة، وذلك للتأكد من  الملموسة الثابتةاألصول  تقییم یعمل المدقق على التحقق من صحة :التقییم -د
صحة التقییم األولي لألصل من خالل تسجیل ثمن شرائه باإلضافة إلى المصاریف التي تتحملها المؤسسة 

هتالك ثابت أو ا(هتالكه تبعا للطریقة المحددة القاء الحصول علیه، كما یتحقق من صحة حساب وتسجیل 
هتالك من سنة إلى أخرى وطرق التقییم لألصول الثابتة الملموسة اال، ومراعاة الثبات في طرق )متناقص

  ؛)سعر السوق أو التكلفة التاریخیةالتقییم وفقا ل(
قد تمت وفقا للمبادئ یعمل المدقق على التحقق من أن المعالجة المحاسبیة  :التسجیل المحاسبي -ه

  .لهذا التسجیل موجودة ومرفقة معهالمحاسبیة المقبولة قبوال عاما، وأن كل الوثائق المدعمة 
ذات طبیعة خاصة تحتاج إلجراءات هذه األصول تعتبر  :التحقق من األصول الثابتة غیر الملموسة -2

تحتاج إلى المزید من الجهد والخبرة من قبل المدقق حتى یستطیع فحصها  كما أنهامجال تدقیقها، في عدیدة 
  )1(:ومن أهم هذه العناصر في المیزانیة نذكر ،رق الحصول علیهاتعدد طإضافة إلى لطبیعتها غیر المادیة، 

تمثل شهرة المحل مقدرة المؤسسة على تحقیق أرباح غیر عادیة تفوق معدالت الربحیة  :شهرة المحل - أ
جرت العادة على عدم إثبات الشهرة و  ،)2(.العادیة للمؤسسات المماثلة في نفس النشاط وفي نفس المجال

وجودها أو حدثت ظروف تستدعي ذلك  یثبتإال إذا كان هناك دلیل مادي ملموس  المحاسبیة بالدفاتر
 )3(:یليوتنحصر إجراءات تدقیق الشهرة فیما كانتقال الملكیة أو حدوث تغیر فیها، 

  وكان المبلغ الذي دفع ثمنا للشراء یزید عن قیمة صافي أصول المؤسسة  :ىشراء المؤسسة لمؤسسة أخر
مقیمة تقییما سلیما، ففي هذه الحالة على المدقق الخارجي االطالع  لخصوممیع األصول واوبفرض أن ج

لما  لةو اعتماد الجهات المسؤ على االتفاقیات والعقود التي تمت بین المؤسسة المشتریة والبائعة والتأكد من 
 .دفع زیادة عن صافي األصول باعتبار هذه الزیادة كشهرة محل

  قد یتم االتفاق بین الشركاء في المؤسسة العادیة على  :شریك في مؤسسة عادیةإنضمام أو انسحاب
عدم إظهار قیمة شهرة المحل نتیجة إنضمام أو انسحاب شریك، وفي هذه الحالة على المدقق الخارجي 

بین الشركاء والمنصوص علیه في عقد الشركة وعلى الطریقة التي اتبعت في االطالع على االتفاق المبرم 
 .دیر قیمة الشهرة والتأكد من أن الشهرة لم تظهر في الدفاتر بأعلى من القیمة التي قدرت بهاتق
 وفي هذه الحالة على المدقق  :إنضمام مؤسسة إلى مؤسسة أخرى أو اندماج مؤسسة في مؤسسة أخرى

ظهارها بالدفاتر بقیمتها الحقیقیة  .التأكد من صحة تقویم الشهرة وإ
                                                             

  .495، صمرجع سبق ذكرهالسید محمد،  )1(
  .496، صالمرجع السابق )2(
  .517، 516، ص صمرجع سبق ذكرهیوسف محمود جربوع، ) 3(
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ممیزا واإلمضاءات والكلمات والحروف واألرقام األسماء المتخذة شكال  تمثل هيو  :العالمة التجاریة -ب
والرسوم والرموز وعنوان المحل واألختام وأیة عالمة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو یراد أن 
 تستخدم إما في تمیز منتجات عمل صناعي أو استغالل زراعي أو أیة بضاعة یجري تسویقها من قبل

  )2(:وتتمثل هذه اإلجراءات في، )1(.المؤسسة
 دفتر األستاذ مع ما هو ظاهر بالمیزانیة؛ يمطابقة رصید الحساب ف 
 طالع على وثائق ملكیة العالمات التجاریة؛اإل 
  دراسة صحة تقییم العالمات التجاریة على أساس التكلفة بعد تنزیل اإلهتالك الالزم، وتشمل التكلفة ثمن

 باإلضافة إلى رسوم التسجیل وأتعاب المحاماة، وجمیع مصاریف نقل الملكیة األخرى؛الشراء 
 اإلطالع على عقد الشراء والمستندات التي تم بموجبها دفع سائر النفقات؛ 
  عدم سقوط العالمة التجاریةاإلطالع على آخر إیصال تجدید للتأكد من. 
كل ابتكار جدید قبل االستعمال الصناعي، یعطي  حق االختراع هو براءة تمنح عن :براءة االختراع - ج

  )4(:وتتمثل هذه اإلجراءات فیما یلي،  )3(.صاحبه حق استغالل االختراع

 مطابقة الرقم في المیزانیة مع رصید الحساب في دفتر األستاذ العام؛ 
  ذا كانت الفترة المنتهیة فیجب االطالع على شهادة تسجیل براءة االختراع للتأكد من ملكیة المؤسسة لها، وإ

ذا كانت المؤسسة قد حصلت على حق االختراع عن طریق الشراء فیجب  االطالع على عقد التجدید، وإ
 خترع؛من الماالطالع على عقد التنازل 

 التكلفة ناقص اإلهتالك، وتشمل التكلفة ثمن الشراء أو أیة  التأكد من صحة التقییم على أساس ثمن
تجارب وبحوث قامت بها المؤسسة على نفقته في سبیل االختراع نفسه، وهنا یجب على المدقق اإلطالع 

بهذا  باإلنفاق، ویحسب اإلهتالك لحق االختراع على أساس الفترة المحددة لالنتفاععلى اإلیصاالت الخاصة 
ویمكن تجدیدها لفترات أخرى وعلى المدقق التأكد من كفایة اإلهتالك حسب الظروف الخاصة  الحق قانونیا،

بشكل مستمر وملحوظ مما  آخذة في االنخفاضن اإلیرادات الناشئة عن استغالل حق االختراع أفقد یتبین 
 .یستدعي إهتالك األصل في فترة أقل

  على المخزون سواء التي لعناصر التي تمر تشتمل المخزونات على كل ا :التحقق من المخزونات -3

                                                             
  .227، صمرجع سبق ذكره الناحیة النظریة والعملیة، علم تدقیق الحسابات خالد أمین عبد اهللا،) 1(
  .227، صالمرجع السابق )2(
  .239، صمرجع سبق ذكرهفضل مسعد، خالد راغب الخطیب، ) 3(
  .228، مرجع سبق ذكره علم تدقیق الحسابات الناحیة النظریة والعملیة، خالد أمین عبد اهللا، )4(



كیفیة مساهمة التدقیق الخارجي في تحقیق جودة المعلومات المالیة                                          الفصل الثاني  
 

 
71 

لى مرحلة معینة من اإلنتاج إتنتجها المؤسسة من منتجات تامة الصنع أو نصف مصنعة، أو التي وصلت 
عند تاریخ إقفال الدورة المحاسبیة أو المشتریات المختلفة للمؤسسة بغیة تموین إنتاجها كالمواد األولیة أو 

على المدقق بدل العنایة المهنیة الالزمة للتحقق من عناصر المخزون باعتبار  البضائع، لذا بات من الواضح
  )1(:یرة والمستمرة لعناصره من خالل األتيكثالحركة ال

لقرائها، لذا یقوم المدقق بالتحقق من تظهر القوائم المالیة معلومات مالیة حول مخزون أخر المدة  :الكمال  -  أ
لمعالجة محاسبیة سلیمة مفادها أن كل العملیات المتعلقة بالمخزون تم أن هذه المعلومات كانت نتیجة 

تسجیلها محاسبیا ولم یحذف أو ینسى المحاسب أیة عملیة لیؤكد بعدها صحة هذه المعلومات المشتقة من 
 النظام المولد لها ومدى تمثیلها لحقیقة العنصر موضوع التدقیق؛

یسعى المدقق إلى التأكد من أن المخزون موجود فعال على مستوى المخازن وذلك بالوقوف  :الوجود  - ب
من أن  التأكدعلى واقع عملیة الجرد وتوجهها وفق ما تنص علیه التشریعات المعمول بها، كما یعمل على 

قوم أشخاص المخزون یوافق التسجیل على القائمة النهائیة للعناصر المخزنة، وأن ی كل عنصر من عناصر
عداد القائمة النهائیة التي ینبغي تأشیرها من طرف شخص مخول له ذلك قانونا؛  آخرین بعملیة الجرد وإ

تعتبر عناصر المخزونات داخل المؤسسة ملكا لها إلى غایة إثبات العكس، لذا یجب على  :الملكیة - ج
ملیات المختلفة والمتعلقة بالمخزون، المدقق أن یتحقق من ملكیة المؤسسة للعناصر، انطالقا من مراجعة الع

  كما یجب أن یتأكد من ملكیة المؤسسة للعناصر المخزنة خارجها؛
من صحة التقییمات التي قامت بها المؤسسة من خالل التحقق من  التأكدینبغي على المدقق  :التقییم -د

لتقییم المخرجات من   ثبات طرق التقییم المتعلقة بالمخزونات من سنة إلى أخرى وتبني طریقة واحدة
  الخارج أوال وطریقة التكلفة الوسطیة المرجحة؛المخزونات كطریقة الداخل أوال 

یسعي المدقق الخارجي إلى التحقق من أن كل العملیات المتعلقة بالمخزونات تم  :التسجیل المحاسبي -ه
وال عاما، وأن كل الوثائق تسجیلها وفق ما تنص علیه المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها والمقبولة قب

  .المدعمة لهذا التسجیل موجودة فعال ومرفقة معه
إیرادات لم تحصل بعد من النشاط العادي، وهي مطالبات هي عبارة عن  :دینونالتحقق من عنصر الم -4

ن إلى و المدین ویمكن تصنیف حسابات... أو حقوق للمؤسسة اتجاه الغیر نتیجة بیع السلع أو تقدیم الخدمات
  )2( .وأوراق القبض خرونن اآلو والمدین ،العمالء حسابات

                                                             
  .153، 152، ص صسبق ذكرهمرجع محمد تهامي طواهر، مسعود صدیقي،  )1(
  .98، صمرجع سبق ذكره ،- المراجعة إجرائیا  –الطریق إلى علم المراجعة والتدقیق  حازم هاشم األلوسي، )2(
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  )1( :وتتمثل هذه اإلجراءات في :إجراءات تدقیق عنصر العمالء - أ

  وتحدید مدى كفاءتها ومدى  ینینمدللعلى المدقق في البدایة فحص وتقییم إجراءات الرقابة الداخلیة
 مالئمتها في تحقیق أهدافها وخاصة حمایة هذه الحقوق والدیون المستحقة على العمالء؛

 تدقیق األطراف الداخلیة والخارجیة ذات العالقة بعملیات البیع وعناصر العمالء  الخارجي على المدقق
 والمدینون؛

 یتوالها أحد الموظفین عن وظیفة االحتفاظ والتي  فواتیرعلى المدقق التحقق من فصل وظیفة إعداد ال
بدفتر أستاذ العمالء والتي یتوالها موظف أخر عن مسؤولیة االحتفاظ بحسابات مراقبة العمالء والتي یتوالها 

 موظف ثالث وهكذا؛
 في كل من دفتر أستاذ  ةعلى المدقق التحقق من مطابقة العملیات المسجلة في فواتیر البیع مع المسجل

 لعمالء وحسابات المراقبة؛ا
  على المدقق فحص وتحلیل طبیعة الدیون المستحقة على العمالء وبصفة خاصة الدیون المعدومة

 ؛مؤسسةحث طرق معالجتها ومدى مالئمة نسبة الدیون المشكوك فیها التي تحددها البوالمشكوك فیها و 
 لك وشروطها؛على المدقق التحقق من المردودات والمسموحات للعمالء وأسباب ذ 
  المدقق كشف بأرصدة العمالء أرصدة العمالء والتحقق منها عن طریق تسلم  تدقیقعلى المدقق فحص و

 ؛أرصدة حسابات العمالء في دفتر األستاذ تدقیقفي تاریخ التدقیق كذلك فحص و 
  في سبیل التحقق الفعال من أرصدة العمالء أن یستخدم نظام المصادقات؛ على المدقق 
  االسترشاد بما یليعند فحص أرصدة العمالء وحساباتهم یستطیع المدقق: 
  فترة االئتمان الممنوحة للعمیل ومدى انتظامه في السداد؛ 
  ؛یلالدفعات التي دفعها العمیل تحت الحساب مع تزاید رصید العم 
  رفض الشیكات المقدمة من العمیل أو رفض أوراق القبض؛ 
  مشكوك فیها؛مدى كفایة مخصص الدیون ال 
  سداد الدیون الجدیدة وعدم سداد الدیون القدیمة. 
  على المدقق فحص األرصدة الشاذة والتي تنتج عن قیام بسداد مبالغ مقدمة للمؤسسة تحت الحساب حتى

 .یتم تسلیمه البضاعة مما یترتب عن ذلك ظهور حساب العمیل دائن
  تتمثل أوراق القبض أحد عناصر األصول والتي تتعلق بدیون مستحقة  :إجراءات تدقیق أوراق القبض -ب

                                                             
  .109، 106، ص ص2012الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزیع، األردن، تدقیق الحسابات اإلجراءات، إیهاب نظمي، هاني العزب،  )1(
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وتتمثل إجراءات تدقیق هذا النوع من  على العمالء ولكن في شكل أوراق تجاریة كمبیالة، أو سندات أدنیة،
  )1(:األصول المتداولة في

 لمؤسسة في ذمة لالمبالغ الكبیرة نظرا ألهمیتها كدیون  ذات أن یختار أوراق القبض الخارجي على المدقق
 الغیر؛
 على المدقق التحقق من بیانات األوراق التي تم اختیارها وبصفة خاصة ما یلي: 
 المسحوب علیه المدین بالمبالغ وقبوله للورقة؛ 
 مبلغ الورقة وتاریخ استحقاقها؛ 
 التحقق من أنها تخص المؤسسة. 
 تسدیدات جزئیة تكون قد سجلت على ظهر الورقة؛ على المدقق التحقق من أي 
  إجراءات متابعة األوراق المرفوضة وتجدیدها؛ اتخذتالتحقق من أن المؤسسة 
  تكون في عهدة أحد الموظفین الذین لیس لهم عالقة بالتسجیل الدفتري أن إما التحقق من أن هذه األوراق

 أو بالنقدیة، وتكون مودعة في البنك لحساب المؤسسة؛
  التحقق من بعض األوراق التي تم تحویلها أو تظهیرها لحساب أحد الدائنین ومدى صحة اإلجراءات

 عملیة التحویل أو التظهیر؛
  ي یمثل غالبا الفرق بین القیمة الذخصم أوراق القبض على المدقق التحقق من طریقة تكوین مخصص

ى كفاءة هذا المخصص وطریقة إظهاره في االسمیة لهذه األوراق وقیمتها الحالیة وتحقق المدقق من مد
المیزانیة إما مطروحا من أوراق القبض في المیزانیة أو ضمن بند المخصصات األخرى بخالف اإلهتالك في 

 .الجانب الدائن في المیزانیة
المتمثلة في الصندوق وحسابات البنوك  تتمثل النقدیة بعناصرها المختلفة :التحقق من عناصر النقدیة -5

أحد أهم عناصر األصول قصیرة األجل والتي لها داللة خاصة بالنسبة للمركز النقدي ومركز السیولة في 
  )2(.المدقق في فحص وتدقیق عناصر النقدیة دور المؤسسة مما یزید من أهمیة

  )3(:وتتمثل هذه اإلجراءات فیما یلي :تدقیق عنصر البنك - أ

 الحصول على كشف حساب المؤسسة لدى البنك؛ 
 إعداد مذكرة تسویة البنك؛ 

                                                             
  .470، 469، ص صمرجع سبق ذكرهمحمد السید سرایا،  )1(
  .478، صالمرجع السابق) 2(
  .193، صمرجع سبق ذكره علم تدقیق الحسابات الناحیة النظریة والعملیة، خالد أمین عبد اهللا،) 3(
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 إجراء قیود التسویة الالزمة بناء على مذكرة تسویة البنك؛ 
  ؛لحساب البنك في دفاتر المؤسسة والمستنديالتدقیق الحسابي 

  :هذا وتخدم مذكرة التسویة وظیفتین أساسیتین هما
  والمثبتة بالدفاتر عن طریق مقارنتها مع العملیات الواردة في الكشف؛التأكد من صحة العملیات بالبنك 
 التوصل إلى الرصید الحقیقي الواجب إظهاره في المیزانیة العامة للمؤسسة. 
  )1(:وتتمثل هذه اإلجراءات فیما یلي :إجراءات تدقیق عنصر الصندوق -ب

 وتتمثل بدورها فیما یلي :إجراءات عامة: 
  األفراد العاملین في قسم الخزینة؛تقسیم العمل بین 
 عدم إبقاء مبالغ نقدیة كبیرة في الخزینة؛ 
 المفاجئ لمحتویات الخزینة؛ ردالج 
 التأمین على موظفي قسم الخزینة أو على الخزائن نفسها؛ 
 كشف الحساب الوارد من البنك مع الرصید الدفتري في حسابات  المطابقة الدوریة لرصید البنك في

 .المؤسسة
 وتتمثل فیما یلي :إجراءات خاصة بعملیات السداد النقدي: 
 ضرورة االعتماد قبل صرف أي مبلغ؛ 
 تدقیق البیانات للمستندات قبل الصرف؛ 
 سالمة إجراءات الصرف للطرف المستحق؛ 
 إجراءات التحقق من سالمة بیانات الشیكات الخاصة بعملیات الصرف؛ 
 نقديسالمة التسجیل الدفتري لعملیات السداد ال. 
 وتتمثل فیما یلي :إجراءات خاصة بعملیات التحصیل النقدي: 
 إجراءات تحصیل النقدیة في مقر المؤسسة في إحدى خزائنها؛ 
 إجراءات خاصة بمتحصالت عن طریق الحواالت البریدیة؛ 
 إجراءات خاصة بالمتحصالت عن طریق الوكالء أو المندوبین؛ 
  ؛المندوبینمتحصالت المركز الرئیسي من هؤالء الوكالء أو 
 المتحصالت الرئیسیة من المبیعات النقدیة. 

                                                             
  .556، 555، ص صمرجع سبق ذكرهالسید محمد، ) 1(
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 الخصوم : ثانیا
والخصوم طویلة  )رأس المال، احتیاطات، المخصصات، األرباح(وتتكون الخصوم من حقوق الملكیة 

  .األجل، والخصوم القصیرة األجل
تمثل عناصر حقوق الملكیة أهمیة خاصة بالنسبة لمعظم  :التحقق من عنصر حقوق الملكیة -1

 .لهم، وأهم عناصرها رأس المال، احتیاطات، المخصصات، األرباح مصدر الرئیسيال هاالمؤسسات باعتبار 
 )1(:وتتمثل هذه اإلجراءات في :إجراءات تدقیق عنصر رأس المال  -  أ
  الخاصة به من خالل التحقق من اإلفصاح التحقق من قیم رأس المال الظاهر في المیزانیة والبیانات

 المحاسبي السلیم لعنصر رأس المال؛
 علیها تغیر رأس المال زیادة أو نقصانا قد تم تنفیذها فعال وبطریقة محاسبیة  التحقق من أن عملیات ترتب

 مالئمة ومقبولة؛
 اذ اإلجراءات التحقق من أن أي عملیات خاصة برأس المال زیادة أو نقصانا مثال قد تمت بعد اتخ

اإلداریة والقانونیة الالزمة وذلك من خالل السلطات المسؤولة داخلیا في المؤسسة أو خارجیا عن طریق 
 .بعض األجهزة أو المصالح الحكومیة المختصة

 )2(:وتتمثل هذه اإلجراءات فیما یلي :إجراءات تدقیق عنصر االحتیاطات  - ب
  ألي غرض؛لیس للمدقق الخارجي أن یقترح تكوین احتیاطات 
  یتأكد المدقق من صحة تطبیق قانون الشركات والقانون النظامي للمؤسسة وذلك بالنسبة لالحتیاطات

 اإللزامیة، فیتأكد من تطبیق النسبة الصحیحة من استعمال االحتیاطي في األغراض المخصصة له؛
 صحة تطبیق القرار ومن  بالنسبة لالحتیاطات االختیاریة التي تقرر الجمعیة العامة تكوینها، یتأكد من

 استعمال االحتیاطي في األغراض التي خصص من أجلها؛
  ومن سداد أو رد السندات، یتأكد المدقق من صحة احتسابه بالنسبة لالحتیاطات القانونیة مثل احتیاطي

 استثماره خارج المؤسسة ومن صحة التسویات عند انتهاء الغرض منه؛
 تأكد المدقق الخارجي من عدم توزیعها على المساهمین إال إذا توافرت بالنسبة لالحتیاطات الرأسمالیة، ی

 شروط توزیعها؛
 في المیزانیة بشكل یسمح بإعطاء مستخدمي القائم المالیة  قد ظهر یتأكد المدقق من أن رأس المال

 ؛معلومات كافیة عن رأس المال المرخص به، والمبالغ المستحقة على المساهمین، ورأس المال المدفوع
                                                             

  .629، صمرجع سبق ذكرهمحمد السید سرایا، ) 1(
  .536، صمرجع سبق ذكرهیوسف محمود جربوع،  )2(
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  بجانب الخصوم بعد  العمومیة المیزانیةاألرباح المرحلة في االحتیاطات و من إظهار الخارجي یتأكد المدقق
 .لمال مباشرةرأس ا

 )1(:وتتمثل هذه اإلجراءات فیما یلي :إجراءات تدقیق عنصر المخصصات  -  ج
  ال ینبغي على المدقق تكوین أي مخصصات إال بناء على تكلیف رسمي من إدارة المؤسسة بذلك ولكن

وعند علیه أن یتحقق من مدى كفاءة هذه المخصصات عند تكوینها لمقابلة األغراض التي تكونت من أجلها، 
 اإلدارة على مالحظاته فعلیه أن یسیر إلى ذلك في تقریره؛ ضاعترا
 وتدقیق طریقة احتسابه ومدى كفاءته؛ ىكل نوع من أنواع المخصصات على حد على المدقق فحص 
  على المدقق التحقق من ثبات أساس وطریقة احتساب المخصص من سنة ألخرى حتى ال تكن نتیجة

القوائم المالیة غیر حقیقة ومضللة، وال یكون تغییر أساس احتساب المخصص إال لظروف غیر عادیة 
 مدقق؛وبمبررات یقبلها ال

 في حساب المخصصات وعند اكتشاف ذلك فعلیه أن یوصي بتحویل أي  علیه التحقق من عدم التالعب
 زیادة إلى الحساب المالئم؛

  التحقق من أن المخصصات استخدمت في األغراض التي تكونت من أجلها وعند انتهاء الغرض منها
  ؛المالئم یمكن تحویل المخصص إلى الحساب

  التحقق من طریقة اإلفصاح عن هذه المخصصات في المیزانیة للمؤسسة حیث یمكن إظهار المخصصات
مرتبطة بالخصوم تظهر في  واألخرىالمرتبطة ببعض أنواع األصول مطروحة من هذه األصول في المیزانیة 

 .جانب الخصوم
  )2(:وتتمثل هذه اإلجراءات في :إجراءات تدقیق عنصر األرباح -د

  فحص وتدقیق القوانین العامة على مستوى الدولة أو القوانین والنظم الداخلیة الخاصة بالمؤسسة علیه
 والتي تنظم عملیة توزیع األرباح القابلة للتوزیع؛

  من على المدقق التحقق من أنه في حالة وجود خسائر مرحلة من سنوات سابقة یلزم تغطیة هذه الخسائر
 وزیع أي أرباح على أي طرف من األطراف حفاظا على مركز المؤسسة المالي؛األرباح القابلة للتوزیع قبل ت

  على المدقق التحقق والتأكد من أن مصادر األرباح الموزعة واضحة ومحددة وال تتضمن أرباح غیر قابلة
قق بذلك للتوزیع ما لم تتوافر المبررات القویة والشروط القانونیة التي تسمح بتوزیع جانب منها وأن یقتنع المد

ال فعلیه التحفظ في تقریره نحو هذا األمر؛  وإ
                                                             

  .658، 657، ص صمرجع سبق ذكرهالسید محمد،  )1(
  .581، صمرجع سبق ذكرهمحمد السید سرایا، ) 2(
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  على المدقق التحقق من توزیعات األسهم الممتازة في حالة وجودها وفقا لنوع هذه األسهم وما إذا كانت
 مجمعة لألرباح أو مشاركة في األرباح أو غیر ذلك إلى جانب توزیعات األسهم العادیة المتعارف علیها؛

  لزیادته وقد تتم هذه العملیة في شكل أسهم  المال أي أرباح تم تحویلها إلى رأسعلیه التحقق وفحص
مجانیة في شركات المساهمة وفي هذه الحالة على المدقق التحقق من القرارات الخاصة بهذا الشأن وتدقیق 

 .المال بعد الزیادةرأس أسهم 
جل وتنشأ إما بإصدار السندات وتشمل الدیون الطویلة األ :التحقق من عنصر الخصوم طویلة األجل -2

ما بعقد قرض مع أحد البنوك أو من المؤسسات   )1(.االئتمانیةیكتتب فیها الجمهور بشروط خاصة، وإ
 )2(:وتتمثل هذه اإلجراءات في :إجراءات تدقیق عنصر السندات  -  أ
 اإلطالع على النظام الداخلي للمؤسسة لمعرفة األحكام الخاصة بإصدار السندات وخسائرها؛ 
 اإلطالع على محاضر جلسات مجلس اإلدارة والجمعیة العامة للمساهمین للتأكد من صحة اإلجراءات؛ 
 إذ قد تصدر السندات بقیمتها االسمیة أو بعالوة إصدار أو بخصم إصدار،  التأكد من شروط اإلصدار

