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  تشكرات

ونعود باهللا من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من  نتوب إلیكنستغفره و الحمد هللا نحمده ونستعینه و  إن
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شریك له، وأشهد أن  له، ومن یضلل یهدي اهللا فال مضل
  ، أما بعد فنتقدم بأسمى عبارات الشكر:محمدا عبده ورسوله

ا، إلى الذي ال إله إال إلى خالقنا وموالنا  وموفقنا إلى هذا العمل المتواضع، إلى من له الفضل أوًال وأخیرً
الجهد في میزان  هذا له أن یجعل ألكرمین، إلى من نسأله بكل اسم هوإلى أرحم الراحمین وأكرم اهو، 

فیا رب لك حسناتنا، وأن یجعل نیاتنا خالصة لوجهه الكریم، إلى الذي تعجز الكلمات عن حمده وشكره، 
  الحمد كما ینبغي لجالل وجهك وعظیم سلطانك.

التي أنعمت علینا وعلى والدینا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في  ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك
  ین.عبادك الصالح

من  إلى خطاه، إلتباعقدوتنا في كل حین، إلى من نسعى دوما للعالمین، إلى من هو إلى من كان رحمة 
وأصحابه ، محمد وعلى آله الطیبین الصادق األمین الكریم إلى سیدنا وحبیبنا ورسولنا ،أوصانا بطلب العلم

  إلى یوم الدین.مین ا دائالطاهرین صالة وسالم

 علیالم یبخل  والذي االحترام والتقدیرفائق كن له أالذي  >> بوریبعمران  << إلى األستاذ المشرف
   . والتوجیهبالنصح 

 ،السید صالحونخص بالذكر  -وة فرجی - ؤسسة سوناریكم يموظفكما نتقدم بالشكر الجزیل إلى جمیع 
الذي ساعدني في عملي هذا إلى كل من  بوحلوف رابحكما نتقدم بالشكر الجزیل إلى محافظ الحسابات 

  .ولو بكلمة طیبةساعدني 

  الشكر الجزیل. إلي كل هؤالء

   

  

    حیاة



  " اإلهداء "

إلى كل صاحب فكر ودین، إلى كل من یؤمن باهللا والیوم أهدي عملي 
إلى كل من یحمل في قلبه حبا من أختار اإلسالم منهاجا لحیاته، اآلخر، 

  إلى كل من یسعى لیضیف للحیاة.، لخالقه ورسوله محمد

  >>. وقضى ربك أال تعبدوا إال إیاه وبالوالدین إحسانا<< إلى من قال فیهما عز وجل:

إلى من تفانت في تربیتي، إلى من ضحت بحیاتها وآمالها من أجلنا، إلى إلى أغلى إنسانة في الوجود، 
ضعت الجنة تحت أقدامها، إلى أمي  أمي  أمي  لوفدیتها بروحي فلن أوفي قسط من حقها، إلى منالتي  وُ
  >>.رحمھا هللا وأدخلھا فسیح جناتھ <<  الغالیة

الذي لو مازال على  إلى دلیل في ومن ضاع فیه الدلیل، إلى مثلي األعلى في الحیاة، إلى تاج رئسي
ینا بحبه وحنانه، إلى أبي    أبي     كي أعیش، ولم یبخل عل قید الحیاة ألهدى حیاته قربانا من أجلي

  .>> فسیح جناتھ رحمھ هللا وأدخلھ <<أبي  الغالي 

ولم تبخل علینا بالنصح، اإلرشاد  التي كانت أما حنونا علینا << صباح >>إلى أختي الغالیة 
لى كلما ضاقت بي الدنیا والتوجیه، إلى الصدر الدافئ الذي ألجأ إلیه  زوجها هشام والكتكوتة إكرام وإ

  .، والكتكوت إسالموالكتكوت یوسف

 إلكمال هذا العمل المتواضع وقاسمتني أحزاني وأفراحيلي  كانت سنداسعاد التي  إلى أختي الغالیة
لى زوجها محمد   .والكتكوت جهاد وإ

  .حفظه اهللا وأطال في عمره الذي أتمنى له كل السعادة في حیاته إلى أخي العزیز والغالي عمار

أن  فوق مستوى كل كالم، أدعوا اهللا عز وجل إلى اللواتي لهن إلى أغلى وأعز وأخلص ما عرفت،
  ، وافیة، آسیة، سهام.صلیحة، سناء صدیقاتي، إلى نهویوفق یحفظهن 

  الثانیة تخصص دراسات محاسبیة وجبائیة معمقة.إلى كل الطلبة بدون استثناء خاصة طلبة السنة 

  إلى كل األهل واألقارب ومن یحمل لقب زعمار.

  ألن مكانتهم تتعدى حیز الورقة. الذین لم یسعني أن أذكرهمأصدقائي وصدیقاتي إلى كل 

  .العذرإلى كل من أخطأت في حقه ملتمسة من الجمیع 

  حیاة
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  عامةة مقدم
 

 ~ أ  ~
 

إن التطور الكبیر الذي شهدته المؤسسة عبر الزمن وكذا التطور في مجال العالقات االقتصادیة 
وتوسیع نطاق المبادالت التجاریة وتنوعها جعل المؤسسة تتعامل مع عدة أطراف مختلفة وهیئات لها مصالح 

مباشر أو غیر مباشر في المؤسسة، لذا أوجب على المؤسسة اعتماد التدقیق الخارجي إلبالغ كل  بشكل
هؤالء المتعاملین بكل التطورات داخل المؤسسة، وكذلك للحكم على مدى صحة وسالمة العملیات التي تقوم 

 بها وذلك من خالل تقییم أدائها.
ت دقیقة وموثوقة وذات مصداقیة لمسایرة هذه كما ظهرت الحاجة في ظل هذه التطورات إلى معلوما

ن تتمیز هذه المعلومات بیرة بالنسبة للمؤسسة وعلیة یجب أالتطورات باعتبار المعلومات المالیة ذات أهمیة ك
إلى المالئمة والتجاوب مع بالمصداقیة والثقة وتعبیرها العادل عن الوضعیة المالیة للمؤسسة وهذا إضافة 

  عتماد هذه المعلومات.فیدة منها ویبعث فیها الثقة عند اطراف المستحتیاجات األمختلف ا
القرارات المناسبة، وذلك  نسبة لمستخدمي المعلومات في اتخاذویعد التدقیق الخارجي ذا أهمیة كبیرة بال

لكونه نشاط یقوم به شخص مستقل من خارج المؤسسة یتمیز بالكفاءة العلمیة والعملیة الالزمة، إذ یقوم 
بداء رأیه  ص الحسابات بطریقة موضوعیة للتأكد من مدى صحة وصدق اإلفصاحات التيبفح تضمنتها وإ

 ستقاللیة وذلك بهدف الحفاظ على أموال المؤسسة وحقوق المساهمین.بكل حریة وا
تقدم وحتى نتمكن من اإللمام بموضوع الدراسة قمنا بدراسة میدانیة لوحدة سوناریك فرجیوة  من خالل ما

باإلضافة إلى االتصال بالمدقق الخارجي للمؤسسة، وذلك قصد بیان مدى مساهمة المدقق الخارجي لوحدة 
  سوناریك فرجیوة في رفع جودة المعلومة المالیة. ومن هنا یمكننا طرح اإلشكالیة التالیة:
  هل یساهم المدقق الخارجي لمؤسسة سوناریك في رفع جودة المعلومة المالیة؟

  عیة:األسئلة الفر 
 ما المقصود بالتدقیق الخارجي، ومعاییره، ومبادئه وفروضه ؟ 
 ماهي الخطوات التي یتبعها المدقق الخارجي أثناء قیامه بمهمته؟ 
 ما المقصود بجودة المعلومات المالیة؟ وماهي معاییر تحققها؟ ووسائل قیاسها؟ 
  المالیة؟ماهي اإلجراءات التي یتبعها المدقق الخارجي في رفع جودة المعلومة 
 ماهو تاریخ إنشاء مؤسسة سوناریك، وماهي أهمیتها وأهدافها؟ وعوامل إنتاجها؟ 
 هل یحترم المدقق الخارجي الخاص بمؤسسة سوناریك إجراءات التدقیق المقبولة قبوال عاما؟ 
  هل المعلومات المالیة المقدمة من طرف مؤسسة سوناریك تتوفر على خصائص الجودة من وجهة نظر

 الخارجي؟المدقق 



  عامةة مقدم
 

 ~ ب  ~
 

  الفرضیات:
 ءات التدقیق المقبولة قبوال عاما؛یحترم المدقق الخارجي الخاص بمؤسسة سوناریك إجرا 
 جودة من وجهة نظر من طرف مؤسسة سوناریك تتوفر على خصائص ال المعلومات المالیة المقدمة

 المدقق الخارجي؛
  وناریك.سیساهم المدقق الخارجي في رفع جودة المعلومة المالیة في مؤسسة 

  اتیة منها:لجملة من األسباب الموضوعیة والذ ختیارنا لهذا الموضوع یعوداأسباب إختیار الموضوع: 
 اإلعتبارات الموضوعیة: .1
 قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع؛ 
 محاولة إثراء المكتبة بمثل هذه المواضیع؛ 
  إجراءات؛معرفة میدان التدقیق الخارجي والتعرف على مایحیطه من 
  حاجة المؤسسات للتدقیق الخارجي بسبب تواجدها في بیئة تتصف بالمخاطرة مما أوجب اإلهتمام

 بالمعلومات المالیة.
 اإلعتبارات الداتیة: .2
 طالع أكثر؛كونه مجال التخصص والرغبة في اال المیول الشخصي لمیدان التدقیق والمحاسبة 
 .الرغبة في مواصلة البحث في مجال التدقیق 

  تتمثل أهمیة البحث في:أهمیة البحث: 
  تكمن أهمیة التدقیق الخارجي في كونه أداة تخدم أطراف عدیدة تقوم باستخدام القوائم النهائیة، التي یعدها

 مدقق الحسابات من أجل تلبیة احتیاجاتهم المختلفة؛
  المعلومات المالیة المفیدة تتمثل أهمیة جودة المعلومات المالیة في تحدید الخصائص التي تتسم بها

الواجب استخدامها لتقییم نوعیة المعلومات المالیة، كما یؤدي تحدید هذه الخصائص إلى مساعدة المسؤولین 
عند اعداد القوائم المالیة في تقییم المعلومات المالیة التي تنتج عن تطبیق الطرق واألسالیب المحاسبیة 

 البدیلة؛
 في رفع جودة المعلومة المالیة من خالل اإلجراءات التي یقوم بها المدقق  تكمن أهمیة التدقیق الخارجي

 بهدف التأكد من صحة ودقة المعلومات المالیة التي تقدمها المؤسسة.
 تتجلى أهداف الدراسة في:أهداف الدراسة: 

 التعرف على التدقیق الخارجي، معاییره ومبادئه وفروضه؛ 
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  المدقق الخارجي أثناء قیامه بمهمته؛التعرف على الخطوات التي یقوم بها 
 التعرف على اإلجراءات التي یقوم بها المدقق الخارجي في رفع جودة المعلومة المالیة؛ 
 إبراز مدى احترام المدقق الخارجي لمؤسسة سوناریك لإلجراءات التدقیق المقبولة قبوال عاما؛ 
  سسة سوناریك على خصائص الجودة من التعرف على مدى توفر المعلومات المالیة المقدمة من طرف مؤ

 وجهة نظر المدقق الخارجي.
  حدود الدراسة:

  :تحددت الدراسة المیدانیة من بدایة أفریل إلى نهایة ماي.الحدود الزمنیة  
 :لقد تمت هذه الدراسة في وحدة سوناریك فرجیوة والیة میلة. الحدود المكانیة 

الذي اإلستنباطي إعتمدنا في دراستنا هذه على مزیج من المناهج، حیث اعتمدنا على المنهج المنهج المتبع: 
یعتمد على جمع المعلومات والبیانات على الظاهرة المدروسة وتحلیلها وتفسیرها قصد الوصول إلى نتائج 

جیوة وذلك محددة، باإلضافة إلى استخدام أسلوب دراسة حالة من خالل دراسة حالة وحدة سوناریك فر 
  باستخدام الوثائق الخاصة بمدقق.

  الدراسات السابقة:
 ) دور المراجعة الخارجیة للحسابات في النهوض بمصداقیة المعلومات ): 2004دراسة فاتح سردوك

 المحاسبیة دراسة میدانیة.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على إمكانیة أن تساهم المراجعة الخارجیة للحسابات في النهوض 

ؤسسة ونتائج أعمالها ومالءمتها بمصداقیة المعلومات المحاسبیة وتمثیلها بصحة وبعدالة للمركز المالي للم
  :إلى وخلصت الدراسة لجمیع الجهات المستفیدة من هذه المعلومات.

إن المتطلبات الحدیثة لالقتصاد الوطني وازدیاد الطلب على معلومات دقیقة وفاعلة، تكرس الحاجة 
الوضعیة الحالیة التي تعیشها لة إثبات لمصداقیة هذه المعلومات، كما أن د مراجعة الحسابات كوسیإلى اعتما

مختلف المؤسسات االقتصادیة ومختلف المساعي إلزامیة للنهوض بوضعیة هذه المؤسسات، وتأهیلها 
طرق إلى مجاالت لالستجابة لمختلف التغیرات التي شهدها االقتصاد الوطني، تبعث على البحث ومحاولة الت

 تأهیل هذه المؤسسات في المجال المحاسبي، حیث أن المراجعة تعد من أهم آلیاته.
مایمیز دراستنا عن هذه الدراسة أن الباحث ركز في إبراز دور المراجعة الخارجیة في النهوض 

قد اعتمدنا على دراسة مجموعة من التقاریر للمؤسسة أما في دراستنا فبمصداقیة المعلومات المحاسبیة على 
  جمیع الخطوات التي یقوم بها المدقق أثناء قیامه بمهمته.
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 ) مساهمة المراجعة الخارجیة في تحسین جودة المعلومات المحاسبیة.): 2014دراسة بلعید وردة 
ایجاد حلقة الوصل مابین هدفت الدراسة إلى بیان أهمیة وأهداف المراجعة الخارجیة للحسابات، وكذا 

المحاسبي وعمل المراجعة فیما یخص بالتحدید التحقق من مدى توافر مستوى معین من الخصائص العمل 
النوعیة للمعلومات المحاسبیة المعروضة بالقوائم المالیة، ولفت اإلنتباه إلى الدور الذي تلعبه المراجعة 

  :إلى دراسةوخلصت ال الخارجیة للحسابات كأداة رقابیة في تحسین جودة المعلومات المحاسبیة.
أن توافر الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة بدرجة معینة في القوائم المالیة الصادرة عن إدارات 

أن اعتماد مراجعة خارجیة تقوم على كما المؤسسة تمثل وجهة نظر معدیها والتلبي إحتیاجات مستخدمیها؛
 لومات المحاسبیة الواردة بالقوائم المالیة.المعاییر المتعارف علیها من شأنه توفیر الخصائص النوعیة للمع

مایمیز دراستنا عن هذه الدراسة أننا اعتمدنا على دراسة حالة لمؤسسة اقتصادیة من أجل معرفة الدور 
الذي یلعبه المدقق الخارجي في رفع جودة المعلومة المالیة بینما هذه الدراسة اعتمدت على دراسة عینة 

 لمحافظي الحسابات.
  دور المعاییر المحاسبیة الدولیة في تحسین جودة المعلومة المالیة: )2014(لجنیب عادلدراسة بو. 

إلى إبراز دور المعاییر المحاسبیة الدولیة في تحسین جودة المعلومة المالیة  هدفت هذه الدراسة
فبموجب المعاییر المحاسبیة الدولیة تلتزم المؤسسة بتقدیم معلومات مالیة ذات جودة عالیة، عن طریق توفیر 

بلیة للمقارنة، وذلك مجموعة من الخصائص النوعیة األساسیة امالئمة والموثوقیة والمساعدة القابلیة للفهم والقا
  بما یحقق منفعتها في اتخاد القرارات. وخلصت الدراسة إلى:

تتحقق منفعة المعلومات في ظل المعاییر المحاسبیة الدولیة من خالل توفیر مجموعة من الخصائص 
وال تمثل هذه  )، والثانویة ( القابلیة للفهم والتحقق والمقارنة وكذا السرعة الرئیسیة ( المالئمة والعرض العادل)

و قانونا إجباریا ولكنها تأخد صفة التوصیات التي یرى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة الخصائص قاعدة أ
تطبیق كما توصلت الدراسة إلى أن  ،ضرورة تطبیقها، حیث انها تشكل أساسا لتقییم جودة المعلومات المالیة

المعلومة المالیة لكن هذا األثر یبقى محدودا في ظل النظام المحاسبي المالي یحقق بعض عناصر جودة 
عدم تسعیر المؤسسة في سوق مالي نشط وهو شرط أساسي لكي تؤدي المعاییر المحاسبیة الغایة المرجوة 

 منها.
مایمیز دراستنا عن هذه الدراسة أنها ركزت على المعاییر المحاسبة الدولیة في تحسین جودة 

  اعتمدنا في دراستنا على التدقیق الخارجي كأداة لرفع جودة المعلومات المالیة.المعلومات المالیة، بینما 
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 ) إسهامات حوكمة المؤسسات في تحقیق جودة المعلومات المحاسبیة ): 2016دراسة زالسي ریاض
 دراسة حالة.

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز إسهامات حوكمة المؤسسات في تحقیق جودة المعلومات المحاسبیة 
  اجه المؤسسات بشكل عام. وخلصت الدراسة إلى:یة اإلستفادة منها في حل العدید من المشاكل التي تو وكیف

تساهم حوكمة المؤسسات في تحقیق جودة المعلومات المحاسبیة من خالل آلیاتها وأهمها المراجعة 
 الداخلیة ولجنة المراجعة والمراجعة الخارجیة ومجلس اإلدارة؛

ى وجود عالقة وثیقة بین حوكمة المؤسسات والمعلومات المحاسبیة ومستوى كما توصلت الدراسة إل
جراءات الحوكمة تلعب دورا كبیرا في مجال تطویر  مهنة المحاسبة وهذا بدوره جودتها، حیث أن مبادئ وإ

 ینعكس على مستوى جودة المعلومات المحاسبیة.
المؤسسات كأداة لتحقیق جودة المعلومات مایمیز دراستنا عن هذه الدراسة أنها ركزت على حوكمة 

  المحاسبیة، بینما في دراستنا اعتمدنا على التدقیق الخارجي كأداة لرفع جودة المعلومات المالیة.
 ) في ضمان مصداقیة  دور المراجعة الخارجیة): 2013دراسة عماري سمیر، دیلمي عمر 

ي الرابع حول تأهیل مهنة التدقیق لمواجهة المعلومات المحاسبیة (مداخلة ضمن فعالیات الملتقى الوطن
، جامعة عمار 2013نوفمبر  21، 20األزمات المالیة والمشاكل المحاسبیة المعاصرة للمؤسسات یومي 

  ثلیجي باألغواط.
هدفت هذه الدراسة إلى توضیح مایمكن أن تضیفه المراجعة الخارجیة على المعلومات المحاسبیة 

المجتمع لها إهتمامات عامة أو خاصة  من مصداقیة بالنسبة  لألطراف متعددة من الواردة في القوائم المالیة
  في تلك المعلومات. 

خلصت هذه الدراسة أن للمراجعة الخارجیة دور كبیر في ضمان مصداقیة المعلومات المحاسبیة، 
وحیادي حیث التكسب هذه المعلومات تلك الخاصیة إال إذا تم مراجعتها من قبل شخص مستقل مؤهل 

یضفي الصیغة الشرعیة على القوائم المالیة من خالل إبداء رأي حول هذه القوائم. وبالتالي یكون اإلعتماد 
  علیها بدرجة كبیرة من قبل المستخدمین.

اقتصادیة من أجل التعرف على مایمیز دراستنا عن هذه الدراسة أننا اعتمدنا على دراسة حالة لمؤسسة 
ى لمالیة بینما هذه الدراسة ركزت علا المدقق الخارجي من أجل رفع جودة المعلومة ااإلجراءات التي یقوم به

  الجانب النظري فقط.



  عامةة مقدم
 

 ~ و  ~
 

ختیار الفرضیات هیكل الدراسة:  في ضوء أهداف الدراسة ولمعالجة اإلشكالیة الرئیسیة والتساؤالت الفرعیة وإ
  تم تقسیم هذا البحث إلى ثالث فصول رئیسیة تم تناولها كاآلتي:

تناول مدخل للتدقیق الخارجي، قسم الفصل إلى ثالث مباحث تضمنت على الترتیب اإلطار  الفصل األول:
  المفاهمي للتدقیق الخارجي، محددات العمل المیداني لمدقق الحسابات، مسار تنفید عملیة التدقیق الخارجي؛

ث مباحث تضمنت على التوالي، تناول مدخل لجودة المعلومات المالیة، قسم الفصل إلى ثال الفصل الثاني:
  ماهیة المعلومات المالیة، جودة المعلومات المالیة، إجراءات تدقیق القوائم المالیة؛

تناول دراسة میدانیة لوحدة سوناریك فرجیوة، قسم الفصل إلى ثالث مباحث على الترتیب،  الفصل الثالث:
ات وحدة سوناریك فرجیوة في تدقیق القوائم تقدیم مؤسسة سوناریك، اإلجراءات المتبعة من طرف مدقق حساب

  المالیة، التأكد من مدى توفر الخصائص النوعیة في المعلومات المالیة لوحدة سوناریك فرجیوة.
 



 

 
 اإلطار النظري للتدقيق الخارجيالفصل األول:

 تمهيد  

 اإلطار المفاهمي للتدقيق الخارجي؛المبحث األول:

 محددات العمل الميداني لمدقق الحسابات؛المبحث الثاني: 

 مسار تنفيد عملية التدقيق الخارجي.المبحث الثالث:

 خالصة
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  تمهید
 ،وتنفیذهاقتصادیة من حیث تنظیمها الصناعیة  أثر كبیر على األنشطة القد كان لظهور الثورة ال 

للمالك أي كان سابقا، وبالتالي لم یعد  الملكیة عن اإلدارة على خالف ما انفصالویظهر هذا جلیا من خالل 
دخل في المؤسسة من ناحیة إدارتها وتسیرها ومراقبة األعمال التي تنجز فیها، بحیث أصبح ال یطلع بشكل 

بح من الضروري وجود مباشر وكافي على الواقع الحقیقي للمؤسسة وكذا رأس ماله المساهم فیها. ومنه أص
لتقدیم الوضع الحقیقي، من خالل محاید كواسطة بین المالك والمسیرین في المؤسسة  طرف ثالث آخر

والتقاریر التي یتم إعدادها. وفي نفس الوقت یقدم ئم اإلفصاح عن المعلومات الصادقة في مختلف القوا
وهذا عن طریق قیامه بعملیة  التي قد تحدث، تتالعباوالالنصح واإلرشاد لإلدارة من أجل تصحیح األخطاء 

جراءات خاصة. باالعتمادالتدقیق الخارجي في المؤسسة المعنیة    على وسائل وإ
  وللتعرف أكثر على التدقیق الخارجي فقد قسمنا هذا الفصل إلى ثالثة مباحث:

 ؛للتدقیق الخارجي لمفاهیميااإلطار  :المبحث األول
 ؛محددات العمل المیداني لمدقق الحسابات :المبحث الثاني

 .عملیة التدقیق الخارجي تنفیذمسار  :المبحث الثالث
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  .المبحث األول: اإلطار المفاهیمي للتدقیق الخارجي
من أشكال الرقابة وقد  لقد تغیرت النظرة إلى التدقیق نتیجة لزیادة الحاجة إلیه، فالتدقیق یعتبر شكال

یخدم المؤسسة ومختلف مصالحها  والتدقیق ال ،قتصادیة منهاالانیة وخاصة اتطور مع تطور الحیاة اإلنس
 .الداخلیة فقط، بل یخدم مختلف الجهات الخارجیة المتعاملة مع المؤسسة

  المطلب األول: مفهوم التدقیق الخارجي وتاریخ نشأته.
دارته نیابة عن الشعب، إذ كان مصطلح  ورظهیعود  التدقیق إلى نشأة الدولة وملكیتها للمال العام، وإ
  لمصطلح الرقابة المالیة، الذي عرفته مند القدم مختلف الحضارات اإلنسانیة وبدرجات متفاوتة. االتدقیق مرادف

 : نشأة التدقیق الخارجي.أوال
والسیاسي  واالجتماعي واالقتصاديأخد التدقیق الخارجي بمفهومه الواسع نتیجة للتطور الفكري 

 بها التدقیق الخارجي على تعددهااحل التي مر لمختلف مراحله البشریة، ویظهر هدا التطور من خالل المر 
  :تدقیق الخارجي إلى خمسة مراحل هيوفي ظل هذا التقسیم فإنه تم تقسیم التطور التاریخي لل

 نیةیتالالمشتق من أصل الكلمة ال Auditor مصطلح  استعمال انتشرفي هذه الفترة  :1500قبل  فترة ما.1
 Audir  القدم، إذ أن الفراعنة في مصر واإلمبراطوریات القدیمة في  دنشأت منبمعنى یستمع، فالتدقیق مهنة

إلى المدقق في الساحات  االستماعیتحققون من صحة الحسابات عن طریق  ابابل وروما والیونان كانو 
الغش  اكتشافعلما أن التدقیق في هذه المرحلة كان یشمل التدقیق الكامل، وكان غرضه الرئیسي  .1العامة

  .عن حیازة األشیاء المادیة والتأكد من أمانة الحائزین لها المسئولینوالخطأ، ومنع التالعب من قبل 

ه وخاصة في إیطالیا خالل هذ اأوروبالنشاط التجاري في  انتشر :1850 ىإل 1500 متدة منالفترة الم.2
المعامالت التجاریة، وبظهور القید المزدوج محاسبي یواجه التزاید الكبیر في  مالفترة، وبرزت الحاجة إلى نظا

بأهمیة الرقابة الداخلیة بسبب  االعتراففي هذه الفترة لم یتم  ،یل العملیات التجاریة بصفة منظمةأمكن تسج
السائد في ذلك الوقت بأن الرقابة تتم بواسطة القید المزدوج باإلضافة إلى أن التدقیق كان تدقیقا  االعتقاد

كما أن أهداف التدقیق في هذه الفترة كانت  .2العملیات المسجلة في الدفاتر والسجالتتفصیلیا لجمیع 
  .لى اكتشاف الغش والتالعب والتزویرمقتصرة ع

                                                             
  .17، ص 2006، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الناحیة النظریة والعلمیة مدخل إلى التدقیق منهادي التمیمي، 1
، 2011-2010، الجزائر، 3ماجستیر، جامعة الجزائر رسالة،  التدقیق الخارجي وتأثیره على فعالیة األداء في المؤسسة االقتصادیةبوقابة زینب، 2 

  .04ص
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بیا كبیرة الحجم نسالفترة بظهور مؤسسات المساهمة  تمیزت هذه :1905إلى  1850 الفترة الممتدة من.3
الملكیة عن اإلدارة، مما تطلب وجود وكالء عن رأس المال یتولون الرقابة  انفصالوذات العملیات الكثیرة، و 

وألزم كذلك وجود مدقق مستقل ومؤهل  ،ة العائد على رأس المال المستثمرعلى اإلدارة والتأكد من سالم
ولقد كان هدف  التدقیق عملیات تلك المؤسسة مع وجود جمعیات مهنیة تشرف على المهنة وأدائها لواجبه

إلى  االهتماموتوجیه  ومنع األخطاء، وكذا التالعب والغش بفحص النظام المحاسبي اكتشاف تدقیق هوال
أنشطة المؤسسة، كما بقي أسلوب  لتنفیذتثبیت جانب من نظام الرقابة الداخلیة خالل اإلجراءات المتبعة 

  .1وب الفحص بالعینات في نطاق محدودالفحص التفصیلي سائدا مع قبول أسل
لقد تطور الهدف الرئیسي للتدقیق إلى التأكد من صحة وعدالة  :1960إلى  1905الفترة الممتدة من .4

ومنع األخطاء غرضا فرعیا مع التأكید على أهمیة  اكتشافالمركز المالي خالل هذه الفترة، وأصبح 
على التدقیق التفصیلي إلى استخدام  االعتمادبنظام الرقابة الداخلیة وتغیر أسلوب التدقیق من  االعتراف

  .2ومدى فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة ،بین حجم العینة وكیفیة اختبارها أسلوب العینات، وأهمیة الربط
  :3ىكبیرا للتدقیق، حیث شهدت التأكید عل ازدهاراعرفت هذه الفترة  :1960بعد  الفترة ما. 5

 حول مدى صحة وعدالة القوائم المالیة؛أن الهدف الرئیسي للتدقیق هو إبداء الرأي   . أ
 االعتماد على نظام الرقابة الداخلیة؛  . ب

االهتمام باألسالیب العلمیة المتطورة مثل استخدام األسلوب الریاضي، التحلیل المالي، خرائط التدفق، ج. 
  اآللي؛ اإلعالمالعینات اإلحصائیة وبحوث العملیات، وهذا بفعل التطورات التي حدثت في استخدام 

استخدام المدقق لألسالیب الكمیة یحقق الدقة ویقربه من الموضوعیة، من خالل تطویر األسالیب الریاضیة  د.
  وذلك لخدمة أغراض التدقیق.

  مفهوم التدقیق الخارجي :ثانیا
 ه األساسیة عملیاتالخارجي وخصائصه باإلضافة إلى  لتدقیقلسنحاول تقدیم مجموعة من التعاریف 

  وأهمیته وأهدافه.
  للتدقیق عدة تعاریف نذكر منها: تعریف التدقیق الخارجي: .1

  (AAA)معهد المحاسبة األمریكيالتدقیق من طرف مختلف الهیئات المهنیة من بینها نجد:  فعر 
بالعناصر الدالة على األحداث  تظمة للحصول على القرائن المرتبطةعملیة منعرف التدقیق بأنه: " الذي

                                                             
،  الطبعة األولى، مؤسسات الوراق للخدمات الحدیثة، عمان، ت التدقیق في ظل المعاییر األمریكیة والدولیةأساسیاحسین القاضي، حسین دحدوح، 1

  .02ص   ،1999
  .04، ص مرجع سابق ،بوقابة زینب 2

  .05، 04، ص ص نفس المرجع3 



 الفصل األول                                                                                       مدخل للتدقیق الخارجي
  

~ 11 ~ 
 

التأكید من درجة مسایرة هذه العناصر للمعاییر الموضوعیة،  قتصادیة وتقییمها بطریقة موضوعیة لغرضاال
  .1" ثم توصیل نتائج ذلك إلى األطراف المعنیة

هذا التعریف هو تعریف شامل لكل أنواع التدقیق الداخلي والخارجي والحكومي ویستفاد منه أن عملیة 
  منتظمة تنتهي بتوصیل نتائجها إلى األطراف المعنیة.التدقیق مهما كان هي عملیة 

عرف التدقیق على أنه عبارة عن " مراقبة المعلومة المالیة فقد (IFAC)لمحاسبيااإلتحاد الدولي أما 
  .2ة وذلك من خالل إبداء الرأي حول صحة وصدق هذه المعلومة "سالصادرة عن المؤس

حسب هذا التعریف فإن جوهر عملیة التدقیق أنه عملیة رقابیة موضوعها هو المعلومات المالیة التي 
 هي مخرجات لنظام المعلومات المحاسبي. 

كما عرف التدقیق على أنه فحص مستندات ودفاتر وسجالت المؤسسة فحصا فنیا إنتقادیا محایدا 
بداء الرأي في عدالة تحقق من صحة العملیات و لل التقاریر المالیة للمؤسسة معتمدا في ذلك على قوة  ومتانة إ

  .3نظام الرقابة الداخلیة
یبین هذا التعریف أن تقییم نظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة یعتبر من الخطوات المهمة في عمل المدقق 

 م بها.من خالل كونه األساس الذي یعتمد علیه المدقق في تحدید حجم االختبارات التي یقو  الخارجي
فقد عرف التدقیق بأنه: " « UEC» والمالیین االقتصادیینللخبراء المحاسبین  ياألوروبأما اإلتحاد 

مدى قدرة المدقق على إبداء رأیه الفني المحاید حول مدى صدق وصحة الوضعیة المالیة للمؤسسة عند 
المؤسسة للقوانین والقواعد المنصوص علیها  احترامتاریخ إعدادها للقوائم المالیة الختامیة، مع التأكد من مدى 

  .4في البلد الذي تنشط فیه "
تم إعداده في محاسبة المؤسسة  أن المدقق كما یقوم بعملیة التدقیق یقارن بین ما یوضح هذا التعریف

  تنص علیه المعاییر المحلیة للدولة التي تنشط فیها تلك المؤسسة. وبین ما
علم یتمثل في مجموعة من المبادئ والمعاییر والقواعد " یمكن تعریف تدقیق الحسابات بأنه 

منظم ألنظمة الرقابة  انتقاديواألسالیب، التي یمكن بواسطتها قیام مدقق الحسابات المؤهل، بإجراء فحص 
للمؤسسة، وذلك بهدف إبداء  الداخلیة، وللبیانات المثبتة في المستندات والدفاتر والسجالت في القوائم المالیة

                                                             
، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، التطبیقیةالمراجعة وتدقیق الحسابات اإلطار النظري والممارسة محمد التهامي طواهر، مسعود صدیقي،  1

  .09، ص 2003الجزائر، 
  . 09، ص نفس المرجع 2
  .07، ص 2005، الطبعة الثانیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، المدخل إلى التدقیق الحدیثأحمد حلمي جمعة،  3
 .07، ص مرجع سابقبوقابة زینب، 4
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رأي فني محاید في القوائم المالیة الختامیة المعدة من قبل المؤسسة في نهایة السنة المالیة لبیان مدى تعبیر 
تلك القوائم عن نتیجة أعمال المؤسسة من ربح أو خسارة للسنة المالیة المنتهیة وعن المركز المالي لها في 

  .1"نهایة تلك السنة
لتعاریف السابقة التي كانت تعاریف إجرائیة تقیم التدقیق من خالل اإلجراءات العملیة التي على عكس ا

یقوم بها المدقق في المیدان فإن هذا التعریف یقدم التدقیق على أنه محكوم بمجموعة من المبادئ والفروض 
  .والمعاییر

: التدقیق الخارجي هو عبارة عن التالي اإلجرائي التعریف استنتاج یمكن من خالل التعاریف السابقة
ومؤهل، هذه الوظیفة تستند في جانبها النظري إلى مجموعة من  مستقل منتظمة یقوم بها مهني عملیة رقابیة

المبادئ والفروض والمعاییر أما من الجانب اإلجرائي فتقوم على فحص نظام الرقابة الداخلیة باإلضافة إلى 
القوانین  والتأكد من أن المؤسسة تحترم في ذلك ى المعلومات المالیةتي تحتوي علالمستندات والدفاتر ال

یصال هذه  المنظمة للمحاسبة بغرض الخروج برأي فني محاید حول فعالیة القوائم المالیة النهائیة للمؤسسة وإ
 النتائج إلى األطراف المعینة.

 تتمثل في: خصائص التدقیق الخارجي: .2
  لیة رقابیة؛التدقیق الخارجي عم  .أ 
  التدقیق الخارجي علم له مبادئ ومعاییر وقواعد متعارف علیها بین أصحاب هذه المهنة؛  .ب 
  التدقیق الخارجي فن؛  .ج 
یتم وفق برنامج وهذا یعني أن الفحص الذي یقوم به مدقق الحسابات  التدقیق الخارجي عملیة منتظمة:  .د 

  قا؛التدقیق المعد مسب
نها تمثل مجموعة وذلك كو  الغة في التدقیق الخارجي:تقییم نظام الرقابة الداخلیة عملیة ذات أهمیة ب  .ه 

الضمانات التي تساهم في التحكم في المؤسسة لذا یجب تقییم كل اإلجراءات المعمول بها قصد الوقوف على 
  نقاط القوة ونقاط الضعف وأثرها على الحسابات والقوائم المالیة؛

  ؛یعتمد التدقیق الخارجي على جمع وتقدیم األدلة والقرائن  .و 
وذلك من خالل إبداء الرأي الفني  الهدف من التدقیق الخارجي هو الحكم على مدى عدالة القوائم المالیة:  .ز 

  المحاید عما إذا كانت القوائم المالیة للمؤسسة تعبر بصدق وعدالة عن نتائج عملیاتها ومركزها المالي؛
المعنیة: ویكون هذا بواسطة تقریر البد على المدقق الخارجي أن یقوم بتوصیل النتائج إلى األطراف   .ح 

تتطابق  مكتوب، یبین درجة المالئمة بین اإلقرارات، وهذا التقریر یبین العالقة إما جیدة أو غیر جیدة، أي ال
  مع المبادئ المحاسبیة المقبولة قبوال عاما.

                                                             
  .01، ص 2002، الطبعة األولى، دائرة المكتبة الوطنیة، عمان، تدقیق الحسابات في المشروعات التجاریة  والصناعیةعبد الكریم علي الرمحي، 1
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الث نقاط  كما نالحظ من التعاریف السابقة أنها ركزت على ثالعملیات األساسیة للتدقیق الخارجي:  .3
  :1أساسیة هي

العملیات التي تم تسجیلها  والسجالت، للتأكد من صحة وسالمة یقصد به فحص البیاناتالفحص:   .أ 
 ؛اط المؤسسةتحلیلها، وتبویبها، أي فحص القیاس الكمي أو النقدي لألحداث االقتصادیة الخاصة بنش

للنظام اإلداري كأداة للتعبیر السلیم یقصد به الحكم على مدى صالحیة نتائج األنظمة الفرعیة التحقیق:   .ب 
 ؛قیة للمؤسسة في فترة زمنیة معینةلواقع المؤسسة، وعلى مدى تمثیل المركز المالي للوضعیة الحقی

إلى أن الفحص والتحقیق عملیتان مترابطتان، ینتظر من خاللهما تمكین المدقق من  وتجدر اإلشارة
صورة صحیحة  انعكاسإلى  أدتقتصادیة اللقیاس لألحداث الیة اإبداء رأي فني محاید، فیما إذا كانت عم

  ؛مة لنتیجة ومركز المؤسسة الحقیقيوسلی
یقصد به بلورة نتائج الفحص والتحقیق في شكل تقریر یقدم إلى األطراف المعنیة، سواء كانت التقریر:   .ج 

 التدقیق وثمرته.داخل المؤسسة أو خارجها، ونستطیع أن نقول بأن التقریر هو العملیة األخیرة من 
 : التدقیق الخارجي أهداف .4

بین األهداف یمكن أن نمیز  قیق وما صاحبه من تطور في أهدافهمن التطور التاریخي للتد انطالقا
  : 2فیما یليالتقلیدیة واألهداف الحدیثة، نوجزها 

 وتتفرع بدورها إلى:األهداف التقلیدیة: أ.
 :وتتمثل فیما یلي: أهداف رئیسیة 
   علیها؛ االعتمادالتحقق من صحة ودقة البیانات الحسابیة المثبتة في الدفاتر ومدى 
   أدلة قویة عن مدى مطابقة القوائم المالیة للمركز المالي؛  إلىإبداء رأي فني محاید یستند 
 :فیما یليویمكن تلخیصها  أهداف فرعیة: 
 قد یوجد بالدفاتر والسجالت من أخطاء أو غش؛ ما اكتشاف 
   جراءات تحول دون ذلك؛ ارتكابتقلیص فرص  األخطاء والغش لوضع ضوابط وإ
   الستثماراتهمالقرارات المناسبة  اتخاذطمأنة مستخدمي القوائم المالیة وتمكینهم من. 
 :يفیما یلوسنقوم بتوضیحها  األهداف  الحدیثة المتطورة:ب.
  وأسبابها وطرق معالجتها؛ االنحرافاتمراقبة الخطة ومتابعة تنفیذها ومدى تحقیق األهداف وتحدید  

                                                             
، مجلة الباحث، العدد األول، كلیة الحقوق والعلوم التأهیل اإلداري للمؤسسة االقتصادیة الجزائریة ةإستراتیجیدور المراجعة في مسعود صدیقي،  1

  .65العدد األول، ص  2000ورقلة، االقتصادیة جامعة 
  . 20، 19، ص ص 2009، الطبعة األولى، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، مراجعة الحسابات والتدقیقزاهرة توفیق سواد،  2
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 تقییم نتائج األعمال ووفقا للنتائج المرسومة؛ 
  المستندات  استكمالالتأكد من صحة القیود المحاسبیة أي خلوها من الخطأ أو التزویر، والعمل على

 المثبتة والمؤیدة للقیود الدفتریة؛
  التأكد من صحة عمل الحسابات الختامیة وخلوها من األخطاء الحسابیة والفنیة سواء المعتمدة أو غیرها

 نتیجة اإلهمال أو التقصیر.
 أهمیة التدقیق الخارجي.5

تستخدم القوائم المالیة   لخدمة مصالح عدة أطرافإلى كونه وسیلة تعود أهمیة التدقیق الخارجي 
یمكن توضیح أهمیة التدقیق الخارجي بالنسبة لهذه ورسم سیاساتها و  قراراتها اتخاذ وتعتمدها في المدققة

  :1فیما یلياألطراف 
سواء كان المالك فردا أو شركاء أو مساهمین فإن تقریر المدقق یعتبر أداة فعالة  أصحاب المؤسسة:أ.

  ؛أموالهم في المؤسسة استثمارالمة على س االطمئنانتمكنهم من 
، فإنها من راجعینلمعلى الرغم من أن إدارة المؤسسة تخضع لتدقیق أعمالها من قبل ا إدارة المؤسسة:ب.

والرقابة ومتابعة أعمال  أول األطراف التي تستفید من البیانات المحاسبیة التي تم تدقیقها ألغراض التخطیط
  ؛المؤسسة

  ؛سهام في رأس مالهاوذلك للحكم على معدالت ربحیة المؤسسة وتقریر حدود اإل المستثمرون:ج.
، إضافة ائتمانیةلغرض تقریر منح المؤسسة قروض أو تسهیالت  المصارف ومؤسسات اإلقراض:د.

  ؛بالتزاماتهاالمؤسسة على اإلیفاء على مقدرة  لالطمئنان
القوائم المالیة وتقریر مدقق الحسابات، عند تقدیم حیث یعتمدون على  قتصادیون:الالمحللون المالیون وا.ه

  ؛االستثمارعمالئهم نحو أفضل أوجه توصیاتهم ل
  ؛بالتزاماتهاللمؤسسة على اإلیفاء للتأكد من المقدرة الحالیة والمستقبلیة القریبة  الدائنون:.و
قتصادیة الالسیاسات اقتصادي، أو رسم الراض عدیدة منها مراقبة النشاط اوذلك ألغ الجهات العامة:ز.

  ؛أساسا للربط الضریبي اتخاذهاللدولة، أو 
جهات المشار إلیها أعاله، فإن هناك جهات أخرى تحتاج إلى خدمات المدقق ال إلى إضافة جهات أخرى:ح.