ستخدم في استهالك كما قد ینص أن یكون السداد بعالوة أو بخصم وتعتبر عالوة اإلصدار إیرادا رأسمالیا ی
 مصروف إصدار السندات إما على مدة قصیرة أو بمقدار انتفاع السنة المالیة بالقرض؛

  تدقیق العملیات الخاصة باالكتتاب وسداد األقساط والفوائد باإلضافة إلى عملیات خسائر القیمة للسندات
مؤیدة لها واعتمادها الخاص من والمستندات الومعالجة خصم عالوة اإلصدار مع القیود الواردة بالدفاتر 

 مجلس اإلدارة والجمعیة العامة؛
  مراعاة شروط اإلصدار من حیث الفائدة ومواعید سدادها أو أي نص خاص بتكوین احتیاطي سداد

 السندات واحتساب الفائدة المستحقة في نهایة السنة المالیة مع مراعاة حجز احتیاطي برد السندات؛
 سة من سعر فائدة سنداتها المرتفع واستثمار جانب من أموالها في سنداتها نفسها، مراعاة جواز إفادة المؤس

ضافة الفائدة إلى حساب إیراد فائدة السندات؛  وعلى المدقق هنا التأكد من عملیة شراء السندات وإ
 یزانیة العامةالتأكد من إظهار السندات كبند مستقل ضمن الخصوم طویلة األجل بجانب المطلوبات بالم 

 ؛للمؤسسة
 جراءاتالتأكد من صحة اال السندات واإلطالع على المحضر الخاص  دوبصورة خاصة إعدا ههتالك وإ

 .بذلك وتدقیق سداد قیمتها ألصحابها
  

                                                             
  .367، صمرجع سبق ذكرهوآخرون،  ، محمد سمیر الصبانعبد الفتاح الصحن) 1(
  .246، صمرجع سبق ذكره لعملیة،علم تدقیق الحسابات الناحیة النظریة واخالد أمین عبد اهللا، ) 2(
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 )1(:وتتمثل هذه اإلجراءات فیما یلي :إجراءات تدقیق عنصر القروض  - ب
  الحدود المقررة في نظام المؤسسة؛یطلع المدقق على قرار مجلس اإلدارة بالموافقة على عقد القرض في 
  لتزامات المنصوص االاإلطالع على عقد القرض والتأكد من الشروط الواردة فیه وقیام المؤسسة بتنفیذ

 علیها في العقد؛
 یطلب من الجهة المقرضة شهادة لبیان رصید القرض في تاریخ المیزانیة العامة؛ 
  وسعر فائدته وتاریخ سداده وضمانهأن یظهر في المیزانیة العامة بیانات عن القرض. 
وتنشأ الخصوم قصیرة األجل من عملیات المؤسسة  :التحقق من عنصر االلتزامات قصیرة األجل -3

 )2(.هما الدائنون وأوراق الدفعالمعتادة والتي أنشأت من أجلها ومن أهم عناصر الخصوم قصیرة األجل 
  )3(:وتتمثل هذه اإلجراءات في ):الموردون(إجراءات تدقیق عنصر الدائنون  - أ

  تدقیق كشوف الموردین مع أرصدة الحسابات الشخصیة التي تظهرها دفاتر أستاذ الموردین وتطابق
 األرصدة الواردة في الكشوف مع أرصدة حسابات الموردون؛

  یتحقق المدقق عن طریق الحساب اإلجمالي للموردین من رصید الدائنین ومطابقته لمجموع أرصدة
 ئنین كما یظهرها كشف الدائنین؛الدا
 حساب دوریة، ویقارن المدقق أرصدة الموردین المبینة في الكشوف مع  قد یرسل الموردون كشوفات

األرصدة الواردة في كشوف الحساب، وفي حالة وجود اختالف یجب أن یتحرى أسبابه واإلشارة إلجراء 
 التعدیل الالزم في المؤسسة لو استدعى األمر ذلك؛

 سن أن تقوم المؤسسة تحت إشراف المدقق بإرسال المصادقات إلى الموردین على أن ترسل الردود یستح
 أساسا إلى مكتب المدقق الذي علیه أن یقارن الردود مع كشف الموردین والتحري عن أسباب الخالف؛

 یة وأدرجت في یجب التأكد من أن الفواتیر الخاصة بالمشتریات التي دخلت المخازن في أواخر السنة المال
 المشتریات ورحلت إلى حساب الموردین؛قوائم الجرد وسجلت قي دفتر یومیة 

  ئها بدون تسدید، ویتم ذلك الموردین في أوائل المدة من حیث تسدیدها أو إبقا الخارجيیتتبع المدقق 
تكشف هذه  بالرجوع إلى دفتر النقدیة وعلى كشوف الحساب المرسلة عن الموردین في المدة الجدیدة، وقد

  .الوسیلة عن أخطاء في األرصدة في نهایة السنة المالیة ارتكبت بعمد أو بغیر عمد
 

                                                             
  .371، صمرجع سبق ذكرهعبد الفتاح الصحن، محمد سمیر الصبان وآخرون، ) 1(
  .383، صمرجع سبق ذكرهعبد الفتاح الصحن، رجب السید راشد وآخرون، )  2(
  .383ص المرجع السابق، )3(
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 )1(:وتتمثل هذه اإلجراءات في :إجراءات تدقیق عنصر أوراق الدفع  -  أ
  الحصول على قائمة من إدارة المؤسسة تبین المعلومات المتعلقة بأوراق الدفع، وهذه المعلومات تشمل

المبالغ، تواریخ االستحقاق، معدل الفائدة، قیمة الفوائد المدنیة، الفوائد المستحقة، الفوائد  أسماء المستفیدین،
 المدفوعة مقدما وغیرها من المعلومات التي یطلبها المدقق؛

  یقوم المدقق بمقارنة أوراق الدفع المدرجة في القائمة بتلك المسجلة في یومیة أوراق الدفع، كذلك مقارنة
 حساب أوراق الدفع بدفتر األستاذ العام؛ مجموعها برصید

  من أوراق الدفع وعمل المصادقات الالزمة للمستفیدین بها؛اختیار عینة 
 التدقیق الحسابي والمستندي لیومیات أوراق الدفع وحسابات أوراق الدفع؛ 
 الدفاتر  عمل اإلجراءات الالزمة والتي من شأنها أن تساعد المدقق على اكتشاف أوراق دفع لم تثبت في

 :ن هذه اإلجراءاتبیمن 
  تدقیق دفتر صندوق المدفوعات النقدیة في الفترة ما بعد تاریخ المیزانیة الكتشاف أي تسدیدات ألوراق دفع

 لم تثبت في الدفاتر؛
 ؛ة في الدفاترتتدقیق محاضر الجلسات والتي قد تشیر إلى قبول األوراق التجاریة ولكنها غیر مثب 
  الدفع في دفتر األستاذ العام قبل وبعد تاریخ المیزانیة؛فحص حساب أوراق 
 تحلیل حساب الفوائد المدینة قبل وبعد تاریخ المیزانیة. 

  إجراءات تدقیق عناصر جدول حساب النتائج: المطلب الثاني
 أما بالنسبة لجدول حساب النتائج یجب على المدقق أن یتحقق من مكوناته المتمثلة في حسابات

  .یراداتاإلالمصروفات و 
  التحقق من حسابات المصروفات: أوال

  :ومن أهم هذه المصروفات نذكر
یعتمد المدقق في مجال قیامه بفحص وتدقیق العملیات المرتبطة بعناصر النشاط في  :عملیات الشراء - 1

جراءات الرقابة الداخلیة لهذه العلیات لتحدید  المؤسسة في عملیات الشراء على نتیجة قیامه بتقییم نظام وإ
  واألسالیب التي  بها إلنجاز عمله في هذا المجال، ممدى ونطاق هذا الفحص وطبیعة االختبارات الواجب القیا

  )2(.یعتمد علیها في التدقیق من التدقیق المحاسبي والتدقیق المستندي
 

                                                             
  .284، 283، ص صمرجع سبق ذكرهإدریس عبد السالم أشتیوي، ) 1(
  .511، صمرجع سبق ذكرهمحمد السید سرایا،  )2(
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 )1(:وتتمثل هذه اإلجراءات في: إجراءات التدقیق الحسابي لعملیات الشراء  -  أ
 تدقیق المجامیع أفقا ورأسیا لدفتر یومیة المشتریات؛ 
  الدفتر إلى الحسابات الشخصیة والموردین إجراء تدقیق اختباري لترحیل بعض العملیات المثبتة في هذا

 بدفتر األستاذ المساعد؛
  مقارنة إجمالي المشتریات للفترة، مع القیود الخاصة بها بدفتر الیومیة العامة، وكذلك مع ترحیالت هذه

 الدائنین بدفتر األستاذ العام؛القیود إلى حساب المشتریات وحساب إجمالي 
  الفواتیر للتأكد من صحتهااختبار العملیات الحسابیة لبعض. 
 )2(:وتتمثل هذه اإلجراءات في :إجراءات التدقیق المستندي لعملیات الشراء  - ب
  التأكد من صحة الفواتیر الواردة من الموردین وأنها موجهة للمؤسسة الذي یقوم بتدقیق حساباته، وتتضمن

الواجب توفرها في أي مستند مع البیانات الخاصة بالبضاعة المشتراة، وتتوافر الشروط الشكلیة جمیع 
 مالحظة تاریخ الفاتورة حتى ال یتم استخدام فواتیر عملیات سابقة أو خاصة بفترة مالیة قادمة؛

  مطابقة القیود المحاسبیة مع الفواتیر الخاصة بها للتأكد من إثبات جمیع عملیات الشراء، وكذلك مطابقة
 التورید للتأكد من صحة جمیع المستندات؛ الفواتیر مع طلبات التورید وأذن التسلیم وأذن

  ؛من قبل شخص مسؤول أو من قبل لجنة المشتریاتالتأكد من اعتماد عملیة الشراء  
 ازن، بالكمیة التأكد من أن البضاعة المشتراة قد تم تسجیلها في بطاقات الصنف الموجودة في المخ

 والمواصفات الصحیحة؛
 تمت عملیة الشراء في طریق المناقصة، على المدقق االطالع على الملفات الخاصة بها لمعرفة  إذا

  ؛قبل اللجنة منالقرارات المتخذة 
  على المدقق أن یوجه عنایة خاصة للمشتریات التي تتم في نهایة العام والقیود المحاسبیة التي تسجل في

  ؛عملیات تالعب ه الفترةذدفاتر الفترة التالیة فقد یحدث في ه
  على المدقق تتبع عملیات الشراء التي تمت في نهایة العام ولم ترد البضاعة الخاصة بها بعد، والتأكد من

 أنها أضیفت لبضاعة أخر المدة في قوائم الجرد؛ 
  التأكد من أن المشتریات التي تم تسجیلها بدفتر یومیة المشتریات هي مشتریات بضاعة أو مواد أولیة أو
 .لخ، وأنه تم التفرقة بینها وبین مشتریات األصول الثابتةإ... جات تامةمنت

                                                             
  .326، صمرجع سبق ذكره علم تدقیق الحسابات الناحیة النظریة والعملیة، خالد أمین عبد اهللا،) 1(
  .327، 326، ص صالمرجع السابق) 2(
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ن في المؤسسة في مختلف و وهي المبالغ التي یتقاضاها العامل :التحقق من عنصر األجور والرواتب -1
جور والرواتب من أهم العناصر في جدول حساب النتائج لكبر مبالغها ولتأثیرها ه األذمستویاتها، وتعتبر ه

من خالل عدة  ق أهمیة كبیرة في تدقیقها وفحصهاا أولى المدقذالكبیر على نتیجة نشاط المؤسسة وله
 )1(.إجراءات

  )2(:وتتمثل هذه اإلجراءات: إجراءات تدقیق عناصر الرواتب واألجور  -  أ
  التأكد من تطبیق النظام كما هو مرسوم ومحدد لالطالع على مستندات األجور للتأكد من وجود توقیعات

 األشخاص المرخص لهم بذلك واإلطالع على تقاریر التدقیق الداخلي ومالحظة أي توصیات وردت بشأنها؛ 
  تدقیق حسابي لبطاقات تدقیق حسابي لكشوف األجور والمرتبات تشمل صحة المجامیع أفقیا ورأسیا، كذلك

 الوقت أو اإلنتاج؛ 
  لبعض العمال مع كشوف األجور للتحقق من صحة األجور؛ مطابقة بطاقة الوقت أو اإلنتاج 
  مطابقة بطاقات وقت العمل أو اإلنتاج مع سجالت إدارة اإلنتاج للتأكد من صحة عدد ساعات العمل أو

 عدد الوحدات المنتجة، وبالتالي التحقق من عدم صرف أجور ساعات وهمیة أو إنتاج وهمي؛ 
 افآت اإلطالع على ملفات بعض العمال للتعرف على معدالت األجور وعلى مرتباتهم وأي عالوات أو مك

 ومطابقة ذلك مع كشوف األجور والرواتب؛ 
  ؛ االقتطاعاتالتأكد من صحة احتساب التأمینات االجتماعیة والضرائب وغیر ذلك من 
  لمالحظة أي تغیر غیر فحص دفتر الیومیة جانب المدفوعات وحساب األجور والمرتبات بدفتر األستاذ

 عادي بما یستدعي مزید من الفحص؛ 
 لمستخرج بصافي األجور مع كشف األجور؛ فحص قیمة الشیك ا 
  مرتباتهم لالعاملین على كشوف األجور والمرتبات بما یفید استالمهم بأسماء التأكد من وجود توقیعات

 وأجورهم؛ 
 جور عمال وهمیین؛ أتكون  قد جور العمال الغائبین والتأكد من صرفها لهم شخصیا حیثتتبع أ 
  األستاذ العامدفتر والرواتب مع دفتر الیومیة والحسابات بمطابقة بیانات كشف األجور.  
ینبغي على المدقق بالنسبة للمصروفات  :التحقق من عناصر المصروفات والمدفوعات النقدیة األخرى -3

 .التدقیق المستندي والحسابي والدفتري يوالمدفوعات النقدیة األخرى أن یتحقق من صحتها من خالل أسلوب
  

                                                             
  .461، صمرجع سبق ذكرهیوسف محمود جربوع، ) 1(

  .462، 461ص ص المرجع السابق، )2(
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 )1(:وتتمثل هذه اإلجراءات في: إجراءات التدقیق الحسابي والقانوني المصروفات والمدفوعات األخرى  -  أ
  مدى سالمة وصحة األرقام والمبالغ الواردة في مستندات الصرف الخاصة بهذه العناصر ویمكنه اختبار

 بعض العملیات الحسابیة للتحقق من ذلك؛ 
  یومیة وفحص طرفي القید المدى سالمة التوجیه المحاسبي لهذه المصروفات عن طریق التحقق من قیود

 في حالته؛ 
  مدى سالمة األرصدة الخاصة بحسابات هذه المصروفات في دفاتر األستاذ؛ 
 لى التحقق من المبالغ المسددة من هذه المصروفات والمدفوعات الخاصة بالسنة المالیة بهدف تحمیلها ع

 الحسابات الختامیة؛
  التحقق من أن أرصدة هذه المصروفات المقدمة أو المستحقة منها تظهر في المیزانیة العامة للمؤسسة

 .ضمن أرصدة مدنیة أخرى أو أرصدة دائنة أخرى
 یجب على المدقق  :إجراءات التدقیق المستندي لعنصر المصروفات والمدفوعات النقدیة األخرى -ب

المصروفات باعتبارها أدلة اإلثبات الرئیسیة لها وغالبیة هذه المسندات یتم هذه فحص المستندات الخاصة ب
   )2(:من حیث تهاإعدادها خارج المؤسسة عن طریق الغیر، لهذا یجب علیه التحقق من مدى سالمة وقانونی

  مدى سالمة وصحة البیانات التي تتضمنها؛ 
  المختلفة الخاصة بها؛مدى استیفاء التوقیعات 
 مدى سالمة الشكل العام لها لكونها من القرائن الهامة في التدقیق. 

  اإلیرادات: ثانیا
  :ومن أهم عناصر اإلیرادات ما یلي

عطي أن ییجب تحقیق اإلیرادات في المؤسسة لذلك أسباب تعتبر عملیات البیع أحد أهم  :عملیات البیع -1
والتأكد من مدى سالمته من في عملیات البیع حص وتدقیق كل عنصر فللها المدقق العنایة المهنیة الالزمة 

 .خالل إجراءات وأسالیب معینة
 )3(:وتتمثل هذه اإلجراءات فیما یلي :مبیعاتلعملیات ال حسابيتدقیق الالإجراءات   -  أ
  والطرح والضرب واحتساب الخصم التجاري، التدقیق المحاسبي لصور فواتیر البیع تشمل عملیات الجمع

 وكذلك تدقیق حسابي لدفتر یومیة المبیعات؛
                                                             

  .529، صمرجع سبق ذكرهمحمد السید سرایا، ) 1(
  .528، صالمرجع السابق ) 2(
  .176، صمرجع سبق ذكرهعبد الفتاح الصحن، رجب السید راشد وآخرون، ) 3(
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 تدقیق انتقادي لمبالغ المبیعات الكبیرة بشكل غیر عادي والعملیات غیر المألوفة؛ 
 الجمع الرأسي واألفقي لدفتر یومیة المبیعات وصحة نقل األرقام من صفحة إلى أخرى؛ 
 مبیعات غلى الحسابات الشخصیة للعمالء بدفتر أستاذ العمالء لنفس العدد الترحیالت من دفتر یومیة ال

 روجعت مستندیا مع مراعاة صحة ترحیل المبالغ؛التي 
  الناشئ مبیعات األصول الثابتة وصحة ترحیلها إلى الحسابات الخاصة بها مع مراعاة الربح أو الخسارة
 .بیع هذه األصول وطریقة تدقیقه عن
  )1(:وتتمثل هذه اإلجراءات فیما یلي :المستندي لعملیات المبیعات إجراءات التدقیق  - ب
 الحصول على معلومات عن نظام الرقابة الداخلیة على عملیات البیع؛ 
 المبرمة مع العمالء  سعار المعتمدة أو مع العقودوائم األمطابقة األسعار الواردة في صور الفواتیر مع ق

 للتأكد من أن البیع تم باألسعار الصحیحة؛
 ؛نمطابقة صور فواتیر البیع مع طلبات العمالء للتأكد من جدیة المبیعات ومن أنها تمت لعمالء حقیقیی 
  مطابقة صور فواتیر مع مستندات الشحن ومع ما قید بدفتر یومیة المبیعات مع إعطاء أهمیة خاصة

 لعملیة بدفتر الیومیة مع تاریخ الشحن وكذلك صحة التوجیه المحاسبي للعملیة؛ لمقارنة تاریخ ا
 مع بطاقات الصنف وسجل البضاعة الصادرة واألستاذ مساعد  المبیعات مطابقة صور فواتیر البیع ویومیة

 ؛ةالمخازن للتأكد من خروج البضاعة فعال وبالتالي التأكد من أن المبیعات حقیقیة ولیست وهمی
 من عدم قید مبیعات األصول الثابتة بدفتر یومیة المبیعات؛  يالمستند فحصد المدقق أثناء یتأك 
  یوجه المدقق عنایة خاصة لعملیات البیع التي تتم في نهایة السنة، فقد یحدث أن تعد فواتیر وتقید

 .كمبیعات في الدفاتر ولكن البضاعة التزال بالمؤسسة أي لم تشحن للعمیل
وتتمثل هذه اإلیرادات والمقبوضات النقدیة  :عناصر اإلیرادات والمقبوضات النقدیة األخرىالتحقق من  -2

األخرى بخالف اإلیرادات الرئیسیة المتعلقة بالمبیعات نسبة كبیرة من إیرادات المؤسسة، األمر الذي یزید من 
 :أهمیة فحصها وتدقیقها مستندیا وحسابیا كاألتي

وتتمثل هذه  :والمقبوضات النقدیة األخرىدفتري لعنصر اإلیرادات إجراءات التدقیق الحسابي وال  -  أ
 )2(:اإلجراءات فیما یلي

  یقوم  أنمدى سالمة ودقة األرقام الواردة في مستندات التحصیل الخاصة بهذه العناصر ویمكن للمدقق
 باختبار بعض العملیات الحسابیة للتحقق من ذلك؛ 

                                                             
  .458، 457، ص صمرجع سبق ذكرهیوسف محمود جربوع، ) 1(
  .541، صمرجع سبق ذكرهمحمد السید سرایا، ) 2(
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  اإلیرادات عن طریق التحقق من قیود الیومیة الخاصة بها في دفتر مدى سالمة التوجیه المحاسبي لهذه
 ة والتحقق من طرفي القید في كل حالة؛ یالیوم
 اإلیرادات في دفتر األستاذ؛ ذهمدى سالمة األرصدة الخاصة بحسابات ه 
 العامة للمؤسسة ضمن  ةه اإلیرادات المقدمة والمستحقة منها تظهر في المیزانیذالتحقق من أن أرصدة ه

 .أرصدة مدینة أو دائنة أخرى
المدقق فحص على  :إجراءات التدقیق المستندي لعنصر اإلیرادات والمقبوضات النقدیة األخرى -ب
داخل ما تعد غالبا و ندات الخاصة بهذه اإلیرادات والمقبوضات باعتبارها أدلة إثبات أساسیة لها تسمال

   )1(:والتحقق من سالمتها وقانونیتها من خالل االهتمامالمزید من  هاتدقیق منح عملیةیه المؤسسة، ولذلك عل

 مدى سالمة نظام الرقابة الداخلیة لهذه العناصر؛ 
  مدى سالمة وصحة البیانات التي تتضمنها هذه المستندات؛ 
 مدى استیفاء التوقیعات المختلفة الخاصة بها؛ 
  مدى سالمة الشكل العام لكونها قرائن التدقیق. 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
  .540، صالمرجع السابق) 1(
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  خالصة
دور كبیر في الحفاظ على مكانة المؤسسة  حاسبيلنظام المعلومات الم أنفي نهایة الفصل نستنتج 

 أي إلدارةتعتبر هذه األخیرة العصب الرئیسي مالیة بالدقة والسرعة المطلوبة و من خالل توفیره المعلومات ال
ذات أهمیة كبیرة بالنسبة لعدة جهات، وتختلف هذه األهمیة باختالف الجهة المستفیدة من  أنهامؤسسة كما 

  .علیها القوائم المالیة تحتوىالمعلومة المالیة التي 
ونظرا للدور الذي تلعبه هذه المعلومات المالیة في حیاة المال واألعمال وجب أن تكون ذات جودة 

ة للمؤسسة بتوفرها على الخصائص النوعیة ومتطلبات جودة ومصداقیة ومعبرة عن الوضعیة الحقیقی
  .المعلومات المالیة

بتوفر إال المالیة التي تحتوي علیها القوائم المالیة  اتولكن ال یمكن الحكم على جودة المعلوم
نما تتحقق إال إ ا قمنا بتدقیقها من قبل شخص مؤهل وحیادي ومستقل عن ذخصائصها النوعیة فقط، وإ

بداء رأي النفي المحاید حول هذه القوائم وبالتالي یمكن لألطراف ذات المصلحة المؤسسة  التي تقوم بإنتاجها وإ
  .بها لالستفادة منها
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  تمهید
النظري لموضوع  محتوىوالذي تطرقنا من خالله إلى ال دراسةبعد استیفائنا للجانب النظري من ال

إلسقاط  ومحاولة منا التعرف على طبیعة العالقة بین متغیرات الدراسة كان البد من دراسة میدانیة بحث،ال
ختبار مدى مساهمة لجة وا، وذلك بهدف معارة تطبیقیة على أرض الواقع العمليالجانب النظري في صو 

  .العملیة التدقیق الخارجي في تحقیق جودة المعلومات المالیة من الناحیة
محافظي  وتوجیهه نحو عینة الدراسة المتمثلة في انییق هدف الدراسة قمنا بتصمیم استبولتحق

 .الحسابات والخبراء المحاسبیین
  :التالیة حثامن خالل المب لمیدانیةللدراسة اإلى اإلطار التطبیقي وسنتطرق في هذا الفصل 

  ؛اءات المنهجیة للدراسة واألسالیب اإلحصائیةاإلجر : المبحث األول
 ؛تحلیل بیانات ونتائج الدراسة: المبحث الثاني
  .وتحلیل الفروق اختبار الفرضیات :المبحث الثالث
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  حصائیة المعتمدةراءات المنهجیة للدراسة واألسالیب اإلاإلج: حث األول المب
عتماد علیها من خالل اإلجراءات التي تم االن خالل هذا المبحث أهم الخطوات و نستعرض م

  .عینة الدراسة ومختلف األدوات اإلحصائیة المستعملة، مجتمع الدراسة ،الدراسة منهجیةتوضیح 
  منهجیة الدراسة: المطلب األول

جراء  ،نجاز الجانب التطبیقي من الدراسةیتم من خالله إاتها محورا رئیسیا تعتبر منهجیة الدراسة وإ
وعن طریقها یتم الحصول على البیانات المطلوبة إلجراء التحلیل اإلحصائي للتوصل إلى النتائج التي یتم 

مدى مساهمة التدقیق "وقد تم استخدام منهج دراسة الحالة لدراسة  ،تفسیرها في ضوء موضوع الدراسة
وهذا بغرض الخروج بنتائج تزید من المستوى المعرفي " لمعلومات المالیةالخارجي في تحقیق جودة ا

  .للموضوع
  مجتمع الدراسة: أوال

الذین یشكلون أصحاب مجموعة من محافظي الحسابات والخبراء المحاسبیین في یتمثل مجتمع الدراسة 
جل تم اللجوء إلى والیة مهنة التدقیق الخارجي في الجزائر، ونظرا لصغر حجم مجتمع الدراسة في والیة جی

حتى تكون هذه الدراسة شاملة نوعا ما وذات مصداقیة أكبر ویمكن الحكم من خاللها ) میلة(أخرى مجاورة 
  .على موضوع الدراسة

  عینة الدراسة: ثانیا
مدى " وهذا لمعرفةحافظي الحسابات والخبراء المحاسبیین من متم استهداف عینة  ما سبقبناء على 

 ستیبیاناتالتالي عدد االویمثل الجدول ، "یق الخارجي في تحقیق جودة المعلومات المالیةمساهمة التدق
 .المسترجعةالموزعة و 

  انیاإلحصائیات الخاصة باالستب: )01 -3(الجدول رقم
  النسبة  التوزیع التكراري  انیستباال

 %92.9  28  انات المسترجعةیستباال
 %7.1  2  انات غیر المسترجعةیستباال

  %100  30  انات الكلیةیبستاال
  .من إعداد الطالبتین :المصدر
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  أداة الدراسة :ثالثا
انب الموضوع من الناحیة العملیة تم اإللمام بجو التطرق إلیه في الجانب النظري و بغرض إكمال ما تم 

ر كونه األخی اكأداة من أدوات جمع البیانات وهذا ألهمیة هذ )01أنظر الملحق رقم ( انیستبباال ستعانةاإل
عتبر أداة مضبوطة ومنظمة لجمع بیانات الدراسة من خالل صیاغة نموذج من األسئلة موجهة ألفراد عینة ی

 :تم تشكیله كمایلى لذيان وایستبوقد تم إعداد اال ،الدراسة
یتكون من البیانات الشخصیة لعینة الدراسة وتشمل الجنس، العمر، الوظیفة، الخبرة  :القسم األول - 1

 .المؤهل العلميالمهنیة، و 
  :یتناول توجهات أفراد العینة الدراسة وتم تقسیمه إلى محورین كما یلي :القسم الثاني  - 2
 .ویتكون من أربعة فروع تدقیق الخارجيلل اإلطار النظريیناقش  : المحور األول -  أ
 ؛الخطوات التمهیدیة: الفرع األول 
 ؛تقییم نظام الرقابة الداخلیة: الفرع الثاني 
 ؛جمع أدلة اإلثبات: الفرع الثالث 
 إعداد التقریر: الفرع الرابع. 
 .ویتكون من أربعة فروع جودة المعلومات المالیةیناقش  :المحور الثاني - ب
 ؛المالئمة: الفرع االول 
 ؛الموثوقیة: الفرع الثاني 
 ؛القابلیة للفهم :الفرع الثالث 
 القابلیة للمقارنة :الفرع الرابع. 

تعني " 1" والدرجة بشدةتعني موافق " 5"نقاط، حیث الدرجة  5رج من المتد لكارثوقد تم استخدام سلم 
  :وقمنا بحساب المدى على النحو التالي. بشدةغیر موافق 

  :ویحسب طول الفئة على النحو التالي ،عدد الفئات 5حیث تمثل ؛  4 = 1- 5
  عدد الفئات/ المدى= طول الفئة 

 =4 /5  
 =0.8  
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 :ثكار لمقیاس لل الموالي یمثل التوزیع والجدو 
  لكارثجدول التوزیع لمقیاس ): 02 -3(الجدول رقم 

  .من إعداد الطالبتین :المصدر

  عتمدةاألسالیب اإلحصائیة الم: المطلب الثاني
ة ــــجتماعیوم اإلـــة للعلــــة اإلحصائیـــــالحزم من خالل برنامــــج الذي بین أیدینا انیستبیغ وتحلیل االتم تفر 

)SPSS(Statistical package force social sciences ،ستعانة ببعض األدوات اإلحصائیة التالیةوتم اإل: 
یستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار : سابيالنسب المئویة والتكرارات والمتوسط الح :أوال

  منها في وصف عینة الدراسة؛ ستفادةاإلفئات متغیر ما ویتم 
  ان؛یستبلمعرفة ثبات فقرات اال (Crambach’Alpha)اختبار ألفا كرونباخ  :ثانیا
ختبار یقوم هذا اال: باطلقیاس درجة اإلرت (Pearson Correlation Coeffient)معامل ارتباط بیرسون  :ثالثا

  ان؛یستبلداخلي والصدق البنائي لالتساق اغیرین، وقد تم استخدامه لحساب اإلعلى دراسة العالقة بین مت
إلى  ستجابة قد وصللمعرفة ما إذا كان متوسط درجة اإل (T-Test)في حالة عینة واحدة  Tاختبار :رابعا

وسط ختبار للتأكد من داللة المتوقد تم استخدام هذا اإلت عن ذلك، أم زادت أو قل 3الدرجة المتوسطة وهي 
  ان؛یستبلكل فقرة من فقرات اال

 One Way Analysis of A NOVA (variance)تجاه الواحد ذو اإلحلیل التباین األحادي اختبار ت :خامسا
  مجموعات البیانات؛ لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین

لمعرفة الفروق في حالة األسئلة التي تحتوي على خیارین  للعینة المستقلة T(T-Test)اختبار :سادسا
 ؛إلجابةل

المستقل  وقد تم استخدامه في اختبار الفرضیات المتعلقة بدراسة األثر بین المتغیر :حدارننمودج اال :سابعا
  .والمتغیر التابع

  
 
 

  ]5- 4.2[  [4.2-3.40[  [3.40- 2.6[  [2.6-1.80[  [1.80-1[  الفئة
  5  4  3  2  1  الدرجة

  عالیة جدا  عالیة  متوسطة  منخفضة  منخفضة جدا  الموافقةدرجة 
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  انیصدق وثبات االستب: المطلب الثالث
  :ق الظاهري والبنائي لالستبیان، وكدا دراسة ثباتها وهذا على النحو التاليسیتم دراسة الصد

  انیستبصدق اال: أوال
 ستبیانتم التأكد من صدق اال وقد ،ان ماوضعت لقیاسهیستبان أن تقیس أسئلة االیستبیقصد بصدق اال

  :بطریقتین هما
أعضاء الهیئة  5فت من على مجموعة من المحكمین تألعرضت أداة الدراسة  :صدق المحكمین -1

 بجیجل جامعة محمد الصدیق بن یحيب العلوم االقتصادیة التجاریة وعلوم التسییرالتدریسیة في كلیة 
إلى المالحظات والتوجیهات  ذاستنااو  ،)02أنظر الملحق رقم ( اإلحصاءفي المحاسبة واإلدارة و متخصصین 

ات یث تم تعدیل صیاغة العبار یها معظم المحكمین، حتفق علاالتي  التي أبداها المحكمون وأجریت التعدیالت
  .عبارات أخرى إضافةوحدف أو 

ان على عینة الدراسة یستبتم حساب اإلتساق الداخلي لفقرات اال :انیستبتساق الداخلي لفقرات االاال  -2
رجة الدو  )03أنظر الملحق رقم ( معامالت اإلرتباط بین كل فقرة مفردة وذلك بحساب 28 حجمها البالغ

 :الكلیة للمحور التابعة له كما یلي
  للتدقیق الخارجياإلطار النظري : الصدق الداخلي لفقرات المحور األول -  أ
  الخطوات التمهیدیة: األول الفرعالصدق الداخلي لفقرات 

  )الخطوات التمهیدیة(الصدق الداخلي لفقرات الفرع األول : )03- 03(جدول رقم ال
معامل   الفقرة  الرقم

  اإلرتباط
القیمة 
  اإلحتمالیة

یتأكد المدقق الخارجي من صحة تعیینه قبل البدء في أداء المهنة الموكلة  01
  .إلیه بالرجوع إلى قرار الجمعیة العامة للمؤسسة الذي یثبت ذلك

0.367  0.055  

یتعرف المدقق الخارجي على نطاق عملیة التدقیق المطلوبة منه في  02
  .المؤسسة عند بدایة مهمته

0.514  0.005  

  یعطي المدقق الخارجي أهمیة لمواقع الغش والتالعب التي أظهرها  03
  .المدقق فیها التعامل السابق مع المؤسسة

0.670  0.000  
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یقوم المدقق الخارجي بالحصول على المعلومات التمهیدیة حول القطاع  04
  .المجال الذي تنشط فیه المؤسسة وشكلها القانوني أو

0.781  0.000  

05 
وم المدقق الخارجي بزیارات میدانیة لمختلف فروع وأقسام المؤسسة، یق

  . باإلضافة إلى فحص النظام المحاسبي المتبع سواء كان دفتریا أو آلیا
0.554  0.002  

یتصل المدقق الخارجي بمدقق المؤسسة السابق لالستفسار عن أي  06
  .ةاعتراضات مهنیة حالت دون استمراره في تدقیق حسابات المؤسس

0.766  0.000  

یطلع المدقق الخارجي على الحسابات الختامیة للمؤسسة والقوائم المالیة  07
  .لدورات سابقة

0.106  0.590  

یقوم المدقق الخارجي باإلطالع على النظام الضریبي الخاضعة له   08
  .المؤسسة

0.408  0.031  

09  
  

یحصل المدقق الخارجي على كشف بأسماء العاملین في المؤسسة 
  .ومسؤولیة كل منهم

0.674  0.000  

یقوم المدقق الخارجي بتحدید وقت معیاري یلتزم به لالنتهاء من كل   10
  .خطوة أو إجراء

0.808  
  

0.000  

رشاد المساعدین واإلشراف علیهم وتحدید   11 یقوم المدقق الخارجي بتعیین وإ
  .مسؤولیة كل منهم لكي ینجزوا المهام الموكلة لهم في الوقت المناسب

0.537  0.003  

یقوم المدقق الخارجي بالتحلیل الیومي ألداء أعضاء فرقته للتحقق من أن   12
  .هذا األداء قد حقق أهداف التدقیق الخارجي

0.597  0.001  

 spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

لمحور األول مع المعدل ا معامالت اإلرتباط بین فقرات الفرع األول من) 03 -3(یبین الجدول رقم 
حیث أن القیمة  0.05والذي یبین أن معامالت اإلرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة  ،الكلي لفقراته

 .مما یدل على أن فقرات الفرع صادقة لما وضعت لقیاسه 0.05اإلحتمالیة ألغلب الفقرات أقل من 
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 ابة الداخلیةتقییم نظام الرق: الفرع الثاني الصدق الداخلي لفقرات   
  )تقییم نظام الرقابة الداخلیة(الصدق الداخلي لفقرات الفرع الثاني  :)04 -3(الجدول رقم

معامل   الفقرة  الرقم
  اإلرتباط

القیمة 
  اإلحتمالیة

01  
  

یعمل المدقق الخارجي على فهم وتقییم نظام الرقابة الداخلیة المتبع في 
  .المؤسسة محل التدقیق

0.917  0.000  

المدقق الخارجي بجمع اإلجراءات المكتوبة وغیر المكتوبة للتعرف  یقوم  02
  .على نظام الرقابة الداخلیة

0.524  0.004  

یعمل المدقق الخارجي على جمع المعطیات والتأكد منها من خالل   03
  .قیامه باختبارات الفهم والتطابق لهذه المعطیات واإلجراءات

0.899  0.000  

التقییم األولي لنظام الرقابة الداخلیة باستخراجه یقوم المدقق الخارجي ب  04
  .مبدئیا لنقاط القوة والضعف

0.561  0.002  

یقوم المدقق الخارجي بتقییم نظام الرقابة الداخلیة من أجل التحقق من   05
  .مدى قوة أو ضعف هذا النظام في المؤسسة

0.574  0.001  

أكد من أن اإلجراءات یقوم المدقق الخارجي باختبارات االستمراریة للت  06
  .التي راقبها هي إجراءات مطبقة باستمرار

0.197  0.315  

  یقدم المدقق حوصلة في وثیقة شاملة تمثل تقریر   07
  .حول الرقابة الداخلیة یقدمه لإلدارة مع توصیات لتحسین اإلجراءات

0.739  0.000  

لداخلیة من یعتمد المدقق الخارجي على عدة أسالیب لتقییم نظام الرقابة ا  08
  .بینها قائمة االستبیان، خرائط التدقیق، الدراسة الوصفیة

0.861  0.000  

 spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

لمحور األول مع المعدل امعامالت اإلرتباط بین فقرات الفرع الثاني من ) 04 -3(یبین الجدول رقم 
حیث أن القیمة  0.05اإلرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة  الكلي لفقراته والذي یبین أن معامالت

 .مما یدل على أن فقرات الفرع صادقة لما وضعت لقیاسه 0.05أقل من  الفقرات غلباإلحتمالیة أل
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  جمع أدلة اإلثبات: الثالثالفرع الصدق الداخلي لفقرات 
  )أدلة اإلثباتجمع (الثالث  الفرعق الداخلي لفقرات الصد :)05 -3(الجدول رقم 

معامل   الفقرة  الرقم
  اإلرتباط

القیمة 
  اإلحتمالیة

یقوم المدقق الخارجي بجمع أدلة اإلثبات الكافیة من داخل وخارج   01
  .المؤسسة للحكم على صحة أرصدة الحسابات

0.538  0.003  

یحرص المدقق الخارجي على أن تكون أدلة اإلثبات مالئمة ألدائه   02
  .مهمته

0.734  0.000  

تأكد من صحة للیستخدم المدقق الخارجي المستندات كأدلة إثبات   03
  .المعلومات المقدمة من طرف المؤسسة محل التدقیق

0.631  0.000  

یقوم المدقق الخارجي بالجرد المادي لألصول ومقارنته مع ما هو موجود   04
  .بالدفاتر المحاسبیة

0.840  0.000  

قات كدلیل إثبات من أجل أداء یعتمد المدقق الخارجي على المصاد  05
  .مهمته

0.536  0.003  

یعتبر الفحص التحلیلي من بین األسالیب التي یمكن من خاللها   06
  .الحصول على أدلة إثبات یعتمد علیها المدقق الخارجي في أداء مهمته

0.388  0.041  

یتأكد المدقق من صحة األرصدة من الناحیة المحاسبیة الحتمال وقوع   07
  .أو تالعبات في العملیات الحسابیة الخاصة بالمؤسسةأخطاء 

0.612  0.001  

یعتمد المدقق الخارجي على مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلیة كدلیل   08
  .إثبات على انتظام القوائم المالیة

0.615  0.000  

یضاحات وطلب استفسارات   09 للمدقق حق اإلطالع على أیة وثائق وإ
  .ؤسسة أو من األطراف التي تتعامل معهاشفویة أو مكتوبة من الم

0.206  0.292  
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المدقق الخارجي مسؤول عن اكتشاف الغش واألخطاء في الدفاتر   10
  .والسجالت المحاسبیة وأي تقصیر أو إهمال ینسب إلیه

0.810  0.000  

 spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

لمحور األول مع المعدل ا من إلرتباط بین فقرات الفرع الثالثمعامالت ا) 05 -3(یبین الجدول رقم 
حیث أن القیمة  0.05الكلي لفقراته والذي یبین أن معامالت اإلرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة 

  .مما یدل على أن فقرات الفرع صادقة لما وضعت لقیاسه 0.05الفقرات أقل من ألغلب اإلحتمالیة 
 عداد التقریرإ: ت الفرع الرابعالصدق الداخلي لفقرا  

  )إعداد التقریر(الصدق الداخلي لفقرات الفرع الرابع  :)06 -3(الجدول رقم 
معامل   الفقرة  الرقم

  اإلرتباط
القیمة 
  اإلحتمالیة

یستند رأي المدقق الخارجي على أسس ومبادئ توصله إلى إبداء رأیه   01
المالي الحقیقي حول مصداقیة البیانات المالیة وتمثیلها للمركز 

  .للمؤسسة

0.572  0.001  

یقوم المدقق الخارجي باإلشارة في تقریره إلى مدى توافق القوائم المالیة    02
  .مع المبادئ المحاسبیة للنظام المحاسبي المالي

0.655  0.000  

یقوم المدقق الخارجي باإلشارة في تقریره إلى الظروف التي لم یراعى   03
  .في تطبیق المبادئ المحاسبیةفیها الثبات والتجانس 

0.726  0.000  

یشیر المدقق الخارجي في تقریره إلى كفایة اإلفصاح في القوائم المالیة   04
  .للمؤسسة

0.778  0.000  

یحرص المدقق الخارجي على أن تكون صیاغة تقریره بعبارات مختصرة   05
  .وشاملة

0.656  0.000  

د إقفال المؤسسة لحساباتها یقوم المدقق الخارجي بإعداد تقریره بع  06
  .الختامیة

0.168  0.392  
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إصدار المدقق لرأي نظیف ال یكفي لطمأنة مستخدمي المعلومات المالیة   07
  .واألطراف ذات المصلحة

0.178  0.364  

امتناع المدقق عن إبداء الرأي في القوائم المالیة یعتبر تشكیكا في   08
  .من طرف المؤسسةمصداقیة المعلومات المالیة المفصح عنها 

0.341  0.076  

 spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

لمحور األول مع المعدل امعامالت اإلرتباط بین فقرات الفرع الرابع من ) 06 -3(یبین الجدول رقم 
القیمة  حیث أن 0.05الكلي لفقراته والذي یبین أن معامالت اإلرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة 

  .مما یدل على أن فقرات الفرع صادقة لما وضعت لقیاسه 0.05الفقرات أقل من ألغلب اإلحتمالیة 
  اإلطار النظري للتدقیق الخارجي: األول محورق البنائي لفروع التسااال 

  )اإلطار النظري للتدقیق الخارجي(تساق البنائي لفروع المحور األول اال  :)07 -3(الجدول رقم 
معامل   فرعال  الرقم

  اإلرتباط
القیمة 
  اإلحتمالیة

  0.000  0.858  الخطوات التمهیدیة  01
  0.000  0.659  تقییم نظام الرقابة الداخلیة  02
  0.000  0.733  جمع أدلة اإلثبات  03
  0.000  0.889  إعداد التقریر  04

 spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

مع محور األول عامالت اإلرتباط بین معدالت كل فرع من فروع الم) 07 -3( یبین الجدول رقم
حیث أن القیمة  0.05والذي یبین أن معامالت اإلرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة  محورالمعدل الكلي لل

األول صادقة لما وضعت  محورمما یدل على أن فروع  ال 0.05 الفروع أقل منكل اإلحتمالیة لمعدالت 
  .لقیاسه
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 جودة المعلومات المالیة: الثاني محورالصدق الداخلي لفقرات ال - ب
 المالئمة: الصدق الداخلي لفقرات الفرع األول 
 )المالئمة(الفرع األول  الصدق الداخلي لفقرات :)08 - 3(الجدول رقم              

 spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

الثاني مع المعدل  محورمعامالت اإلرتباط بین فقرات الفرع األول من ال) 08 -3(یبین الجدول رقم 
حیث أن القیمة  0.05الكلي لفقراته والذي یبین أن معامالت اإلرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة 

  .مما یدل على أن فقرات الفرع صادقة لما وضعت لقیاسه 0.05اإلحتمالیة لكل الفقرات أقل من 
 الموثوقیة: اخلي لفقرات الفرع الثانيالصدق الد  

  )الموثوقیة( الصدق الداخلي لفقرات الفرع الثاني :)09 -3(الجدول رقم 
معامل   الفقرة  الرقم

  اإلرتباط
القیمة 
  اإلحتمالیة

المعلومات المالیة المقدمة من طرف المؤسسة تكون خالیة من التحیز   01
  .واألخطاء

0.844  0.000  

ة المقدمة في القوائم المالیة تعبر بصدق عن الوضعیة المعلومات المالی  02
  . المالیة للمؤسسة

0.961  0.000  

معامل   الفقرة  الرقم
  اإلرتباط

القیمة 
  اإلحتمالیة

التي تقدمها المؤسسة إلى األطراف المستفیدة تتسم المعلومات المالیة   01
  .بالبساطة والوضوح في العرض للمساعدة في اتخاذ القرارات المالیة

0.583  0.001  

  0.000  0.795  .یتم تقدیم المعلومات المالیة للمستخدمین في الوقت المناسب  02

هذه تساعد المعلومات المالیة المالئمة متخذي القرارات في تقییم نتائج   03
  .القرارات التي اتخذت بناءا على توقعاتهم السابقة

0.817  0.000  

یتم اإلعتماد على مخرجات نظام المعلومات المالي كأساس للتنبؤ   04
  . بالمركز المالي واألداء المستقبلي للمؤسسة

0.759  0.000  
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المعلومات المالیة الموثوقة والجیدة تساعد مستخدمیها على اتخاذ قرارات   03
  .صحیحة والتنبؤ بالنتائج المستقبلیة بدقة

0.656  0.000  

  spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

مع المعدل  لثانيمحور االمن الثاني معامالت اإلرتباط بین فقرات الفرع ) 09 -3(یبین الجدول رقم 
حیث أن القیمة  0.05الكلي لفقراته والذي یبین أن معامالت اإلرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة 

 .وضعت لقیاسه مما یدل على أن فقرات الفرع صادقة لما 0.05اإلحتمالیة لكل الفقرات أقل من 
 القابلیة للفهم: الصدق الداخلي لفقرات الفرع الثالث 

 )القابلیة للفهم( الصدق الداخلي لفقرات الفرع الثالث :)10 -3(الجدول رقم 
معامل   الفقرة  الرقم

  اإلرتباط
القیمة 
  اإلحتمالیة

تكون المعلومات المالیة ذات فائدة للمؤسسة كلما كانت على درجة عالیة   01
  .فهممن ال

0.890  0.000  

تتمیز المعلومات المالیة التي تقدمها المؤسسة في القوائم المالیة   02
  .بالوضوح وسهولة الفهم

0.809  0.000  

قابلة للفهم عند دراستها بقدر  بالقوائم المالیة تعتبر المعلومات المالیة  03
   .معقول من العنایة واالبتعاد عن المسائل المعقدة

0.886  0.000  

تكون المعلومات المالیة الواردة في القوائم المالیة قابلة للفهم عندما یكون   04
  .لدى مستخدمیها معرفة كافیة باألنشطة المالیة واالقتصادیة للمؤسسة

0.555  0.002  

 spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

مع المعدل  لثانيلمحور اارع الثالث من معامالت اإلرتباط بین فقرات الف )10 -3( یبین الجدول رقم
حیث أن القیمة  0.05الكلي لفقراته والذي یبین أن معامالت اإلرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة 

  .مما یدل على أن فقرات الفرع صادقة لما وضعت لقیاسه 0.05اإلحتمالیة لكل الفقرات أقل من 
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 لمقارنةلابلیة الق: ق الداخلي لفقرات الفرع الرابعالصد  
  )القابلیة للمقارنة(الصدق الداخلي لفقرات الفرع الرابع  :)11 -3(الجدول رقم 

معامل   الفقرة  الرقم
  اإلرتباط

القیمة 
  اإلحتمالیة

تتضمن القوائم المالیة التي تصدرها المؤسسة معلومات مالیة قابلة   01
  .لمماثلةللمقارنة سواء مع نتائج الفترات السابقة أو مع المؤسسات ا

0.693  0.000  

خاصیة قابلیة المقارنة للمعلومات المالیة المقدمة في القوائم المالیة تؤدي   02
  .إلى زیادة كفاءتها وفعالیتها في اتخاذ القرارات

0.806  0.000  

تتطلب المقارنة السلیمة للمعلومات المالیة استخدام طرق محاسبیة مالیة   03
  .الجة عملیاتهامتماثلة من جهة المؤسسات في مع

0.860  0.000  

 spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

مع المعدل  ثانيلمحور الامعامالت اإلرتباط بین فقرات الفرع الرابع من ) 11 -3(یبین الجدول رقم 
القیمة  حیث أن 0.05الكلي لفقراته والذي یبین أن معامالت اإلرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة 

  .مما یدل على أن فقرات الفرع صادقة لما وضعت لقیاسه 0.05اإلحتمالیة لكل الفقرات أقل من 
  جودة المعلومات المالیة: الثاني محورتساق البنائي لفروع الاال 

  )جودة المعلومات المالیة( الثاني محورتساق البنائي لفروع الاال  :)12 -3(الجدول رقم 
معامل   الفرع  الرقم

  تباطاإلر 
القیمة 
  اإلحتمالیة

  0.000  0.519  المالئمة  01
  0.000  0.917  الموثوقیة  02
  0.000  0.844  القابلیة للفهم  03
  0.001  0.599  القابلیة للمقارنة  04

 spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

الثاني مع  محوروع المعامالت اإلرتباط بین معدالت كل فرع من فر ) 12 -3(یبین الجدول رقم 
حیث أن القیمة  0.05والذي یبین أن معامالت اإلرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة  محورالمعدل الكلي لل
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الثاني صادقة لما وضعت  محورالمما یدل على أن فروع  0.05قل من اإلحتمالیة لمعدالت كل الفروع أ
  .لقیاسه

  اق البنائي لمحاور الدراسةستاال  -3
معامل اإلرتباط بین معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات  :)13 -3(ل رقم الجدو

  انیستباال
القیمة 
 اإلحتمالیة

معامل 
 اإلرتباط

 المحور العنوان

 األول اإلطار النظري للتدقیق الخارجي 0.982 0.000
 نيالثا جودة المعلومات المالیة 0.914 0.000

  spssلطالبتین باالعتماد على نتائج من إعداد ا :المصدر

المعدل یبین معامالت اإلرتباط بین معدل كل محور من محاور الدراسة مع ) 13 -3( الجدول رقم
حیث أن  ،0.05الذي یبین أن معامالت اإلرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة ان و یستبالكلي لفقرات اال

  .0.05القیمة اإلحتمالیة لكل فقرة أقل من 
  انیستبثباث فقرات اال: انیاث

أنظر الملحق (. نفسها بطریقة معامل ألفا كرونباخ محل الدراسةرینا خطوات الثباث على العینة قد أج
  )04رقم 

  )طریقة ألفا كرونباخ(معامل الثباث : )14 -3( الجدول رقم
 المحور العنوان ألفا كرونباخ معامل

 لاألو تدقیق الخارجياإلطار النظري لل 0.896
 نيالثا جودة المعلومات المالیة 0.893
  حاورممیع الج 0.935

  spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

 .انیستبأن معامالت الثبات مرتفعة مما طمأننا على إستخدام اال) 14 -3(قد بین الجدول رقم و 
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  ونتائج الدراسة تحلیل بیانات: المبحث الثاني
لمبحث عرضا لتحلیل البیانات والوقوف على متغیرات الدراسة، وخصائص العینة، یتضمن هذا ا

 .ان والتي یتم الوصول إلیها من خالل تحلیل فقراتهیواستعراض أبرز نتائج االستب
  البیانات الشخصیة لعینة الدراسة عرض :المطلب األول

علقة بالمتغیرات الشخصیة األول من االستبیان بیانات موضوعیة، نوعیة وكمیة مت قسمیتضمن ال
   )05الملحق رقم  أنظر( .اوظیفة، وسیتم التطرق لها وتحلیلهوال
  الجنس:أوال

 :الشكل الموالیینحیث الجنس وفق ما یوضحه الجدول و یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من 
 زیع أفراد العینة حسب الجنستو  :)01 -3(الشكل رقم             توزیع أفراد العینة حسب الجنس): 15 -3(الجدول رقم 