 شریك. انضمامووجود قوائم مالیة مدققة كشركات التأمین، والشركاء في حالة 

                                                             
  .34، 33، ص ص 2003الطبعة األولى، دار الكتب الوطنیة،  بنغازي، الطریق إلى علم المراجعة والتدقیق، حازم هاشم اآللوسي،  1
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  الخارجي التدقیق : فروض ومبادئنيلثاالمطلب ا
یدعم الممارسة العملیة لتدقیق الحسابات أساسا نظریا یقوم على مجموعة من المبادئ والفروض، والتي 

  تعتبر بمثابة األساس لألداء المهني لتدقیق الحسابات والتي تتیح فهم مختلف عناصرها وتتبع تطوراتها.
  الخارجي : فروض التدقیقأوال

كن لم لالمقترحات والقواعد واألفكار، و  متطلبات أو معتقدات تستند إلیها اض بأنهو عرف الفر یمكن أن ت
تحظى فروض التدقیق بنفس األهمیة التي أعطیت لفروض المحاسبة مما جعل هذه الفروض تجریبیة قابلة 

  .1للتطویر والتغییر

  :2وتعتمد نظریة التدقیق بصفة عامة على الفروض األساسیة التالیة    

 ومعدي البیانات والمعلومات المالیة؛ تعارض متوقع أو محتمل في المصالح بین المراجعینهناك لیس . 1
 فقط؛ أداء عمله كمدقق یتصرف المدقق عند. 2
 مطلقا؛ استحداثهاالمدقق بسلوك وقواعد المهنة المتعارف علیها، والتي یتم  التزام. 3
فحصها وتدقیقها والتحقق من مدى صدقها، بمعنى قتصادیة التي تزعم المؤسسة تحقیقها یمكن النتائج اال. 4

 یمكن تدقیقها؛
 على البیانات والمعلومات المتاحة؛ االعتمادإمكانیة أكبر في  عنيتوافر نظام رقابة داخلیة جیدة ی. 5
 لم یكن هناك عكس؛ حدث في الماضي سیحدث في المستقبل ما ما. 6
لیها والمقبولة منیا استخدام المبادئ المحاسبیة المتعارف عالعرض الصادق والعادل للقوائم المالیة یعني ض .7

  أیة معاییر أخرى مقررة ومتعارف علیها. قبوال عاما، أو
  الخارجي : مبادئ التدقیقثانیا

وتدقیق الحسابات یقوم على  .3إن المبدأ عبارة عن نتائج أو تعمیمات مشتقة من مفاهیم عملیة التدقیق
  عدة مبادئ وهذه المبادئ تتقسم إلى مجموعتین حسب أركان عملیة التدقیق وهي:

  :4وتتمثل في المبادئ المرتبطة بركن الفحص: .1
ویعني هذا المبدأ المعرفة التامة بطبیعة أحداث المؤسسة وأثارها الفعلیة  مبدأ تكامل اإلدراك الرقابي:  . أ

راف األط احتیاجاتمن جهة، والوقوف على مؤسسة وعالقاتها باألطراف األخرى والمحتملة على كیان ال
  هة أخرى؛من ج اآلثارعن هذه  المختلفة للمعلومات المالیة

                                                             
  .20، ص 2006الطبعة األولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، تدقیق الحسابات المعاصر، غسان فالح المطارنة، 1
  .32، ص 2008، الطبعة األولى، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، أصول وقواعد المراجعة والتدقیق الشاملمحمد السید سرایا،  2
 المسیلة ر، جامعة محمد بوضیافماجستی رسالة، المراجعة الخارجیة للحسابات في النهوض بمصداقیة المعلومات المحاسبیةدور سردوك فاتح،  3

  .30، ص 2004 -2003
  .23ص  ،مرجع سابقأحمد حلمي جمعة،  4



 الفصل األول                                                                                       مدخل للتدقیق الخارجي
  

~ 16 ~ 
 

ویعني هذا المبدأ أن یشمل مدى الفحص جمیع أهداف  :االختباريمبدأ الشمول في مدى الفحص   . ب
سبیة المالیة المعدة بواسطة المؤسسة مع مراعاة األهمیة النالمؤسسة الرئیسیة والفرعیة وكذلك جمیع التقاریر 

  لهذه األهداف وتلك التقاریر؛
إلى أقصى حد ممكن من عنصر ویشیر هذا المبدأ إلى ضرورة اإلقالل  مبدأ الموضوعیة في الفحص:  . ج

لتي تؤید رأي اد إلى العدد الكافي من أدلة اإلثبات انالشخصي أو التمییز أثناء الفحص وذلك باالست التقدیر
ات أهمیة كبیرة نسبیا، وتلك التي یكون ذتجاه العناصر والمفردات التي تعتبر االمدقق وتدعمه خصوصا 

  فیها أكبر من غیرها؛ حدوث الخطأ احتمال
نیة في اإلنسا المبدأ إلى وجوب فحص مدى الكفاءة ویشیر هذا اإلنسانیة: مبدأ فحص مدى الكفاءة  . د

ق عن أحداث اإلنتاجیة لما لها من أهمیة في تكوین الرأي الصحیح لدى المدق المؤسسة بجانب فحص الكفاءة
تحتویه المؤسسة من  هي مؤشر للمناخ السلوكي للمؤسسة وهذا المناخ تعبیر عن ما المؤسسة، وهذه الكفاءة

 والمشاركة. واالتصالنظام للقیادة والسلطة والحوافز 
  :1فيوتتمثل  المبادئ المرتبطة بركن التقریر:. 2

ویشیر هذا المبدأ إلى مراعاة أن یكون تقریر أو تقاریر مدققي الحسابات أداة لنقل  :االتصالمبدأ كفایة أ. 
أثر العملیات االقتصادیة للمؤسسة لجمیع المستخدمین لها بصورة حقیقیة تبعث على الثقة بشكل یحقق 

  ف المرجوة من إعداد هذه التقاریر؛األهدا
 تنفیذیشیر هذا المبدأ إلى مراعاة أن یفصح المدقق عن كل ما من شأنه توضیح مدى  مبدأ اإلفصاح:ب. 

ظهار المعلومات التي تؤثر  األهداف للمؤسسة، ومدى التطبیق للمبادئ واإلجراءات المحاسبیة والتغیر فیها، وإ
براز جوانب الضعف إن وجدت في أنظمة الرقابة الداخلی والمستندات والدفاتر ة على داللة التقاریر المالیة، وإ

  والسجالت؛
یشیر هذا المبدأ إلى مراعاة أن تكون محتویات تقریر المدقق، وكل التقاریر المالیة  مبدأ اإلنصاف:  . ج

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

  أسباب حقیقیة وموضوعیة. ىبه المدقق، وأن تبنى تحفظاته ومقترحاته عل

                                                             
 - 2007ماجستیر، المركز الجامعي المدیة، المدیة،  رسالة، مراجعة الحسابات بین المعاییر العامة والمعاییر الدولیةمحي الدین محمود عمر، 1

 .22، 21، ص ص 2008
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  الخارجي التدقیق أنواع: المطلب الثالث
هناك  أنواع متعددة من التدقیق تختلف باختالف الزاویة التي ینظر من خاللها، ولكن مستویات األداء 

مفهوم التدقیق واألصول واألسس التي تقوم علیها ال تتغیر بتغیر التي تحكم جمیع األنواع واحدة، أي أن 
  الزاویة التي ینظر منها إلى عملیة التدقیق. حیث یمكننا التمییز بین األنواع التالیة:

  ینقسم التدقیق حسب هذه الزاویة إلى:: : من حیث نطاق عملیة التدقیقأوال
یقصد بالتدقیق الكامل التدقیق الذي یخول للمدقق إطارا غیر محددا للعمل الذي سیؤدیه  التدقیق الكامل: .1

وفیه یستخدم رأیه الشخصي في تحدید درجة التفاصیل فیما یقوم به من أعمال، ویعتبر مدقق الحسابات 
منه القیام  عن أي ناحیة من نواحي العمل، أو نتیجة الفشل في ممارسة المهارة والعنایة المطلوبة مسئوال

  .1بها
إلیه بتدقیقها فقط یقتصر عمل المدقق على فحص بعض العملیات أو البنود التي یعهد  التدقیق الجزئي: .2

 .2یعطي المدقق رأي فني حول القوائم المالیة في هذا النوع من التدقیق و مخزون السلع، الكفحص التقدیر أ
كتابي بین مدقق الحسابات  اتفاقوتنحصر مسؤولیة المدقق في حدود التدقیق المكلف به ویتطلب ذلك وجود 

  والجهة المعنیة بالتدقیق.
  :3ینقسم التدقیق وفق هذا المعیار إلى: : من حیث الوقت الذي تتم فیه عملیة التدقیقثانیا

الفترة المالیة المطلوب تدقیقها، وبعد  انتهاءیكلف المدقق بالقیام بمثل هذا التدقیق بعد  التدقیق النهائي: .1
إجراء التسویات وتحضیر الحسابات الختامیة وقائمة المركز المالي، وفي ذلك ضمان بعدم تعدیل في 

دقیق على أنه یعاب وع من التالبیانات بعد تدقیقها  ألن الحسابات تكون قد أقفلت مسبقا، وهي میزة لهذا الن
وقتا  استغراقهدفاتر من أخطاء أو غش حال وقوعها، باإلضافة إلى قد یوجد بال ما اكتشاففشله في علیه 

 طویال قد یؤدي إلى تأخیر تقدیم التقریر في موعده.
حیث یقوم بزیارات  بصفة مستمرة والمستنداتوهنا یقوم المدقق بتدقیق الحسابات  التدقیق المستمر: .2

موضوع التدقیق طوال الفترة التي یدققها، ثم یقوم في نهایة  متعددة والتي یمكن أن تكون فجائیة للمؤسسة
ومن الواضح أن هذا النوع یصلح في تدقیق المؤسسات الكبیرة  یق الحسابات الختامیة والمیزانیة،العام بتدق

  یمتاز هذا النوع من التدقیق بالخصائص التالیة:حیث یصعب تدقیقها عن طریق التدقیق النهائي. و 
وجود وقت كافي لدى المدقق مما یمكنه من التعرف على المؤسسة بصورة أفضل، ومن التدقیق بشكل   .أ 

 أوفى؛

                                                             
  .15، ص 2007، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان،مراجعة الحسابات بین النظریة والتطبیقیوسف محمود جربوع،  1
  .23، ص 2012عمان، ، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، تدقیق الحسابات اإلطار النظريإیهاب نظمي، هاني العزب، 2
  .29، ص 2007، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، ، علم تدقیق الحساباتخالد أمین عبد اهللا3
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 الغش والخطأ وفي وقت قصیر بدال من ترك ذلك في نهایة العام. اكتشافسرعة   .ب 
  :1ینقسم التدقیق إلىفي ظل هذا المعیار  :: من حیث درجة اإللزامثالثا

ه تلتزم فی ذيال تدقیقال ، أيبه نص القانون على وجوب القیام ذيال و ذلك التدقیقوه لزامي:التدقیق اال  .1
قانون الشركات، قوانین الضرائب، قانون االستثمار، ومن تم یترتب عن عدم  لمؤسسات وفقا للقانون السائدا

 ؛تحت طائلة العقوبات المقررةوقوع المؤسسة المخالفة بذلك التدقیق القیام 
تم دون إلزام قانوني بل بطلب من مجلس اإلدارة والمساهمون ی ذيال و ذلك التدقیقوه :االختیاريتدقیق ال.2

نتائج  المحاسبي وعنالناتجة عن النظام  الیةن المعلومات المأان على الحالة المالیة للمؤسسة و قصد االطمئن
حقوق الشركاء  كأساس لتحدیداألعمال والمركز المالي ذات مصداقیة وعدالة، حیث أن هذه المعلومات تتخذ 

  .ال سیما في حالة انفصال أو انضمام شریك جدید
  :2في ظل هذا المعیار ینقسم التدقیق إلى: : من حیث مدى الفحصرابعا

لنوع یناسب الوحدات االقتصادیة العملیات، وهذا اوهو أن یقوم المدقق بتدقیق كل  التدقیق التفصیلي: .1
  عدد عملیاتها قلیل نسبیا.التي یكون  صغیرة الحجم و

عینات من العملیات المختلفة واألنشطة المختلفة، وهذا  بأخذأن یقوم المدقق  وهو :االختباريالتدقیق  .2
 النوع یناسب الوحدات االقتصادیة المتوسطة والكبیرة الحجم وعدد عملیاتها كثیر.

  :3حسب هذا المعیار ینقسم التدقیق إلى: : من حیث األهدافخامسا
والدفاتر الخاصة بالمؤسسات هو فحص أنظمة الرقابة الداخلیة والبیانات والمستندات  التدقیق المالي: .1

  ید ویشمل الفحص والتقریر والتحقق؛بهدف الخروج برأي فني محا
یقوم هذا النوع من التدقیق على اختبار وتقییم المعلومات الخاصة بتسیر كل وظیفة من  التدقیق اإلداري: .2

اد القرارت وظائف المؤسسة بهدف إبداء رأي فني محاید حول هذه المعلومات ومدى مالءمتها في اتخ
  اد إلى معاییر الكفاءة والفاعلیة؛المختلفة، وهذا باالستن

هدف من هذا یقصد به التحقق أن أهداف المؤسسة الموضوعة سلفا قد تحققت فعال وال تدقیق األهداف: .3
 التدقیق هو تحسین األداء؛

یقصد به التأكد من تطبیق النصوص القانونیة واألنظمة المالیة واإلداریة التي أصدرتها  التدقیق القانوني: .4
  بعقدها التأسیسي ونظامها الداخلي؛الحكومة المختلفة وكذلك من تقید المؤسسة 

                                                             
 يالملتقى الوطنمداخلة مقدمة ضمن فعالیات ، دور المراجعة الخارجیة في ضمان مصداقیة المعلومات المحاسبیةعماري سمیر، عمر دیلمي،  1

، المنعقدة بكلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم الرابع حول تأهیل مهنة التدقیق لمواجهة األزمات المالیة والمشاكل المحاسبیة المعاصرة للمؤسسات
  .06، ص 2013نوفمبر  21، 20جامعة عمار ثلیجي باألغولط، یومي  رالتسیی

جراءإدریس عبد السالم إشتیوي، 2   .21، ص 2008، الطبعة الخامسة،  دار الكتب الوطنیة، بنغازي، اتالمراجعة معاییر وإ
  .26، ص مرجع سابقإیهاب نظمي، هاني العزب، 3
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بعد أن أصبح من أهداف التدقیق تحقیق الرفاهیة للمجتمع الذي تعمل فیه المؤسسات  :االجتماعيالتدقیق  .5
  النوع من التدقیق للتأكد من قیام المؤسسة بهذا الواجب.ظهر هذا 

  المبحث الثاني: محددات العمل المیداني لمدقق الحسابات
تقوم عملیة التدقیق على مجموعة من المعاییر تحكم الكیفیة التي تمارس بها هذه الوظیفة، وتعتبر 

كما أن عمل المدقق مضبوط بمجموعة من الحقوق  وسیلة للحكم على مستوى األداء المهني للمدقق
  .والواجبات واألخالقیات التي یتحمل على أساسها مجموعة من المسؤولیات

  المطلب األول: معاییر التدقیق الخارجي
مستویات أداء معینة ومتعارف مهنة متطورة وجوب وجود معاییر أو من المقومات األساسیة ألیة 

لى جانب المعاییر المتعارفعلیها بین الممارسین لهذه  جاءت  علیها نجد المعاییر الدولیة التى المهنة، وإ
  لتنظیم المهنة وتوحیدها عبر كل دول العالم.

  ییر التدقیق المقبولة قبوال عاماأوال: معا
تعتبر معاییر التدقیق بمثابة مفاهیم أساسیة للتدقیق یسترشد بها المدقق في تقییم عمله للتأكد من أن 
مستوى أدائه المهني یتفق مع مستویات األداء التي تلقا قبوال عاما بین أعضاء المهنة، وقد شملت هذه 

میداني، ومستویات إعداد المعاییر الجانب الشخصي والعام للمدقق، إضافة لتحدید مستویات العمل ال
قسمت إلى  القانونیین، والتي مریكي للمحاسبینومن أبرز هذه المعاییر تلك التي وضعها المعهد األ. 1التقریر

  :ثالث مجموعات رئیسیة هي

  المعاییر العامة (الشخصیة) .1
تتعلق هذه المعاییر بالتكوین الشخصي للقائم بعملیة التدقیق، والمقصود بهذه المعاییر أن الخدمات 

المعاییر بأنها المهنیة یجب أن تقدم على درجة من الكفاءة المهنیة بواسطة أشخاص مدربین، وتوصف هذه 
عداد التقریر،  مة ألنها تمثل مطالب أساسیة یحتاج إلیها المدقق الخارجي لمقابلة معاییر العمل المیداني وإ عا

  .2وتعتبر شخصیة ألنها تنص على الصفات الشخصیة التي یجب أن یتحلى بها المدقق الخارجي
یة الفحص والتدقیق بواسطة شخص أو یجب أن تتم عمل معیار الكفایة في التأهیل العلمي والعملي: أ.

أشخاص لدیهم قدر كافي من التأهیل العلمي باإلضافة إلى تدریب كافي وخبرة عملیة تمكن المدقق من القیام 
ولتحدید معیار الكفاءة البد من تحدید القدر المناسب من التأهیل العلمي والتأهیل العملي  .3بوظیفته خیر قیام

  .4والتكوین المهني المستمر

                                                             
  .94، 93، ص ص مرجع سابق ،الطریق إلى علم المراجعة والتدقیق حازم هاشم اآللوسي،1
  .49، ص 2003 الدار الجامعیة، اإلسكندریة،، نظریة المراجعة وآلیات التطبیق، محمد سمیر الصبان2
  .46، ص 2009،  الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، مراجعة المعلومات المالیةنواف محمد عباس الرماحي، 3
  .52، ص 2002، الدار الجامعیة، القاهرة، المراجعة الخارجیةمحمد سمیر الصبان، عبد الوهاب نصر علي، 4
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  :معنى هذا أن یكون لدى المدقق مؤهال جامعیا في المحاسبة وكذلك الحصول على قدر التأهیل العلمي
واإلدارة مثل االقتصاد  كاف من جوانب المعرفة المرتبطة بالعلوم األخرى، كاإللمام بالجوانب السلوكیة

 واإلحصاء؛
  :ب في أن یكون مدقق قضاء فترة معنى هذا المعیار أنه یجب على الشخص الذي یرغالتأهیل العملي

 مهنة تحت إشراف شخص مهني ذو خبرة؛من الزمن للتدریب العملي ومعرفته أصول ال
  :بمختلف برامج التكوین  اختیاریةعلى المدقق أن یلتحق بصفة إجباریة أو التكوین المهني المستمر

المستمر عن طریق الملتقیات وفرص التكوین المختلفة، هذا حتى یقوم بتحدیث معلوماته ومعرفته العلمیة 
  یتیح له كذلك مواكبة آخر مستجدات المهنة. والعملیة، وهذا ما

عتماد على رأي المدقق لمعیار من أن مدى الثقة ودرجة االتنبع أهمیة هذا ا (الحیاد): االستقاللمعیار  ب.
ات المصالح ومستخدمي ق في إبداء ذلك الرأي، فاألطراف ذوحیاد المدق استقاللالخارجي یتحددان بمدى 

، ومن تم فهي تحتاج إلى رأي فني محاید عن تكون مصالحهم متعارضة إلى حد كبیر القوائم المالیة غالبا ما
یفقده  الحتى  االستقاللإلى تدعیم ذلك  باستمراراألحوال المالیة للمؤسسة، ومن تم یلجأ المدقق الخارجي 

  .1ات المصلحةمركزه أمام تلك األطراف ذ
وعدم تعرضه ونضج المدقق، وتمتعه بكامل حقوقه المدنیة  واستقامةفي نزاهة  االستقاللیةكما تتمثل 

ال فعال، أي عتباره الضامن للشرعیة وصدق الحسابات، أن یكون مستقكما علیه با لعقوبات سابقة من جهة،
یشاركهم أعمالهم وال یربطه بالمؤسسة  تجاه أعضاء المؤسسة موضوع الرقابة، وأن الیتمتع بكامل الحریة ا

  .2عقد عمل

المعیار إلى تحدید المسؤولیة ونطاق المسائلة سواء المهنیة یهدف هذا  زمة:یة الال ل العنایة المهنمعیار بذ  . ج
ل العنایة المهنیة المناسبة في سبیل ب هذا المعیار أن یقوم المدقق ببذأم القانونیة لعمل المدقق، ویتطل

ن مسؤوال أمام الجهة التي تكلفه الوصول إلى نتیجة التدقیق التي یعبر عنها في تقریره، وبما أن المدقق یكو 
ل الجهد المناسب في عملیة التدقیق، وبما یتمكن من خالله أن یثبت ذبعملیة التدقیق، فإن علیه أن یب توكله)(

  .3لتلك الجهة عدم تقصیره وبالتالي عدم مسؤولیته عن أي ضرر یمكن أن یصیب تلك الجهة
  :4والتي من بینهار، المدقق الحكیم والحذولقد حددت الدراسات الشروط العامة التي یتعین توافرها في 

                                                             
  .60، 59مرجع سابق، ص ص  ،المراجعة الخارجیةمحمد سمیر الصبان،  1
  .38، ص 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیقمحمد بوتین،  2
، 4واإلداریة المجلة  ، مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادیةمتطلبات التدقیق البیئي في ضوء معاییر التدقیق المقبولة قبوال عامازیاد هاشم السقا،  3

  .303، ص 2011، 7جامعة الموصل العدد  واالقتصادكلیة اإلدارة 
  .83، 82، ص ص 2005، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، األسس العلمیة والعملیة لمراجعة الحساباتمحمد سمیر الصبان، محمد مصطفى سلیمان،  4
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  الحصول على أي نوع من أنواع المعرفة المتاحة والتي تمكنه من التنبؤ باألخطار  باستمرارأن یحاول
 نظورة والتي تلحق الضرر باآلخرین؛غیر الم
  أي ظروف غیر عادیة أو عالقات غیر طبیعیة قد تحدث، وذلك سواء عند تخطیط  االعتبارفي  یأخذأن

 عملیات الفحص؛ تنفیذقیق أو أثناء عملیة التد
  لدیه تتعلق بالمفردات ذات األهمیة في إبداء الرأي؛ استفساراتالعمل على إزالة أي شكوك أو 
  أن یعطي أهمیة متزایدة للخطر الذي تظهره خبرته المهنیة أو التعامل السابق مع العمیل والذي قد یوضح

لبعض مفردات خطورة التعامل مع بعض العاملین أو األقسام أو في مجال بعض أنواع العملیات أو بالنسبة 
 األصول داخل المؤسسة؛

  معاییر العمل المیداني .2
من المعروف أن معاییر العمل المیداني الثالث هي المعاییر التي تحكم سلوك مدقق الحسابات في 

  عملیة التدقیق، من خالل تخطیط وتقسیم العمل واإلشراف على المساعدین وتقییم مدى إمكانیة  وتنفیذتخطیط 
  .1على هیكل الرقابة الداخلیة وجمع وتقییم األدلة الكافیة والمالئمة االعتماد

یة تخطیط وتنفید جمع أدلة اإلثبات العمل المیداني في اإلرشادات الالزمة لعمل كما تتمثل معاییر
  :2هي معاییر ثالثةوتنحصر هذه المعاییر في الفعلیة. 

سب على أعمال یجب تخطیط التدقیق بشكل كاف، فضال عن توافر إشراف منا التخطیط واإلشراف:  . أ
  المساعدین إن وجدوا؛

یجب دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة الموجودة بطریقة مناسبة، لتقریر  نظام الرقابة الداخلیة:دراسة ب. 
  التي ستتقید بها إجراءات التدقیق؛الزمة، و لا لالختباراتعلیه، ولغرض تحدید المدى المالئم  االعتماد

ضرورة الحصول على أدلة إثبات كافیة ومقنعة، من خالل الفحص  الحصول على أدلة اإلثبات الكافیة:ج. 
إلبداء الرأي حول القوائم  اس معقولوالمصادقات، وذلك لغرض تكوین أس واالستفساراتوالجرد والمالحظة 

  المالیة الخاضعة للتدقیق.
  :3وتشتمل هذه المعاییر على أربعة معاییر هي: معاییر إعداد التقریر .3
یجب أن ینص التقریر عما إذا كانت  المالیة طبقا لمبادئ المحاسبة المتعارف علیها:عرض القوائم أ.

  لمبادئ المحاسبة المقبولة عموما؛القوائم المالیة قد أعدت وفقا 
یفترض المدقق ثبات المبادئ واإلجراءات التي قامت المؤسسة تحت التدقیق  الثبات على التطبیق:ب.