                      
  EXCELمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر                         spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

 26 معینة هي من الذكور حیث بلغ عددهالشكل أن النسبة العالیة من أفراد الحظ من الجدول و نال
  .%7.1بنسبة مقدارها  2في حین بلغ عدد اإلناث  ،%92.9ذكر أي ما یعادل 

   العمر:ثانیا
  :یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث السن وفق ما یوضحه الجدول والشكل الموالیین

  توزیع أفراد العینة حسب العمر :)02 -3(الشكل رقم            توزیع أفراد العینة حسب العمر :)16 -3(الجدول رقم 

           
 EXCELمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر                     spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

 النسبة المئویة  التكرارات  الجنس
 %92.9  26  ذكر

  %7.1  02  أنثى
 %100  28  المجموع

  النسبة المئویة  التكرارات  الفئة العمریة

 %14.3  4  سنة 35أقل من 

  %3.6  1  سنة 40إلى  35من 

  %14.3  4  سنة 45إلى  40من 

  %67.9  19  سنة 45أكبر من 

 %100  28  المجموع
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حیث  سنة 45أكبر من الشكل أعاله أن أغلب أفراد العینة هم من الفئة العمریة نالحظ من الجدول و 
 40والفئة العمریة من  سنة 35ا الفئة العمریة أقل من ثم تلیه ،%67.9بنسبة مقدارها فردا و  19عددهم  بلغ

ت في المرتبة األخیرة الفئة في حین جاء، %14.3بنسبة مقدارها و  أفراد 4والبالغ عددهم  سنة 45إلى 
  .%3.6بنسبة  فرد واحددر عددهم بسنة حیث ق 40إلى  35العمریة من 

   الوظیفة:ثالثا
  :اسة من حیث الوظیفة وفق ما یوضحه الجدول والشكل الموالیینیمكن توضیح خصائص عینة الدر 

  توزیع أفراد العینة حسب الوظیفة :)03 -3(الشكل رقم            توزیع أفراد العینة حسب الوظیفة :)17-3(الجدول رقم 

              
 EXCELمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر                   spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

حیث بلغ  حافظ الحساباتنالحظ من الجدول والشكل أعاله أن أغلب أفراد العینة هم من وظیفة م
 7عددهم  الخبیر المحاسبي بلغوظیفة  في حین أن ،%75سبة مقدارها وبن محافظ حسابات 21عددهم 

  .%25بنسبة مقدارها  خبراء
  عدد سنوات الخبرة المهنیة:رابعا

یمكن توضیح خصائص عینة الدراسة من حیث عدد سنوات الخبرة المهنیة وفق ما یوضحه الجدول 
  :والشكل الموالیین

 توزیع أفراد العینة حسب الخبرة  :)04 -3(الشكل رقم               سب الخبرةتوزیع أفراد العینة ح :)18-3(الجدول رقم 

    
  EXCELمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر                    spssن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج م :مصدرال

  النسبة المئویة  التكرارات  الوظیفة الحالیة

 %25  21  محافظ حسابات

  %7  7  خبیر محاسبي

 %100  28  المجموع

  النسبة المئویة  التكرارات  عدد سنوات الخبرة المهنیة

 %3.6  1  سنوات 5أقل من 

  %10.7  3  سنوات 10إلى  5من 

  %17.9  5  سنة 15إلى  10من 

  %67.9  19  سنة 15أكثر من 

  %100  28  المجموع
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 10إلى  سنة 15أكبر من هنیة أغلب أفراد العینة هم الخبرة الم نالشكل أعاله أنالحظ من الجدول و 
سنة البالغ  15إلى  10الخبرة المهنیة من  ثم تلیها ،%67.9بنسبة مقدارها فردا  19 همحیث بلغ عدد

أفراد بنسبة  3الغ عددهم سنوات الب 10إلى  5ثم تلیها الخبرة المهنیة من  ،%17.9أفراد بنسبة  5عددهم 
  .%3.6سنوات بنسبة  5قل من األ هي برة المهنیة األخیرةأما الخ، 10.7%مقدارها
  المؤهل العلمي :اخامس

اسة من حیث المؤهل العلمي وفق ما یوضحه الجدول والشكل یمكن توضیح خصائص عینة الدر 
  :الموالیین

        توزیع أفراد العینة حسب المؤهل  :)05 -3(الشكل رقم            توزیع أفراد العینة حسب المؤهل : )19 -3(الجدول رقم 
  العلمي                                                             العلمي

              
  EXCEL بتین باالعتماد على نتائجمن إعداد الطال :المصدر                       spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

لیسانس حیث بلغ  نالحظ من الجدول والشكل أعاله أن أغلب أفراد العینة هم فئة المؤهل العلمي
بنسبة أفراد  4ددهم البالغ ع أخرى ثم تلیها فئة المؤهل العلمي شهادة مهنیة ،%71.4بنسبة فردا  20عددهم 
ثم بعد ذلك تأتي فئة  ،%10.7بنسبة أفراد  3غ عددهم البال جستیرمي ماثم فئة المؤهل العل، 14.3%

، ن فئة المؤهل العلمي دكتوراه فال یوجد أي فردأ، في حین %3.6 بنسبة المؤهل العلمي ماستر بفرد واحد
من خالل تحلیل البیانات المتعلقة بالقسم األول من م عرضه حول خصائص عینة الدراسة و وكخالصة لما ت

اسة إتصفت بأن النسبة األكبر یمكن أن نستنتج بأن عینة الدر  ،یانات العامة لفئة البحثاصة بالبستبان الخاال
 سنة 15أكبر من وخبرة مهنیة  فظ حساباتوظیفة محا ذوسنة  45أكبر من من دوي الفئة العمریة  ،ذكور

ي شهادة ذو  كبیرةمن الفئة ال المحاسبیینمحافظي الحسابات والخبراء  ومؤهل علمي لیسانس أي أن أغلب
 .عالیةالخبرة اللیسانس و 
 

  النسبة المئویة  التكرارات  مؤهل العلميال
 %14.3  4  شهادة مهنیة أخرى

  %71.4  20  لیسانس
  %3.6  1  ماستر

  %10.7  3  ماجستیر
  %0.00  0  دكتوراه
  %100  28  المجموع
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    نتائج الدراسةتحلیل : المطلب الثاني
  :كمایلينتائج الدراسة سوف نقوم بتحلیل  من خالل هذا المطلب

  يعاختبار التوزیع الطبی: أوال
اختبار ( ریا للبیانات وسنستعرض اختباتشترط معظم االختبارات المعلمیة أن یكون التوزیع طبیع

، وهذا من )06أنظر الملحق رقم ( لمعرفة هل البیانات تتبع توزیعا طبیعیا أم ال )نوفسمر  –كولمجروف 
  :ما یليخالل 

  :نتائج اختبار التوزیع الطبیعي) 20 -3(یوضح الجدول رقم 
  اختبار التوزیع الطبیعي: )20 -3(الجدول رقم

  (sig)القیمة االحتمالیة  Zقیمة   المحاور
  0.141  0.144  جمیع محاور الدراسة

  spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

أن وهذا یدل على  0.05راسة أكبر من یتضح من الجدول أن القیمة االحتمالیة لمجموع محاور الد
  .البیانات تتبع التوزیع الطبیعي، حیث سیتم استخدام االختبارات المعلمیة

  انیاالستبفقرات تحلیل : ثانیا
تزید أو تنقص عن وهذا لمعرفة ما إذا كانت درجة الموافقة  ،Tم استخدام اختبارلتحلیل البیانات ت

المحسوبة ومقارنتها مع قیمة  tحیث سنقوم بدایة بتحدید المتوسط الحسابي للفقرة، ثم قیمة  الدرجة المتوسطة،
t  الجدولیة، إذا كانت قیمةt  المحسوبة أكبر من قیمةt نقبل   0.05غر من الجدولیة والقیمة االحتمالیة أص

ویتم تحدید المجال الذي . الفقرة، أما في حالة العكس فهذا یعني أن إجابات أفراد العینة تؤول نحو الرفض
لحسابي ینتمي إلى ینتمي إلیه المتوسط الحسابي لمعرفة درجة القبول أو الرفض، أما إذا كان المتوسط ا

أنظر الملحق ( .المحسوبة والقیمة االحتمالیة  tأساس قیمة ، فإن القرار النهائي یتم أخذه علىالمجال المتوسط
  .)07رقم 
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  للتدقیق الخارجياإلطار النظري : تحلیل فقرات المحور األول -1
  الخطوات التمهیدیة: األول فرعتحلیل فقرات ال -  أ

  ).التمهیدیةالخطوات ( تحلیل فقرات الفرع األول :)21 -3( الجدول رقم
الوسط   العبارة  الرقم

  سابي الح
اإلنحراف 
  المعیاري 

القیمة  tقیمة 
  اإلحتمالیة 

یتأكد المدقق الخارجي من صحة تعیینه قبل   01
البدء في أداء المهنة الموكلة إلیه بالرجوع 
إلى قرار الجمعیة العامة للمؤسسة الذي 

  .یثبت ذلك

4.6786  0.54796  16.209  0.000  

یتعرف المدقق الخارجي على نطاق عملیة   02
یق المطلوبة منه في المؤسسة عند التدق

  .بدایة مهمته

4.1786  0.77237  8.074  0.000  

یعطي المدقق الخارجي أهمیة لمواقع الغش   03
والتالعب التي أظهرها التعامل السابق مع 

  .المؤسسة المدقق فیها

3.7500  0.88715  4.473  0.000  

یقوم المدقق الخارجي بالحصول على   04
حول القطاع أو المعلومات التمهیدیة 

المجال الذي تنشط فیه المؤسسة وشكلها 
  .القانوني

4.3571  0.55872  12.853  0.000  

یقوم المدقق الخارجي بزیارات میدانیة   05
ة لمختلف فروع وأقسام المؤسسة، باإلضاف

سواء كان  إلى فحص النظام المحاسبي
  . دفتریا أو آلیا

4.2143  0.68622  9.363  0.000  
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ق الخارجي بمدقق المؤسسة یتصل المدق  06
السابق لالستفسار عن أي اعتراضات 
مهنیة حالت دون استمراره في تدقیق 

  .حسابات المؤسسة

3.4643  0.96156  2.555  0.017  

یطلع المدقق الخارجي على الحسابات   07
الختامیة للمؤسسة والقوائم المالیة لدورات 

  .سابقة

4.0714  0.71640  7.914  0.000  

دقق الخارجي باإلطالع على النظام یقوم الم  08
  .الضریبي الخاضعة له المؤسسة

4.2857  0.46004  14.789  0.000  

یحصل المدقق الخارجي على كشف بأسماء   09
  .العاملین في المؤسسة ومسؤولیة كل منهم

3.5000  1.03638  2.553  0.017  

یقوم المدقق الخارجي بتحدید وقت معیاري   10
  .ل خطوة أو إجراءیلتزم به لالنتهاء من ك

3.5000  0.88192  3.000  0.006  

رشاد   11 یقوم المدقق الخارجي بتعیین وإ
المساعدین واإلشراف علیهم وتحدید 
مسؤولیة كل منهم لكي ینجزوا المهام 

  .الموكلة لهم في الوقت المناسب

3.8214  0.86297  5.037  0.000  

یقوم المدقق الخارجي بالتحلیل الیومي ألداء   12
فرقته للتحقق من أن هذا األداء قد  أعضاء

  .حقق أهداف التدقیق الخارجي

3.6429  0.82616  4.117  0.000  

  spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

 [4.20-5] وهي تنتمي إلى المجال 4.6786يالمتوسط الحساب بلغت قیمة) 1(في الفقرة رقم  :الفقرة األولى
والقیمة اإلحتمالیة  2.0555ي التي تساو الجدولیة و  tوهي أكبر من قیمة  16.209ة المحسوب t وبلغت قیمة
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من صحة تعیینه قبل البدء في یتأكد المدقق الخارجي " مما یدل على أن 0.05هي أقل من و  0.000 تساوي
 ".أداء المهنة الموكلة إلیه بالرجوع إلى قرار الجمعیة العامة للمؤسسة الذي یثبت ذلك

-4.2[ وهي تنتمي إلى المجال 4.1786 المتوسط الحسابي بلغت قیمة) 2(في الفقرة رقم  :لثانیةالفقرة ا
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  8.074المحسوبة  tوبلغت قیمة  [3.40

اق عملیة على نطیتعرف المدقق الخارجي "مما یدل على أن  0.05وهي أقل من  0.000 اإلحتمالیة تساوي
  ".التدقیق المطلوبة منه في المؤسسة عند بدایة مهمته

 [3.40 وهي تنتمي إلى المجال 3.7500المتوسط الحسابي  بلغت قیمة) 3(في الفقرة رقم  :الفقرة الثالثة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي tوهي أكبر من قیمة  4.473المحسوبة t وبلغت قیمة  -4.2[

المدقق الخارجي یعطي أهمیة لمواقع الغش "مما یدل على أن  0.05وهي أقل من  0.000 ياإلحتمالیة تساو 
  ".والتالعب التي أظهرها التعامل السابق مع المؤسسة المدقق فیها

  [4.2 -5] وهي تنتمي إلى المجال 4.3571بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )4(في الفقرة رقم  :الفقرة الرابعة
والقیمة اإلحتمالیة  2.0555التي تساوي الجدولیة و  tوهي أكبر من قیمة  12.853بة المحسو  t بلغت قیمةو 

یقوم المدقق الخارجي بالحصول على المعلومات " مما یدل على أن 0.05هي أقل من و  0.000 تساوي
 ".التمهیدیة حول القطاع أو المجال الذي تنشط فیه المؤسسة وشكلها القانوني

 -5]وهي تنتمي إلى المجال 4.2143قیمة المتوسط الحسابي  بلغت )5(رة رقم في الفق :الفقرة الخامسة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  9.363المحسوبة  t بلغت قیمةو  [4.2

المدقق الخارجي یقوم بزیارات میدانیة  " مما یدل على أن 0.05وهي أقل من  0.000 اإلحتمالیة تساوي
  ".روع وأقسام المؤسسة، باإلضافة إلى فحص النظام المحاسبي المتبع سواء كان دفتریا أو آلیالمختلف ف

   -4.2[ وهي تنتمي إلى المجال 3.4643 بلغت قیمة المتوسط الحسابي )6(في الفقرة رقم  :الفقرة السادسة
والقیمة  2.0555التي تساوي الجدولیة و  tمن قیمة  رأكبوهي  2.555المحسوبة  t بلغت قیمةو [3.40 

بمدقق المؤسسة یتصل المدقق الخارجي  "همما یدل على أن 0.05من أقل هي و  0.017 اإلحتمالیة تساوي
   ".السابق لالستفسار عن أي اعتراضات مهنیة حالت دون استمراره في تدقیق حسابات المؤسسة

-4.2[ي تنتمي إلى المجال وه 4.0714بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )7(في الفقرة رقم  :الفقرة السابعة
والقیمة  2.0555التي تساوي الجدولیة و  tمن قیمة  أكبروهي  7.914المحسوبة  t بلغت قیمةو  [3.40

یطلع المدقق الخارجي على الحسابات " مما یدل على أن 0.05هي أقل من و  0.000 اإلحتمالیة تساوي
 ."الختامیة للمؤسسة والقوائم المالیة لدورات سابقة
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 [4.2 -5]وهي تنتمي إلى المجال  4.2857بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )8(رقم في الفقرة  :الثامنة الفقرة
والقیمة اإلحتمالیة  2.0555الجدولیة والتي تساوي   tوهي أكبر من قیمة 14.789المحسوبة   tبلغت قیمة و 

الع على النظام الضریبي باإلطیقوم المدقق الخارجي " مما یدل على أن 0.05وهي أقل من  0.000تساوي 
   ".الخاضعة له المؤسسة

-4.2[وهي تنتمي إلى المجال  3.5000 الحسابي بلغت قیمة المتوسط) 9(في الفقرة رقم  :الفقرة التاسعة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  2.553المحسوبة  tوبلغت قیمة  [3.40

یحصل المدقق الخارجي على كشف " همما یدل على أن 0.05من ل أقوهي  0.017اإلحتمالیة تساوي 
  ".بأسماء العاملین في المؤسسة ومسؤولیة كل منهم

-4.2[وهي تنتمي إلى المجال  3.5000بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 10(في الفقرة رقم  :الفقرة العاشرة
والقیمة  2.0555والتي تساوي  الجدولیة tوهي أكبر من قیمة  3.000المحسوبة  tوبلغت قیمة  [3.40

بتحدید وقت یقوم المدقق الخارجي  "مما یدل على أن  0.05وهي أقل من  0.006اإلحتمالیة تساوي 
  ".معیاري یلتزم به لإلنتهاء من كل خطوة أو إجراء

وهي تنتمي إلى المجال  3.8214بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 11(في الفقرة رقم  :الفقرة الحادیة عشر
 2.0555الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر قیمة من  5.037المحسوبة  tوبلغت قیمة  [3.40 -4.2[

بتعیین یقوم المدقق الخارجي " مما یدل على أن  0.05وهي أقل من  0.000والقیمة اإلحتمالیة تساوي 
رشاد المساعدین واإلشراف علیهم وتحدید مسؤولیة كل منهم لكي ینجزو المهام الموكلة لهم في الوقت  وإ

  ".المناسب
وهي تنتمي إلى المجال  3.6429بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 12(في الفقرة رقم  :الفقرة الثانیة عشر

 2.0555الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر قیمة من  4.117المحسوبة  tوبلغت قیمة  [3.40 -4.2[
بالتحلیل یقوم المدقق الخارجي "دل على أن مما ی 0.05وهي أقل من  0.000والقیمة اإلحتمالیة تساوي 

  ".الیومي ألداء أعضاء فرقته للتحقق من أن هذا األداء قد حقق أهداف التدقیق الخارجي
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 تقییم نظام الرقابة الداخلیة: الفرع الثاني لیل فقراتتح - ب
  ).تقییم نظام الرقابة الداخلیة( تحلیل فقرات الفرع الثاني :)22 -3(الجدول رقم 

المتوسط  الفقرة  لرقما
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعیاري

القیمة  tقیمة 
 اإلحتمالیة

یعمل المدقق الخارجي على فهم وتقییم   01
نظام الرقابة الداخلیة المتبع في المؤسسة 

  .محل التدقیق

4.0714  1.08623  5.219  0.000  

یقوم المدقق الخارجي بجمع اإلجراءات   02
رف على نظام المكتوبة وغیر المكتوبة للتع
  .الرقابة الداخلیة

4.2500  0.64550  10.247  0.000  

یعمل المدقق الخارجي على جمع المعطیات   03
والتأكد منها من خالل قیامه باختبارات 
  .الفهم والتطابق لهذه المعطیات واإلجراءات

3.8929  0.91649  5.155  0.000  

یقوم المدقق الخارجي بالتقییم األولي لنظام   04
ة الداخلیة باستخراجه مبدئیا لنقاط القوة الرقاب

  .والضعف

4.4286  0.57275  13.198  0.000  

یقوم المدقق الخارجي بتقییم نظام الرقابة   05
الداخلیة من أجل التحقق من مدى قوة أو 

  .ضعف هذا النظام في المؤسسة

4.2500  0.51819  12.764  0.000  

ة یقوم المدقق الخارجي باختبارات االستمراری 06
للتأكد من أن اإلجراءات التي راقبها هي 

  .إجراءات مطبقة باستمرار

3.9643  0.75620  8.855  0.000  
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یقدم المدقق حوصلة في وثیقة شاملة تمثل  07
تقریر حول الرقابة الداخلیة یقدمه لإلدارة مع 

  .توصیات لتحسین اإلجراءات

4.0000  1.12217  4.715  0.000  

ى عدة أسالیب یعتمد المدقق الخارجي عل 08
لتقییم نظام الرقابة الداخلیة من بینها قائمة 

االستبیان، خرائط التدقیق، الدراسة 
  .الوصفیة

3.9643  0.92224  5.533  0.000  

  spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

 -4.2[لى المجالوهي تنتمي إ 4.0714بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )1(في الفقرة رقم  :األولىالفقرة
والقیمة  2.0555التي تساوي الجدولیة و  tوهي أكبر من قیمة  5.219المحسوبة  t بلغت قیمةو  [3.40

على فهم وتقییم یعمل المدقق الخارجي " مما یدل على أن 0.05هي أقل من و  0.000 اإلحتمالیة تساوي
   ".نظام الرقابة الداخلیة المتبع في المؤسسة محل التدقیق

   [4.2 -5]وهي تنتمي إلى المجال  4.2500بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )2(في الفقرة رقم  :الثانیة الفقرة
والقیمة اإلحتمالیة  2.0555التي تساوي الجدولیة و  tوهي أكبر من قیمة   10.247المحسوبة  t بلغت قیمةو 

اإلجراءات المكتوبة وغیر  بجمعیقوم المدقق الخارجي " مما یدل على أن 0.05هي أقل من و  0.000 تساوي
  ".المكتوبة للتعرف على نظام الرقابة الداخلیة

 -4.2[وهي تنتمي إلى المجال 3.8929بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )3(في الفقرة رقم  :لثالثةاالفقرة 
والقیمة  2.0555التي تساوي الجدولیة و  tوهي أكبر من قیمة  5.155المحسوبة  t  بلغت قیمةو  [3.40

على جمع المعطیات  یعمل المدقق الخارجي"مما یدل على أن 0.05هي أقل من و  0.000 تمالیة تساوياإلح
   ".للتأكد منها من خالل قیامه باختبارات الفهم والتطابق لهذه المعطیات واإلجراءات

 [4.2 -5]تنتمي إلى المجال وهي  4.4286بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )4(في الفقرة رقم : الرابعة الفقرة
والقیمة اإلحتمالیة  2.0555التي تساوي الجدولیة و  tوهي أكبر من قیمة  13.198المحسوبة  t بلغت قیمة

یقوم المدقق الخارجي بالتقییم األولي لنظام الرقابة  "مما یدل على أن 0.05هي أقل من و  0.000 تساوي
   ".الداخلیة باستخراجه مبدئیا لنقاط القوة والضعف

 -4.2[وهي تنتمي إلى المجال 4.2500بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )5(في الفقرة رقم  :ةالخامس الفقرة
والقیمة  2.0555التي تساوي الجدولیة و  tوهي أكبر من قیمة  12.764المحسوبة  t بلغت قیمةو   [3.40
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م الرقابة بتقییم نظایقوم المدقق الخارجي  "مما یدل على أن 0.05هي أقل من و  0.000 اإلحتمالیة تساوي
  ".الداخلیة من أجل التحقق من مدى قوة أو ضعف هذا النظام في المؤسسة

-4.2[وهي تنتمي إلى المجال  3.9643بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )6(في الفقرة رقم  :الفقرم السادسة
 والقیمة 2.0555الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  8.855المحسوبة  t بلغت قیمةو  [3.40

یقوم المدقق الخارجي باختبارات  "مما یدل على أن 0.05وهي أقل من  0.000 اإلحتمالیة تساوي
  ".اإلستمراریة للتأكد من أن اإلجراءات التي راقبها هي إجراءات مطبقة باستمرار

 -4.2[وهي تنتمي إلى المجال 4.0000بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )7(في الفقرة رقم  :الفقرة السابعة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  4.715المحسوبة  t بلغت قیمةو  [3.40

حوصلة في وثیقة شاملة تمثل یقدم المدقق  "مما یدل على أن 0.05وهي أقل من  0.000 اإلحتمالیة تساوي
  ".تقریر حول الرقابة الداخلیة یقدمه لإلدارة مع توصیات لتحسین اإلجراءات

  -4.2[وهي تنتمي إلى المجال  3.9643بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )8(في الفقرة رقم  :الثامنة الفقرة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  5.533المحسوبة  t بلغت قیمةو  [3.40

یعتمد المدقق الخارجي على عدة أسالیب "مما یدل على أن 0.05وهي أقل من  0.000 اإلحتمالیة تساوي
  ".خرائط التدقیق، الدراسة الوصفیةلتقییم نظام الرقابة الداخلیة من بینها قائمة االستبیان، 

 جمع أدلة اإلثبات: تحلیل فقرات الفرع الثالث - ج
 )جمع أدلة اإلثبات(  تحلیل فقرات الفرع الثالث :)23 -3(الجدول رقم 

المتوسط  الفقرة  الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعیاري

القیمة  tقیمة 
 اإلحتمالیة

یقوم المدقق الخارجي بجمع أدلة اإلثبات   01
الكافیة من داخل وخارج المؤسسة للحكم على 

  .صحة أرصدة الحسابات

4.2857  0.71270  9.546  0.000  

یحرص المدقق الخارجي على أن تكون أدلة   02
  .اإلثبات مالئمة ألدائه مهمته

4.2500  0.75154  8.801  0.000  

كأدلة یستخدم المدقق الخارجي المستندات   03
صحة المعلومات المقدمة  لتأكد منلإثبات 

  .من طرف المؤسسة محل التدقیق

4.2143  0.62994  10.200  0.000  
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یقوم المدقق الخارجي بالجرد المادي لألصول   04
 ومقارنته مع ما هو موجود بالدفاتر

  .المحاسبیة

3.6071  1.37003  2.345  0.027  

یعتمد المدقق الخارجي على المصادقات   05
  .كدلیل إثبات من أجل أداء مهمته

3.2500  0.96705  1.368  0.183  

یعتبر الفحص التحلیلي من األسالیب التي   06
یمكن من خاللها الحصول على أدلة إثبات 
  .یعتمد علیها المدقق الخارجي في أداء مهمته

3.3214  0.94491  1.800  0.083  

یتأكد المدقق من صحة األرصدة من الناحیة   07
المحاسبیة الحتمال وقوع أخطاء أو تالعبات 

  .في العملیات الحسابیة الخاصة بالمؤسسة

4.1429  0.70523  8.575  0.000  

یعتمد المدقق الخارجي على مدى كفاءة نظام   08
الرقابة الداخلیة كدلیل إثبات على انتظام 

  .القوائم المالیة

3.8571  0.93152  4.869  0.000  

للمدقق حق اإلطالع على أیة وثائق   09
یضاحات وطلب استفسارات شفویة أو  وإ

مكتوبة من المؤسسة أو من األطراف التي 
  . تتعامل معها

4.5000  0.50918  15.588  0.000  

المدقق الخارجي مسؤول عن اكتشاف الغش   10
واألخطاء في الدفاتر والسجالت المحاسبیة 

  .تقصیر أو إهمال ینسب إلیه وأي

3.1429  1.43280  0.528  0.602  

  spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

 [4.2 -5]  وهي تنتمي إلى المجال 4.2857بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )1(في الفقرة رقم  :األولىلفقرةا
والقیمة اإلحتمالیة  2.0555التي تساوي یة و الجدول tوهي أكبر من قیمة  9.546المحسوبة  t بلغت قیمةو 
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بجمع أدلة اإلثبات الكافیة من یقوم المدقق الخارجي " مما یدل على أن 0.05هي أقل من و  0.000 تساوي
   ".المؤسسة للحكم على صحة أرصدة الحسابات داخل وخارج

 [4.2 -5]  نتمي إلى المجالوهي ت 4.2500بلغت قیمة المتوسط الحسابي )2(في الفقرة رقم  :الثانیة الفقرة
والقیمة اإلحتمالیة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  8.801 المحسوبة t بلغت قیمةو 

على أن تكون أدلة اإلثبات یحرص المدقق الخارجي "مما یدل على أن  0.05وهي أقل من  0.000 تساوي
  ".مالئمة ألداء مهمته

 -5] وهي تنتمي إلى المجال 4.2143بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )3(رقم  في الفقرة :الثالثة الفقرة 
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  10.200 المحسوبة t بلغت قیمةو  [4.2

المستندات كأدلة یستخدم المدقق الخارجي "مما یدل على أن  0.05وهي أقل من  0.000 اإلحتمالیة تساوي
  ".لتأكد من صحة المعلومات المقدمة من طرف المؤسسة محل التدقیقلإثبات 
   -4.2[وهي تنتمي إلى المجال 3.6071بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 4(في الفقرة رقم  :الرابعة الفقرة

والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tوهي أكبر من قیمة  2.345 المحسوبة t بلغت قیمةو  [3.40
بالجرد المادي یقوم المدقق الخارجي  "مما یدل على أن  0.05وهي أقل من  0.027 ساوياإلحتمالیة ت

  ".لألصول ومقارنته مع ما هو موجود بالدفاتر المحاسبیة
 -3.40[وهي تنتمي إلى المجال 3.2500بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )5(في الفقرة رقم  :الخامسة الفقرة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أقلوهي  1.368 المحسوبة t بلغت قیمةو  [2.6

یعتمد المدقق الخارجي على ال "مما یدل على أن  0.05من  أكبروهي  0.183 اإلحتمالیة تساوي
  ".المصادقات كدلیل إثبات من أجل أداء مهمته

 -3.40[ي إلى المجالوهي تنتم 3.3214بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )6(في الفقرة رقم  :الفقرة السادسة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  قلأوهي  1.800 المحسوبة t بلغت قیمةو  [2.6

یعتبر الفحص التحلیلي من بین ال "مما یدل على أن  0.05من  أكبروهي  0.083 اإلحتمالیة تساوي
  ".المدقق الخارجي في أداء مهمتةاألسالیب التي یمكن من خاللها الحصول على أدلة إثبات یعتمد علیها 

     -4.2[وهي تنتمي إلى المجال 4.1429بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )7(في الفقرة رقم  :الفقرة السابعة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  8.575 المحسوبة t بلغت قیمةو  [3.40

من صحة األرصدة  الخاجي المدققیتأكد "مما یدل على أن  0.05من  أقلوهي  0.000 اإلحتمالیة تساوي
  ".من الناحیة المحاسبیة الحتمال وقوع أخطاء أو تالعبات في العملیات الحسابیة الخاصة بالمؤسسة
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   -4.2[وهي تنتمي إلى المجال 3.8571بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )8(في الفقرة رقم : الفقرة الثامنة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  4.869 لمحسوبةا t بلغت قیمةو  [3.40

من صحة األرصدة المدقق الخارجي یتأكد "مما یدل على أن  0.05من  أقلوهي  0.000 اإلحتمالیة تساوي
  ".من الناحیة المحاسبیة الحتمال وقوع أخطاء أو تالعبات في العملیات الحسابیة الخاصة بالمؤسسة

 -5]  وهي تنتمي إلى المجال 4.5000 بلغت قیمة المتوسط الحسابي )9(في الفقرة رقم : التاسعة الفقرة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  15.588 المحسوبة t بلغت قیمةو  [4.2

على أیة  حق اإلطالع الخارجي للمدقق"مما یدل على أن  0.05من  أقلوهي  0.000 اإلحتمالیة تساوي
یضاحات وطلب استفسارات شفویة أو مكتوبة من المؤسسة أو من أطراف التي تتعامل معها   ".وثائق وإ

 -3.40[وهي تنتمي إلى المجال 3.1429بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )10(في الفقرة رقم  :الفقرة العاشرة
والقیمة  2.0555تساوي  الجدولیة والتي tمن قیمة  أقلوهي  0.528 المحسوبة t بلغت قیمة [2.6

المدقق الخارجي لیس مسؤوال عن "مما یدل على أن  0.05من  أكبروهي  0.602 اإلحتمالیة تساوي
  ".إكتشاف الغش والخطأ في الدفاتر والسجالت المحاسبیة وأي تقصیر أو إهمال ال ینسب إلیه

  إعداد التقریر: تحلیل فقرات الفرع الرابع  - د
  )إعداد التقریر( فقرات الفرع الرابع تحلیل ):24 -3(الجدول رقم 

المتوسط  الفقرة  الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعیاري

القیمة  tقیمة 
 اإلحتمالیة

01  
  

یستند رأي المدقق الخارجي على أسس 
ومبادئ توصله إلى إبداء رأیه حول مصداقیة 

البیانات المالیة وتمثیلها للمركز المالي 
  .الحقیقي للمؤسسة

4.1429  0.84828  7.129  0.000  

یقوم المدقق الخارجي باإلشارة في تقریره إلى    02
مدى توافق القوائم المالیة مع المبادئ 

  .المحاسبیة للنظام المحاسبي المالي

4.3571  0.55872  12.853  0.000  

یقوم المدقق الخارجي باإلشارة في تقریره إلى   03
الظروف التي لم یراعى فیها الثبات والتجانس 

  .یق المبادئ المحاسبیةفي تطب

3.4643  1.07090  2.294  0.030  
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یشیر المدقق الخارجي في تقریره إلى كفایة   04
  .اإلفصاح في القوائم المالیة للمؤسسة

3.7143  0.85449  4.423  0.000  

یحرص المدقق الخارجي على أن تكون   05
  .صیاغة تقریره بعبارات مختصرة وشاملة

3.5357  1.29048  2.197  0.037  

یقوم المدقق الخارجي بإعداد تقریره بعد إقفال   06
  .المؤسسة لحساباتها الختامیة

4.2500  0.92796  7.128  0.000  

إصدار المدقق لرأي نظیف ال یكفي لطمأنة   07
مستخدمي المعلومات المالیة واألطراف ذات 

  .المصلحة

4.4286  0.87891  3.440  0.002  

لقوائم امتناع المدقق عن إبداء الرأي في ا  08
المالیة یعتبر تشكیكا في مصداقیة المعلومات 

  .المالیة المفصح عنها من طرف المؤسسة

3.5000  1.17063  2.260  0.032  

  spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

   -4.2[وهي تنتمي إلى المجال 4.1429بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 1(في الفقرة رقم  :األولى الفقرة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  7.129 المحسوبة t بلغت قیمةو  [3.40

یستند رأي المدقق الخارجي على أسس  " همما یدل على أن 0.05من  أقل وهي 0.000 اإلحتمالیة تساوي
  ".لمالي الحقیقي للمؤسسةومبادئ توصله إلى إبداء رأیه حول مصداقیة البیانات المالیة وتمثیلها للمركز ا

 [4.2 -5] وهي تنتمي إلى المجال 4.3571بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )2(في الفقرة رقم  :الثانیة الفقرة
والقیمة اإلحتمالیة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  12.853 المحسوبة t بلغت قیمةو 

باإلشارة في تقریره إلى مدى یقوم  الخارجي المدقق"أنمما یدل على  0.05من  قلأوهي  0.000 تساوي
   ".توافق القوائم المالیة مع المبادئ المحاسبیة للنظام المحاسبي المالي

   -4.2[وهي تنتمي إلى المجال 3.4653بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 3(في الفقرة رقم  :الثالثة الفقرة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  2.294 المحسوبة t بلغت قیمةو  [3.40

باإلشارة في تقریره یقوم المدقق الخارجي " مما یدل على أن 0.05من  قلأوهي  0.030 اإلحتمالیة تساوي
  ".إلى الظروف التي لم یراعى فیها الثبات والتجانس في تطبیق المبادئ المحاسبیة
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   -4.2[وهي تنتمي إلى المجال 3.7143یمة المتوسط الحسابي بلغت ق) 4(في الفقرة رقم  :الفقرة الرابعة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  4.423 المحسوبة t بلغت قیمةو  [3.40

في تقریره إلى كفایة یشیر المدقق الخارجي " مما یدل على أن 0.05من  قلأوهي  0.000 اإلحتمالیة تساوي
  ".م المالیة للمؤسسةاإلفصاح في القوائ

   -4.2[وهي تنتمي إلى المجال 3.5357بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 5(في الفقرة رقم  :الفقرة الخامسة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  2.197 المحسوبة t بلغت قیمةو  [3.40

على أن تكون یحرص المدقق الخارجي " نمما یدل على أ 0.05من  قلأوهي  0.037 اإلحتمالیة تساوي
  ".صیاغة تقریره بعبارات مختصرة وشاملة

 -5]وهي تنتمي إلى المجال 4.2500بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 6(في الفقرة رقم  :الفقرة السادسة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  7.128 المحسوبة t بلغت قیمةو  [4.2
المدقق الخارجي بإعداد تقریره بعد یقوم " مما یدل على أن 0.05من  قلأوهي  0.000 مالیة تساوياإلحت

  ".إقفال المؤسسة لحساباتها الختامیة
   -5]وهي تنتمي إلى المجال 4.4286بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 7(في الفقرة رقم  :الفقرة السابعة

والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  3.440 المحسوبة t قیمة بلغت [4.2
لرأي نظیف ال  الخارجي إصدار المدقق" مما یدل على أن 0.05من  قلأوهي  0.002 اإلحتمالیة تساوي

  ".یكفي لطمأنة مستخدمي المعلومات المالیة واألطراف ذات المصلحة
   -4.2[وهي تنتمي إلى المجال 3.5000 بلغت قیمة المتوسط الحسابي) 8(في الفقرة رقم  :الفقرة الثامنة

والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  2.260 المحسوبة t بلغت قیمةو  [3.40
امتناع المدقق عن إبداء الرأي في القوائم "مما یدل على أن 0.05من  قلأوهي  0.032 اإلحتمالیة تساوي

  ".ومات المالیة المفصح عنها من طرف المؤسسةالمالیة یعتبر تشكیكا في مصداقیة المعل
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  جودة المعلومات المالیة:  الثاني محورالتحلیل فقرات  -2
  المالئمة: تحلیل فقرات الفرع األول - أ

  )المالئمة(تحلیل فقرات الفرع األول  :)25 -3(الجدول رقم 
القیمة 
  اإلحتملیة

اإلنحراف  tقیمة 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم الفقرة

تتسم المعلومات المالیة التي تقدمها المؤسسة  3.7500 0.84437 4.700 0.000
إلى األطراف المستفیدة بالبساطة والوضوح في 

  .العرض للمساعدة في اتخاذ القرارات المالیة

01  
 

یتم تقدیم المعلومات المالیة للمستخدمین في  3.7500 1.04083 3.813 0.001
  .الوقت المناسب

02 

تساعد المعلومات المالیة المالئمة متخذي  4.1429 0.70523 8.575 0.000
القرارات في تقییم نتائج هذه القرارات التي 

  .اتخذت بناءا على توقعاتهم السابقة

03 

یتم اإلعتماد على مخرجات نظام المعلومات  3.7857 0.99934 2.837 0.009
المالي كأساس للتنبؤ بالمركز المالي واألداء 

  . ستقبلي للمؤسسةالم

04 

  spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

   -4.2[وهي تنتمي إلى المجال 3.7500بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 1(في الفقرة رقم  :الفقرة األولى
 والقیمة 2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  4.7000 المحسوبة t بلغت قیمةو  [3.40

تتسم المعلومات المالیة التي تقدمها " مما یدل على أن 0.05من  قلأوهي  0.000 اإلحتمالیة تساوي
   ".المؤسسة إلى األطراف المعنیة بالبساطة والوضوح في العرض للمساعدة في اتخاذ القرارات المالیة

   -4.2[تمي إلى المجالوهي تن 3.7500بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 2(في الفقرة رقم  :الفقرة الثانیة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  3.813 المحسوبة t بلغت قیمةو  [3.40

المعلومات المالیة للمستخدمین  میتم تقدی"  مما یدل على أن 0.05من  قلأوهي  0.001 اإلحتمالیة تساوي
  ".في الوقت المناسب
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   -4.2[وهي تنتمي إلى المجال 4.1429بلغت قیمة المتوسط الحسابي  )3(الفقرة رقم  :الفقرة الثالثة 
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  8.575 المحسوبة t بلغت قیمةو  [3.40

متخذي تساعد المعلومات المالیة المالئمة " مما یدل على أن 0.05من  قلأوهي  0.000 اإلحتمالیة تساوي
  ".نتائج هذه القرارات التي أتخذت بناءا على توقعاتهم السابقةتقییم  القرارات في

   -4.2[وهي تنتمي إلى المجال 3.7857بلغت قیمة المتوسط الحسابي ) 4(في الفقرة رقم  :الفقرة الرابعة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  2.837 المحسوبة t بلغت قیمةو  [3.40
یتم اإلعتماد على مخرجات نظام " همما یدل على أن 0.05من  قلأوهي  0.009 الیة تساوياإلحتم

 ".المعلومات المالي كأساس للتنبؤ بالمركز المالي واألداء المستقبلي للمؤسسة
 الموثوقیة :تحلیل فقرات الفرع الثاني -ب

 )الموثوقیة( تحلیل فقرات الفرع الثاني: )26 -3(الجدول رقم 
المتوسط  فقرةال  الرقم

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعیاري

القیمة  tقیمة 
 اإلحتمالیة

المعلومات المالیة المقدمة من طرف   01
  .المؤسسة تكون خالیة من التحیز واألخطاء

3.7857  0.91721  4.533  0.000  

المعلومات المالیة المقدمة في القوائم المالیة   02
  . تعبر بصدق عن الوضعیة المالیة للمؤسسة

4.0000  0.90267  5.862  0.000  

المعلومات المالیة الموثوقة والجیدة تساعد   03
مستخدمیها على اتخاذ قرارات صحیحة 

  .والتنبؤ بالنتائج المستقبلیة بدقة

4.3571  0.62148  11.555  0.000  

  spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

     -4.2[وهي تنتمي إلى المجال 3.7857قیمة المتوسط الحسابي  بلغت) 1(في الفقرة رقم  :األولى الفقرة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  4.533 المحسوبة t بلغت قیمةو  [3.40

المعلومات المالیة المقدمة من طرف " مما یدل على أن 0.05من  قلأوهي  0.000 اإلحتمالیة تساوي
  ".ن التحیز واألخطاءالمؤسسة تكون خالیة م
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     -4.2[وهي تنتمي إلى المجال 4.0000المتوسط الحسابي  بلغت قیمة) 2(في الفقرة رقم  :الثانیة الفقرة 
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  5.862 المحسوبة t بلغت قیمةو  [3.40

المعلومات المالیة المقدمة في القوائم " ى أنمما یدل عل 0.05من  قلأوهي  0.000 اإلحتمالیة تساوي
  ".المالیة تعبر بصدق عن الوضعیة المالیة للمؤسسة

 [4.2 -5]  وهي تنتمي إلى المجال 4.3571المتوسط الحسابي بلغت قیمة) 3(في الفقرة رقم  :الثالثة الفقرة
والقیمة اإلحتمالیة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  11.555 المحسوبة t قیمة بلغتو 

المعلومات المالیة الموثوقة والجیدة تساعد مستخدمیها " مما یدل على أن 0.05من  قلأوهي  0.000 تساوي
 ".على اتخاذ قرارات صحیحة والتنبؤ بالنتائج المستقبلیة بدقة

 .القابلیة للفهم:تحلیل فقرات الفرع الثالث -  ج
 )القابلیة للفهم(  ع الثالثتحلیل فقرات الفر  :)27 -3(رقم الجدول 

المتوسط  الفقرة  الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعیاري

القیمة  tقیمة 
 اإلحتمالیة

تكون المعلومات المالیة ذات فائدة   01
للمؤسسة كلما كانت على درجة عالیة من 

  .الفهم

4.3571  0.78004  9.206  0.000  

تتمیز المعلومات المالیة التي تقدمها   02
القوائم المالیة بالوضوح  المؤسسة في

  .وسهولة الفهم

3.8571  0.84828  5.347  0.000  

بالقوائم المالیة تعتبر المعلومات المالیة   03
قابلة للفهم عند دراستها بقدر معقول من 

   .العنایة واالبتعاد عن المسائل المعقدة

3.6071  0.62889  5.109  0.000  

وائم تكون المعلومات المالیة الواردة في الق  04
المالیة قابلة للفهم عندما یكون لدى 

مستخدمیها معرفة كافیة باألنشطة المالیة 
  .واالقتصادیة للمؤسسة

3.8571  0.75593  6.000  0.000  

  spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر
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 [4.2 -5] المجالتنتمي إلى  4.3571المتوسط الحسابي  بلغت قیمة) 1(في الفقرة رقم  :األولى الفقرة
والقیمة اإلحتمالیة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  9.206 المحسوبة t بلغت قیمةو 

ذات فائدة للمؤسسة كلما تكون مات المالیة المعلو " مما یدل على أن 0.05من  قلأوهي  0.000 تساوي
  ".كانت على درجة عالیة من الفهم

     -4.2[وهي تنتمي إلى المجال 3.8571المتوسط الحسابي  بلغت قیمة) 2(رقم  في الفقرة :الفقرة الثانیة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  5.347 المحسوبة t بلغت قیمةو  [3.40

تتمیز المعلومات المالیة التي تقدمها "مما یدل على أن 0.05من  قلأوهي  0.000 اإلحتمالیة تساوي
   ".سة في القوائم المالیة بالوضوح وسهولة الفهمالمؤس

     -4.2[وهي تنتمي إلى المجال 3.6071المتوسط الحسابي  بلغت قیمة) 3(في الفقرة رقم  :الفقرة الثالثة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  5.109 المحسوبة t بلغت قیمةو  [3.40

تعتبر  بالقوائم المالیة المعلومات المالیة" مما یدل على أن 0.05من  قلأهي و  0.000 اإلحتمالیة تساوي
   ".المعقدةقابلة للفهم عند دراستها بقدر معقول من العنایة واالبتعاد عن المسائل 

     -4.2[وهي تنتمي إلى المجال 3.8571المتوسط الحسابي  بلغت قیمة) 4(في الفقرة رقم  :الفقرة الرابعة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  6.000 المحسوبة t غت قیمةبلو  [3.40

المعلومات المالیة الواردة في القوائم المالیة " مما یدل على أن 0.05من  قلأوهي  0.000 اإلحتمالیة تساوي
   ".تصادیة للمؤسسةلیة واالققابلة للفهم عندما یكون لدى مستخدمیها معرفة كافیة باألنشطة الماتكون 

 القابلیة للمقارنة: تحلیل فقرات الفرع الرابع -د
   )القابلیة للمقارنة(الرابع تحلیل فقرات الفرع : )28 -3(الجدول رقم 

المتوسط  الفقرة  الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعیاري

القیمة  tقیمة 
 اإلحتمالیة

تتضمن القوائم المالیة التي تصدرها المؤسسة   01
مالیة قابلة للمقارنة سواء مع نتائج  معلومات

  .الفترات السابقة أو مع المؤسسات المماثلة

4.0714  0.60422  9.383  0.000  

خاصیة قابلیة المقارنة للمعلومات المالیة   02
المقدمة في القوائم المالیة تؤدي إلى زیادة 

  .كفاءتها وفعالیتها في اتخاذ القرارات

3.9286  0.46576  10.550  0.000  
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تتطلب المقارنة السلیمة للمعلومات المالیة   03
استخدام طرق محاسبیة مالیة متماثلة من جهة 

  .المؤسسات في معالجة عملیاتها

3.8571  0.65060  6.971  0.000  

  spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

     -4.2[وهي تنتمي إلى المجال 4.0714المتوسط الحسابي  بلغت قیمة) 1(في الفقرة رقم  :األولى الفقرة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  9.383 المحسوبة t بلغت قیمةو  [3.40

القوائم المالیة التي تصدرها المؤسسة " مما یدل على أن 0.05من  قلأوهي  0.000 اإلحتمالیة تساوي
  ".نتائج الفترات السابقة أو مع المؤسسات المماثلة معلومات مالیة قابلة للمقارنة سواء معتتضمن 

     -4.2[وهي تنتمي إلى المجال 3.9286المتوسط الحسابي  بلغت قیمة) 2(في الفقرة رقم  :الثانیة الفقرة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  10.550 المحسوبة t بلغت قیمةو  [3.40

خاصیة قابلیة المقارنة للمعلومات المالیة " مما یدل على أن 0.05من  قلأوهي  0.000 اإلحتمالیة تساوي
  ".المقدمة في القوائم المالیة تؤدي إلى زیادة كفائتها وفعالیتها في اتخاذ القرارات

     -4.2[وهي تنتمي إلى المجال 3.8572المتوسط الحسابي  بلغت قیمة) 3(في الفقرة رقم  :الثالثة الفقرة
والقیمة  2.0555الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  6.971 المحسوبة t بلغت قیمةو  [3.40

تتطلب المقارنة السلیمة للمعلومات المالیة " مما یدل على أن 0.05من  قلأوهي  0.000 اإلحتمالیة تساوي
   ".استخدام طرق محاسبیة ومالیة من جهة المؤسسات في معالجة عملیاتها

  وتحلیل الفروقفرضیات الاختبار : الثالمبحث الث
، ولربط إجابات األفراد للعینة الواحدة Tم ختبار الفرضیات یتعین علینا إستخداامن أجل القیام ب

  .ANOVAختبار ابخصائصهم إرتأینا ضرورة القیام ب
  ختبار الفرضیاتا: المطلب األول

 :ياألثر على النحو التالات سیتم دراسة اختبار الفرضیات وفرضی
   بیان قاعدة القرار: أوال

وهذا ، )08أنظر الملحق رقم ( )T_test( للعینة الواحدةT نقوم باختبار الفرضیات باستعمال اختبار
  :باالعتماد على قاعدة القرار التالیة

 H0)( وبالتالي الفرضیة البدیلة )(H1 الجدولیة نقبل الفرضیة tالمحسوبة أكبر من قیمة  tإذا كانت قیمة   - 1

 ؛ضةمرفو 
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 ؛H0)( البدیلة ونقبل الفرضیة) (H1الجدولیة نرفض الفرضیة  tالمحسوبة أصغرمن  tإذا كانت   - 2
 )sig( للعینة الواحدة أصغر من مستوى الداللة Tالناتجة عن اختبار )sig( إذا كانت القیمة االحتمالیة  - 3

 ؛)(H1 نقبل الفرضیة) 0.05(المعتمد 
 )0.05(للعینة أكبر من مستوى الداللة المعتمد  Tاتج عن اختبارالن )sig( القیمة االحتمالیة إذا كانت  - 4

 ).(H1نرفض الفرضیة 
 اختبار الفرضیات: ثانیا

المدققون الخارجیون على مستوى والیتي جیجل ومیلة یقومون بعملیة  :اختبار الفرضیة األولى -1
   . التدقیق وفقا إلجراءات التدقیق المقبولة قبوال عاما

H0: بعملیة التدقیق وفقا إلجراءات  بالقیام غیر ملتزمین ومیلة جیجل يتوالی على مستوى خاجیونال مدققونال
  .التدقیق المقبولة قبوال عاما

H1:  جراءات إل القیام بعملیة التدقیق وفقاملتزمون ب ومیلة جیجل تيوالیعلى مستوى المدققون الخارجیون
  .التدقیق المقبولة قبوال عاما

للعینة الواحدة الختبار الفرضیة األولى والمتعلقة بالمحور  Tنتائج اختباري یوضح الجدول الموال
 .انیاألول من االستب

  الختبار الفرضیة األولى T_test نتائج اختبار ):29 -3(الجدول رقم 

  الجدولیة tة مقی  المحسوبة tقیمة  الفرضیة
القیمة 

  (sig-t)االحتمالیة
  القرار

H1  11.937  2.0555  0.000  قبول  
 α  DF=N-1 = 0.05 :درجة المعنویة المعتمدة

  spssباالعتماد على نتائج  من إعداد الطالبتین :المصدر

الجدولیة والتي  tوهي أكبر من قیمة  11.937المحسوبة تساوي t  نالحظ من الجدول أعاله أن قیمة
قاعدة القرار فإننا ، وتبعا ل0.05وهي أقل من  0.000، كما أن القیمة االحتمالیة تساوي 2.0555تساوي 

جراءات إل بالقیام بعملیة التدقیق وفقا ملتزمون ومیلة جیجل تيوالیعلى مستوى " :أي أن، H1 نقبل الفرضیة
  ".التدقیق المقبولة قبوال عاما

المعلومات المالیة للمؤسسات االقتصادیة على مستوى والیتي جیجل ومیلة : الثانیة ختبار الفرضیةا -2
  .ص النوعیة لجودة المعلومات المالیةتتوفر على الخصائ

H0:  المعلومات المالیة للمؤسسات االقتصادیة على مستوى والیتي جیجل ومیلة ال تتوفر على الخصائص
  .النوعیة لجودة المعلومات المالیة
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H1: صــــتي جیجل ومیلة تتوفر على الخصائــــالمعلومات المالیة للمؤسسات االقتصادیة على مستوى والی 
  .لجودة المعلومات المالیة لنوعیةا

 الثاني والمتعلقة بالمحورالثانیة الختبار الفرضیة للعینة الواحدة  Tنتائج اختباریوضح الجدول الموالي 
    :انیمن االستب

  الثانیةالختبار الفرضیة  T_test رنتائج اختبا ):30 -3(الجدول رقم 

  الجدولیة tة مقی  المحسوبة tقیمة  الفرضیة
القیمة 

  (sig-t)الحتمالیةا
  القرار

H1  9.574  2.0555  0.000  قبول  
 α  DF=N-1 = 0.05 :درجة المعنویة المعتمدة

   spssمن إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج  :المصدر

 الجدولیة والتي tوهي أكبر من قیمة  9.574المحسوبة تساوي t  نالحظ من الجدول أعاله أن قیمة
 ، وتبعا لقاعدة القرار فإننا0.05وهي أقل من  0.000یمة االحتمالیة تساوي ، كما أن الق2.0555تساوي 

المعلومات المالیة للمؤسسات االقتصادیة على مستوى والیتي جیجل ومیلة تتوفر  ":، أي أنH1نقبل الفرضیة
  ".مالیةلعلى الخصائص النوعیة لجودة المعلومات ا

  :التالیةوتنقسم الفرضیة الثانیة إلى الفرضیات الجزئیة 
المعلومات المالیة للمؤسسات االقتصادیة على مستوى والیتي جیجل  :األولىختبار الفرضیة الجزئیة ا  -  أ

   .ومیلة تتوفر على خاصیة المالئمة
H0: تتوفر على خاصیة  ال المعلومات المالیة للمؤسسات االقتصادیة على مستوى والیتي جیجل ومیلة

  .المالئمة
H1: لمؤسسات االقتصادیة على مستوى والیتي جیجل ومیلة تتوفر على خاصیة المالئمةالمعلومات المالیة ل.  