  ر عكس ذلك؛لم یرد في التقری ها، مابتطبیق
                                                             

  .11، ص 2013، دار التعلیم الجامعي، اإلسكندریة، المتقدمة في بیئة األعمال الحدیثةالمراجعة عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السید شحاتة، 1
  .95، ص مرجع سابق ،الطریق إلى علم المراجعة والتدقیق حازم هاشم اآللوسي،2
  .96، 95، ص ص نفس المرجع 3
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لم یرد في التقریر  لة، مائم المالیة عن معلومات كافیة معقو ایفترض أن تفصح القو  اإلفصاح الكافي:ج.
  عكس ذلك؛

رأي المدقق في القوائم المالیة  یجب أن ینص التقریر إما على إبداء الرأي في القوائم المالیة كوحدة واحدة:د.
وفي حالة عدم إمكان إبداء رأي شامل، فإن  یمكن إبداؤه، الرأي الكوحدة واحدة، أو التأكید بأن مثل هذا 

المدقق بالقوائم المالیة، فإن التقریر یجب  اسمالتقریر یجب أن یتضمن أسباب ذلك. وفي كل األحوال یرتبط 
  ودرجة المسؤولیة التي یتحملها. -إن وجدت –أن یتضمن إشارة واضحة إلى خصائص فحص المدقق 

  المعاییر الدولیة للتدقیق الخارجي :ثانیا
ما من مهنة إال ولها قواعدها وأصول ممارستها، ومهنة التدقیق كغیرها من المهن األخرى لها قواعد 
وأصول الممارسة الخاصة بها، وقد بقیت تلك القواعد وأصول الممارسة إلى وقت قریب في حكم المتعارف 

ألهمیة مهنة التدقیق وباألخص في إضفاء المزید من المصداقیة على علیه بین ممارسي هذه المهنة. ونظرا 
ومع ظهور فكرة العولمة وتحریر التجارة بدأ التفكیر جدیا في إیجاد قواعد وأصول  ،البیانات الحسابیة

  اصول الممارسة المهنیة المعمول بهالممارسة لمهنة التدقیق متعارف علیها دولیا لتحل محل قواعد وأ
 .1إقلیمیا 

تعددت الجهات التي قامت وتقوم بإصدار معاییر التدقیق الدولیة ومن بینها اإلتحاد الدولي للمحاسبین 
  واللجنة الدولیة لمهنة التدقیق.

، وتتلخص 1977في عام  عالمیة لمهنة المحاسبة تم تأسیسه هو منظمةاإلتحاد الدولي للمحاسبین:  .1
في تعزیز مهنة المحاسبة في مختلف أنحاء العالم والمساهمة في  واالستمرارمهمته في خدمة الصالح العام 

بالمعاییر المهنیة عالیة الجودة وتعزیز  االلتزامدولیة قویة عن طریق ترسیخ وتشجیع  اقتصادیاتتطویر 
 .2التقارب الدولي لهذه المعاییر

تعتبر هذه اللجنة من اللجان الدائمة السبع التابعة إلى مجلس اإلتحاد اللجنة الدولیة لمهنة التدقیق:  .2
أعضاء اللجنة من الذین یتم ترشیحهم من قبل هذه الهیئات للدول التي تم  اختیارالدولي للمحاسبین، ویتم 

 :3من قبل مجلس اإلتحاد لعضویة اللجنة وتسعى اللجنة إلى تحقیق األهداف التالیة اختیارها
 ییر دولیة للتدقیق؛إصدار معا  .أ 
  إصدار إرشادات على تطبیق المعاییر الدولیة للتدقیق.  .ب 

                                                             
  .28، ص مرجع سابقبوقابة زینب،  1
والتدقیق  دلیل إصدارات المعاییر الدولیة لرقابة الجودةاإلتحاد الدولي للمحاسبین، ترجمة جمعیة المجمع العربي للمحاسبین القانونیین(األردن)،  2

  .03، ص 2010، المكتبة الوطنیة، إصدارات عام والخدمات ذات العالقةوالمراجعة وعملیات التأكید األخرى 
  .344، ص مرجع سابق، الطریق إلى علم المراجعة والتدقیقحازم هاشم اآللوسي،  3



 الفصل األول                                                                                       مدخل للتدقیق الخارجي
  

~ 23 ~ 
 

تحتوي نصوص المعاییر الدولیة للتدقیق على جانبین مترابطین: األول هو المبادئ األساسیة 
اإلرشادات ذات العالقة بموضوع المعیار والتي تكون على شكل ات الجوهریة للتدقیق، والثاني هو واإلجراء

یضاحات ومعلومات أخرى شروح   .1وإ
وقد أصدرت لجنة ممارسات التدقیق الدولیة مجموعة من المعاییر في فترات زمنیة متتابعة حسب 

. وتتمثل هذه 2لتدقیقبمراحل عملیة ا الرتباطهااألهمیة النسبیة، تم أعاد اإلتحاد تبویب هذه المعاییر طبقا 
  :3المعاییر في

  :األمور التمهیدیة؛ 199 – 100المجموعة األولى 
  :المبادئ العامة والمسؤولیات؛ 299 – 200المجموعة الثانیة 
  :؛في تقدیر األخطاء واالستجابةخطر تقییم ال 499 - 300المجموعة الثالثة 
 أدلة اإلثبات؛ 599 – 500: المجموعة الرابعة 
 من عمل اآلخرین؛ االستفادة 699 – 600: المجموعة الخامسة 
  نتائج وتقریر التدقیق؛ 799 – 700: السادسةالمجموعة 
 المجاالت المتخصصة؛ 899 – 800: المجموعة السابعة 
 البیانات الدولیة لمهنة التدقیق 1100 -1000: المجموعة الثامنة.  

  المطلب الثاني: حقوق وواجبات المدقق الخارجي
ین الخاصة بمهنة التدقیق على الحقوق التي یتمتع بها المدقق، وكذلك على الواجبات تنص أغلب القوان

  بها. االلتزامالتي یجب علیه 
  : حقوق المدقق الخارجيأوال

بعد أن تطورت مهنة التدقیق من الفحص الشامل للدفاتر والسجالت إلى الفحص اإلنتقادي المنظم 
لحقوق  الفحص للحكم على مدى سالمة أداء اإلدارة لكونه الرقیب والراعيإلبداء الرأي الفني المحاید لنتائج 

وللقیام بتلك المهمة یجب أن یتمتع مدقق الحسابات ببعض الحقوق التي تمكنه  األطراف المعنیة بالمؤسسة،
  .4من القیام بذلك

                                                             
ص   ، الجزء الثاني،2006،  الطبعة األولى، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، الطریق إلى علم المراجعة والتدقیق المراجعة إجرائیاحازم هاشم اآللوسي، 1

344 .  
  ، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع اإلطار النظري واإلجراءات العملیةمراجعة الحسابات المتقدمة حسین أحمد دحدوح، حسین یوسف القاضي، 2
  .68، 66الجزء األول، ص ص ، 2009عمان،  
  .553، 551، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ص ص التدقیق والتأكید وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیقأحمد حلمي جمعة،  3
  .73، ص 2004، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، دراسة متعمقة في تدقیق الحساباتمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطیب، 4
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  :1يفیما یلیمكن تحدید بعض الحقوق الرئیسیة للمدقق الخارجي 

المدقق اإلطالع على جمیع دفاتر المؤسسة وسجالتها ومستنداتها، وفي طلب من حق  حق اإلطالع: .1
البیانات واإلیضاحات التي یرى ضرورة الحصول علیها ألداء مهمته. وله كذلك أن یتأكد من صحة إجراءات 

 محرراتها ووثائقها ومراسالتها؛وأعمال المؤسسة واالطالع على جمیع مستنداتها و 
طالع، حیث قد یجد المراجع أثناء قیامه یعد هذا الحق مكمال لحق اال واإلیضاحات:حق طلب البیانات  .2

بعمله أنه في حاجة للحصول على بعض البیانات واإلیضاحات والتفسیرات من إدارة موظفي المؤسسة لتأیید 
 إلیضاحات بدون أي إبطاء أوواستكمال نتائج عمله، ومن تم فمن حقه الحصول على تلك البیانات وا

 تعطیل؛
الشك أن الغرض من عملیة التدقیق هو إعطاء رأي فني  حق تحقیق موجودات المؤسسة والتزاماتها: .3

وللوصول إلى ذلك فقد منح للمدقق حق القیام بجمیع اإلجراءات التي  دى عدالة القوائم المالیة،محاید على م
 ت والتزامات المؤسسة تحت التدقیق؛یستطیع من خاللها تحقیق موجودا

تعطي بعض التشریعات الحق لمدقق الحسابات دعوة الجمعیة العامة  حق دعوة الهیئة العامة: .4
للمساهمین إذا وجد المدقق أن هناك ظروفا تستدعي توجیه مثل هذه الدعوة، كمخالفة المدیرین للقانون أو 

 تي تسيء إلى مركز المؤسسة المالي؛نظام المؤسسة، أو اتخاذ بعض التصرفات ال
الجمعیة العمومیة  اجتماعاتیحق للمدقق حضور الهیئة العامة للمساهمین:  اجتماعاتحضور  .5

ه وحضور ، وذلك لتقدیم تقریر التدقیق وعرضه من مساعدیهوب عنللمساهمین بصفته الشخصیة أو من ین
 اء حول بعض نقاط أو جوانب التقریر؛قد یثیرها األعض استفساراتمناقشته والرد على 

عزله عن طریق مذكرة خطیة ترسل إلى  اقتراحیحق لمدقق الحسابات مناقشة  عزله: اقتراححق مناقشة  .6
 العمومیة للمساهمین؛ عزله والرد والدفاع عن موقفه أمام الجمعیة اقتراحالمؤسسة، كذلك یحق له مناقشة 

یستطیع الحصول على كافة  نه الیحق للمدقق إذا وجد أ حق االمتناع عن إبداء رأیه في القوائم المالیة: .7
العدید من األخطاء أو عدم  ارتكابالتي یراها ضروریة لمزاولة عمله، أو في حالة  واإلیضاحاتالبیانات 

ین ع تكو في القوائم المالیة إذا لم یستط الدفاتر الممسوكة من قبل المؤسسة، االمتناع عن إبداء رأیه انتظام
  رأي بشأنها ألي سبب من األسباب.

                                                             
  أنظر:  1
  .142، 140ص ص ، الطریق إلى علم المراجعة والتدقیق حازم هاشم اآللوسي،   - 
  .62محمد السید سرایا، ص  - 
  .75محمد فضل مسعد، ص  - 
  .47بوقابة زینب، ص  - 
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  واجبات المدقق الخارجي :ثانیا
تتمثل فیما یجب أن یقوم المدقق به من أعمال مختلفة إلنجاز برنامج تدقیق على أكمل وجه وبشكل 

  :یلي ومن أهم هذه الواجبات ما .1موضوعي وفعال
یجب علیه أن یقوم بالفحص والتدقیق الفعلي لحسابات المؤسسة ودفاترها بما  تدقیق أعمال المؤسسة: .1

بغرض التحقق من صحتها وسالمتها وكشف أي أخطاء والعمل على  أستاذتحتویه من قیود یومیة وحسابات 
 ؛تصحیحها بالتعاون مع محاسبي المؤسسة

تمثل  لعملیة التدقیق: تنفیذهضرورة التزام المدقق بمعاییر التدقیق المقبولة والمتعارف علیها عند  .2
معاییر التدقیق اإلطار العام لعملیة التدقیق والتي یجب أن تطبق كاملة، وأي مخالفة لهذه المعاییر قد تضع 

ن من قبل أعضاء المهنة، وعلى المدقق أالمدقق محل المساءلة القانونیة من قبل الغیر أو المساءلة المهنیة 
  ؛2دلة والبراهین الدالة على إتباعه وتمسكه بهذه المعاییریضمن أوراق عمله باأل

یجب على المدقق أن یقدم تقریره مكتوبا، حیث یبین فیه رأیه حول  ضرورة تقدیم المدقق لتقریره مكتوبا: .3
ونتائج أعمال المؤسسة محل التدقیق، كما یجب أن یكون عدالة القوائم المالیة ومدى تمثیلها للمركز المالي 

  ؛3التقریر مشتمال على جمیع مكوناته
جتماع الهیئة العامة یجب على مدقق الحسابات حضور ا الهیئة العامة للمساهمین: اجتماعحضور  .4

المركز  والتأكد من محتویاته ویقوم مدقق الحسابات بعرض قائمة هللمساهمین حتى یتمكن من مناقشة تقریر 
المالي والحسابات الختامیة لمناقشتها والتصدیق علیها وكذلك الموافقة على اقتراح توزیع األرباح الذي تم من 

 ؛4قبل إدارة المؤسسة
یجب على المدقق أن یلتزم بقواعد قانون المهنة وآدابها  ضرورة التزام المدقق بقواعد قانون المهنة: .5

  .5كمدققیتعلق بعمله  وسلوكها في كل ما
 المطلب الثالث: مسؤولیات المدقق الخارجي
ل العنایة المهنیة الواجبة إلى أنه یجب على مدقق الحسابات بذتشیر معاییر التدقیق المتعارف علیها 

ن عدم قیامه بواجباته على أكمل وجه  نواع من المسؤولیة قد یعرضه إلى ثالثة أأثناء تأدیة عملیة التدقیق، وإ
و إدارتها أو من األطراف األخرى المستفیدة من القوائم المالیة وتقریره یواجهها من مالكي المؤسسة أتي قد ال

  دیبیة.مسؤولیات المدنیة والجنائیة والتأالمرفق معها وهي ال
                                                             

، ص ص 2002، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعةكمال الدین مصطفى الدهراوي، محمد السید سرایا، 1
212 ،213.  

  .54، ص مرجع سابقإدریس عبد السالم إشتیوي، 2
  .48، ص مرجع سابقبوقابة زینب، 3
  .78، ص مرجع سابقمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطیب، 4
  .48، ص مرجع سابقبوقابة زینب، 5
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  : المسؤولیة المدنیةأوال
متناع ما بالعمیل أو طرف ثالث أو اة لمدقق الحسابات عن أضرار لحقت إتنتج المسؤولیة المدنی

أو سیاسات  اجتماعیةنشأ عن سیاسات  بالتزامالعقد إللحاق الضرر أو عدم الوفاء  تنفیذالمدقق عن 
  .1أمام الطرف الثالث عن الغش و اإلهمال مسئولوشروط العقد معا. كذلك یعتبر المدقق  اجتماعیة

  :2إلى نوعینحسابات لیة المدنیة التي یتحملها مدقق الوبناءا على هذا یمكن تقسیم المسؤو 

من الناحیة القانونیة اتجاه العمیل الذي یدقق  مسئولإن مدقق الحسابات  مسؤولیة المدقق اتجاه العمیل: .1
حساباته، ویحكم العالقة بین المدقق والعمیل العقد المبرم بینهما أو أیة مستندات أو خطابات أخرى تحدد 
طبیعة العملیة، كما یتحمل المدقق مسؤولیة اإلخالل بأحكام هذا العقد خاصة فیما یتعلق باإلهمال والتقصیر 

  وهذا النوع من المسؤولیة یسمى "المسؤولیة التعاقدیة". شروطه، تنفیذفي 
اتجاه الطرف الثالث من مستخدمي القوائم  المسئو یعتبر المدقق  مسؤولیة المدقق اتجاه الطرف الثالث: .2

للمحاكمة  المراجعینم الحاالت التي تعرض لها المالیة بالرغم من عدم وجود عقد واضح بینهما، ففي معظ
ل العنایة المهنیة الواجبة للقیام باألعمال الموكلة إلیه، وهذا ئیسیة هي فشل المدقق في بذباب الر كانت األس

  النوع من المسؤولیة یسمى "المسؤولیة التقصیریة"
  :3ثالث أركان هي یتطلب توافرإن تحقق المسؤولیة المدنیة تعاقدیة كانت أو تقصیریة 

 أداء واجباته المهنیة؛حصول إهمال وتقصیر من جانب مدقق الحسابات في   .أ 
 وقوع ضرر أصاب الغیر نتیجة إهمال وتقصیر مدقق الحسابات؛  .ب 
 رابطة سببیة بین الضرر الذي لحق بالغیر وبین إهمال وتقصیر المدقق.  .ج 

  : المسؤولیة التأدیبیةثانیا
 تتعلق هذه المسؤولیة باألعمال المخلة بأخالقیات وكرامة المهنة، حیث یجب على المدقق أن ال

  إلى سمعته المهنیة. فكل مهنة ومنها التدقیق له منظمات مهنیة تقوم بتحدید القواعد  یسيءیتصرف بشكل 
  .4األخالقیة وآداب السلوك المهني ألعضاء المهنة

  :5یلي ومن األمثلة عن األعمال المخلة بأخالقیات وكرامة المهنة ما

                                                             
  .85، ص مرجع سابقمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطیب،  1
ص ، 2012 – 2011ماجستیر، جامعة فرحات عباس سطیف،  رسالة،  دور التدقیق المحاسبي في تفعیل الرقابة على إدارة األرباحبوسنة حمزة،  2

52.  
، مجلة الدولیة مدى مِسؤولیة مراجع الحسابات المستقل من استخدام عمل اآلخرین في عملیة المراجعة وفق معاییر المراجعةیوسف محمد جربوع،  3

  .05، قسم المحاسبة، الجامعة اإلسالمیة غزة، ص 2003تشرین أول/ تشرین ثاني،   2المجمع العربي للمحاسبین القانونیین، العدد 
 – 2009، الجزائر، 3ماجستیر، جامعة الجزائر رسالة،  التكامل بین المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیةعبد السالم عبد اهللا سعید أبو سرعة،  4

  .60، ص 2010
  .216، ص مرجع سابقكمال الدین مصطفى الدهراوي، محمد السید سرایا،  5
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 إخفاء المدقق حقائق مادیة معینة عرفها عند التدقیق؛ .1
 تقدیم بیانات مضللة وغیر حقیقیة؛ .2
 إخفاء أي تالعب أو تحریف في المستندات أو السجالت أو الدفاتر؛ .3
 ؛المسئولینإذا أبدى رأیا معینا غیر الحقیقة لمنافقة أحد  .4
 التي كشف عنها. االنحرافاتإذا لم یضمن تقریره كل  .5

  :1وال تقوم المسؤولیة التأدیبیة إال بتوفر ركنین مادي ومعنوي

یتمثل في الجانب اإلیجابي أو السلبي الذي یصدر من المدقق فإذا لم یوجد خطأ ولم یثبت  الركن المادي: .1
إخالله بواجبه الوظیفي أو التزامه المهني فال یمكن مساءلته تأدیبیا وتقوم الجریمة التأدیبیة بمجرد وقوع الخطأ 

ذلك فإن الضرر لیس ركنا في ة تأدیبیة وعلى الوظیفي أو المهني ولو لم یقع ضرر فعلي یترتب علیه مسؤولی
 لیة التأدیبیة بخالف المسؤولیة المدنیة.المِسؤو 

ال یكفي صدور خطأ من المدقق حتى یحاكم تأدیبیا بل البد أن یصدر الفعل الخاطئ  الركن المعنوي: .2
 غیر عمدي كل مایعني إن الخطأ التأدیبي یكون دائما متعمدا فهو قد یكون عمدیا أو  عن إرادة آثمة وال

  هنالك أنه إذا ثبت التعمد أصبح ظرفا مشددا عند تقدیر العقوبة.
  المسؤولیة الجنائیة ثالثا:

المدقق لبعض التصرفات الضارة بمصلحة المؤسسة عن عمد ومن هذه  ارتكابوهي التي تتمثل في 
  :2یلي التصرفات أو األفعال التي یترتب علیها المسؤولیة الجنائیة للمدقق ما

تظهر نواحي القصور واإلهمال  تآمر المدقق مع اإلدارة على توزیع أرباح صوریة على المساهمین حتى ال .1
 في إدارة المؤسسة؛

قرارات معینة في ظاهرها أنها في مصلحة المؤسسة ولكن  اتخاذجلس اإلدارة في مجال تآمر المدقق مع م .2
 في حقیقتها فیها كل الضرر بمصلحة المؤسسة أو المساهمین؛

في المؤسسة وعدم تضمین  المسئولینالتي ارتكبها بعض  االنحرافاتإغفال المدقق وتغاضیه عن بعض  .3
 مؤسسة؛تقریره ذلك خوفا على مصالحه الشخصیة دون مصلحة باقي األطراف في ال

الكذب في كتابة تقریره أو في شهادته أمام الجمعیة العامة للمساهمین عند مناقشة جوانب هامة وخطیرة  .4
 بالنسبة لنشاط المؤسسة ومصالح المساهمین؛

األخطاء والمخالفات الجسیمة بما یضر بمصالح المؤسسة ومن ذلك إفشاء بعض أسرار المؤسسة  ارتكاب .5
 سة المنافسة لغرض أو آلخر یخص المدقق شخصیا.في مجاالت مختلفة إلى المؤس

                                                             
  .95، ص مرجع سابقنواف محمد عباس الرماحي،  1
  .67، ص مرجع سابقحمد السید سرایا، م 2
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  المطلب الرابع: مبادئ وقواعد السلوك المهني
فیدین من خدماته وذلك من خالل تجاه المستاتعبر كلمة "مهني" عن المسؤولیة التي یتحملها الفرد 

حساب مصلحته الخاصة، من هنا فالمدقق كمهني یتحمل  ىلتزام بالسلوك الشریف حتى لو كان ذلك علاال
  لتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني.یل والزمالء والمجتمع من خالل االالمسؤولیة تجاه العم

 : مبادئ السلوك المهنيأوال
إلى مجموعة من المبادئ والقواعد  الصادر من مجمع المحاسبین األمریكیین أشار دلیل السلوك المهني

  :1اسیة التي یجب على األعضاء والممارسین القیام بها وهياألس

  ن یكون مستقیما ومخلصا خالل عمله؛على المدقق أ :االستقامة .1
یسمح ألي تأثیر أن یغیر من  یجب على المدقق أن یكون موضوعیا وعادال وال :واالستقاللالموضوعیة  .2

 یبعده عن موضوعیته؛ؤثر خارجي بأن یسمح ألي م یقوم به، على أن ال طبیعة ما
یجب على المدقق عند قبول أي عمل أو مهمة تدقیق أن یتأكد من مدى قدرته  الكفاءة والعنایة المهنیة: .3

ن هناك درجة من الكفاءة المطلوبة والضروریة من أجل إنجاز هذه المهمة أو بها، وأ وكفاءته على القیام
سوف یتم استخدامها بطریقة منطقیة وبعنایة ودقة العمل، وعلیه أن یعرف أن المعرفة والخبرة والمهارة 

به إذا لم یتوفر لدیه الكفاءة  االستمرارقبول أي عمل أو  عن متناهیتین. كما یجب على المدقق أن یحجم
والقدرة على انجاز هذا العمل إال إذا توافرت النصیحة المهنیة والمساعدة التي تؤكد أن المهمة الموكولة إلى 

  عة وجیدة؛ها وبطریقة مقنانجاز  یتمالمدقق سوف 
تعامل یتوافق وینسجم مع السمعة لمدقق أن یتصرف وأن یسلك أسلوب یجب على ا السلوك المهني: .4

  الجیدة والتي تتمتع بها المهنة، وأن یبتعد عن أي سلوك قد یؤدي إلى ظهور صورة سیئة عن المهنة.
على المدقق التقید أثناء عمله بالمعاییر المهنیة الخاصة بمهنة تدقیق الحسابات المعاییر الفنیة المناسبة:  .5

  اللجان والهیئات المهنیة المتخصصة؛والموضوعة بمعرفة 
یفصح بها إال في حاالت معینة  بأسرار مهمته المكلف بها، وال االحتفاظیجب على المدقق السریة:  .6

  .اإلطالع على األسرارحق الرسمي في تقتضیها الظروف ولجهات لها ال
 

                                                             
  أنظر: 1
  .49، ص مرجع سابق، أساسیات التدقیق في ظل المعاییر األمریكیة حسین القاضي حسین دحدوح، -
 .110، 109، ص  ص مرجع سابقمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطیب،  -
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  : قواعد السلوك المهنيثانیا
لتزام اال المراجعیناألخالقي الذي یجب على  قواعد السلوك المهني هي معاییر تمثل الحد األدنى للسلوك  

لقواعد السلوك المهني یشیر العدید من ممارسي المهنة إلى  اإللزامیةممارسة المهنیة، ونظرا لطبیعة به أثناء ال
  .1أنها تمثل میثاق السلوك المهني

ویتطلب هذا المبدأ أن یحافظ المحاسب القانوني دائما على ورقي الخلق والموضوعیة:  االستقاللیة .1
 موضوعیته ورقي خلقه واستقالله عن عمیل التدقیق؛

دائما مراعاة المعاییر الفنیة للمهنة والسعي إلى تطویر كفاءة  المدققیجب على الكفاءة والمعاییر الفنیة:  .2
  وجودة الخدمات التي یقدمها لعمالئه؛

یجب أن یكون المدقق عادال وصریحا في عالقاته بالعمیل مع تقدیم خدماته له  العمیل: المسؤولیة اتجاه .3
  ؛2نحو المجتمع بشكل عامالمدقق  مة لمصالحه بشكل یتسق مع مسؤولیتهخد بعنایة مهنیة رفیعة

  :3یلي وتتضمن ما المسؤولیات والممارسات األخرى: .4
 یتعین على المدقق عدم القیام بأي عمل یعتبر مخال لقواعد السلوك المهنياألعمال المخلة والمعیبة:   . أ

 ویضر بالمهنة ككل؛
 یعتبر ممنوعا؛خالل اإلعالن والذي یجوز لمزاولي المهنة أن یحصل على العمالء من  الاإلعالن:   . ب

یتعین على المدقق أال یسدد أي عموالت بغرض الحصول على العمالء أو أن یحصل على ج. العموالت: 
التقاعد التي  إلحالة علىاتب التدقیق أو مدفوعات عموالت ألي غرض. وال یشمل ذلك المدفوعات لشراء مكا

  تسدد إلى مزاولي المهنة السابقین؛
ویعني ذلك أن مزاولي المهنة یتعین علیهم عدم قبول أي عمل أو تعارضة: د.الوظائف المتنافسة أو الم

بأي وظیفة في أي مؤسسة مما یضعف موضوعیته في تقدیم الخدمات المهنیة أو في دوره كأحد  االرتباط
  في تدعیم وتحسین المهنة؛ المسئولین

أحد العاملین في مكتب  كمالك أویمكن لمزاول المهنة، مزاولة مهنته سواء : واسمهه. شكل مكتب المدقق 
خاص أو المؤسسة المهنیة والتي ـالمكتب شكل المؤسسة الفردیة أو شركة األش یتخذالتدقیق، وذلك على أن 

  تتوافق مع الشروط والتشریعات المحددة لخصائصها.