للعینة الواحدة الختبار الفرضیة الجزئیة األولى والمتعلقة  Tنتائج اختباریوضح الجدول الموالي 
  :انیمن االستب الثانيبالمحور 

  ولىاأل الختبار الفرضیة الجزئیة  T_test نتائج اختبار ):31 -3(الجدول رقم 

  الجدولیة tة مقی  المحسوبة tقیمة  الفرضیة
القیمة 

  (sig-t)االحتمالیة
  القرار

H1  6.339    2.0555  0.000  قبول  
 α  DF=N-1 = 0.05 :درجة المعنویة المعتمدة

   spssباالعتماد على نتائج  تینمن إعداد الطالب :المصدر
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الجدولیة والتي  tهي أكبر من قیمة و  6.339المحسوبة تساويt  نالحظ من الجدول أعاله أن قیمة
، وتبعا لقاعدة القرار فإننا 0.05وهي أقل من  0.000، كما أن القیمة االحتمالیة تساوي 2.0555تساوي 

المعلومات المالیة للمؤسسة االقتصادیة على مستوى والیتي جیجل ومیلة تتوفر " :، أي أنH1نقبل الفرضیة
   ."على خاصیة المالئمة

المعلومات المالیة للمؤسسة االقتصادیة على مستوى والیتي جیجل  :الثانیة الجزئیة یةاختبار الفرض - ب
   .ومیلة تتوفر على خاصیة الموثوقیة

H0: تتوفر على خاصیة  ال المعلومات المالیة للمؤسسة االقتصادیة على مستوى والیتي جیجل ومیلة
  .الموثوقیة

H1 : ى مستوى والیتي جیجل ومیلة تتوفر على خاصیة الموثوقیةالمعلومات المالیة للمؤسسة االقتصادیة عل.  
والمتعلقة  ثانیةللعینة الواحدة الختبار الفرضیة الجزئیة ال T نتائج اختباریوضح الجدول الموالي 

   :انیمن االستب ثانيبالمحور ال
  الثانیة الجزئیة الختبار الفرضیة T_test نتائج اختبار ):32 -3(الجدول رقم 

  الجدولیة tة مقی  المحسوبة tیمةق  الفرضیة
القیمة 

  (sig-t)االحتمالیة
  القرار

H1  8.114  2.0555  0.000  قبول  
 α  DF=N-1 =  0.05 :درجة المعنویة المعتمدة

   spss من إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج :المصدر

الجدولیة والتي  tوهي أكبر من قیمة  8.114المحسوبة تساوي t  نالحظ من الجدول أعاله أن قیمة
، وتبعا لقاعدة القرار فإننا 0.05وهي أقل من  0.000، كما أن القیمة االحتمالیة تساوي 2.0555تساوي 

المعلومات المالیة للمؤسسة االقتصادیة على مستوى والیتي جیجل ومیلة تتوفر  " :أي أن ، H1نقبل الفرضیة
  ."على خاصیة الموثوقیة

المعلومات المالیة للمؤسسة االقتصادیة على مستوى والیتي جیجل : ثالثةال الجزئیة اختبار الفرضیة - ج
  .ومیلة تتوفر على خاصیة القابلیة للفهم

H0:  قابلیة تتوفر على خاصیة الال المعلومات المالیة للمؤسسة االقتصادیة على مستوى والیتي جیجل ومیلة
  .للفهم
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H1: قابلیة تتوفر على خاصیة ال وى والیتي جیجل ومیلةالمعلومات المالیة للمؤسسة االقتصادیة على مست
 .للفهم

والمتعلقة  ثالثةالختبار الفرضیة الجزئیة الللعینة الواحدة  T نتائج اختباریوضح الجدول الموالي 
   :انیمن االستب ثانيبالمحور ال

  الثالثة الجزئیة الختبار الفرضیة T_test نتائج اختبار ):33 -3(الجدول رقم 

  الجدولیة tة مقی  المحسوبة tیمةق  الفرضیة
القیمة 

  (sig-t)االحتمالیة
  القرار

H1  8.255  2.0555  0.000  قبول  
 α  DF=N-1 = 0.05 :درجة المعنویة المعتمدة

   spssباالعتماد على نتائج  من إعداد الطالبتین :المصدر

الجدولیة والتي  tوهي أكبر من قیمة  8.255 المحسوبة تساويt  نالحظ من الجدول أعاله أن قیمة
، وتبعا لقاعدة القرار فإننا 0.05وهي أقل من  0.000، كما أن القیمة االحتمالیة تساوي 2.0555تساوي 

تتوفر  المعلومات المالیة للمؤسسة االقتصادیة على مستوى والیتي جیجل ومیلة" :، أي أنH1 نقبل الفرضیة
 ."قابلیة للفهمعلى خاصیة ال

المعلومات المالیة للمؤسسة االقتصادیة على مستوى والیتي جیجل  :رابعةال الجزئیة اختبار الفرضیة  - د
  .قارنةومیلة تتوفر على خاصیة القابلیة للم

H0:  قابلیة تتوفر على خاصیة الال المعلومات المالیة للمؤسسة االقتصادیة على مستوى والیتي جیجل ومیلة
  .للمقارنة

H1: قابلیة تتوفر على خاصیة ال ة على مستوى والیتي جیجل ومیلةالمعلومات المالیة للمؤسسة االقتصادی
 .للمقارنة

والمتعلقة  رابعةللعینة الواحدة الختبار الفرضیة الجزئیة ال Tنتائج اختباریوضح الجدول الموالي 
  :انیمن االستب ثانيلبالمحور ا
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  رابعةال الجزئیة الختبار الفرضیة  T_testنتائج اختبار ):34 -3(الجدول رقم 

  الجدولیة tة مقی  المحسوبة tقیمة  الفرضیة
القیمة 

  (sig-t)االحتمالیة
  القرار

H1  11.174  2.0555  0.000  قبول  
 α  DF=N-1 = 0.05 :درجة المعنویة المعتمدة

   spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

الجدولیة والتي  tهي أكبر من قیمة و  11.174 المحسوبة تساويt نالحظ من الجدول أعاله أن قیمة 
، وتبعا لقاعدة القرار فإننا 0.05وهي أقل من  0.000، كما أن القیمة االحتمالیة تساوي 2.0555تساوي 

تتوفر  المعلومات المالیة للمؤسسة االقتصادیة على مستوى والیتي جیجل ومیلة" :، أي أنH1 نقبل الفرضیة
 ".مقارنةلاقابلیة على خاصیة ال

  )اردنحال ختبارها عن طریق نمودج ااالتي سیتم ( فرضیات األثرختبار ا -3
المتغیرات التابعة  والتي األثر بین المتغیرات المستقلة و  ختبار الفرضیات التي تدرسایتم في هذا الجزء 

  :ار الخطي البسیط كما یليدنحختبارها عن طریق نمودج االاینتج 
ن المعروف إحصائیا أن الطرق المعلمیة تستلزم توفر بعض م :اردنحاختبار الفرضیات األساسیة ال  -  أ

ختبارات، وذلك من یجب إجراء بعض االختبار فرضیات الدراسة ار الدنح، لذا قبل تطبیق تحلیل االالشروط
  :ار، وذلك على النحو التاليدنحت تحلیل االأجل ضمان مالئمة البیانات إلفتراضا

 ختبار الجوء إلى أجل التحقق من فرضیات التوزیع الطبیعي، تم المن  :التوزیع الطبیعي للبیانات ختبارا
نحدار باعتباره  أحد األسالیب اإلحصائیة المعلمیة تمهیدا إلستخدام أسلوب تحلیل اال سمرنوف -كولمجروف

ختبارات المعلمیة أن یكون توزیع البیانات طبیعیا من خالل برنامج ، و تشترط االختبار الفرضیاتافي 
SPSS ختبار كما یتضح في الجدول التالين إجراء هذا االیمك:  

  )KS(اختبار التوزیع الطبیعي لبیانات متغیرات الدراسة ): 35 -3(الجدول رقم 
  (sig)القیمة االحتمالیة  Z قیمة  المحاور

  0.141  0.144  جمیع محاور الدراسة
  spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

  :الفرضیتین التالیتین یختبر  الجدول
H0 :البیانات ال تتوزع توزیعا طبیعیا.  
H1 :البیانات تتوزع توزیعا طبیعیا.  
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لك یتم قبول ، وبذ0.05ل األبعاد والمحاور أكبر من یتضح من الجدول أن مستوى المعنویة لك
  .ختبارات المعلمیةاال وهذا یمكننا من استخدام، إتباع البیانات للتوزیع الطبیعي ، وبالتاليالبدیلةالفرضیة 

 بعد التأكد من أن البیانات تتبع التوزیع الطبیعي، تم إستخدام أسلوب  :خطیة العالقاتمة و ئختبار المال ا
للتحقق من خطیة العالقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع، أي هناك عالقة خطیة  ANOVAالتباین 

تم الحصول  SPSSنحدار جیدا، ومن خالل برنامج سرها معادلة االقلة تفبین المتغیر التابع والمتغیرات المست
  .ختبار فرضیات الدراسةاالخاصة بالعالقات التي تعكس على النتائج التالیة و 

ختبار فرضیات حدار للتأكد من صالحیة النمودج الننتائج تحلیل التباین لال  :)36 -3(الجدول رقم 
  الدراسة

المتغیر 
  التابع

المتغیرات 
  قلةالمست

مجموع   المصدر
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

مستوى   )F(قیمة
  المعنویة

جودة 
المعلومات 

  المالیة

اإلطار النظري 
للتدقیق 
  الخارجي

  SSR 4.565  1  4.565  49.650  0.000 اردنحاال 
  SSE   2.391  26  0.092 البواقي
  -  SST   6.956  27 الكلي

  spssین باالعتماد على نتائج من إعداد الطالبت :المصدر

H0: البیانات المعطات یالئمنحدار ال خط اال.  
H1: نحدار یالئم البیانات المعطاتخط اال.  

ضیات الدراسة، وتبعا لكون مستوى ختبار فر ختبارا لمدى صالحیة النمودج الایقدم الجدول السابق 
أقل من مستوى داللة  F ة اإلختباریذل على ذلك كون مستوى معنویو  ،0.05أقل من   Fالداللة لقیمة

خط "الصفریة التي تنص على أن  في كل العالقات، مما یجعلنا نرفض الفرضیة 0.05الفرضیة الصفریة 
ئم البیانات، وبالتالي ار یالذنحكون خط اال، وهذا یظهر خطیة النمادج و "طاة ار ال یالئم البیانات المعذنحاال

قد تحقق، الخاص بخطیة العالقة بین المتغیرات ار و دنحفرض تحلیل اال بهذا یكونو . ار معنويدنحنمودج اال
  .هذا یمكننا من اإلنتقال إلى اختبار الفرضیاتو 

ار سیتم إختبار دختبارات المعلمیة وأسلوب اإلنحالتأكد من إمكانیة تطبیق اال بعد :راألث فرضیاتختبار ا - ب
  :فرضیات األثر كما یلي

 0.05 = أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة هناك  :األولى ختبار الفرضیةاα   المدققین لتزام إل
   .المقبولة قبوال عاما التدقیق اءاتر إجب نیالخارجی
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ن مدققیإللتزام ال 0.05α = تنص الفرضیة على أن هناك أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة 
ر هذه الفرضیة ختبااسیتم و  ،المعلومات المالیةة على جودالمقبولة قبوال عاما  التدقیق الخارجیین بإجراءات
المقبولة  اءات التدقیقر المدققین الخارجیین بإجسیط لمعرفة تأثیر إلتزام نحدار الخطي الببإستخدام أسلوب اال

  :ویمكن كتابة هذه الفرضیة على النحو التالي ،المعلومات المالیةا على جودة قبوال عام
H0: 0.05 = حصائیة عند مستوى معنویة لیس هناك أثر دو داللة إα  المدققین الخارجیین بإجراءات إللتزام

   .المعلومات المالیةالمقبولة قبوال عاما على جودة  التدقیق

H1:  0.05 = هناك أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویةα  المدققین الخارجیین بإجراءات إللتزام
  .لمعلومات المالیةاالمقبولة قبوال عاما على جودة  التدقیق

المدققین الخارجیین إلتزام ( ار الخطي البسیط بین المتغیر المستقلدنحوقد كانت أهم نتائج تحلیل اال
 :متضمنة في الجدول التالي) المعلومات المالیةجودة ( ، والمتغیر التابع)المقبولة قبوال عاما بإجراءات التدقیق

  األولى ختبار الفرضیةر النحداال اتحلیل نتائج  :)37 -3(الجدول رقم 
  r  معامل اإلرتباط
 R2معامل التحدید

0.810  
0.656  

 α 0.05=عند                           0.000مستوى العنویة            F(: 49.650(قیمة 
 t معنویة )t(قیمة   معامالت موحدة  معامالت غیر موحدة  المتغیر

B  SEb  بیثا β 
  constantالثابث 

المدققین الخارجیین إلتزام 
بإجراءات التدقیق المقبولة 

  .قبوال عاما

0.075 -  
1.022  

0.570  
0.145  

0.810  0.131 -  
7.046  

0.896  
0.000  

  .المعلومات المالیةجودة : التابع
  spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

قد بلغت  )R2(في معامل التحدید لة المتمثنحدار و درة التفسیریة لنمودج االیظهر من الجدول أن الق
المقبولة  المدققین الخارجیین بإجراءات التدقیقإلتزام (هو یشیر إلى مساهمة المتغیر المستقل و  0.656قیمته 

المقدرة وأن باقي النسبة و  %65.6 بنسبة) المعلومات المالیةجودة (في سلوك المتغیر التابع ) قبوال عاما
المدققین الخارجیین عوامل أخرى غیر إلتزام المتغیر التابع ترجع إلى  من التأثیر في% 34.4 بنسبة

عالقة مما یدل على وجود  0.810القیمة  )r(بلغ معامل اإلرتباط و  ،المقبولة قبوال عاما بإجراءات التدقیق
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 االنحدار إلى مالئمة خط %95التي ظهرت معنویة بمستوى ثقة  F موجبة بین المتغیرین كما تشیر قیمة
التي تمثل المتغیر المستقل و ) نحدارمعامل اال(بلغت قیمة معلمة المیل  حین ، فيلعالقة بین المتغیرینل

 0.000وقد ظهر مستوى المعنویة  ،اإلیجابیة بین المتغیرین إحصائیامما یشیر أیضا إلى العالقة  ،1.022
فقد ) الحد الثابث(علمة التقاطع م ، أما بالنسبة إلىمما یشیر إلى معنویة معلمة المیل 0.05هو أقل من و 

بذلك فإن ، و معنویتها إحصائیا عدم ما یشیر 0.05من  أقلهي و  0.896بمستوى معنوي  -0.075بلغت 
  .یشیر إلى أهمیة هذا المتغیر تفسیر التباینات في المتغیر التابعالمیل  ةظهور معنویة معلم

یعرضها الجدول یؤدي إلى قبول الفرضیة ختبار التي فإن ما سبق من التحلیل لنتائج االوبالتالي 
المدققین إللتزام  0.05α = أن هناك أثر دو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة  التي تنص علىولى األ

  .المعومات المالیةالمقبولة قبوال عاما على جودة الخارجیین بإجراءات التدقیق 
  اختبار الفروق: المطلب الثاني

الختبار الفروق في  One Way Analysis of ANOVA "التباین األحاديتحلیل "تم استخدام اختبار 
تعزى إلى " مدى مساهمة التدقیق الخارجي في تحقیق جودة المعلومات المالیة"آراء عینة الدراسة حول 

  )09أنظر الملحق رقم ( .α =0.05العوامل الدیمغرافیة عند مستوى داللة 
  جنساختبار الفروق بالنسبة لمتغیر ال: أوال

مدى مساهمة التدقیق الخارجي في تحقیق  لفروق المبحوثین حول tر ختباانتائج  :)38 -3(الجدول رقم 
  .للجنسبالنسبة  المالیةجودة المعلومات 

  العدد  الجنس  
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

  tقیمة 
القیمة 
  اإلحتمالیة

  0.40287  3.8691  26  ذكر  جمیع
5.270 -  

0.001  
    0.8159  4.3846  2  نثىأ  المحاور
 spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :رالمصد

 0.05من  قلوهي أ 0.001 من خالل الجدول نالحظ أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور تساوي
مما یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في آراء أفراد العینة یعزى لمتغیر الجنس عند مستوى داللة 

0.05.  
  

  
  



دراسة میدانیة حول مدى مساهمة التدقیق الخارجي في تحقیق جودة المعلومات المالیة                      الفصل الثالث   

 
130 

 اختبار الفروق بالنسبة لمتغیر العمر: ثانیا
  :نتائج اختبار الفروق بین آراء المبحوثین بالنسبة لمتغیر العمر) 39 -3(یوضح الجدول رقم 

  تحلیل التباین األحادي بالنسبة لمتغیر العمر): 39 -3(الجدول رقم

  العنوان
مصدر 
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط 
  عاتالمرب

  f قیمة
القیمة 
  االحتمالیة

مدى مساهمة 
التدقیق الخارجي في 

تحقیق جودة 
   المعلومات المالیة

داخل 
  المجموعات

0.567 3  0.189  

بین   0.354  1.137
  المجموعات

3.991 24  0.166  

  -  27  4.558  المجموع
 spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

 0.05وهي أكبر من  0.354 الحظ أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور تساويمن خالل الجدول ن
مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في آراء أفراد العینة یعزى لمتغیر العمر عند مستوى 

   .0.05داللة 
 اختبار الفروق بالنسبة لمتغیر للخبرة: ثالثا

  :لفروق بین آراء المبحوثین بالنسبة لمتغیر الخبرةنتائج اختبار ا) 40 -3(یوضح الجدول رقم 
  تحلیل التباین األحادي بالنسبة لمتغیر الخبرة): 40 -3(الجدول رقم

  العنوان
مصدر 
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

  fقیمة 
القیمة 
  االحتمالیة

مدى مساهمة 
التدقیق الخارجي في 

تحقیق جودة 
  یةالمعلومات المال

داخل 
  المجموعات

0.463 3  0.154  

بین   0.454  0.904
  المجموعات

4.095 24  0.171  

  -  27  4.558  المجموع
 spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

 0.05وهي أكبر من  0.454 من خالل الجدول نالحظ أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور تساوي
غیر الخبرة عند مستوى ود فروق ذات داللة إحصائیة في آراء أفراد العینة یعزى لمتمما یدل على عدم وج

  0.05داللة 
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 الوظیفةاختبار الفروق بالنسبة لمتغیر : رابعا
  :الوظیفة نتائج اختبار الفروق بین آراء المبحوثین بالنسبة لمتغیر) 41 -3(یوضح الجدول رقم 

  وظیفةدي بالنسبة لمتغیر التحلیل التباین األحا): 42 -3(الجدول رقم

  العنوان
مصدر 
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

  fقیمة 
القیمة 
  االحتمالیة

مدى مساهمة 
التدقیق الخارجي في 

تحقیق جودة 
  المعلومات المالیة

داخل 
  المجموعات

0.260 1  0.260  

بین   0.221  1.573
  المجموعات

4.298 26  0.165  

  -  27  4.558  عالمجمو 
  spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

 0.05وهي أكبر من  0.221 من خالل الجدول نالحظ أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور تساوي
مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في آراء أفراد العینة یعزى لمتغیر المؤهل عند مستوى 

  .0.05داللة 
 المؤهل العلمي اختبار الفروق بالنسبة لمتغیر: خامسا

  :المؤهل العلمينتائج اختبار الفروق بین آراء المبحوثین بالنسبة لمتغیر ) 42 -3(یوضح الجدول رقم 
  المؤهل العلميتحلیل التباین األحادي بالنسبة لمتغیر ): 42 -3(الجدول رقم

  العنوان
مصدر 
  التباین

مجموع 
  المربعات

 درجة
  الحریة

متوسط 
  المربعات

  fقیمة 
القیمة 
  االحتمالیة

دور المراجعة 
الداخلیة في تفعیل 

دور مراجع 
الحسابات في 

  المؤسسة

داخل 
  المجموعات

1.413 3  0.471  

بین   0.028  3.594
  المجموعات

3.145 24  0.131  

  -  27  4.558  المجموع
 spssمن إعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج  :المصدر

 0.05وهي أكبر من  0.028من خالل الجدول نالحظ أن القیمة االحتمالیة لجمیع المحاور تساوي 
مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في آراء أفراد العینة یعزى لمتغیر الوظیفة عند مستوى 

 0.05داللة 
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   :خالصة
سة میدانیة مجسدة للجانب التطبیقي، فصول النظریة للموضوع كان البد من دراإلى البعد التطرق 

ینة من محافظي الحسابات على ع انیفي االستب حیث قمنا في هذا الفصل بتوزیع أداة الدراسة المتمثلة
وانطالقا من اإلجابات المقدمة من طرفهم تم جمع وتفریغ هذه والخبراء المحاسبیین بوالیتي جیجل ومیلة، 

لیتم تحلیل نتائج االستبیان والتوصل إلى ، SPSSالبرنامج اإلحصائي  مخداباست البیانات وتصنیفها وتبوینها
، وبعد الدراسة واختبار الفرضیات تم مدى مساهمة التدقیق الخارجي في تحقیق جودة المعلومات المالیة

  :التوصل إلى النتائج التالیة
 المقبولة قبوال خارجيق الإجراءات التدقیبملتزمون  والیتي جیجل ومیلةعلى مستوى ن ین الخارجییالمدقق 

  ؛عاما
  النوعیة تتوفر على الخصائص  على مستوى والیتي جیجل ومیلةللمؤسسات االقتصادیة المعلومات المالیة

 لجودة المعلومات المالیة؛
  0.05ر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة أثهناك= α  اللتزام المدققین الخارجیین باجراءات التدقیق

  .عاما المقبولة قبوال
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من خالل هذه الدراسة یتضح لنا أن توفیر معلومات مالیة صادقة ومعبرة عن الوضعیة الحقیقیة 
 عتمد علیها مختلف األطراف ذات العالقة بها بما یضمن لهم مصالحهم، كان البد من أدواتت للمؤسسة

جراءاته المقبولة ب وذلكوآلیات رقابیة محایدة تعمل على ذلك من أهمها التدقیق الخارجي  االلتزام بطرقه وإ
مستقلة تعمل على الحكم على مدى صحة وسالمة  ةتقییمیوظیفة  هذا األخیر قبوال عاما، حیث یعتبر

تقریر الذي یعتبر ثمرة عمل بإعداد اللینتهي العملیات واألحداث االقتصادیة التي تقوم بها المؤسسات، 
المدقق الخارجي یعمل وفقا لمعاییر ومبادئ تمكنه من تحقیق الخصائص النوعیة للمعلومات المالیة، وهذا 

المدقیقین باإلطار  تقید، كما أن اتالمعلومات المعدة من طرف المؤسسهذه ما یزید من مصداقیة وجودة 
ثقة مستخدمیها بها زیادة العملي الذي ینظم مهنتهم وعالقاتهم في تعامالتهم یساهم وبشكل كبیر في 

  .المناسبة همواعتمادهم علیها في اتخاذ قرارات
وللحكم على أن االلتزام بإجراءات التدقیق الخارجي یساهم في تحقیق جودة المعلومات المالیة قمنا 

الدراسة ة تطبیقیة وذلك من خالل توزیع استبیان مكون من مجموعة من األسئلة على عینة بإجراء دراس
إشكالیة الدراسة ونستعرض  لىمحافظي الحسابات والخبراء المحاسبین تمكنا من اإلجابة ع المتمثلة في

   .فیما یلي مجموعة من النتائج التي توصلنا إلیها من دراستنا للموضوع ونقترح بعض التوصیات
  النتائج النظریة 

  شهد التدقیق الخارجي تطورا تاریخیا في مضمونه المهني كان بسبب التطور الكبیر في أهدافه
 والتطورات الحاصلة في الحیاة االقتصادیة والمالیة؛

  یعتبر التدقیق الخارجي مهنة منظمة ومنهجیة تتم عن طریق شخص مستقل عن المؤسسة هدفه
دفاتر اللوضعیة المالیة للمؤسسة، من خالل اكتشاف مواقع األخطاء والغش باعن إعطاء الصورة الحقیقیة 

 لمستخدمي المعلومات المالیة؛  االمحاسبیة مما یوفر ضمان
  یتمثل التدقیق الخارجي في عملیتي الفحص والتحقق من العملیات واألحداث الیومیة للمؤسسة التي

على مدى اإلفصاح وصدق المعلومات المالیة التي  تنتهي بعملیة إعداد التقریر النهائي الذي یحتوي
 تتضمنها القوائم المالیة؛

 على مجموعة من الفروض باإلضافة إلى ارتباطه بمجموعة من  تمارس مهنة التدقیق الخارجي بناء
 ؛الفحص والتقریر يالمبادئ حیث تتعلق هذه األخیرة بركن

  الهیئات والمنظمات المهنیة التي تعمل على تنظم مهنة التدقیق الخارجي من خالل مجموعة من
 ؛إصدار مجموعة من المعاییر الدولیة
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  تقلیل من التفاوت في الممارسات المهنیة بین المدقیقین تم المن أجل توحید مهنة التدقیق الخارجي و
 ؛وضع مجموعة من المعاییر المتعارف علیها والمقبولة قبوال عاما

 ن الحقوق التي تسمح له بأداء مهمته على أكمل وجه، وفي المقابل یتمتع المدقق الخارجي بمجموعة م
 مسؤول علیها یعاقب على التقصیر فیها حسب درجة خطورتها؛یلتزم بواجبات 

  یقوم المدقق الخارجي عند أداءه لمهامه بإتباعه منهجیة منظمة وفق مسار محدد للعمل إبتداءا من
عداد مخطط التدقیق، ثم تقیی م جمع أدلة اإلثبات وفي األخیر ثم نظام الرقابة الداخلیة، ومن قبول المهمة وإ

 ؛إعداد التقریر
 نظام المعلومات المحاسبي هو المسؤول عن إعداد القوائم المالیة التي تحتوي على المعلومات المالیة 

 ؛باعتبار هذه األخیرة مخرجات ذلك النظام
  ال بد من توفر مجموعة من الخصائص النوعیة لتقدیم معلومات مالیة تتمیز بمستوى معین من الجودة

 لهذه المعلومات؛
  ال یمكن الحكم على أن المعلومات المالیة تتمیز بالخصائص النوعیة للجودة إال إذا تم تدقیقها من قبل

 مصداقیتها؛صحتها و  مدقق خارجي محاید للوقوف على مدى
 المدقق ن خالل اإلجراءات التي یتبعهایساهم التدقیق الخارجي في تحقیق جودة المعلومات المالیة م 

 . عند تدقیق القوائم المالیة
  النتائج التطبیقیة

  من  في المهمة الموكلة إلیه البدءقبل  من صحة تعیینهوالیتي جیجل ومیلة یتأكد المدقق الخارجي في
 ؛قبل المؤسسة التي یقوم بتدقیق حساباتها

  عملیة التدقیق المطلوبة منه في بدایة على نطاق  والیتي جیجل ومیلةفي یتعرف المدقق الخارجي
حصوله على معلومات تمهیدیة حول القطاع والمجال الذي تنشط فیه المؤسسة باإلضافة إلى مهمته 

 وشكلها القانوني؛
  بفحص النظام المحاسبي المتبع في المؤسسة واإلطالع  والیتي جیجل ومیلةیقوم المدقق الخارجي في

 الخاضعة له؛على النظام الضریبي 
  سابقة؛لسنوات على الحسابات الختامیة والقوائم المالیة  والیتي جیجل ومیلةیطلع المدقق الخارجي في 
  التزامه یعمل المدقق الخارجي على فهم وتقییم نظام الرقابة الداخلیة المتبع داخل المؤسسة من خالل

 بعها لتحقیق ذلك؛ تبجملة من الخطوات یت
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 بجمع أدلة اإلثبات الكافیة والمالئمة من داخل وخارج  والیتي جیجل ومیلةفي المدقق الخارجي  یقوم
 ذات العالقة بهدف التدقیق؛  ومن األطراف المؤسسة
  بإعداد تقریره وفق أسس ومبادئ یبدي فیه رأیه حول  والیتي جیجل ومیلةیقوم المدقق الخارجي في

 .قفال المؤسسة لحساباتها الختامیةد إبع ذلكو  مصداقیة المعلومات المالیة،
والیتي جیجل المدقیقین الخارجیین في :"لفرضیة األولى التي تنص على أنوبالتالي نثبت صحة ا

  ."ملزمون بإجراءات التدقیق المقبولة قبوال عاما ومیلة
 إلى األطراف  والیتي جیجل ومیلةات االقتصادیة في تتسم المعلومات المالیة التي تقدمها المؤسس

 المستفیدة بالبساطة والوضوح في العرض للمساعدة في اتخاذ القرارات المالیة؛
  للمستخدمین في الوقت  والیتي جیجل ومیلةیتم تقدیم المعلومات المالیة للمؤسسات االقتصادیة في

 المناسب؛
  على ي القرار ذمتخ والیتي جیجل ومیلةلمؤسسات االقتصادیة في االمالئمة تساعد المعلومات المالیة 

 .تقییم نتائج هذه القرارات التي اتخذت بناءا على توقعاتهم السابقة
المعلومات المالیة للمؤسسات : "وبالتالي نثبت صحة الفرضیة الفرعیة األولى التي تنص على أن

  ".تتوفر على خاصیة المالئمة والیتي جیجل ومیلةاالقتصادیة في 
 تكون خالیة من  والیتي جیجل ومیلةطرف المؤسسات االقتصادیة في  المعلومات المالیة المقدمة من

 التحیز واألخطاء؛ 
  تعبر بصدق عن  والیتي جیجل ومیلةالمعلومات المالیة المقدمة من طرف المؤسسات االقتصادیة في

 الوضعیة المالیة للمؤسسة؛
  تساعد مستخدمیها على التنبؤ  والیتي جیجل ومیلةلمؤسسات االقتصادیة في لالمعلومات المالیة

 .بالنتائج المستقبلیة
المعلومات المالیة للمؤسسات : "وبالتالي نثبت صحة الفرضیة الفرعیة الثانیة التي تنص على أن

  ".تتوفر على خاصیة الموثوقیة والیتي جیجل ومیلةاالقتصادیة في 
  ذات فائدة كلما كانت على  ومیلةوالیتي جیجل المعلومات المالیة للمؤسسات االقتصادیة في تكون

 درجة عالیة من الفهم؛
  بالقوائم المالیة  والیتي جیجل ومیلةتتمیز المعلومات المالیة التي تقدمها المؤسسات االقتصادیة في

 بالوضوح وسهولة الفهم؛
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  عندما قابلة للفهم والیتي جیجل ومیلة تعتبر المعلومات المالیة التي تقدمها المؤسسات االقتصادیة في
 .یكون لدى مستخدمیها معرفة كافیة باألنشطة المالیة واالقتصادیة للمؤسسة

المعلومات المالیة للمؤسسات : "التي تنص على أن ت صحة الفرضیة الفرعیة الثالثةوبالتالي نثب
  ."تتوفر على خاصیة قابلیة للفهموالیتي جیجل ومیلة االقتصادیة في 

  معلومات مالیة  والیتي جیجل ومیلةتصادیة في االقها المؤسسات تتضمن القوائم المالیة التي تصدر
 ؛قابلة للمقارنة سواء مع نتائج الفترات سابقة أو مع المؤسسات المماثلة

  استخدام  والیتي جیجل ومیلةتتطلب المقارنة السلیمة للمعلومات المالیة بالمؤسسات االقتصادیة في
 .طرق محاسبیة مالیة متماثلة من جهة المؤسسات في معالجة عملیاتها

المعلومات المالیة : "وبالتالي نثبت من صحة الفرضیة الفرعیة الرابعة التي تنص على أن
 ".تتوفر على خاصیة قابلیة للمقارنةوالیتي جیجل ومیلة للمؤسسات االقتصادیة في 

بالنسبة إلجابات المبحوثین حول التدقیق الخارجي كما نثبت أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة 
  .في تحقیق جودة المعلومات المالیة تعزى إلى متغیر الجنس

  التوصیات
  محاضرات والندوات العلمیة المتخصصةالالعمل على تطویر أداء المدققین الخارجیین من خالل إقامة 

بغرض اطالعهم على كل التطورات الحاصلة في مهنة التدقیق وتحدیث ، والمشاركة في الدورات التدریبیة
 معلوماتهم في مجال نظام المعلومات المحاسبي لتواكب كل ما هو جدید؛ 

  على المدققین الخارجیین اإلطالع على كل المبادئ والمفاهیم التي نصت علیها المعاییر الدولیة
 الشروحات التي تصدرها الهیئات الدولیة للمهنة والعمل على االلتزام بها؛إلى  خارجي، ولتدقیق الل
 إعطاء اهتمام أكثر بوظیفة اإلشراف على المساعدین أثناء تأدیة الخارجي  قدقیتیجب على مكاتب ال

 بمجال التدقیق؛ الكافیة مساعدین لدیهم الكفاءة العلمیة والعملیةل همأعمالهم، وتعیین
  لتدقیق والحفاظ على تسلسلها بانتظام مما لضرورة التزام المدقیقین الخارجیین بتتبع الخطوات العملیة

 ؛یضمن جودة أكثر في أعمال التدقیق الخارجي وبالتالي جودة المعلومات المالیة
 قق على المدققین الخارجیین إعطاء اهتمام أكثر للمصادقات باعتبارها من أدلة اإلثبات المهمة للمد

 الخارجي أثناء تأدیة مهامه؛
  ضرورة اعتماد المدققین الخارجیین على الفحص التحلیلي باعتباره أحد مؤشرات التحلیل المالي التي

  .  تساعده في عملیة التدقیق وذلك باعتبارها من أدلة اإلثبات
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  محاور االستبیان: القسم الثاني
  ياإلطار النظري للتدقیق الخارج: المحور األول

  
  الرقم

موافق   العبارة
  بشدة

غیر   محاید  موافق
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

  الخطوات التمهیدیة
قبل البدء في أداء یتأكد المدقق الخارجي من صحة تعیینه   01

 للمؤسسة قرار الجمعیة العامةإلى بالرجوع المهنة الموكلة إلیه 
  .الذي یثبت ذلك

          

المطلوبة عملیة التدقیق على نطاق  مدقق الخارجيالیتعرف   02
  .عند بدایة مهمته منه في المؤسسة

          

المدقق الخارجي أهمیة لمواقع الغش والتالعب التي یعطي   03
  .أظهرها التعامل السابق مع المؤسسة المدقق فیها

          

یقوم المدقق الخارجي بالحصول على المعلومات التمهیدیة   04
وشكلها حول القطاع أو المجال الذي تنشط فیه المؤسسة 

  .القانوني

          

وأقسام یقوم المدقق الخارجي بزیارات میدانیة لمختلف فروع   05
المؤسسة، باإلضافة إلى فحص النظام المحاسبي المتبع سواء 

   .كان دفتریا أو آلیا

          

یتصل المدقق الخارجي بمدقق المؤسسة السابق لالستفسار عن   06
في تدقیق حسابات أي اعتراضات مهنیة حالت دون استمراره 

  .المؤسسة

          

یطلع المدقق الخارجي على الحسابات الختامیة للمؤسسة   07
  .والقوائم المالیة لدورات سابقة

          

على النظام الضریبي  باإلطالعالمدقق الخارجي  قومی  08
  .المؤسسة ضعة لهالخا

          



یحصل المدقق الخارجي على كشف بأسماء العاملین في   09
  .ومسؤولیة كل منهمالمؤسسة 

          

یقوم المدقق الخارجي بتحدید وقت معیاري یلتزم به لالنتهاء   10
  .ة أو إجراءو من كل خط

          

رشاد المساعدین واإلشراف   11 یقوم المدقق الخارجي بتعیین وإ
لكي ینجزوا المهام الموكلة  وتحدید مسؤولیة كل منهم علیهم

  .لهم في الوقت المناسب

          

المدقق الخارجي بالتحلیل الیومي ألداء أعضاء فرقته  یقوم  12
  .للتحقق من أن هذا األداء قد حقق أهداف التدقیق الخارجي

          

 تقییم نظام الرقابة الداخلیة
یعمل المدقق الخارجي على فهم وتقییم نظام الرقابة الداخلیة   01

  .المتبع في المؤسسة محل التدقیق
          

الخارجي بجمع اإلجراءات المكتوبة وغیر المكتوبة یقوم المدقق   02
  .للتعرف على نظام الرقابة الداخلیة

          

یعمل المدقق الخارجي على جمع المعطیات والتأكد منها من   03
خالل قیامه باختبارات الفهم والتطابق لهذه المعطیات 

  .واإلجراءات

          

الرقابة الداخلیة یقوم المدقق الخارجي بالتقییم األولي لنظام   04
  .باستخراجه مبدئیا لنقاط القوة والضعف

          

نظام الرقابة الداخلیة من أجل  بتقییمالمدقق الخارجي  قومی  05
  .التحقق من مدى قوة أو ضعف هذا النظام في المؤسسة

          

یقوم المدقق الخارجي باختبارات االستمراریة للتأكد من أن   06
  .إجراءات مطبقة باستمراراإلجراءات التي راقبها هي 

          

تقریر حول الرقابة  تمثلیقدم المدقق حوصلة في وثیقة شاملة   07
  .تحسین اإلجراءاتلمع توصیات  إلدارةلالداخلیة یقدمه 

          



یعتمد المدقق الخارجي على عدة أسالیب لتقییم نظام الرقابة   08
الدراسة الداخلیة من بینها قائمة االستبیان، خرائط التدقیق، 

  .الوصفیة

          

  جمع أدلة اإلثبات
داخل  من الكافیة ثباتجمع أدلة اإلبیقوم المدقق الخارجي   01

  .على صحة أرصدة الحساباتخارج المؤسسة للحكم و 
          

02  
  

یحرص المدقق الخارجي على أن تكون أدلة اإلثبات مالئمة 
  .ألدائه مهمته

          

المستندات كأدلة إثبات من أجل یستخدم المدقق الخارجي   03
المقدمة من طرف المؤسسة محل  لمعلومات التأكد من صحة ا

  .التدقیق

          

الخارجي بالجرد المادي لألصول ومقارنته مع ما یقوم المدقق   04
  .هو موجود بالدفاتر المحاسبیة

          

یعتمد المدقق الخارجي على المصادقات كدلیل إثبات من أجل   05
  .مهمتهأداء 

          

یعتبر الفحص التحلیلي من بین األسالیب التي یمكن من   06
خاللها الحصول على أدلة إثبات یعتمد علیها المدقق الخارجي 

  .في أداء مهمته

          

من صحة األرصدة من الناحیة  الخارجي یتأكد المدقق  07
المحاسبیة الحتمال وقوع أخطاء أو تالعبات في العملیات 

  .الحسابیة الخاصة بالمؤسسة

          

نظام الرقابة الداخلیة  مدى كفاءةیعتمد المدقق الخارجي على   08
  .كدلیل إثبات على انتظام القوائم المالیة

          

یضاحات وطلب   09 للمدقق حق اإلطالع على أیة وثائق وإ
المؤسسة أو من األطراف  مناستفسارات شفویة أو مكتوبة 

  . التي تتعامل معها

          



المدقق الخارجي مسؤول عن اكتشاف الغش واألخطاء في   10
الدفاتر والسجالت المحاسبیة وأي تقصیر أو إهمال ینسب 

  .إلیه

          

  إعداد التقریر
یستند رأي المدقق الخارجي على أسس ومبادئ توصله إلى   01

إبداء رأیه حول مصداقیة البیانات المالیة وتمثیلها للمركز 
  .المالي الحقیقي للمؤسسة

          

توافق المدقق الخارجي باإلشارة في تقریره إلى مدى یقوم    02
  .للنظام المحاسبي المالي القوائم المالیة مع المبادئ المحاسبیة

          

یقوم المدقق الخارجي باإلشارة في تقریره إلى الظروف التي لم   03
  .یراعى فیها الثبات والتجانس في تطبیق المبادئ المحاسبیة

          

في تقریره إلى كفایة اإلفصاح في القوائم  الخارجي یشیر المدقق 04
  .المالیة للمؤسسة

          

تقریره بعبارات یحرص المدقق الخارجي على أن تكون صیاغة  05
  .مختصرة وشاملة

          

یقوم المدقق الخارجي بإعداد تقریره بعد إقفال المؤسسة  06
  .لحساباتها الختامیة

          

إصدار المدقق لرأي نظیف ال یكفي لطمأنة مستخدمي   07
  .المعلومات المالیة واألطراف ذات المصلحة

          

المالیة یعتبر تشكیكا امتناع المدقق عن إبداء الرأي في القوائم  08
في مصداقیة المعلومات المالیة المفصح عنها من طرف 

  .المؤسسة

          

  
  
  
  



  جودة المعلومات المالیة: المحور الثاني
موافق   العبارة  الرقم

  بشدة
غیر   محاید  موافق

  موافق
غیر 
موافق 
  بشدة

   المالئمة
تتسم المعلومات المالیة التي تقدمها المؤسسة إلى األطراف   01

 اتخاذالمستفیدة بالبساطة والوضوح في العرض للمساعدة في 
  .القرارات المالیة

          

            .م المعلومات المالیة للمستخدمین في الوقت المناسبیتم تقدی  02
تقییم تساعد المعلومات المالیة المالئمة متخذي القرارات في   03

  .السابقة منتائج هذه القرارات التي اتخذت بناءا على توقعاته
          

یتم اإلعتماد على مخرجات نظام المعلومات المالي كأساس   04
  . للتنبؤ بالمركز المالي واألداء المستقبلي للمؤسسة

          

  الموثوقیة
المعلومات المالیة المقدمة من طرف المؤسسة تكون خالیة من   01

  .واألخطاء التحیز
          

المعلومات المالیة المقدمة في القوائم المالیة تعبر بصدق عن   02
  . الوضعیة المالیة للمؤسسة

          

 المالیة الموثوقة والجیدة تساعد مستخدمیها علىات المعلوم  03
  .بدقة المستقبلیة اتخاذ قرارات صحیحة والتنبؤ بالنتائج

          

  القابلیة للفهم
المعلومات المالیة ذات فائدة للمؤسسة كلما كانت على تكون   01

  .درجة عالیة من الفهم
          

تتمیز المعلومات المالیة التي تقدمها المؤسسة في القوائم   02
  .المالیة بالوضوح وسهولة الفهم

          



تها قابلة للفهم عند دراسبالقوائم المالیة تعتبر المعلومات المالیة   03
  .العنایة واالبتعاد عن المسائل المعقدةبقدر معقول من 

          

تكون المعلومات المالیة الواردة في القوائم المالیة قابلة للفهم   04
لدى مستخدمیها معرفة كافیة باألنشطة المالیة  عندما یكون

  .واالقتصادیة للمؤسسة

          

  القابلیة للمقارنة
01  

  
مالیة تتضمن القوائم المالیة التي تصدرها المؤسسة معلومات 

قابلة للمقارنة سواء مع نتائج الفترات السابقة أو مع المؤسسات 
  .المماثلة

          

خاصیة قابلیة المقارنة للمعلومات المالیة المقدمة في القوائم   02
  .المالیة تؤدي إلى زیادة كفاءتها وفعالیتها في اتخاذ القرارات

          

تتطلب المقارنة السلیمة للمعلومات المالیة استخدام طرق   03
في معالجة محاسبیة مالیة متماثلة من جهة المؤسسات 

  .عملیاتها

          

  

    



 
  

 اختبار التوزیع الطبیعي
 

 
 
 

 

 

 
 

 

Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistique Ddl Signification Statistique ddl Signification 

T ,144 28 ,141 ,915 28 ,027 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 



  اختبار فرضیة المحور األول
 

Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

Ta 28 3,9077 ,40240 ,07605 

 

 
Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

Ta 11,937 27 ,000 ,90774 ,7517 1,0638 

  
  

  

  ضیة المحور الثانياختبار فر 
  
  

Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

tb1 28 3,7946 ,66337 ,12537 

tb2 28 4,0476 ,68322 ,12912 

tb3 28 3,9196 ,58947 ,11140 

tb4 28 3,9524 ,45101 ,08523 

Tb 28 3,9184 ,50758 ,09592 

 

 
Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

tb1 6,339 27 ,000 ,79464 ,5374 1,0519 

tb2 8,114 27 ,000 1,04762 ,7827 1,3125 

tb3 8,255 27 ,000 ,91964 ,6911 1,1482 

tb4 11,174 27 ,000 ,95238 ,7775 1,1273 

tb 9,574 27 ,000 ,91837 ,7215 1,1152 

 



 



  التي یتم اختبارها عن طریق نموذج االنحدار اختبار فرضیة األثر    
 

 

 

ANOVAb 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés D Sig. 

1 Régression 4,565 1 4,565 49,650 ,000a 

Résidu 2,391 26 ,092   
Total 6,956 27    

a. Valeurs prédites : (constantes), ta 

b. Variable dépendante : tb 

 

 

 
Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) -,075 ,570  -,131 ,896 

Ta 1,022 ,145 ,810 7,046 ,000 

a. Variable dépendante : tb 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,810a ,656 ,643 ,30324 

a. Valeurs prédites : (constantes), ta 

 



  )الخطوات التمهیدیة(الفرع األول الصدق الداخلي لفقرات 
Corrélations 

 A11 A12 A13 A14 A15 A16 

A11 Corrélation de Pearson 1 ,316 ,133 ,389* -,007 ,153 

Sig. (bilatérale)  ,102 ,499 ,041 ,972 ,437 

N 28 28 28 28 28 28 

A12 Corrélation de Pearson ,316 1 ,230 ,276 ,205 ,333 

Sig. (bilatérale) ,102  ,240 ,155 ,296 ,083 

N 28 28 28 28 28 28 

A13 Corrélation de Pearson ,133 ,230 1 ,411* ,274 ,662** 

Sig. (bilatérale) ,499 ,240  ,030 ,159 ,000 

N 28 28 28 28 28 28 

A14 Corrélation de Pearson ,389* ,276 ,411* 1 ,373 ,438* 

Sig. (bilatérale) ,041 ,155 ,030  ,051 ,020 

N 28 28 28 28 28 28 

A15 Corrélation de Pearson -,007 ,205 ,274 ,373 1 ,517** 

Sig. (bilatérale) ,972 ,296 ,159 ,051  ,005 

N 28 28 28 28 28 28 

A16 Corrélation de Pearson ,153 ,333 ,662** ,438* ,517** 1 

Sig. (bilatérale) ,437 ,083 ,000 ,020 ,005  
N 28 28 28 28 28 28 

A17 Corrélation de Pearson ,155 ,579** ,087 ,026 -,108 ,058 

Sig. (bilatérale) ,431 ,001 ,658 ,894 ,586 ,771 

N 28 28 28 28 28 28 

A18 Corrélation de Pearson ,084 ,164 ,091 ,453* ,268 -,060 

Sig. (bilatérale) ,671 ,405 ,646 ,016 ,168 ,762 

N 28 28 28 28 28 28 

A19 Corrélation de Pearson ,098 ,208 ,342 ,448* ,625** ,650** 

Sig. (bilatérale) ,620 ,288 ,074 ,017 ,000 ,000 

N 28 28 28 28 28 28 

A110 Corrélation de Pearson ,345 ,299 ,497** ,676** ,551** ,590** 

Sig. (bilatérale) ,072 ,122 ,007 ,000 ,002 ,001 

N 28 28 28 28 28 28 

A111 Corrélation de Pearson ,187 -,117 ,278 ,521** ,067 ,193 

Sig. (bilatérale) ,340 ,553 ,152 ,004 ,735 ,325 

N 28 28 28 28 28 28 

A112 Corrélation de Pearson -,018 ,162 ,328 ,527** -,056 ,310 

Sig. (bilatérale) ,929 ,411 ,088 ,004 ,777 ,109 

N 28 28 28 28 28 28 

ta1 Corrélation de Pearson ,367 ,514** ,670** ,781** ,554** ,766** 

Sig. (bilatérale) ,055 ,005 ,000 ,000 ,002 ,000 

N 28 28 28 28 28 28 



 

Corrélations 

 A17 A18 A19 A110 A111 

A11 Corrélation de Pearson ,155 ,084 ,098 ,345 ,187 

Sig. (bilatérale) ,431 ,671 ,620 ,072 ,340 

N 28 28 28 28 28 

A12 Corrélation de Pearson ,579** ,164 ,208 ,299 -,117 

Sig. (bilatérale) ,001 ,405 ,288 ,122 ,553 

N 28 28 28 28 28 

A13 Corrélation de Pearson ,087 ,091 ,342 ,497** ,278 

Sig. (bilatérale) ,658 ,646 ,074 ,007 ,152 

N 28 28 28 28 28 

A14 Corrélation de Pearson ,026 ,453* ,448* ,676** ,521** 

Sig. (bilatérale) ,894 ,016 ,017 ,000 ,004 

N 28 28 28 28 28 

A15 Corrélation de Pearson -,108 ,268 ,625** ,551** ,067 

Sig. (bilatérale) ,586 ,168 ,000 ,002 ,735 

N 28 28 28 28 28 

A16 Corrélation de Pearson ,058 -,060 ,650** ,590** ,193 

Sig. (bilatérale) ,771 ,762 ,000 ,001 ,325 

N 28 28 28 28 28 

A17 Corrélation de Pearson 1 ,161 -,249 -,293 -,338 

Sig. (bilatérale)  ,414 ,201 ,130 ,078 

N 28 28 28 28 28 

A18 Corrélation de Pearson ,161 1 ,078 ,274 ,320 

Sig. (bilatérale) ,414  ,694 ,158 ,097 

N 28 28 28 28 28 

A19 Corrélation de Pearson -,249 ,078 1 ,527** ,269 

Sig. (bilatérale) ,201 ,694  ,004 ,166 

N 28 28 28 28 28 

A110 Corrélation de Pearson -,293 ,274 ,527** 1 ,560** 

Sig. (bilatérale) ,130 ,158 ,004  ,002 

N 28 28 28 28 28 

A111 Corrélation de Pearson -,338 ,320 ,269 ,560** 1 

Sig. (bilatérale) ,078 ,097 ,166 ,002  
N 28 28 28 28 28 

A112 Corrélation de Pearson -,018 ,473* ,260 ,407* ,686** 

Sig. (bilatérale) ,928 ,011 ,182 ,032 ,000 

N 28 28 28 28 28 

ta1 Corrélation de Pearson ,106 ,408* ,674** ,808** ,537** 

Sig. (bilatérale) ,590 ,031 ,000 ,000 ,003 

N 28 28 28 28 28 
 



Corrélations 

 A112 ta1 

A11 Corrélation de Pearson -,018 ,367 

Sig. (bilatérale) ,929 ,055 

N 28 28 

A12 Corrélation de Pearson ,162 ,514** 

Sig. (bilatérale) ,411 ,005 

N 28 28 

A13 Corrélation de Pearson ,328 ,670** 

Sig. (bilatérale) ,088 ,000 

N 28 28 

A14 Corrélation de Pearson ,527** ,781** 

Sig. (bilatérale) ,004 ,000 

N 28 28 

A15 Corrélation de Pearson -,056 ,554** 

Sig. (bilatérale) ,777 ,002 

N 28 28 

A16 Corrélation de Pearson ,310 ,766** 

Sig. (bilatérale) ,109 ,000 

N 28 28 

A17 Corrélation de Pearson -,018 ,106 

Sig. (bilatérale) ,928 ,590 

N 28 28 

A18 Corrélation de Pearson ,473* ,408* 

Sig. (bilatérale) ,011 ,031 

N 28 28 

A19 Corrélation de Pearson ,260 ,674** 

Sig. (bilatérale) ,182 ,000 

N 28 28 

A110 Corrélation de Pearson ,407* ,808** 

Sig. (bilatérale) ,032 ,000 

N 28 28 

A111 Corrélation de Pearson ,686** ,537** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,003 