                                                             
  .49، ص مرجع سابقبوسنة حمزة، 1
، ص ص 1989، دار المریخ، السعودیة، المراجعة بین النظریة والتطبیقولید توماس، أمرسون هنكي، ترجمة أحمد حامد حجاج، كمال الدین سعید،  2

178 ،179.  
ص ص  ،2004، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، أسس المراجعة األسس العلمیة والعملیةشریفة علي حسن، عبد الفتاح محمد الصحن، وآخرون،  3

151 ،152.  
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  عملیة التدقیق تنفیذالمبحث الثالث: مسار 
عملیة التدقیق  بتنفیذالتي من خاللها یقوم المدقق  خطواتملیة التدقیق عبارة عن الع تنفیذیعتبر مسار  

 یذلتنففعال ولذلك یجب تصمیم منهجیة تدقیق واضحة تتطلب عملیة التخطیط على شكل برامج یتم إتباعها 
نوضحها  وسنتطرق من خالل هذا المبحث إلى المسلك العام لعملیة التدقیق وفق أربع خطوات عملیة التدقیق

  یلي. فیما
  لب األول: قبول المهمة وتخطیط عملیة التدقیقالمط

قبل أن یقوم المدقق بتخطیط عملیة التدقیق، البد أن تتوفر لدیه النیة في القیام بهذه العملیة والمتمثلة 
لمجموعة من العناصر، كتوفر الوقت المناسب لتخطیط عملیة  افي قبول المهمة، ویتحقق هذا الشرط وفق

یتیح أیضا للمدقق فرصة تفادي التعامل مع أشخاص  بالمهمة قبل وقت كاف، مامعرفته أي التدقیق، 
  ، وحتى یتفادى هذا البد أن یفحص بدقة سمعة العمیل المتوقع.واالستقامةتنقصهم األمانة 

  الخطوات التمهیدیة: أوال
 اتخاذعند قیام المدقق بعملیة تدقیق جدیدة تكون معرفته بالمؤسسة قلیلة إذ لم تكن معلومة، لذلك علیه 

  وتتمثل هذه الخطوات في: .1عملیة التدقیق تنفیذقبل مباشرة  مجموعة من الخطوات

جراءاته تختلف التأكد من صحة تعیینه مدقق للحسابات.1   الشكل  باختالف: وهنا نرى أن شرط التعیین وإ
  تبعا لذلك؛تختلف  طرق التأكد والتحقق من صحة التعیین  كما أنؤسسة موضوع التدقیق القانوني للم

وهي قاعدة من قواعد آداب السلوك المهني، فیتحرى منه عن سبب عدم تجدید  بالمدقق السابق: االتصال.2
كمهني محاید من قبول المهمة  یمنعه ألسباب ماا، فقد یجد من المبررات و استقالتهتعیینه أو عزله أو 

 .2المعروضة علیه
 المسئولینإذ یتعرف المدقق من خالل هذه الخطوة على  أولى مع المؤسسة محل التدقیق: اتصاالت.3 

ومسیري مختلف المصالح ویجري حوار معهم ومع من یشتغل معهم، كما یقوم بزیارات میدانیة یتعرف من 
   من زیارة العمل هذه واالستفادةخاللها على أماكن المؤسسة، نشاطاتها ووحداتها، وعلیه أن یغتنم الفرصة 

 ؛3علیه تكرارها یتعذرفقد 

 یقوم المدقق بدراسة النظام المحاسبي المطبق فعال في المؤسسة وفق  فحص وتقییم النظام المحاسبي:.4

                                                             
  .207، ص 1999، الطبعة األولى، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، ، علم تدقیق الحسابات الناحیة النظریةخالد أمین عبد اهللا 1
 - 2010 ، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر،التدقیق المحاسبي من منظور المعاییر الدولیة ومدى إمكانیة تطبیقها في الجزائرمحمد أمین مازون،  2

  .29، ص 2011
  .69، ص مرجع سابقمحمد بوتین،  3
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 :1مجموعة من العناصر أهمها

 المخطط المحاسبي الوطني والقطاعي؛  . أ
 كیفیة القید والترحیل؛  . ب
 دقة السجالت وكفایتها؛  . ج
 أهم العملیات التي تقوم بها المؤسسة؛ استخالص  . د
 المنتهجة؛ الكتهاالطرق   . ه
 طریقة تقییم المخزونات؛  . و
 العملیات بالعملة الصعبة إن وجدت.  . ز
وهنا یتعرف على المركز اإلطالع على الحسابات الختامیة والقوائم المالیة الخاصة بفترات سابقة: . 5

المالي للمؤسسة ونوعیة التقاریر السابقة ألن هذا یساعد في رسم خطة عمله وتفاصیلها، وعلیه أن یفحص 
 ؛2أو تقریر مجلس اإلدارة أي تحفظات وردت بتقریر المدقق السابق

ة یلضریبا االقتطاعاتبذلك لیقتنع بكفایة  ویقوم المدقق فحص مركز المؤسسة من الناحیة الضریبیة:. 6
 ؛3حتى یتأكد من صحة البیانات الواردة بالقوائم المالیة

وهذه أهم الخطوات، فقد تحولت عملیة التدقیق من كاملة تفصیلیة  دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة:. 7
وحجم العینات على  االختباراتوتتوقف كمیة  واالختباراتإلى إختباریة تقوم على أسلوب العینات اإلحصائیة 

  .4درجة متانة نظام الرقابة الداخلیة المستعمل
  : مخطط التدقیقثانیا

من  اتحویه والسجالت وماخطة عمل المدقق والتي سیتبعها في تدقیق الدفاتر  مخطط التدقیق یمثل
في سبیل تحقیق هذه  ستتخذتحتوي هذه الخطة على األهداف الواجب تحقیقها، والخطوات التي انات، بی

وعلى المدقق وضع النقاط  .تنفیذهاعن  المسئولاألهداف، والوقت المحدد إلنهاء كل خطوة، والشخص 
  :5وهو یصمم مخطط التدقیق نصب عینه التالیة

 التقید بنطاق عملیة التدقیق كاملة كانت أو جزئیة، ألن لكل منها خطوات معینة كفیلة بتحقیقها؛ .1

                                                             
  .29، ص مرجع سابقمحمد أمین مازون، 1
  .209، ص ص  ، مرجع سابقخالد أمین عبد اهللا، علم تدقیق الحسابات الناحیة النظریة 2
  .210، ص نفس المرجع 3
  .210، ص ، مرجع سابقخالد أمین عبد اهللا، علم تدقیق الحسابات الناحیة النظریة 4
  .153، 152، ص ص 2007، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، علم تدقیق الحسابات الناحیة النظریة والعملیةخالد أمین عبد اهللا،  5
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ة تلك، یتحدد نطاق المؤسسة، حیث على ضوء درجة الكفاءة نظام الرقابة الداخلیة الموجودة بمدى كفاء .2
 عملیة التدقیق؛

اته، فیجب أن یتیح المخطط تحقیق ن التدقیق وسیلة ولیس غایة لحد ذتحقیقها ألاألهداف التي یرمي إلى  .3
 تلك األهداف؛

 وسائل التدقیق التي تمكن المدقق من الحصول على قرائن قویة في حجیتها؛ استخدام .4
ظروف كل حالة، فلكل مؤسسة ظروفها الخاصة والتي على ضوئها یقوم  تالءمإتباع طرق التدقیق التي  .5

 بإعداد مخطط  التدقیق المالئم؛المدقق 
ستتبع في التدقیق، بل خطة محكمة األطراف لتحقیق أهداف معینة  إليوالمخطط لیس سردا للخطوات 

  وفق مبادئ ومستویات متعارف علیها بین ممارسي المهنة.
یمكن وضع مخطط موحد للتدقیق بكافة أنواعه بحیث یطبق على المؤسسات المختلفة أو حتى  ال

الظروف الخاصة بكل مؤسسة والتي تمیزها عن غیرها، ویمكن القول أن هناك  اختالفتماثلة وذلك بسبب الم
  نوعین من برامج التدقیق هما:

مطبوعة ثابتة حاویة لكل الخطوات یطلب من  نماذجوهي  برامج تدقیق ثابتة أو مرسومة مقدما: .1
یحصل علیه من بیانات ومعلومات من  في ضوء ماو أكثر ق التقید بها مع تعدیلها في نقطة أمساعدي المدق

  :1المؤسسة، ولهذه البرامج مزایا عدیدة أهمها
 ؛إتباعهاأنها تعتبر تعلیمات صریحة واضحة لخطوات العمل الواجب   . أ

 أنها ضروریة في المؤسسات الكبیرة إلحكام خطة العمل؛  . ب
 خبرته وكفاءته وتخصصه؛ أنها تمكن بل تساعد على تقسیم العمل بین المدقق ومساعدیه كل حسب  . ج
بعض اإلجراءات أو الخطوات الضروریة، كما تحول دون  اتخاذأنها تطمئن المدقق إلى عدم السهو عند   . د

 التكرار لبعض الخطوات؛
المنازعات، كما  ةیعتبر البرنامج سجال كامال بما قام به المدقق بأدائه وبذلك یستخدم كدلیل في حال  . ه

 ن؛یستخدم كأداة مراقبة المساعدی
 أخیرا، فإن هذا النوع یعتبر أساسا لعملیات التدقیق في األعوام المقبلة ونواة لها.  . و

ولكن بالرغم من هذه المزایا، یعاب على هذا النوع من البرامج أنه قد یحول خطوات التدقیق إلى 
والتجدید، ولكن یمكن تفادي هذا العیب إذا ما شجع  االبتكار ، ومحددة لقدرة المتدرب علىةروتینیعملیات 

المدقق موظفي مكتبه دوما وعلى إبداء مالحظاتهم على تلك البرامج الموضوعة، واقتراح التعدیالت التي 
                                                             

  .212، ص ص مرجع سابقخالد أمین عبد اهللا، علم تدقیق الحسایات الناحیة النظریة، 1
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یراه  یرونها مناسبة، كذلك على المدقق أن یقوم بتدقیق البرنامج الثابت هذا بین الفینة واألخرى لیدخل علیه ما
  .1التعدیالتمناسبا من 

تتمثل في تحدید الخطوط الرئیسیة لعملیة الفحص والتدقیق، وترك الخطوات  برامج تدقیق متدرجة: .2
أثناء القیام  لشروع في عملیة التدقیق، أي یتم بعد ا إلى ما االختباراتوكمیة  إتباعهاالتفصیلیة الواجب 

وأهم  والتماشي مع الظروف المحیطة بهم، خبراتهمستغالل ق. ویمكن هذا النوع الموظفین من ابعملیة التدقی
میزة في هذا النوع من البرامج هو كونه یسمح للقائمین بأعمال التدقیق من التفاعل مع الظروف التي قد تطرأ 

 .2خالل القیام بعملیة التدقیق، دون شروط أو قیود مسبقة قد تحد من فعالیة الحلول
  : اإلشراف على مهمة التدقیقثالثا

معنى اإلشراف في التدقیق هو متابعة المدقق لعملیة التدقیق وتقسیمه للمهام بین أعضاء فرقته كل 
كاملة من طرفهم. بل هو حسب خبرته وكفاءته وتخصصه، دون تفویض السلطة لهم أو إنجاز المهمة 

والمعني األول بعملیة التدقیق   المسئول باعتبارهطالع المستمر على األعمال التي یقومون بها، مطالب باال
  :3فیما یليیمكن تلخیص أهم نقاط اإلشراف 

 توجیه المدققین نحو تحقیق أهداف التدقیق؛ .1
 حرصه على أن تسند كل مهمة من مهام التدقیق إلى الشخص القادر على إنجازها بكفاءة؛ .2
 في وجهات النظر بین فریق التدقیق؛ اختالفقد ینشأ من  إزالة ما .3
 المهام حسب األولویات؛ترتیب  .4
األمثل  االستغاللألفراد فرقة التدقیق بغرض األداء الیومي  فحص العمل المنتهي، وفحص وتحلیل .5

 للطاقات؛
 حرصه على توظیف العدد المالئم للمساعدین لتفادي العجز أو الزیادة؛ .6
لتفادي تماطلهم في حترام عاملي الوقت والتكلفة، من خالل التوجیه المستمر للمساعدین حرصه على ا .7

 أداء مهامهم؛
 من كل مؤهالتهم. االستفادةطرح عاملي التحفیز المادي والمعنوي (الترقیة) على المساعدین بغرض  .8

  : أوراق العملرابعا
ا بات من الضروري قت المستغرق في عملیة التدقیق، لذتعتبر أوراق العمل دلیال مادیا فعلیا عن الو 

  ركیزة أساسیة لكتابة التقریر. العتبارهابهذه األوراق  االهتمامعلى أي مدقق 

                                                             
  .213، 212، ص مرجع سابقخالد أمین عبد اهللا،  1
  .31، ص مرجع سابقمحمد أمین مازون،  2
  .79، ص مرجع سابقزاهرة توفیق سواد، 3
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نها " تشمل كافة األدلة والقرائن التي یتم تجمیعها بواسطة المدقق إلظهار تم تعریف أوراق العمل على أ
قام به من عمل، والطرق واإلجراءات التي اتبعها، والنتائج التي توصل إلیها، وبواسطتها یكون لدى المدقق  ما

التي یستند إلیها في إعداد التقریر والقرائن لمدى الفحص الذي قام به، والدلیل على اتباع العنایة  األسس
  .1المهنیة أثناء عملیات الفحص

ق العمل ملكا للمدقق فقط دون غیره، ویجب أن یحافظ على سریة المعلومات والمستندات تعتبر أورا
  :2بأوراق العمل في نوعین أساسیین من الملفات االحتفاظویتم  صل علیها أثناء عملیة التدقیق،التي ح

  : 3وتنقسم أوراق العمل إلى قسمین رئیسیین هما الملف الدائم والملف الجاري

أكثر من سنة مالیة علما أن أكثر  وتفیدهو ذلك الملف الذي یحتوي على معلومات تخص  :الملف الدائم .1
هذه المعلومات تم الحصول علیها عند البدء في التدقیق وألول مرة، أي عند القیام بالزیارة األولى للمؤسسة 

 وعند التعیین.
یتعلق هذا الملف بالسنة الحالیة، ویتضمن وثائق الدورة موضوع التدقیق مع أدلة اإلثبات  الملف الجاري: .2

  دقق.التي جمعها الم
  المطلب الثاني: تقییم نظام الرقابة الداخلیة

سنتطرق إلى مفهوم الرقابة الداخلیة أي تعریفها، أنواعها ومقوماتها باإلضافة إلى معرفة خطوات التقییم 
  والطرق واألسالیب المستعملة في ذلك.

  نظام الرقابة الداخلیة أوال: تعریف
الرقابة الداخلیة بتعدد مراحل التطور التي مر بها وبتعدد المعرفین تعددت التعاریف التي تناولت نظام 

 له، لذلك سنورد بعض التعاریف المقدمة لنظام الرقابة الداخلیة:
عرف مجلس خبراء المحاسبة الفرنسیین " نظام الرقابة الداخلیة هو مجموع الضمانات التي تساهم في 

أمین الحمایة لألصول وكذا نوعیة المعلومة، ومن جانب آخر التحكم في المؤسسة، لتحقیق الهدف المتعلق بت
  .4ضمان تطبیق تعلیمات اإلدارة وتحسین النجاعة "

عرفتها لجنة إجراءات التدقیق التابعة لمجمع المحاسبین القانونیین األمریكیین نظام الرقابة الداخلیة و 
بأنه: خطة التنظیم وكل الطرق واإلجراءات واألسالیب التي تضعها إدارة المؤسسة والتي تهدف إلى المحافظة 

                                                             
  .179، ص 2000، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، األسس العلمیة والعملیة لمراجعة الحساباتمحمد سمیر الصبان، عبد اهللا عبد العظیم هالل، 1
  .213، 212، ص ص 2007، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، ، الطبعة األولى، أساسیات المراجعةحاتم محمد الشیشیني2
  .59، ص 2004، عمان، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر والتوزیعمدخل إلى علم التدقیق، هادي التمیمي،  3
  .34، ص مرجع سابقمحمد أمین مازون، 4
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علیها، وتحقیق  االعتماددرجة على أصول المؤسسة وضمان الدقة، وصحة المعلومات المحاسبیة وزیادة 
  . 1الكفاءة التشغیلیة والتحقق من التزام العاملین بالسیاسات اإلداریة التي وضعتها اإلدارة

  : أسالیب تقییم نظام الرقابة الداخلیةثانیا
  :فیما یليیقوم المدقق الخارجي بتقییم نظام الرقابة الداخلیة عن طریق مجموعة من األسالیب نذكرها 

المكتوبة كنوع من  االستبیانیمكن أن یستخدم مدقق الحسابات قائمة  ):االستبیان(  االستقصاءأسلوب . 1
 وذجنمالموجهة له، ویتم تصمیم  االستفساراتالوسائل التي یقوم من خاللها بتوثیق إجابات العمیل حول 

إجابة نعم أو یطبق تشیر إلى ما (نعم) أو (ال) ویطبق أو ال یطبق، حیث أن بأن تكون اإلجابة إ االستقصاء
جابة ال یستطیع  مدقق الحسابات استخدام  یطبق تشیر إلى ضعف النظام،  أو القوة نظام الرقابة الداخلیة وإ

لتقییم نظام الرقابة الداخلیة ألكثر من سنة مالیة، كذلك یفضل المدققین استخدام هذا  االستقصاءطریقة 
یتطلب األمر منه ضرورة إعداد برنامج لفحص نظام الرقابة  هد، والالنظام وذلك كونه یوفر في الوقت والج

  .2الداخلیة في كل مرة یدقق أعمال المؤسسة
أساسها لیس تقدیم أسئلة لفحص النظام باإلجابة  استقصاءقوائم  استعمالهو  أسلوب التقریر الوصفي:. 2

علیها بل أساسها أن یطلب المدقق من مساعده تقریرا یشرح فیه اإلجراءات المتبعة في المؤسسة بالنسبة لكل 
صغیرة ات ...إلخ وهي  تناسب المؤسسات عملیة من العملیات مع وصف نظام الرقابة وخط سیر المستند

  .3اقابة الداخلیة محددا وضعیفحیث یكون نظام الر  ،الحجم
هي عبارة عن هیكل یحتوي على مجموعة من األشكال والرموز التي تعبر كل منها عن  ق:خرائط التدف. 3

جزء من نظام الرقابة الداخلیة المحاسبیة، حیث یستخدم هذا الهیكل في توضیح التدفق المتوالي لبیانات أو 
ذا أعدت  خرائط التدفق بكفاءة فإنها سوف تعكس كل العملیات والتحركات قرارات أو إجراءات معینة. وإ

یظهر على الخریطة، كما تعكس كیفیة تحویل المستندات األولیة  والتدفقات وكافة اإلجراءات الخاصة بكل ما
 .4العام األستاذإلى معلومات محاسبیة مثل دفتر 

  : خطوات تقییم نظام الرقابة الداخلیةثالثا
عند قیام المدقق بمهمته والمتمثلة في دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة، یلتزم بجملة من الخطوات 

  :يفیما یلیمكن تلخیصها 

                                                             
  .59، ص 2008، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، والرقابة الداخلیة، المراجعة التشغیلیة عبد الفتاح محمد الصحن وآخرون 1
  .218، ص مرجع سابقغسان فالح المطارنة، 2
  .187، ص مرجع سابقنواف محمد عباس الرماحي،  3
  .95، ص 1999، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، أصول المراجعةعبد الفتاح محمد الصحن، 4
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سواء كانت مكتوبة أو غیر مكتوبة، یقوم المدقق بجمع المعطیات ( القوانین المختلفة،  جمع اإلجراءات: .1
طرق العمل...)، ومعرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات عن نظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة، وذلك لتكوین 

لمجلدات بعض المعلومات من ا استخراجعن النظام ومقارنة ذلك ببعض المعاییر، كما یتم  اآلراءبعض 
قة بالمؤسسة، فهذا یساعد واألرشیف ووضع خرائط أو فحص بعض خرائط سیر العملیات لبعض النظم المطب

عاملین مثلة في تجمیع إجابات من الالمعلومات بطریقة أفضل من الطرق اإلنشائیة والمتعلى سیر 
  .1بالمؤسسة

لمعرفة سهولة  نالمسئولیقة عمل كتبها الخبراء و تبین األدبیات المحاسبیة طری الفهم والتطابق: اختبارات .2
النظام للتأكد من أن  باختباریجب أن تدعم  ،االعتمادأو صعوبة تطبیق اإلجراءات، فلیتأكد المدقق من درجة 

اإلجراءات التي ذكرت والتي تمت مالحظتها خالل مرحلة الفحص یتم تطبیقها بالفعل كما هو مذكور في 
  .2العاملینو  المسئولینالوصف الكتابي، والمحادثات التي تمت مع خرائط سیر العملیات، 

عتماد على الخطوتین السابقتین، یتمكن المدقق من إعطاء تقییم باال التقییم األولي لنظام الرقابة الداخلیة: .3
ونقاط أولي للمراقبة الداخلیة باستخراجه، مبدئیا، لنقاط القوة ( ضمانات تسمح بالتسجیل الجید للعملیات ) 

 استماراتتستعمل هذه الخطوة، في الغالب،  أخطاء وتزویر)، ارتكابب عنها خطر الضعف ( عیوب یترت
مغلقة. وعلیه یستطیع المدقق في نهایة هذه الخطوة تحدید قوة النظام ونقاط ضعفه وذلك من حیث التصور، 

  .3أي من الناحیة النظریة للنظام محل الدراسة
من أن نقاط القوة المتوصل إلیها  االختباراتیتأكد المدقق من خالل هذا النوع من  :االستمراریة اختبارات .4

 اختباراتكما أن  ،ة في الواقع وبصفة مستمرة ودائمةفي التقییم األولي للنظام نقاط قوة فعال أي مطبق
على یقین بأن الفهم والتطابق ألنها تسمح للمدقق أن یكون  باختباراتات أهمیة قصوى مقارنة ذ االستمراریة

بعد الوقوف على  االختباراتیحدد حجم هذه ، وال تحمل خلال باستمراراإلجراءات التي راقبها إجراءات مطبقة 
األخطار المحتملة الوقوع عند دراسة الخطوات السابقة لها، كما تعتبر دلیل إثبات على حسن السیر خالل 

  .4الدورة وفي كل مكان
السابقة الذكر، یتمكن المدقق  االستمراریة اختباراتعتماده على با الرقابة الداخلیة:التقییم النهائي لنظام  .5

سوء تطبیق أو عدم تطبیق نقاط القوة، باإلضافة  اكتشافعند و من الوقوف على ضعف النظام وسوء سیره، 
على  وباالعتمادذلك النظام، إلى نقاط الضعف ( ضعف التصور) التي توصل إلیها عند تقییم األولي ل

                                                             
  .35، مرجع سابقمحمد أمین مازون، 1
  .35، ص نفس المرجع 2
  .74، 73، ص ص مرجع سابقمحمد بوتین،  3
  .74، ص مرجع سابقمحمد بوتین،  4
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ونقاط الضعف) یقدم المتدخل حوصلة في وثیقة شاملة مبینا أثر ذلك  نتائج المتوصل إلیها ( نقاط القوةال
تمثل وثیقة الحوصلة هذه في العادة و قتراحات قصد تحسین اإلجراءات، على المعلومات المالیة مع تقدیم ا

  .1لمهمته اإلیجابیةارة، كما تمثل إحدى الجوانب تقریرا حول المراقبة الداخلیة یقدمه المدقق إلى اإلد
  المطلب الثالث: جمع أدلة اإلثبات

عبر كل مرحلة من مراحل التدقیق یقوم المدقق بجمع األدلة الكافیة الستبیان وتوضیح النتائج والقرارات 
التقنیات والوسائل المالئمة  اختیار لمام الجید بأدلة اإلثبات یتطلبالتي تخص حالة المؤسسة، لكن اإل

لألوضاع والتنسیق فیما بینها، وهنا یشیر إلى أن خبرة وكفاءة المدقق تلعب دورا هاما في إدراك وفهم صحیح 
  لوقائع المؤسسة.

  : تعریف أدلة اإلثباتأوال
بمطابقة یمكن أن یؤثر على حكم وتقدیر المدقق فیما یتعلق  تعرف أدلة اإلثبات في التدقیق بأنها كل ما

  .2قتصادیةعرض من معلومات مالیة للحقیقة اال ما

كما تم تعریفها بأنها المعلومات التي یحصل علیها المدقق للوصول إلى استنتاجات یعتمد علیها في   
  .3تكوین  رأیه عن القوائم المالیة

  كما یمكن تعریف أدلة اإلثبات بأنها كل تلك األسس أو األسالیب التي تساعد في تحویل اإلدعاءات أو  
 .4مثبتة افتراضاتالمزعومة إلى  االعتقادات
  أدلة اإلثبات ثانیا: أنواع

  :5يفیما یلهناك العدید من أنواع أدلة اإلثبات نذكرها 

فالوجود  لبراهین القویة في عملیة التدقیق،ألدلة واأو الفعلي من ا یعتبر الوجود المادي الوجود الفعلي: .1
قرینة على صحة األصل، ویستطیع المدقق أن یتحصل على درجة كبیرة من التأكد عند مشاهدة األصل 

  لبضاعة واألصول الثابتة الملموسة؛الموجود كالنقدیة وا
التي یتعامل معها المدقق، ألنها  –كمیة من حیث ال –تعتبر المستندات من أكثر األدلة  المستندات: .2

تغطي جزءا كبیرا من عملیة التدقیق. كما أنها تعتبر أكثر حجیة كدلیل إثبات من أي نوع آخر من األدلة. 

                                                             
  .36، ص مرجع سابقمحمد أمین مازون،  1
یر، تماجس رسالة،  دور المدقق الخارجي في تقییم المخاطر وتحسین نظام الرقابة الداخلیة لعملیات المخزون داخل المؤسسةبوبكر عمیروش،  2

  .34، ص  2011 – 2010فرحات عباس سطیف، جامعة 
ماجستیر،  رسالة،  دور المراجع الخارجي في تقییم أدلة اإلثبات إلبداء الرأي على القوائم المالیة وفقا لمعاییر المراجعة الدولیةهاني فرحان الزایغ، 3

  .35، ص 2006 -2005الجامعة اإلسالمیة غزة، 
  .151، ص مرجع سابقزاهرة توفیق سواد،  4
  .268، 266، ص ص، مرجع سابق، المراجعة نظریا الجزء األولحازم هاشم اآللوسي،  5
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تزویرها أو تقلیدها وكذلك مصدرها، وتجدر اإلشارة إلى أن بید أن درجة حجیتها تتأثر إلى حد بعید بإمكانیة 
 :1ثة أنواعالمستندات تنقسم إلى ثال

 مستندات معدة خارج المؤسسة ومستعملة داخلها، كفواتیر الشراء مثال؛  .أ 
یصاالت القبض  .ب   ؛مستندات معدة داخل المؤسسة ومستعملة خارجها، كفواتیر البیع وإ
  أنواعها. اختالفمستندات معدة ومستعملة داخل المؤسسة، كالدفاتر الحسابیة على   .ج 

ولیا في عملیة التدقیق وذلك لحاجتها إلى أدلة أخرى الدفتریة دلیال أ تعتبر المجموعة المجموعة الدفتریة: .3
العامة  – األستاذمل المجموعة الدفتریة كافة دفاتر ة في مستندات القید األولیة. وتشتعززها والمتمثل

  الت المحاسبیة بأشكالها المختلفة؛إضافة إلى كافة السج  -والمساعدة
الشهادات تعني موافقة الغیر أو اعتراضه على مدى صحة أرصدة  وهذه الشهادات المقدمة من الغیر: .4

وتعتبر هذه الشهادات المصادقات المرسلة إلى المدینین،  یدة بدفاتر المؤسسة، مثال ذلكهي مف حساباتهم كما
یتوقع من المدقق أن یكون لدیه مصادر ألدلة اإلثبات عند تقدیمها من قبل الخبراء، وفي الحاالت التي ال

 طالع الواسع كالشخص المتدرب أو المؤهل لمزاولة مهنة أو حرفة أخرى، كالخبیر في شؤون التأمین أو اال
 ؛2المهندس

  :3وتجدر اإلشارة إلى أن هناك ثالثة أنواع من المصادقات یمكن للمدقق استخدامها هي
المبین في في هذه الحالة یطلب من الطرف اآلخر التقریر على خطأ الرصید مصادقات إیجابیة:   . أ

 المصادقة؛
في هذه الحالة یطلب من الطرف اآلخر التقریر على خطأ الرصید المبین في  مصادقات سلبیة:ب. 

 المصادقة وعدم التقریر في حالة صحته؛
  .في هذه الحالة یتم إعداد المصادقة بدون رصید ویطلب من الطرف اآلخر التقریرج. مصادقات بیضاء: 

یحصل المدقق على إقرارات تحریریة من اإلدارة حول أمور جوهریة للقوائم المالیة في حالة  إقرارات اإلدارة: .5
 توقع عدم وجود أدلة إثبات أخرى كافیة ومالئمة. كما قد یطلب المدقق مثل هذه الشهادات لتوضیح بعض 

  ؛4توضحها األرقام المسجلة بالدفاتر األمور الغامضة أو لتفسیر بعض الجوانب التي ال

                                                             
  .52، ص 2004، الطبعة األولى، دار النهضة العربیة، بیروت، الرقابة المالیة والمراقب المالي من الناحیة النظریةعبد الرؤوف جابر،  1
  .270، 669، ص مرجع سابقحازم هاشم اآللوسي،  2
  .139، 138، ص ص مرجع سابقمحمد التهامي طواهر، مسعود  صدیقي،  3
  .270، ص مرجع سابقحازم هاشم اآللوسي،  4
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والعاملین في المؤسسة من أدلة  المسئولینتعتبر المحادثات الشفهیة مع بعض  لمحادثات الشفهیة:ا .6
ومیزة هذه الطریقة هي  ریقها على بعض المعلومات المفیدة،اإلثبات المساعدة التي قد یتحصل المدقق عن ط

یمكن  یعاب علیها أنه الرة، ولكن في فترة زمنیة قصیرة وبطریقة میس سهولة الحصول على معلومات عدیدة
  ؛1تحقق منها واعتبارها كدلیل إثباتعلیها بشكل كلي حیث قد یصعب ال االعتماد

اتها شكال من أشكال األدلة والبراهین في بر نظم الرقابة المحاسبیة في حد ذتعت نظم الرقابة المحاسبیة: .7
والهدف من وراء تقییم الرقابة الداخلیة هو تحدید نطاق إجراءات  تأكد من سالمتها وتطبیقها الفعلي،حالة ال

 ا كلما صغر حجم العینةفكلما كان النظام دقیققوم المدقق بفحصها، لعینة التي سیحجم ا واختبارالتدقیق، 
لذلك فإن وجود نظام سلیم للرقابة الداخلیة یعطي درجة من التأكید للمدقق بأن البیانات والمعلومات التي 

  .2علیها بشكل أولي في إبداء رأي فني محاید االعتمادتظهرها المستندات والدفاتر والسجالت یمكن 
  المطلب الرابع: إعداد التقریر
 ل القیمة المضافة لعملیة التدقیقیمث لمحصلة النهائیة لعملیة التدقیق، هذا الرأيیعتبر تقریر المدقق ا

  القرارات الصحیحة والمناسبة. اتخاذوالذي یساعد مستخدمي معلومات القوائم المالیة على 
  : تعریف تقریر مدقق الحساباتأوال

یمكن تعریف تقریر مدقق الحسابات بأنه عبارة عن " وثیقة مكتوبة تصدر من شخص توافرت فیه 
 هال إلبداء رأي فني محاید یعتمد علیهمقومات علمیة وعملیة وشخصیة معینة، وتوفرت له ضمانات تجعله أ

تحتویه  قام به من عمل، ورأیه في انتظام الدفاتر والسجالت، ومدى دقة ما ویتضمن تقریره بإیجاز إجمال ما
  .3من بیانات محاسبیة ومدى تعبیر القوائم المالیة الختامیة عن نتیجة النشاط والمركز المالي

  : عناصر ومحتویات تقریر المدققثانیا
  :4یلي ) تم تعدیل العناصر األساسیة لتقریر المدقق حسب ما13طبعا للمعیار الدولي رقم (

، ویفضل استخدام مصطلح " مدقق مستقل " امناسب ایجب أن یكون لتقریر المدقق عنوانعنوان التقریر:  .1
وهیئات أخرى، مثل في العنوان وذلك للتمیز بین تقریر المدقق والتقاریر التي یتم إصدارها من قبل جهات 

وط نفسها الملزمة للمدقق موظفي المؤسسة أو مجلس اإلدارة أو من قبل مدققین آخرین غیر خاضعین للشر 
  المستقل؛

                                                             
  .270ص  ، مرجع سابق، حازم هاشم اآللوسي 1
  .271، ص نفس المرجع 2
  .253ص  مرجع سابق،محمد فضل مسعد، خالد راغب الخطیب،  3
  .61، ص مرجع سابقبوقابة زینب،  4
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 االرتباطتطلبه شروط  ما أن یوجه التقریر بشكل مناسب بحسبیجب الجهة الموجهة لها التقریر:  .2
 أو مجلس إدارة المؤسسة التي یتم تدقیق قوائمها یوجه التقریر إلى المساهمین وألنظمة المحلیة، وعادة ما

  المالیة؛
یجب أن یظهر المدقق في تقریره القوائم المالیة التي قام بتدقیقها  التمهیدیة: أواالفتتاحیة الفقرة  .3

وتاریخها، ویجب أن یبین كذلك بأن إعداد القوائم المالیة هي من مسؤولیة إدارة المؤسسة، أما مسؤولیة 
  تجاهها؛اقق فتتمثل في إبداء الرأي المد
یجب أن یشیر تقریر المدقق إلى نطاق عملیة التدقیق عبر التصریح أن عملیة التدقیق قد  فقرة النطاق: .4

تمت وفقا لمعاییر التدقیق الدولیة أو وفقا للمعاییر والممارسات الوطنیة. وتشیر كلمة النطاق إلى قدرة المدقق 
  ؛ضروریة في ضوء الظروف المحیطة بعملیة التدقیق التي تعد ى انجاز إجراءات التدقیقعل
حاسبیة بوضوح رأیه في عدالة القوائم المالیة وفقا للمبادئ الم المدقق یجب أن یبینفقرة إبداء الرأي:  .5

  المقبولة والمتعارف علیها؛
المیداني)، أو بتاریخ تسلیم یؤرخ التقریر بتاریخ اكتمال أعمال التدقیق (انتهاء العمل  تاریخ التقریر: .6

  السنة المالیة؛ انتهاءنفسه تاریخ یمكن أن یكون التاریخ هو  التقریر للمؤسسة موضوع التدقیق، غیر أنه ال
المدینة أو الموقع الذي یمثل مكان تواجد مكتب  اسمیجب أن یشار في التقریر إلى  عنوان المدقق: .7

  التدقیق؛تحمل المسؤولیة عن عملیة المدقق الذي ی
الشخصي للمدقق أو كلیهما، على  باالسمیجب أن یوقع التقریر باسم مكتب التدقیق، أو  توقیع المدقق: .8

 .أن یقرن التوقیع بذكر عبارة " محاسب قانوني" أو مدقق خارجي"
  : أنواع التقاریرثالثا

رأیه المرهون بدوره  باختالفعدة صور تختلف فیما بینها  یأخذیمكن لتقریر مدقق الحسابات أن 
 :هي بمحتوى القوائم المالیة، وعموما یمكن الوقوف على أربع أنواع من التقاریر

یصدر مدقق الحسابات الخارجي المستقل عن رأیه بدون تحفظ على القوائم المالیة التي  التقریر النظیف: .1
  :1إذا توافرت لدیه أربعة شروط هي بتنفیذهاقام 

 أعدت وفقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها والمقبولة قبوال عاما؛ن القوائم المالیة قد أ  .أ 
 عدم وجود أخطاء جوهریة تؤثر على الحسابات سواء في قائمة الدخل أو في قائمة المركز المالي؛  .ب 
أن یبدد المدقق أي شك أو غموض بأن بنود قائمة الدخل والمركز المالي هي مبالغ صحیحة وتمثل واقع   .ج 

 ي الحقیقي؛المؤسسة المال
                                                             

  .260، ص مرجع سابقیوسف محمود جربوع،  1
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صدق تعبیر القوائم  تبرر رأیه حولحصول المدقق الخارجي على أدلة اإلثبات الكافیة والمالئمة التي   .د 
 .المالیة لنتائج األعمال والمركز المالي في نهایة السنة المالیة

دالء برأي متحفظ، إذا صادف خالل عملیة التدقیق أو في بات باالیقوم مدقق الحسا التقریر التحفظي: .2
یقید رأیه، فیكون تقریره في هذه الحالة مقیدا بتحفظات تمثل  البیانات والمعلومات الواردة في القوائم المالیة ما

التي یرى من الضرورة اإلشارة إلیها، مثل وجود قیود على نطاق عملیة التدقیق أو  انتقاداتهأو  اعتراضاته
لضروري مالحظة األهمیة النسبیة للتحفظ الوارد في ومن ا لمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها،تعدیل تطبیق ا

تقریر المدقق، أي أن تكون التحفظات هامة وبدرجة كافیة تبرر ذكرها في التقریر، كما یجب أن یشمل 
  .1حفظى تحفظ فقرة مستقلة توضح أسباب التالتقریر الذي ینطوي عل

التقریر المعارض أو العكسي، ویصدره المدقق  اسمیطلق على هذا التقریر  التقریر السلبي ( المعاكس): .3
تمثل فیها القوائم المالیة نتیجة أعمال المؤسسة ومركزها المالي تمثیال عادال، طبقا  عادة في األحوال التي ال

للمبادئ المحاسبیة المقبولة عموما. وإلصدار هذا التقریر یجب أن تكون التحفظات ذات أهمیة نسبیة كبیرة 
زمة لتبریر الرأي المعارض أن یحصل على األدلة والبراهین الاللمالیة، ویجب على المدقق على القوائم ا

  .2وكذلك یجب أال تكون لدیة تحفظات ذات أهمیة تتعلق بمجال عملیة التدقیق أو نطاقه
 یستطیع إعطاء رأیا فنیا عن إبداء الرأي أن مدقق الحسابات ال االمتناعیعني  عن إبداء الرأي: االمتناع .4

  :3واجه إحدى الحاالت التالیة موضوع التدقیق، ویمتنع المدقق عن إبداء رأیه إذا ما عن القوائم المالیة
علیه إدارة المؤسسة، وذلك بعدم تمكینه من حضور عملیة  اهوجود قیود مفروضة على عمل المدقق تفرض  . أ

بالعمالء المدینین للحصول على مصادقات بصحة أرصدتهم مع  االتصالالجرد، أو عدم تمكینه من 
 المؤسسة؛

یمكن التكهن بنتائجها المستقبلیة قد تؤثر على القوائم المالیة، مثل دعاوي  وجود أحداث مستقبلیة ال  . ب
لشركة أخرى، أو قضیة من عمال المؤسسة  االختراعقضائیة مرفوعة ضد المؤسسة كتعدیها على حقوق 

 تعویضاتهم ....وغیرها؛ یطالبون بدفع
في هذه الحالة یمتنع عن إبداء و  ئیسي بتدقیق بعض القوائم المالیة،في حالة قیام زمیل آخر للمدقق الر . ج

 الرأي علیها؛
                                                             

، ص 2009، الطبعة األولى، دار المستقبل للنشر والتوزیع، عمان، علم تدقیق الحسابات النظري والعمليخالد راغب الخطیب، خلیل محمد الرفاعي، 1
106.  

  .358، ص بقمرجع سا، أساسیات التدقیق في ظل المعاییر األمریكیة والدولیةن القاضي، حسین دحدوح، یحس2
  .264، ص مرجع سابقیوسف محمود جربوع،  3
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بإبداء رأیه، فإنه  ر على المدقق الحصول على أدلة اإلثبات الكافیة والمالئمة والتي تسمحعندما یتعذ  . د
 یمتنع عن ذلك.
عن إبداء الرأي إلى تضیق نطاق الفحص الذي یجریه المدقق، أو  االمتناعترجع أسباب  وغالبا ما

یمكن التأكد من صحتها ولها تأثیر جوهري على القوائم المالیة التي یبدي  بسبب وجود عناصر هامة ال
  المدقق رأیه فیها.
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  الصةخ
إلى أن التدقیق هو عبارة عن الدراسة اإلنتقادیة لنظام الرقابة تطرقنا له في هذا الفصل توصلنا  من خالل ما

الداخلیة المعمول به في المؤسسة من طرف مهني مستقل، وذلك بهدف تقدیم رأیه الفني المحاید حول مدى 
  عدالة القوائم المالیة والتي یتم إعدادها من طرف المؤسسة.