N 28 28 

A112 Corrélation de Pearson 1 ,597** 

Sig. (bilatérale)  ,001 

N 28 28 

ta1 Corrélation de Pearson ,597** 1 

Sig. (bilatérale) ,001  

N 28 28 



Corrélations 

 A112 ta1 

A11 Corrélation de Pearson -,018 ,367 

Sig. (bilatérale) ,929 ,055 

N 28 28 

A12 Corrélation de Pearson ,162 ,514** 

Sig. (bilatérale) ,411 ,005 

N 28 28 

A13 Corrélation de Pearson ,328 ,670** 

Sig. (bilatérale) ,088 ,000 

N 28 28 

A14 Corrélation de Pearson ,527** ,781** 

Sig. (bilatérale) ,004 ,000 

N 28 28 

A15 Corrélation de Pearson -,056 ,554** 

Sig. (bilatérale) ,777 ,002 

N 28 28 

A16 Corrélation de Pearson ,310 ,766** 

Sig. (bilatérale) ,109 ,000 

N 28 28 

A17 Corrélation de Pearson -,018 ,106 

Sig. (bilatérale) ,928 ,590 

N 28 28 

A18 Corrélation de Pearson ,473* ,408* 

Sig. (bilatérale) ,011 ,031 

N 28 28 

A19 Corrélation de Pearson ,260 ,674** 

Sig. (bilatérale) ,182 ,000 

N 28 28 

A110 Corrélation de Pearson ,407* ,808** 

Sig. (bilatérale) ,032 ,000 

N 28 28 

A111 Corrélation de Pearson ,686** ,537** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,003 

N 28 28 

A112 Corrélation de Pearson 1 ,597** 

Sig. (bilatérale)  ,001 

N 28 28 

ta1 Corrélation de Pearson ,597** 1 

Sig. (bilatérale) ,001  

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 



 
 

 

 

 



 
 
  )المالئمة(الفرع األول  الصدق الداخلي لفقرات

 
 

Corrélations 

 B11 B12 B13 B14 tb1 

B11 Corrélation de Pearson 1 ,348 ,311 ,121 ,583** 

Sig. (bilatérale)  ,070 ,107 ,541 ,001 

N 28 28 28 28 28 

B12 Corrélation de Pearson ,348 1 ,505** ,418* ,795** 

Sig. (bilatérale) ,070  ,006 ,027 ,000 

N 28 28 28 28 28 

B13 Corrélation de Pearson ,311 ,505** 1 ,676** ,817** 

Sig. (bilatérale) ,107 ,006  ,000 ,000 

N 28 28 28 28 28 

B14 Corrélation de Pearson ,121 ,418* ,676** 1 ,759** 

Sig. (bilatérale) ,541 ,027 ,000  ,000 

N 28 28 28 28 28 

tb1 Corrélation de Pearson ,583** ,795** ,817** ,759** 1 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 ,000 ,000  
N 28 28 28 28 28 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 



  )جمع أدلة اإلثبات(الفرع الثالث الصدق الداخلي لفقرات 
Corrélations 

 A31 A32 A33 A34 A35 A36 

A31 Corrélation de Pearson 1 ,553** ,601** ,233 ,376* -,031 

Sig. (bilatérale)  ,002 ,001 ,233 ,049 ,874 

N 28 28 28 28 28 28 

A32 Corrélation de Pearson ,553** 1 ,821** ,531** ,420* ,039 

Sig. (bilatérale) ,002  ,000 ,004 ,026 ,843 

N 28 28 28 28 28 28 

A33 Corrélation de Pearson ,601** ,821** 1 ,359 ,517** ,004 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000  ,061 ,005 ,982 

N 28 28 28 28 28 28 

A34 Corrélation de Pearson ,233 ,531** ,359 1 ,133 ,158 

Sig. (bilatérale) ,233 ,004 ,061  ,501 ,421 

N 28 28 28 28 28 28 

A35 Corrélation de Pearson ,376* ,420* ,517** ,133 1 ,517** 

Sig. (bilatérale) ,049 ,026 ,005 ,501  ,005 

N 28 28 28 28 28 28 

A36 Corrélation de Pearson -,031 ,039 ,004 ,158 ,517** 1 

Sig. (bilatérale) ,874 ,843 ,982 ,421 ,005  
N 28 28 28 28 28 28 

A37 Corrélation de Pearson ,284 ,349 ,179 ,712** -,054 -,016 

Sig. (bilatérale) ,143 ,068 ,363 ,000 ,784 ,936 

N 28 28 28 28 28 28 

A38 Corrélation de Pearson ,175 ,423* ,433* ,622** ,164 ,054 

Sig. (bilatérale) ,372 ,025 ,021 ,000 ,403 ,785 

N 28 28 28 28 28 28 

A39 Corrélation de Pearson ,510** ,145 ,115 -,080 ,263 ,038 

Sig. (bilatérale) ,006 ,461 ,558 ,687 ,176 ,846 

N 28 28 28 28 28 28 

A310 Corrélation de Pearson ,176 ,413* ,211 ,879** ,160 ,320 

Sig. (bilatérale) ,370 ,029 ,281 ,000 ,415 ,096 

N 28 28 28 28 28 28 

ta3 Corrélation de Pearson ,538** ,734** ,631** ,840** ,536** ,388* 

Sig. (bilatérale) ,003 ,000 ,000 ,000 ,003 ,041 

N 28 28 28 28 28 28 
 

Corrélations 

 A37 A38 A39 A310 ta3 

A31 Corrélation de Pearson ,284 ,175 ,510** ,176 ,538** 

Sig. (bilatérale) ,143 ,372 ,006 ,370 ,003 

N 28 28 28 28 28 



A32 Corrélation de Pearson ,349 ,423* ,145 ,413* ,734** 

Sig. (bilatérale) ,068 ,025 ,461 ,029 ,000 

N 28 28 28 28 28 

A33 Corrélation de Pearson ,179 ,433* ,115 ,211 ,631** 

Sig. (bilatérale) ,363 ,021 ,558 ,281 ,000 

N 28 28 28 28 28 

A34 Corrélation de Pearson ,712** ,622** -,080 ,879** ,840** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,687 ,000 ,000 

N 28 28 28 28 28 

A35 Corrélation de Pearson -,054 ,164 ,263 ,160 ,536** 

Sig. (bilatérale) ,784 ,403 ,176 ,415 ,003 

N 28 28 28 28 28 

A36 Corrélation de Pearson -,016 ,054 ,038 ,320 ,388* 

Sig. (bilatérale) ,936 ,785 ,846 ,096 ,041 

N 28 28 28 28 28 

A37 Corrélation de Pearson 1 ,201 ,309 ,639** ,612** 

Sig. (bilatérale)  ,304 ,109 ,000 ,001 

N 28 28 28 28 28 

A38 Corrélation de Pearson ,201 1 -,234 ,515** ,615** 

Sig. (bilatérale) ,304  ,230 ,005 ,000 

N 28 28 28 28 28 

A39 Corrélation de Pearson ,309 -,234 1 -,051 ,206 

Sig. (bilatérale) ,109 ,230  ,798 ,292 

N 28 28 28 28 28 

A310 Corrélation de Pearson ,639** ,515** -,051 1 ,810** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,005 ,798  ,000 

N 28 28 28 28 28 

ta3 Corrélation de Pearson ,612** ,615** ,206 ,810** 1 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 ,292 ,000  
N 28 28 28 28 28 

 
 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 



  

 

 
)قابلیة للفهم(الصدق الداخلي لفقرات الفرع الثالث   

 Corrélations 

  B32 B33 B34 tb3 

B31 Corrélation de Pearson 1 ,696** ,825** ,278 ,890** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,152 ,000 

N 28 28 28 28 28 

B32 Corrélation de Pearson ,696** 1 ,655** ,140 ,809** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,477 ,000 

N 28 28 28 28 28 

B33 Corrélation de Pearson ,825** ,655** 1 ,345 ,886** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,072 ,000 

N 28 28 28 28 28 

B34 Corrélation de Pearson ,278 ,140 ,345 1 ,555** 

Sig. (bilatérale) ,152 ,477 ,072  ,002 

N 28 28 28 28 28 

tb3 Corrélation de Pearson ,890** ,809** ,886** ,555** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,002  
N 28 28 28 28 28 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 



  )تقییم نظام الرقابة الداخلیة( الفرع الثاني الصدق الداخلي لفقرات
Corrélations 

 A21 A22 A23 A24 A25 A26 

A21 Corrélation de Pearson 1 ,607** ,789** ,663** ,428* -,055 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 ,000 ,023 ,781 

N 28 28 28 28 28 28 

A22 Corrélation de Pearson ,607** 1 ,235 ,701** ,471* -,075 

Sig. (bilatérale) ,001 ,229 ,000 ,011 ,706 

N 28 28 28 28 28 28 

A23 Corrélation de Pearson ,789** ,235 1 ,302 ,370 ,133 

Sig. (bilatérale) ,000 ,229 ,118 ,052 ,501 

N 28 28 28 28 28 28 

A24 Corrélation de Pearson ,663** ,701** ,302 1 ,499** -,064 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,118  ,007 ,746 

N 28 28 28 28 28 28 

A25 Corrélation de Pearson ,428* ,471* ,370 ,499** 1 ,279 

Sig. (bilatérale) ,023 ,011 ,052 ,007 ,150 

N 28 28 28 28 28 28 

A26 Corrélation de Pearson -,055 -,075 ,133 -,064 ,279 1 

Sig. (bilatérale) ,781 ,706 ,501 ,746 ,150  
N 28 28 28 28 28 28 

A27 Corrélation de Pearson ,577** ,051 ,756** ,058 ,191 ,115 

Sig. (bilatérale) ,001 ,796 ,000 ,771 ,330 ,562 

N 28 28 28 28 28 28 

A28 Corrélation de Pearson ,779** ,202 ,916** ,240 ,329 ,067 

Sig. (bilatérale) ,000 ,302 ,000 ,218 ,087 ,734 

N 28 28 28 28 28 28 

ta2 Corrélation de Pearson ,917** ,524** ,899** ,561** ,574** ,197 

Sig. (bilatérale) ,000 ,004 ,000 ,002 ,001 ,315 

N 28 28 28 28 28 28 
 

Corrélations 

 A27 A28 ta2 

A21 Corrélation de Pearson ,577** ,779** ,917** 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 ,000 

N 28 28 28 

A22 Corrélation de Pearson ,051 ,202 ,524** 

Sig. (bilatérale) ,796 ,302 ,004 

N 28 28 28 

A23 Corrélation de Pearson ,756** ,916** ,899** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 28 28 28 



A24 Corrélation de Pearson ,058 ,240 ,561** 

Sig. (bilatérale) ,771 ,218 ,002 

N 28 28 28 

A25 Corrélation de Pearson ,191 ,329 ,574** 

Sig. (bilatérale) ,330 ,087 ,001 

N 28 28 28 

A26 Corrélation de Pearson ,115 ,067 ,197 

Sig. (bilatérale) ,562 ,734 ,315 

N 28 28 28 

A27 Corrélation de Pearson 1 ,716** ,739** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 

N 28 28 28 

A28 Corrélation de Pearson ,716** 1 ,861** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 

N 28 28 28 

ta2 Corrélation de Pearson ,739** ,861** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  
N 28 28 28 

 
 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 



 

 
  )الموثوقیة( الفرع الثانيالصدق الداخلي لفقرات 

 
   

 

Corrélations 

 B21 B22 B23 tb2 

B21 Corrélation de Pearson 1 ,760** ,204 ,844** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,297 ,000 

N 28 28 28 28 

B22 Corrélation de Pearson ,760** 1 ,594** ,961** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,001 ,000 

N 28 28 28 28 

B23 Corrélation de Pearson ,204 ,594** 1 ,656** 

Sig. (bilatérale) ,297 ,001  ,000 

N 28 28 28 28 

tb2 Corrélation de Pearson ,844** ,961** ,656** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 28 28 28 28 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 



  )إعداد التقریر(الفرع الرابع  الصدق الداخلي لفقرات
Corrélations 

 A41 A42 A43 A44 A45 A46 

A41 Corrélation de Pearson 1 ,357 ,250 ,416* ,266 ,000 

Sig. (bilatérale)  ,062 ,199 ,028 ,172 1,000 

N 28 28 28 28 28 28 

A42 Corrélation de Pearson ,357 1 ,455* ,532** ,341 -,036 

Sig. (bilatérale) ,062  ,015 ,004 ,076 ,857 

N 28 28 28 28 28 28 

A43 Corrélation de Pearson ,250 ,455* 1 ,555** ,403* -,009 

Sig. (bilatérale) ,199 ,015  ,002 ,033 ,962 

N 28 28 28 28 28 28 

A44 Corrélation de Pearson ,416* ,532** ,555** 1 ,480** ,047 

Sig. (bilatérale) ,028 ,004 ,002  ,010 ,813 

N 28 28 28 28 28 28 

A45 Corrélation de Pearson ,266 ,341 ,403* ,480** 1 ,162 

Sig. (bilatérale) ,172 ,076 ,033 ,010  ,409 

N 28 28 28 28 28 28 

A46 Corrélation de Pearson ,000 -,036 -,009 ,047 ,162 1 

Sig. (bilatérale) 1,000 ,857 ,962 ,813 ,409  
N 28 28 28 28 28 28 

A47 Corrélation de Pearson -,085 -,248 ,292 -,127 -,014 -,091 

Sig. (bilatérale) ,667 ,204 ,131 ,520 ,944 ,646 

N 28 28 28 28 28 28 

A48 Corrélation de Pearson ,224 ,453* ,015 ,296 -,135 -,358 

Sig. (bilatérale) ,252 ,015 ,941 ,126 ,494 ,061 

N 28 28 28 28 28 28 

ta4 Corrélation de Pearson ,572** ,655** ,726** ,778** ,656** ,168 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,392 

N 28 28 28 28 28 28 
 

Corrélations 

 A47 A48 ta4 

A41 Corrélation de Pearson -,085 ,224 ,572** 

Sig. (bilatérale) ,667 ,252 ,001 

N 28 28 28 

A42 Corrélation de Pearson -,248 ,453* ,655** 

Sig. (bilatérale) ,204 ,015 ,000 

N 28 28 28 

A43 Corrélation de Pearson ,292 ,015 ,726** 

Sig. (bilatérale) ,131 ,941 ,000 

N 28 28 28 



A44 Corrélation de Pearson -,127 ,296 ,778** 

Sig. (bilatérale) ,520 ,126 ,000 

N 28 28 28 

A45 Corrélation de Pearson -,014 -,135 ,656** 

Sig. (bilatérale) ,944 ,494 ,000 

N 28 28 28 

A46 Corrélation de Pearson -,091 -,358 ,168 

Sig. (bilatérale) ,646 ,061 ,392 

N 28 28 28 

A47 Corrélation de Pearson 1 -,072 ,178 

Sig. (bilatérale)  ,716 ,364 

N 28 28 28 

A48 Corrélation de Pearson -,072 1 ,341 

Sig. (bilatérale) ,716  ,076 

N 28 28 28 

ta4 Corrélation de Pearson ,178 ,341 1 

Sig. (bilatérale) ,364 ,076  
N 28 28 28 

 
 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 



 

 

 
  )قابلیة للمقارنة(الفرع الرابع  الصدق الداخلي لفقرات

 

 

 

 

Corrélations 

 B41 B42 B43 tb4 

B41 Corrélation de Pearson 1 ,282 ,310 ,693** 

Sig. (bilatérale)  ,146 ,109 ,000 

N 28 28 28 28 

B42 Corrélation de Pearson ,282 1 ,698** ,806** 

Sig. (bilatérale) ,146  ,000 ,000 

N 28 28 28 28 

B43 Corrélation de Pearson ,310 ,698** 1 ,860** 

Sig. (bilatérale) ,109 ,000  ,000 

N 28 28 28 28 

tb4 Corrélation de Pearson ,693** ,806** ,860** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 28 28 28 28 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 



 
  

 لمحور األولاالتساق البنائي لفروع ا

Corrélations 

 ta1 ta2 ta3 ta4 ta 

ta1 Corrélation de Pearson 1 ,434* ,523** ,704** ,858** 

Sig. (bilatérale)  ,021 ,004 ,000 ,000 

N 28 28 28 28 28 

ta2 Corrélation de Pearson ,434* 1 ,132 ,622** ,659** 

Sig. (bilatérale) ,021  ,503 ,000 ,000 

N 28 28 28 28 28 

ta3 Corrélation de Pearson ,523** ,132 1 ,535** ,733** 

Sig. (bilatérale) ,004 ,503  ,003 ,000 

N 28 28 28 28 28 

ta4 Corrélation de Pearson ,704** ,622** ,535** 1 ,889** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,003  ,000 

N 28 28 28 28 28 

ta Corrélation de Pearson ,858** ,659** ,733** ,889** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 28 28 28 28 28 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 



 

 
  الثاني رلمحو لفروع ا االتساق البنائي

 
Corrélations 

 tb1 tb2 tb3 tb4 tb 

tb1 Corrélation de Pearson 1 ,771** ,678** ,492** ,915** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,008 ,000 

N 28 28 28 28 28 

tb2 Corrélation de Pearson ,771** 1 ,738** ,502** ,917** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,007 ,000 

N 28 28 28 28 28 

tb3 Corrélation de Pearson ,678** ,738** 1 ,240 ,844** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,218 ,000 

N 28 28 28 28 28 

tb4 Corrélation de Pearson ,492** ,502** ,240 1 ,599** 

Sig. (bilatérale) ,008 ,007 ,218  ,001 

N 28 28 28 28 28 

tb Corrélation de Pearson ,915** ,917** ,844** ,599** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,001  

N 28 28 28 28 28 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 



 
  

 االتساق البنائي لالستبیان

 
  

 

Corrélations 

 ta tb t 

ta Corrélation de Pearson 1 ,819** ,982** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 

N 28 28 28 

tb Corrélation de Pearson ,819** 1 ,914** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 

N 28 28 28 

t Corrélation de Pearson ,982** ,914** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  
N 28 28 28 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 



  البیانات الشخصیة لعینة الدراسة تحلیل
  الجنس

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 92,9 92,9 92,9 26 ذكر 

ثىأن  2 7,1 7,1 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

 
  العمر

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  35أقل من  4 14,3 14,3 14,3 

40-  35 من  1 3,6 3,6 17,9 

45 -  40من   4 14,3 14,3 32,1 

40أكبر من   19 67,9 67,9 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

 
  وظیفةال

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 75,0 75,0 75,0 21 محافظ حسابات 

یر محاسبيخب  7 25,0 25,0 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

 
  المهنیة الخبرة

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 3,6 3,6 3,6 1 أقل من خمس سنوات 

سنوات 10إلى  5 من  3 10,7 10,7 14,3 

سنة 15إلى  10من   5 17,9 17,9 32,1 

سنة 15أكثر من   19 67,9 67,9 100,0 

Total 28 100,0 100,0  

 

 

 



 
   العلمي المؤهل

 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 14,3 14,3 14,3 4 شھادة مھنیة اخرى 

سانسلی  20 71,4 71,4 85,7 

 89,3 3,6 3,6 1 ماستر

 100,0 10,7 10,7 3 ماجستیر

Total 28 100,0 100,0  

 



  اختبار الفروق بالنسبة لمتغیر الجنس
Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart-type الجنس

Erreur standard 

moyenne 

t 07901, 40287, 3,8691 26 ذكر 

 05769, 08159, 4,3846 2 أنثى

 

 
Test d'échantillons indépendants 

 
Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

F Sig. 

t Hypothèse de variances 

égales 

5,595 ,026 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

 
Test d'échantillons indépendants 

 
Test-t pour égalité des moyennes 

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

t Hypothèse de variances 

égales 

-1,777 26 ,087 -,51553 

Hypothèse de variances 

inégales 

-5,270 7,249 ,001 -,51553 

 

Test d'échantillons indépendants 

 

Test-t pour égalité des moyennes 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

t Hypothèse de variances 

égales 

,29013 -1,11190 ,08083 

Hypothèse de variances 

inégales 

,09783 -,74527 -,28580 

 



  اختبار الفروق بالنسبة لمتغیر العمر
ANOVA 

T 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes ,567 3 ,189 1,137 ,354 

Intra-groupes 3,991 24 ,166   
Total 4,558 27    

 
  اختبار الفروق بالنسبة لمتغیر الوظیفة

ANOVA 

T 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes ,260 1 ,260 1,573 ,221 

Intra-groupes 4,298 26 ,165   
Total 4,558 27    

 
  بالنسبة لمتغیر الخبرة المهنیةاختبار الفروق 

ANOVA 

T 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes ,463 3 ,154 ,904 ,454 

Intra-groupes 4,095 24 ,171   
Total 4,558 27    

 
 اختبار الفروق بالنسبة لمتغیر المؤهل العلمي

ANOVA 

T 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 1,413 3 ,471 3,594 ,028 

Intra-groupes 3,145 24 ,131   
Total 4,558 27    

 

 



  تحلیل فقرات المحور األول
Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

A11 16,209 27 ,000 1,67857 1,4661 1,8910 

A12 8,074 27 ,000 1,17857 ,8791 1,4781 

A13 4,473 27 ,000 ,75000 ,4060 1,0940 

A14 12,853 27 ,000 1,35714 1,1405 1,5738 

A15 9,363 27 ,000 1,21429 ,9482 1,4804 

A16 2,555 27 ,017 ,46429 ,0914 ,8371 

A17 7,914 27 ,000 1,07143 ,7936 1,3492 

A18 14,789 27 ,000 1,28571 1,1073 1,4641 

A19 2,553 27 ,017 ,50000 ,0981 ,9019 

A110 3,000 27 ,006 ,50000 ,1580 ,8420 

A111 5,037 27 ,000 ,82143 ,4868 1,1561 

A112 4,117 27 ,000 ,64286 ,3225 ,9632 

A21 5,219 27 ,000 1,07143 ,6502 1,4926 

A22 10,247 27 ,000 1,25000 ,9997 1,5003 

A23 5,155 27 ,000 ,89286 ,5375 1,2482 

A24 13,198 27 ,000 1,42857 1,2065 1,6507 

A25 12,764 27 ,000 1,25000 1,0491 1,4509 

A26 8,855 27 ,000 ,96429 ,7409 1,1877 

A27 4,715 27 ,000 1,00000 ,5649 1,4351 

A28 5,533 27 ,000 ,96429 ,6067 1,3219 

A31 9,546 27 ,000 1,28571 1,0094 1,5621 

A32 8,801 27 ,000 1,25000 ,9586 1,5414 

A33 10,200 27 ,000 1,21429 ,9700 1,4586 

A34 2,345 27 ,027 ,60714 ,0759 1,1384 

A35 1,368 27 ,183 ,25000 -,1250 ,6250 

A36 1,800 27 ,083 ,32143 -,0450 ,6878 

A37 8,575 27 ,000 1,14286 ,8694 1,4163 

A38 4,869 27 ,000 ,85714 ,4959 1,2183 

A39 15,588 27 ,000 1,50000 1,3026 1,6974 

A310 ,528 27 ,602 ,14286 -,4127 ,6984 

A41 7,129 27 ,000 1,14286 ,8139 1,4718 

A42 12,853 27 ,000 1,35714 1,1405 1,5738 

A43 2,294 27 ,030 ,46429 ,0490 ,8795 

A44 4,423 27 ,000 ,71429 ,3829 1,0456 

A45 2,197 27 ,037 ,53571 ,0353 1,0361 

A46 7,128 27 ,000 1,25000 ,8902 1,6098 

A47 -3,440 27 ,002 -,57143 -,9122 -,2306 

A48 2,260 27 ,032 ,50000 ,0461 ,9539 



 



  تحلیل فقرات المحور الثاني
Statistiques sur échantillon unique 

 
N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

B11 28 3,7500 ,84437 ,15957 

B12 28 3,7500 1,04083 ,19670 

B13 28 4,1429 ,70523 ,13328 

B14 28 3,5357 ,99934 ,18886 

B21 28 3,7857 ,91721 ,17334 

B22 28 4,0000 ,90267 ,17059 

B23 28 4,3571 ,62148 ,11745 

B31 28 4,3571 ,78004 ,14741 

B32 28 3,8571 ,84828 ,16031 

B33 28 3,6071 ,62889 ,11885 

B34 28 3,8571 ,75593 ,14286 

B41 28 4,0714 ,60422 ,11419 

B42 28 3,9286 ,46576 ,08802 

B43 28 3,8571 ,65060 ,12295 

 

 
Test sur échantillon unique 

 

Valeur du test = 3                                        

t Ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

B11 4,700 27 ,000 ,75000 ,4226 1,0774 

B12 3,813 27 ,001 ,75000 ,3464 1,1536 

B13 8,575 27 ,000 1,14286 ,8694 1,4163 

B14 2,837 27 ,009 ,53571 ,1482 ,9232 

B21 4,533 27 ,000 ,78571 ,4301 1,1414 

B22 5,862 27 ,000 1,00000 ,6500 1,3500 

B23 11,555 27 ,000 1,35714 1,1162 1,5981 

B31 9,206 27 ,000 1,35714 1,0547 1,6596 

B32 5,347 27 ,000 ,85714 ,5282 1,1861 

B33 5,109 27 ,000 ,60714 ,3633 ,8510 

B34 6,000 27 ,000 ,85714 ,5640 1,1503 

B41 9,383 27 ,000 1,07143 ,8371 1,3057 

B42 10,550 27 ,000 ,92857 ,7480 1,1092 

B43 6,971 27 ,000 ,85714 ,6049 1,1094 

 



+ 
 ) طریقة ألفا كرونباخ(امل الثبات مع

 
  

 المحور األول
 

 
 
 

 
 

 المحور الثاني
 

 
 
 
  

 
 )جمیع المحاور( ثبات االستبیان

 
  

 
  

 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,896 38 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,893 14 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,935 52 