بأداء مهمته یتمتع بمجموعة من الحقوق، وتقع  إن المدقق الخارجي وكغیره من المهنیین وعند قیامه
 علیه واجبات یقوم بتحقیقها، ویتحمل مجموعة من المسؤولیات، وتتنوع هذه األخیرة إلى المسؤولیة المهنیة

المدنیة والجنائیة. ونجد أن المدقق الخارجي وبعد قیامه بأداء مهمته یقوم بإعداد تقریره النهائي حول مدى 
  مالیة.عدالة القوائم ال

عاملي الوقت  باختصارهذا الرأي یمر عبر مراحل أساسیة تضمن السیر الحسن لمهمة المدقق وتسمح 
والجهد وتهدف إلى تحصیل أكبر فعالیة، من تخطیط لعملیة التدقیق، تقییم نظام رقابتها، والبحث عن أدلة 

  إثبات تدعم الرأي النهائي للمدقق.
قها فهي لم تعد تشمل الجانب المالي للمؤسسة فقط، بل أصبحت إن عملیة التدقیق الخارجي توسع نطا

تغطي كل جوانب المؤسسة بما فیها نظام المعلومات المحاسبي حیث أن التدقیق الخارجي یعتبر وظیفة جد 
یق الخارجي یعتبر أداة مهمة أن التدق االستنتاجحساسة تعكس الصورة الصادقة والجیدة للمؤسسة ومنه یمكن 

 سنتناوله في الفصل الموالي. وهذا ماالمالیة المعلومات جودة  لرفع
 
 
 
 
 



 

 
 اإلطار النظري لجودة المعلومات الماليةالفصل الثاني:

 تمهيد  
 ماهية المعلومات المالية؛المبحث األول: 
 جودة المعلومات المالية؛المبحث الثاني: 
 .إجراءات تدقيق القوائم الماليةالمبحث الثالث:

 الصةخ
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  تمهید
من النظام الكلي للمعلومات، ویلعب هذا النظام دورا هاما  جزء لمحاسبیةیعتبر نظام المعلومات ا

القرار بمعلومات جاهزة، صحیحة ودقیقة وفي الوقت المناسب  اتخاذوفعاال یتمثل في تزوید مختلف مستویات 
مختلف القرارات. ویتم توفیر هذه المعلومات عن طریق التقاریر والقوائم التي تعد من واقع  التخاذتساعدهم 

  البیانات الیومیة والفعلیة.
نظام المعلومات لي ویهدف هي الوسیلة التي تقدم بها المؤسسات وضعها الما إن المعلومات المالیة

بالدرجة األولى إلى توصیل تلك المعلومات بشكل مناسب للمستخدمین وفي الوقت المناسب. حیث  المحاسبي
، والمعلومات الجیدة وفعالیة نظام المعلومات المحاسبي ودقتها یتوقف على كفاءة معلومات المالیةأن صحة ال

  ت.هي تلك المعلومات أكثر فائدة في مجال ترشید القرارا
القواعد األساسیة المفیدة أو  لتي تتسم بها المعلومات المالیةویقصد بجودة المعلومات الخصائص ا

ات فائدة كبیرة للمستخدمین، حیث وتكون هذه الخصائص ذ ات المالیةستخدامها لتقییم نوعیة المعلومالواجب ا
  ار رأي فني محاید.من خالل إصد جودة المعلومات المالیة لى رفعأن المدقق الخارجي یسعى إ

فقد  المالیة جودة هذه المعلومات ودور المدقق الخارجي في رفع عرف أكثر على المعلومات المالیةوللت
  قسمنا هذا الفصل إلى ثالثة مباحث:

 ؛أساسیات حول المعلومات المالیة :المبحث األول
 ؛المبحث الثاني: جودة المعلومات المالیة

  .الخارجي وجودة المعلومات المالیةالتدقیق : المبحث الثالث
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  ماهیة المعلومات المالیةالمبحث األول: 
والبیانات وهو أداة للمعالجة والتشغیل التي  المعلومات المالیة ومات المحاسبي وعاءیعتبر نظام المعل

تدخل في إطار نشاط المؤسسة ویلعب دورا هاما وفعاال یتمثل في تزوید إدارة المؤسسة بالمعلومات الضروریة 
الجیدة هي تلك المعلومات األكثر فائدة  ارات. حیث أن المعلومات المالیةالقر  اذخلإلتلتسیر شؤونها والمناسبة 

  األكثر صالحیة في القوائم والتقاریر المالیة في المؤسسة. للمستخدمین و 
 الیةكمنتج للمعلومات الم حاسبيب األول: نظام المعلومات المالمطل

 كأي نظام للمعلومات یتكون من عدة عناصر أهمها المدخالت حاسبيإن نظام المعلومات الم
. الیةتستخرج منها المعلومات الم والتقاریر المالیة التيالعملیات التشغیلیة، والمخرجات المتمثلة في القوائم 

  .محاسبیةد نتاج لنظام المعلومات الباعتبار أن هذه األخیرة تع
قبل التطرق إلى تعریف نظام المعلومات المحاسبي سوف نتطرق  :حاسبينظام المعلومات الم : تعریفأوال

  إلى تعریف كل من النظام ونظام المعلومات.
 هناك عدة تعریفات للنظام نذكر منها: النظام:تعریف  .1

مجموعة من العناصر واإلجراءات التي تعمل مع بعضها البعض ضمن "یعرف النظام على أنه 
  .1"عالقات محددة أو آلیات عمل معینة من أجل تحقیق هدف محدد

مجموعة من العناصر المترابطة والمتكاملة، والمتفاعلة مع بعضها بسلسلة  "كما یعرف النظام على أنه
  .2"تحقیق هدف معین أجل أداء وظیفة محددة أو من العالقات، من

( األفراد، متجاتنسة من الموارد والعناصر ة ومجموعة  مترابط"كما یمكن تعریف النظام على أنه 
) التي تتفاعل مع بعضها داخل إطار معین وتعمل كوحدة والتجهیزات، اآلالت، األموال، السجالت...الخ

  .3واحدة نحو تحقیق هدف أو مجموعة من األهداف العامة في ظل الظروف أو القیود البیئیة المحیطة
ر المترابطة مع بعضها ومع مجموعة من األجزاء أو العناص" ف النظام طبقا لمدخل النظم بأنهویعر 

  .4"متكاملة تعمل متناسقة كمجموعة واحدة من أجل تحقیق أهداف النظامالمحیطة، هذه األجزاء ة البیئ

                                                             
  .18، ص 2007، مؤسسة الوراق، عمان، ، نظم المعلومات المحاسبیة وتكنولوجیا المعلوماتسلیمان مصطفى الدالهمة 1
 .14، ص 2009، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر، عمان، تحلیل وتصمیم نظم المعلومات المحاسبیةعبد الرزاق محمد قاسم، 2
  .32، ص 2003، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، تحلیل وتصمیم النظمأحمد حسین علي حسین، 3 
جامعة فرحات عباس سطیف، الجزائر، ، ماجستیر، رسالة ظام المعلومات المحاسبيأثر تطبیق النظام المحاسبي المالي على فعالیة نبولعجین فایزة، 4 

  .07ص ، 2012 -2011
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  تعریف نظام المعلومات .2
یها، وتتمثل مالخلفیات العلمیة لمقد باختالفلقد تمیز نظام المعلومات بمجموعة من التعاریف وذلك 

  :فیما یليتعریفاته 
( البشریة واآللیة) لتحویل المدخالت إطار یتم من خالله تنسیق الموارد  "یعرف نظام المعلومات بأنه

  .1"(البیانات )  إلى مخرجات ( المعلومات ) لتحقیق أهداف المؤسسة
ین وتوزیع وتشغیل وتخز  واسترجاع تقوم بجمع يمجموعة من اإلجراءات الت"كما یمكن تعریفه على أنه 

  .2"القرارات والرقابة في التنظیم المعلومات لتدعیم اتخاذ
تجمیع تنظیمي وفني متكامل یعمل بتفاعل داخل هذا النظام لكي یلبي "كذلك یمكن تعریفه على أنه 

 .3"من المعلومات وأداء العملیات المختلفة المؤسسة احتیاجات
أنه مجموعة من األفراد والتجهیزات واإلجراءات والبرمجیات وقواعد البیانات التي "كما یعرف على 
  .4"لى جمع المعلومات وتخزینها ومن تم بثها للمستفیدتعمل یدویا أو آلیات ع

  مات المحاسبي. تعریف نظام المعلو 3
أحد مكونات تنظیم إداري یختص بجمع وتبویب ومعالجة "أنه  على یعرف نظام المعلومات المحاسبي

  .5"القرارات إلى األطراف الداخلیة والخارجیة لمعلومات المالیة والكمیة لالتخاذوتحلیل وتوصیل ا
ضبط العملیات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة وفق قواعد ومبادئ دقیقة نظام یهتم ب "كما یعرف بأنه

علیها من دیون ومالها من حقوق حسب المستندات  ویهدف إلى معرفة النتائج بالتسلسل التدریجي، ومعرفة ما
والوثائق الرسمیة كدلیل إلثبات التسجیالت المختلفة وبالتالي الخروج بقوائم مالیة وتقاریر ومعلومات تعبر عن 

 .6"القرارات اتخاذواقع وضع المؤسسة المالي وتساعد جمیع األطراف على 
ومات اإلداریة والذي یهتم بجمع وتصنیف ومعالجة أحد مكونات نظام المعل"كما تم تعریفه على أنه 

ات العالقة من أجل ترشید قراراتها وتوصیلها إلى األطراف المختلفة ذ العملیات المالیة وتحویلها إلى معلومات
  .7"ویتكون هذا النظام من األشخاص، اإلجراءات وتكنولوجیا المعلومات

                                                             
  .25، ص 2009، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، ، نظم المعلومات المحاسبیة في ظل تكنولوجیا المعلوماتكمال الدین مصطفى الدهراوي1
  .14، ص 2004، الطبعة الثانیة، المكتبة العالمیة للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، اإلداریة المفاهیم األساسیةنظم المعلومات سونیا محمد البكري، 2
  .59، ص 2012، الطبعة األولى، دار الفكر، عمان، ، تقنیة نظم المعلوماتمحمد إبراهیم محمد بدر3
، 2007 -2008، الجزائر، 3جامعة الجزائر، ، رسالة ماجستیرالمحاسبي مساهمة المراجعة الداخلیة في تقییم نظام المعلوماتعیادي محمد لمین، 4

  .34ص
  .  14، ص 2007، الطبعة األولى، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، نظم المعلومات المحاسبیةعصام فهد العربید، أحمد حلمي جمعة، وآخرون، 5
  .84، ص 2013الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، ، دار نظم المعلومات المحاسبیةعطا اهللا أحمد الحسبان، 6
  .37، ص مرجع سابقعیادي محمد لمین، 7
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لبرامج التي تعمل معا من أجل تجمیع اادیة و مجموعة من العناصر البشریة، الم"كما یعرف بأنه 
 البیانات من داخل وخارج المؤسسة، تخزینها، معالجتها بتحویلها إلى معلومات وتوصیلها إلى مستخدمیها. 

  .1"القرارات، الرقابة والتنسیق داخل المؤسسة تساعد وظیفة اتخاذ أداةبهذا یعتبر نظام المعلومات 
  مكونات نظام المعلومات المحاسبي :ثانیا

من عدة وحدات تؤدي وظیفة محددة، یمكن عرضها على النحو یتكون نظام المعلومات المحاسبیة 
  :2التالي

یقوم بتجمیع البیانات من البیئة المحیطة  علومات المحاسبيهذا الجزء من نظام الموحدة تجمیع البیانات:  .1
بالمؤسسة، وتتمثل هذه البیانات في األحداث والوقائع التي یهتم بها المحاسب ویرى أنها مفیدة ویجب 

ولطبیعة أهداف المؤسسة وطبیعة المخرجات المطلوبة تأثیر كبیر على نوع الحصول علیها وتسجیلها. 
 في النظام.تسجیلها و البیانات التي تم تجمیعها 

وجد  البیانات المجمعة بواسطة نظام المعلومات قد یتم استخدامها في الحال إذا ماوحدة تشغیل البیانات:  .2
القرار في لحظة تجمیعها. ولكن في غالب األحیان تكون هذه البیانات األولیة في حاجة إلى  لمتخذأنها مفیدة 

عداد لتكون معلومات مفیدة لمستخدمي القرار  ین في نظام ات وبالتالي فإنها ترسل أوال إلى وحدة التخز تشغیل وإ
 .المعلومات المالیة

تعتبر الوسیلة التي یتم بها نقل وتوصیل البیانات وحدة توصیل المعلومات ( قنوات المعلومات ):  .3
القرارات اإلداریة وقد  متخذيحتى تصل إلى  رى داخل نظام المعلومات المالیةوالمعلومات من وحدة إلى أخ

 آلیة أو یدویة ( شاشات أو ورق ) حسب اإلمكانیات المتاحة للمؤسسة. االتصالتكون قنوات 
وتختص هذه الوحدة بتخزین البیانات في حالة عدم استخدامها مباشرة  البیانات: واسترجاعوحدة تخزین  .4

 القرارات متخذيعلیها قبل إرسالها إلى في المستقبل أو إلدخال بعض العملیات  لالستخداموالحفاظ علیها 
  نظام المعلومات المحاسبیة : عناصرثالثا

  :3على أنه یتكون من العناصر التالیة المعلومات المحاسبي یمكن النظر إلى أي نظام
زمة لعمل األساسیة ( األولیة ) الال االحتیاجاتوهي نقطة بدایة عمل النظام، وتتمثل في المدخالت:  .1

شكل أرقام مجردة أو أشكال ورسوم تعبر عن حالة أو حاالت معینة. وفي النظام المحاسبي  تأخذالنظام، وقد 
 تتمثل المدخالت مجموعة البیانات التي یتم الحصول علیها من األدلة الموضوعیة المؤیدة لألحداث المالیة

                                                             
  .10، ص مرجع سابقبولعجین فایزة، 1 
  .51 -49، ص ص 2001، الطبعة الثانیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ، مدخل معاصر في نظم المعلومات المحاسبیةكمال الدین الدهراوي2 
  .17 -16، ص 2003، وحدة الحدباء للطباعة والنشر، العراق، نظام المعلومات المحاسبیةیم الحبیطي، زیاد هاشم یحیى السقا، قاسم إبراه3 
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ألخرى، والبیانات الكمیة ( المستندات ) والبیانات التقدیریة التي یتم إعدادها عن طریق عناصر النظام ا 
  واالقتصادیة.

وهي مجموعة العملیات التي تجري بواسطة األجهزة أو القوى التي تقوم بتحویل العملیات التشغیلیة:  .2
المدخالت إلى مخرجات من خالل توجیه مسارات تفاعل هذه المدخالت وضبطها باستخدام قوى بشریة 

جراءات أخرى معینة.  ومادیة وإ
في عملیات التجمیع والتبویب والتلخیص التي تجري  حاسبي تتمثل العملیات التشغیلیة وفي النظام الم

على المدخالت ( البیانات ) في الدفاتر والسجالت المحاسبیة وفق المبادئ والمفاهیم والقواعد المحاسبیة 
بحوث العملیات، األسالیب المختلفة في تحلیل العالقة بین التكلفة والحجم واألرباح  استخدامإضافة إلى 

  الخرائط اإلحصائیة للرقابة على التكالیف وغیرها.
وهي حاصل تفاعل العملیات التشغیلیة التي تجري على المدخالت وفقا لألهداف المرسومة المخرجات:  .3

للنظام، وفي النظام المحاسبي تشمل المخرجات: مجموعة التقاریر والقوائم المالیة والمعلومات المختلفة 
اتیة للجهات التي یمكن أن ت في إطار المتغیرات البیئیة والذعن تفاعالت العملیات التشغیلیة للمدخالالناتجة 

 تستخدمها وتستفاد منها.
زمة لتقییم عناصر النظام السابقة حصول على البیانات والمعلومات الالوهي عملیة ال التغدیة العكسیة: .4
 والتأكد من مدى دقتها و إمكانیتها في تحقیق أهدافها.، العملیات التشغیلیة، المخرجات) المدخالت(

وفي النظام المحاسبي تتم التغدیة العكسیة من خالل عملیة الرقابة على العناصر السابقة بهدف 
تقییمها وتوجیهها التوجیه الصحیح وصوال على تحقیق األهداف التي یرمي النظام المحاسبي تحقیقها خدمة 

 للوحدة االقتصادیة ككل.
  ئ ومقومات نظام المعلومات المحاسبیةمباد: رابعا

  عدة مبادئ من جهة وعدة مقومات من جهة أخرى نتناولها فیمایلي: لنظام المعلومات المحاسبیة
 المحاسبي.المعلومات نظام مبادئ  .1

  :1یرتبط إعداد وتصمیم النظام المحاسبي بمجموعة من المبادئ األساسیة منها مایلي
یعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ التي توفر لإلدارة إحتیاجاتها من المعلومات مبدأ التكلفة المناسبة:  أ.

مكانیاتها المالیة ویجب توفر شرطین  وتحقق لها الرقابة الداخلیة بتكالیف معقولة ومناسبة لحجم المؤسسة وإ
 قادرا على توفیر المعلومات وتحقیق الرقابة وهما: ام المحاسبيأساسین حتى یكون النظ

                                                             
، 58، ص ص 2001، مجلة العلوم اإلنسانیة،  جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد األول، نوفمبر طبیعة وأهمیة المعلومات المحاسبیةأحمد لعماري، 1 

60.  
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  :لتي تعمل تحقیق الحد األدنى من اإلجراءات ا ثل في ضرورة ضمان النظام المحاسبيویتمشرط إجباري
 ن متطلبات نظام الرقابة الداخلیة؛زمة وتضمعلى توفیر المعلومات الال

  ذو قدرة عالیة على تزوید اإلدارة بمعلومات  لمحاسبيویتمثل في إمكانیة جعل النظام ا: اختیاريشرط
 لیة قصوى لنظام الرقابة الداخلیة؛وكذا تحقیق فعاأوفر وأدق، 

، أي یجب أن االختیاریةویجب مراعاة جانب التكالیف مقارنة بالعائد المنتظر من هذه اإلجراءات 
  یكون العائد من النظام المحاسبي یفوق تكلفته.

هذا المبدأ یعتبر من المبادئ األساسیة في المحاسبة وعلیه فإن أي نظام مبدأ الثبات في إعداد التقاریر: ب.
هذا المبدأ الذي مفاده أن یتم إعداد مخرجات النظام  واحترامللمعلومات یجب أن یكون قادرا على تحقیق 

 ء الرقابة؛لمقارنة وتساعد على إجرابإتباع طریقة واحدة وثابتة في كل الدورات لكي تكون لها القابیلة ل
إن إنجاز العمل المحاسبي بدءا بتجمیع البیانات في إعداد مبدأ العمل اإلنساني في إعداد التقاریر: ج.

یعمل تلقائیا بل من خالل األفراد وبواسطتهم، ولهذا فإنه من  التقاریر یتم بتدخل من اإلنسان ألن أي نظام ال
قات اإلنسانیة بالتركیز على توفیر الظروف المالئمة والمحفزة لألفراد ألداء الضروري مراعاة جانب العال

 ، وتفادي كل رد فعل معرقل للنظام؛مهامهم بشكل  جماعي، والقیام بدراسة مستیقظة للنفس البشریة ومیولها
للمنظمة  التنظیميیتضمنه الهیكل  یتطلب مراعاة ما ن تصمیم نظام المعلومات المحاسبیةإمبدأ الهیكلة: د.

لیة، وتحدد أیضا من خطوط السلطة والمسؤولیة، ألنه على أساسها توضع أسالیب الضبط والرقابة الداخ
لى زمة لتدفق البیانات والمعلومات مالال االتصالخطوط   ؛نظام المعلومات المحاسبیةن وإ

هو توفیر معلومات دقیقة  الهدف من مخرجات النظام المحاسبي إنالضبط والرقابة الداخلیة:  مبدأه.
صحیحة، وصادقة تكون قاعدة القرار السلیم، لذلك یجب أن یتوفر النظام على إجراءات تنظیمیة متكاملة 

 ضمن هذه الدقة وتمنع كل األخطاء.ت
توجه إلى جهات مختلفة التي  ظام المتضمنة للمعلومات المالیةإن مخرجات النمبدأ التوقیت السلیم: و.

یق أغراضها لصنع القرارات المناسبة لذلك یجب أن یكون النظام المحاسبي المصمم قادرا على تستخدمها لتحق
 توفیر هذه المخرجات في الوقت المناسب بالنوعیة الجیدة.

كل التغیرات التي تحدث في المستقبل بالمرونة لكي یواجه  یجب أن یتمیز النظام المحاسبيمبدأ المرونة: .ز
في عرض البیانات، وهذا یعني أن یكون النظام المصمم قادرا على التوفیق  واالستمراریةمع مراعاة الثبات 
المرونة، بحیث یمكن التعدیل او اإلضافة حسب الظروف التي تواجه ومبدأ  واالستمراربین مبدأ الثبات 

 .واالستمرارالمؤسسة دون المساس بمبدأ الثبات 



 الفصل الثاني                                                            مدخل لجودة المعلومات المالیة 
 

 ~ 51 ~  
 

قادرا على إصدار التقاریر المختلفة التي تعد وسیلة  ام المحاسبيیجب أن یكون النظمبدأ إعداد التقاریر: .ح
ن تعد هذه التقاریر بدقة تجعلها مفیدة اخل الوحدة االقتصادیة، كما یجب أمابین المستویات اإلداریة د اتصال

 في صنع القرارات.
 المحاسبي:المعلومات نظام مقومات  .2

المقومات تسعى إلى تحقیق أهداف هذا النظام المحاسبي على مجموعة من المعلومات نظام یعتمد 
  :1یلي وأهمها ما

واألوراق والفواتیر وجمیع المستندات المتعلقة بالعملیات المالیة من حیث  النماذجوتتمثل في المستندات: أ.
 المبالغ واألطراف التي تأثرت بها وتاریخ حدوثها.

یعرف الترمیز على أنه عملیة وضع أرقام أو حروف هجائیة أو عالمات أو صور أو ألوان  الترمیز:ب.
 لتمییز كل مفردة من مفردات العنصر المعین بالعملیة على غیره.

إن الحاجة إلى لغة محاسبیة متجانسة ومتداولة بین جمهور المحاسبین، تسهل التفاهم دلیل الحسابات: ج.
، حیث جعلت المنظمات المحاسبیة والهیئات المختصة في ن مناسبة للنظام المالينهم وتكو والتعاون فیما بی

 كل بلد تبحث على دلیل موحد للحسابات یلزم تطبیقه.
ویعرف الدلیل المحاسبي على أنه عملیة إختیار وتحدید أسماء الحسابات المعبرة عن المعامالت 

بها في مجموعات رئیسیة وفرعیة متجانسة، تم وضعها في المالیة التي تتم بالوحدة المحاسبیة، وتجمیعها وتبوی
عطائها رموزا أو أرقاما ممیزة لكل منها.   إطار عام وإ

یتم تحویل المدخالت إلى معلومات جاهزة ومفیدة عن طریق إدخال الحاسوب إلى مكننة العمل المحاسبي: د.
القدرة على معالجة البیانات والمعلومات مجال األعمال، لما للحاسوب من ممیزات كثیرة تتمثل أساسا في 

بدقة كبیرة وسرعة فائقة، األمر الذي یساعد اإلدارة في عملیة صنع القرارات المختلفة بناءا على معلومات 
 جاهزة في وقت قصیر حسب الشكل المطلوب، التفصیل المرغوب، الدقة الكبیرة، والوقت المناسب.

تقاریر عدیدة تبعا لنوع النشاط ومن الواجب أن یتم إعدادها في  تنتج عن النظام المحاسبيالتقاریر: .ه
منها خاصة منهم إدارة  المستفیدینستعاب محتویاتها من قبل إ الوقت المناسب، وأن تتسم بالسهولة في فهم و

 المؤسسة التي تستعملها في تقییم األداء ووضع القرارات المناسبة.

                                                             
  أنظر: 1
  .29، ص ، مرجع سابقلیمان مصطفى الدالهمةس -
  .62، 60 ، ص ص، مرجع سابقأحمد لعماري -
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یتوقف صالح األنظمة المحاسبیة على مدى خضوع العملیات : الرقابة في النظام المحاسبيدور .ز
جراءات  المحاسبیة لنظام الرقابة الداخلیة، حیث البد من وجود نظام معلوماتي جید یسمح بمعرفة كیفیات وإ

 عملیات التسجیل، وطرق التسجیل، والطرف الذي یقوم بعملیة إعداد التقاریر والمستفید منها.
  لمالیة كوعاء للمعلومات المالیةاالمطلب الثاني: القوائم 

في مجموعة من القوائم المالیة األساسیة على شكل جداول  تتمثل أهم مخرجات النظام المحاسبي
  قراراتهم االقتصادیة. خدمیها لمساعدتهم في اتخاذمست احتیاجاتوبیانات مترابطة ومتكاملة تهدف إلى تلبیة 

ونجا حیث تقدم القوائم المالیة معلومات وصورة صادقة حول الوضعیة المالیة للمؤسسة وممتلكاتها 
ووضعیة خزینتها في نهایة السنة المالیة، هذه المعلومات تكون مفیدة لمجموعة واسعة من المستخدمین  عتها

  .1القرارات االقتصادیة المتعلقة بالمؤسسة اتخاذفي عملیة 
  وائم المالیة: تعریف القأوال

حیث ینظر للمعلومات  ساسیة إلبالغ المالي عن المؤسسةالوسیلة األ"تعرف القوائم المالیة على أنها 
الواردة فیها بأنها تقیس المركز المالي للمؤسسة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدیة، ویمكن كذلك التعرف على 

المؤسسة خالل فترة زمنیة التغیرات في المركز المالي وحقوق الملكیة، حیث أنها تمثل نتائج النشاط في 
 والتزاماتیات واألحداث المالیة وتأثیراتها على أصول و بعبارة أخرى هي ملخص كمي للعملمعینة، أ

  .2"القرارات المالیة اتخاذالمؤسسة وحقوق ملكیتها، وتعتبر أداة مهمة في 
عبارة عن النتائج التي یتم التوصل إلیها من النظام المحاسبي وتمثل "كما یمكن تعریفها على أنها 

تشمل على المالكین والدائنین بنشاط المؤسسة والتي  التقاریر التي یتم إعدادها إلى األطراف المهتمة
والمستثمرین والهیئات الحكومیة كدائرة الضرائب ودائرة مراقبة الشركات وكذلك المؤسسات المالیة المقرضة 

  .3"وغیرهم
  القوائم المالیة مستخدمو: ثانیا

  :4وأهم هذه الفئات مایليتتسع فئات مستخدمي القوائم المالیة لتشمل جمیع من لهم مصلحة بالمؤسسة 
  أهم المعلومات التي تحتاجها هذه الفئة تتمثل في اآلتي:المستثمرین الحالیین والمحتملین:  .1

                                                             
، الطبعة األولى، منشورات كلیك، الجزائر،  الواضح في المحاسبة المالیة وفق النظام المحاسبي المالي والمعاییر الدولیةبن ربیع حنیفة وآخرون،  1

  .424، ص 2013
  .191، ص 2015الطبعة األولى، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، تقنیات المحاسبة العامة، أحمد طرطار، عبد العالي منصر،  2
  .76، ص 2009، عمان، مبادئ المحاسبةهادي رضا الصفار، 3
  .06، ص 2008دار وائل للنشر، عمان، معاییر المحاسبة واإلبالغ المالي الدولیة،  محمد أبو نصار، جمعة حمیدات،  4



 الفصل الثاني                                                            مدخل لجودة المعلومات المالیة 
 

 ~ 53 ~  
 

 و بیع أسهم المؤسسة؛قرار شراء أ اتخاذعد المستثمر في المعلومات التي تسا  .أ 
والمستقبلیة وأي  المعلومات التي تساعد المستثمر في تحدید مستوى توزیعات األرباح الماضیة والحالیة  .ب 

 تغییر في أسعار أسهم المؤسسة؛
 ءة إدارة المؤسسة؛المعلومات التي تساعد المستثمر في تقییم كفا  .ج 
المعلومات التي تساعد المستثمر في تقییم سیولة الشركة ومستقبلها وتقییم سهم المؤسسة بالمقارنة مع   .د 

  أسهم المؤسسات األخرى.
   :1باإلضافة إلى

الموظفون والمجموعات الممثلة لهم بالمعلومات المتعلقة باستقرار وربحیة أرباب األعمال، یهتم الموظفون: .2
كما أنهم یهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من تقییم قدرة المؤسسة على دفع مكافآتهم وتعویضاتهم ومزایا 

 التقاعد لهم وتوفیر فرص العمل؛
دهم على تحدید فیما إذا كانت قروضهم والفوائد یهتم المقرضون بالمعلومات التي تساعالمقرضون:  .3

 ؛االستحقاقالمتعلقة بها سوف تدفع لهم عند 
یهتم الموردون والدائنون اآلخرون بالمعلومات التي تمكنهم من الموردون والدائنون التجاریون اآلخرون: .4

ن التجاریون على األغلب . ویهتم الدائنو االستحقاقإذا كانت المبالغ المستحقة لهم ستدفع عند  تحدید ما
المؤسسة كعمیل  استمرارمعتمدین على  كانواالمقرضین إال إذا  اهتمامبالمؤسسة على مدى أقصر من 

 رئیسي لهم.
یهتم العمالء بالمعلومات المتعلقة باستمراریة المؤسسة، خصوصا عندما یكون لهم ارتباط طویل العمالء:  .5

 علیها. اعتمادالمدى معها أو 
تهتم الحكومات ووكاالتها بعملیة توزیع الموارد وبالتالي أنشطة ووكالتها ومؤسساتها: الحكومات .6

المؤسسات كما یتطلبون معلومات من أجل تنظیم هذه األنشطة، وتحدید السیاسات الضریبیة، وكأساس 
حصاءات مشابهة.  إلحصاءات الدخل القومي وإ

ر بطرق متنوعة، فعلى سبیل المثال، قد تقدم المؤسسات تؤثر المنشآت على قرار الجمهو الجمهور:  .7
ن ذین تستخدمهم وتعاملها مع الموردو عدد األفراد المساعدات كبیرة لالقتصاد المحلي بطرق مختلفة منها 

والتطورات الحدیثة  االتجاهاتالمحلیین ویمكن للقوائم المالیة أن تساعد الجمهور بتزویدهم بمعلومات حول 
  سة وتنوع أنشطتها.في نماء المؤس

                                                             
الطبعة األولى، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، إعداد وعرض القوائم المالیة في ضوء معاییر المحاسبة، أمین السید أحمد لطفي،  1

  .44، ص 2007
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  لثالث: ماهیة المعلومات المالیةالمطلب ا
قتصادیا  هاما في مجال صنع القرارت مات تعتبر موردا اكباقي المعلو  إن المعلومات المالیة

فهي تمثل وتعبر عن مخرجات نظام  ومات المحاسبیةأساسي لنظام المعل االقتصادیة حیث تعتبر مكون
  .لمحاسبیةالمعلومات ا

  مفهوم المعلومات وخصائصها: أوال
 تعریف المعلومات:  .1

  .قبل أن نتطرق إلى تعریف المعلومات یجب أن نتطرق إلى تعریف البیانات
مات قبل معالجتها وتتكون من الجمل والعبارات عبارة عن المادة الخام أو المعلو "هي  البیانات:

واألرقام والرموز غیر المنظمة وغیر المرتبطة بموضوع واحد وتعبر عن مواقف  واآلراءوالحقائق واألفكار 
یستفاد منها في شكلها الحالي إال  وأفعال أو تصف ظاهرة أو هدف دون أي تعدیل أو تفسیر أو مقارنة وقد ال

  .1"بعد معالجتها وتحویلها إلى معلومات
 أو كلمات أو رموز التكون في شكل أرقام  مجموعة حقائق غیر منظمة قد"كما تم تعریفها على أنها 

  .2"عالقة بین بعضها البعض، أي لیس لها معنى حقیقي وال تؤثر في سلوك من یستقبلها
آخر یضیف إلى  شيءحقائق أو مدلوالت أو مالحظات أو إدراكات أو أي "فإنها  أما المعلومات

الناتجة عن األحاسیس والمشاعر السمعیة نفعاالت فاالالمعرفة وقد تكون في صورة كمیة أو غیر كمیة، 
والبصریة وغیرها مما تحدثه المناقشات والبرامج التلفزیونیة تعتبر أمثلة للمعلومات غیر الكمیة، ویوجد الكثیر 

  .3"من المعلومات الكمیة التي یتم تداولها من خالل أنظمة المعلومات المختلفة سواء كانت إداریة أو محاسبیة
البیانات التي تمت معالجتها وأصبحت ذات داللة وذات قیمة وهي عبارة عن "على أنها  كما تم تعریفها

ویكون الهدف منها زیادة المعرفة ویمكن الحصول التي تتعلق بموضوع  واآلراءفاهیم مجموعة من الحقائق والم
  .4"أو الذوق أو الحس علیها من خالل القراءة والرؤیة أو السمع

 واالستفادةعبارة عن بیانات تم تصنیفها وتنظیمها بشكل یسمح باستخدامها "نها كما عرفت كذلك على أ
  .5"امنها، وبالتالي فالمعلومات لها معنى وتؤثر في ردود أفعال وسلوك من یستقبله

                                                             
  .31، ص مرجع سابقسلیمان مصطفى الدالهمة، 1
  .43، ص 2002توزیع، اإلسكندریة، ، مؤسسة حورس الدولیة للنشر والنظم المعلومات اإلداریةأحمد فوزي ملوخیة، 2
  .07، ص مرجع سابقعصام فهد العربید، زیاد أحمد الزعبي، 3
  .31، ص مرجع سابقسلیمان مصطفى الدالهمة، 4
  .43، ص مرجع سابقأحمد فوزي ملوخیة،  5
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 خصائص المعلومات: .2
بالمستقبل المتاحة أمام صانع القرار لحل مشكلة، وترتبط معظم القرارات ترتبط المعلومات بالخیارات 

 القرارات الصائبة البد أن تتصف بمجموعة الخصائص یمكن  من المعلومات في اتخاذ االستفادة ولكي یمكن
  :1فیما یليتلخیص أهمها 

  حقیقته؛ لومات للموقف أو للحدث كما هو فيمدى وصف وتمثیل المعالدقة:   .أ 
معروضة ملخصة أو مفصلة  تكون المعلومات كمیة أو وصفیة، رقمیة أو بیانیة، مطبوعة أوالشكل:   .ب 

 تاج إلى عدة أشكال وفقا لكل موقف؛وعادة تح
نتاجها؛یقیس مدى تكرار الحاجة التكرار:   .ج   إلى المعلومات وتجمیعها وإ
 واألفراد التي تمثلها المعلومات؛ هو نطاق األحداث واألماكنالمدى:   .د 
 علومة التي نشأت منه أو جمعت منه؛مصدر المالمنشأ:   .ه 
 ضر أو األحداث و األنشطة المقبلة؛تجاه الماضي أو الحااتوجه المعلومات إما  الفترة الزمنیة:  .و 
 المعلومات بالموقف الجاري؛ ارتباطأهمیة : االرتباط  .ز 
 یحتاجه لمعرفة موقف معین؛ شيءكل  أن توفر المعلومات لمستخدمیهاالشمولیة:   .ح 
 ستعمالها؛بة في استالمها أو حین الرغتكون المعلومات متقادمة حیث ا ن الأالتوقیت:   .ط 
 .2أي أن یكون العائد المتوقع من البیانات أكبر بكثیر من كلفة الحصول علیهاالتكلفة:   .ي 

  : تعریف المعلومات المالیةثانیا
  نذكر منها: د عدة تعاریف للمعلومات المالیةتوج

تلك المعلومات ذات المصادر المختلفة، والتي تشكل المادة الحیة التي یمكن  "هي المعلومات المالیة
خراجها في شكل م في  تنفیذ علومات تمثل معطیاتالتعامل معها تحلیال وتفسیرا وشرحا ووصفا، لمعالجتها وإ

  .3"القرار اتخاذ
خراجها  تغذیتهالذي یتم  ناتج نظام المعلومات المحاسبي"هي  بالبیانات من خالل تسجیلها ومعالجتها وإ

  زمة الال دى توفیر هذه المعلومات المالیةفي شكل قوائم مالیة، تكون الغایة منها بمثابة المحرك لإلدارة على م
                                                             

، ، رسالة ماجستیرفي تحسین اإلتصال الداخلي في المؤسسات اإلستشائیة العمومیة الجزائریة واالتصال، دور تكنولوجیا المعلومات بشیر كاوجة1
  .13، ص 2013 -2012جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

  .13، ص 2003، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاهرة، ، نظم إدارة المعلوماتعالء عبد الرزاق2
  .47، ص 2014، الطبعة األولى، مكتبة الوفاء القانونیة، اإلسكندریة، سبي المالي الجزائريتقییم تطبیق النظام المحاعمر لشهب، 3
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  .1"للتخطیط والتوجیه والرقابة
التي تتم التي تخص األحداث االقتصادیة  المعلومات الكمیة وغیر الكمیة"كذلك تعرف على أنها 

في القوائم المالیة المقدمة للجهات الخارجیة وفي  ا بواسطة نظم المعلومات المحاسبیةمعالجتها والتقریر عنه
  .2"خطط التشغیل والتقاریر المستخدمة داخلیا

  أنواع المعلومات المالیة ثالثا:
  :3یلي كما تبویب أنواع المعلومات المالیة یمكن

وهي معلومات تختص بتوفیر سجل لألحداث االقتصادیة التي تحدث نتیجة معلومات تاریخیة (مالیة): .1
العملیات االقتصادیة التي تقوم بها المؤسسة االقتصادیة لتحدید وقیاس نتیجة النشاط (من ربح أو خسارة) 

الوحدة االقتصادیة ومدى الوفاء ترة مالیة معینة وعرض المركز المالي في تاریخ معین لبیان سیولة فعن 
 لتزاماتها.با

ویالحظ أن هذه المعلومات تهتم بتسجیل التكالیف واإلیرادات بعد حدوثها، وبما یعني أنها معلومات 
فعلیة تتعلق باألحداث االقتصادیة كما وقعت. وهذه المعلومات تستفید منها إدارة المؤسسة والجهات الخارجیة 

(التي یمكن  االنحرافات اكتشافوأخرى، وكذلك في  المختلفة. فهي تقید اإلدارة في عمل المقارنات بین فترة
ما. ویمكن أن یقوم بتقدیم هذا النوع من ت التخطیط المحددة مقدعن طریق مقارنتها بمعلوما أن تحدث)

  المعلومات نظام المحاسبة المالیة بالدرجة األولى.
اإلدارة إلى مجاالت وفرص تحسین  اهتماموهي معلومات تختص بتوجیه معلومات عن التخطیط والرقابة: .2

 القرارات المناسبة لمعالجته في الوقت الكفاءة لتشخیصها واتخاذ انخفاضه األداء وتحسین مجاالت أوج
زمة إلعداد برامج الموازنات االقتصادیة في لحظة تاریخیة تم ذلك من خالل وضع التقدیرات الالالمناسب، وی

الرقابة وتقییم األداء وتحدید مسؤولیة األفراد ومساءلتهم محاسبیا  ا في أغراض مقبلة، فضال عن استخدامه
أما التكالیف المعیاریة فتهتم بالتحدید المسبق لمستویات النشاط بغرض تسهیل عملیة المحاسبة لكل مستوى 

 من المستویات الموجودة في المؤسسة.
بینها، وتعتبر ضروریة لألمور غیر  تیارواالخوهي تتعلق بتقییم بدائل القرارات معلومات لحل المشكالت: .3

تتطلب إجراء تحلیالت محاسبة خاصة أو تقاریر محاسبیة خاصة) وبذلك فهي تتسم  (أي التي ال الروتینیة

                                                             
، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى اإلصالح المحاسبي على جودة المعلومات المحاسبیة والمالیة انعكاسمدى نمر محمد الخطیب، فؤاد صدیقي، 1

، 29، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، التسییركلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم لمنعقدة باالدولي حول اإلصالح المحاسبي في الجزائر، 
  .310، ص 2011نوفمبر  30و
  .77، ص 2009، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، نظم المعلومات المحاسبیةسید عطا اهللا السید،  2
  .31 -29ص ص  ،مرجع سابق سقا،قاسم محمد إبراهیم الحبیطي، زیاد هاشم یحي ال 3
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تستخدم هذه المعلومات في التخطیط طویل األجل. ویمكن أن یقوم بتقدیم هذا النوع  بعدم الدوریة. وعادة ما
 المحاسبة اإلداریة بالدرجة األولى.من المعلومات نظام معلومات 

  المعلومات المالیة الثاني: جودة المبحث
بخصائص تجعلها أكثر إفادة لمستخدمیها، هذه الخصائص تكون  یجب أن تتسم المعلومات المالیة

 وتحسینعلى تعزیز  والمدققینل المسیرین والمساهمین ذات فائدة كبیرة لمستخدمي التقاریر إذ البد من أن یعم
  . ممیزات جودة المعلومات المالیة

  : مفهوم جودة المعلومات المالیةالمطلب األول
ر المدیرین في تغییر جدید یحقق منافع هائلة والذي یجب نموذج م مفهوم جودة المعلومات المالیةیقد
سوف نتطرق  ى مفهوم جودة المعلومات المالیة. وقبل التطرق إلي التقریر عن المعلومات المالیةسیاستهم ف

  إلى تعریف الجودة.
  : تعریف الجودةأوال

  لقد تم تعریف الجودة من خالل عدة أشخاص أو منظمات أهمها:
  .1عرف فرید سمیث: الجودة هي أداء العمل حتى یتطابق مع المعاییر التي یتوقعها العمالء

عرفتها الجمعیة األمریكیة للسیطرة على الجودة " بأنها األشكال والخصائص الشاملة للمنتج أو الخدمة 
  .2منها یشبع الحاجات المقصودة شيءالتي تجعل أي 

 .3ستعماللجودة أنها مدى مالئمة المنتج لالوقد عرف جوزیف جوران وزمیله ا
  : مفهوم جودة المعلومات المالیةثانیا

 ن تتمتع بها المعلومات المالیةجودة المعلومات تلك الخصائص النوعیة التي یجب أ یقصد بمفهوم
أي أن توافر هذه المعلومات على تلك الخصائص یجعلها ذات فائدة كبیرة لألطراف المختلفة المفیدة، 

  المستفیدة منها.
تحققه من منفعة  تتمتع به هذه المعلومات من مصداقیة وما " تعني ما جودة المعلومات المالیة

  للمستخدمین وأن تخلو من التحریف والتضلیل وأن تعد في ضوء مجموعة من المعاییر القانونیة والرقابیة 
  .4والمهنیة والفنیة، بما یساعد على تحقیق الهدف من استخدامها

                                                             
  .20، ص 2010، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، إدارة الجودة في المنظمات المتمیزةخضیر كاضم حمود، 1
  .18، ص 2009، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، محاسبة الجودةناظم حسن عبد السید، 2
  .19، ص 2008، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، إدارة الجودة الشاملةمحفوظ أحمد جودة، 3
، مجلة الدراسات والبحوث التجاریة، كلیة التجارة، مصر، العدد دور حوكمة الشركات في تحقیق جودة المعلومات المحاسبیةمحمد أحمد إبراهیم خلیل، 4

  .26، ص 2005األول، 
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فیدة، الم أن تتسم بها المعلومات المالیة تلك الخصائص التي یجب"ا یقصد بجودة المعلومات المالیةكم
عن إعداد التقاریر المالیة في تقییم نوعیة المعلومات التي  للمسئولینهذه الخصائص تكون ذات فائدة كبیرة 

  .1"تنتج عن تطبیق الطرق واألسالیب المحاسبیة البدیلة
  : خصائص جودة المعلومات المالیةالمطلب الثاني

لمقابلة األغراض المختلفة لمستخدمین تلك تتمثل أهداف التقاریر المالیة في توفیر المعلومات المفیدة 
 االحتیاجاتلتلبیة  ارجها، ولكي تكون المعلومات مفیدة التقاریر سواء كان ذلك داخل المؤسسة أو خ

 .صائص النوعیة للمعلومات المالیةالضروریة لمستخدمیها فالبد من توفیر مجموعة من الخ
 )SCF(الماليالنظام المحاسبي : الخصائص النوعیة وفق أوال
القرار، ویمكن  مالئمة ومناسبة الستخدامات متخذ المالیةحیث یجب أن تكون المعلومات  :المالئمة .1

 عندما تساهم تلك القرار من المعلومات المالیة خذتحقیق هذه الخاصیة من خالل معرفة مدى استفادة مت
 المتخذالمعلومات في تقلیل البدائل المتاحة أمامه والمساهمة في تحدید البدیل األمثل الذي یمثل القرار 

  .2باإلضافة إلى تقدیمها في الوقت المناسب،سترجاعیةأن تكون لها قیمة تنبؤیة وقیمة ا ولتحقق المالئمة یجب
مكانیة االعتماد علیها، فمن البدیهي أن تتعلق خاصیة الموثوقیة والشفافیة بأمانة الموثوقیة:  .2 المعلومات وإ

ن كانت هذه  الحسابات ( المعلومات المحاسبیة) المدققة یعول علیها، أكثر من الحسابات غیر المدققة حتى وإ
 األخیرة متطابقة شكال ومضمونا مع الحسابات المدققة.

الموضوعیة أو طرق وأسس القیاس  انعكاسا واضحا لألدلة دتع درجة الوثوق بالمعلومات المالیةإن 
بالموثوقیة والشفافیة ینبغي إرساء  ت، ولكي تتصف المعلومات المالیةالسلیمة التي بنیت علیها تلك المعلوما

أسس محاسبیة ثابتة فیما یتعلق بالمبادئ واألعراف المحاسبیة التي تحكم العمل المحاسبي، وكذلك تطویر 
  أسس قیاس موحدة ومقبولة وعملیة.

والموثوقیة هي قدرة المعلومات على التعبیر عن فحوى األهداف أو العملیات االقتصادیة وبالشكل الذي 
  .3قراراتها المختلفة نماذجیمكن المستخدم من االعتماد علیها في بناء 

على أن تستوفي المحاسبة التزامات االنتظام  07/11من القانون رقم  10وقد نصت المادة 
  .4فیة المرتبطة بعملیة مسك المعلومات التي تعالجها ورقابتها وعرضها وتبلیغهاوالمصداقیة والشفا

                                                             
، ص 2010 - 2011، جامعة منتوري قسنطینة، ، رسالة ماجستیرالمعلومات المحاسبي ودوره في تسیر المؤسسة االقتصادیةنظام بوفروعة سفیان، 1

27.  
  .35ص  ،مرجع سابق قاسم محمد إبراهیم الحبیطي، زیاد هاشم یحي السقا،2
، جامعة الدكتور موالي الطاهر، سعیدة، شهادة ماستر، جودة المعلومات المحاسبیة في ظل النظام المحاسبي الماليهاللي فوزیة، عمران خدیجة، 3

  .53، ص 2016، 2015
  ، الجزائر.2007نوفمبر  25الصادرة في  74المتضمن النظام المحاسبي المالي، الجریدة الرسمیة رقم  07/11من القانون رقم  10المادة رقم 4
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بطریقة تمكن المستخدمین من فهمها أي تكون معروضة  هي عرض المعلومات المالیةالقابلیة للفهم:  .3
بوضوح بعیدة عن التعقید، في ظل افتراض وجود مستوى معقول من المعرفة لدى المستخدمین لتمكینهم من 

 .1فهم المعلومات التي وردت في القوائم المالیة
مات المالیة وهذا من لقد حرص النظام المحاسبي المالي على توفیر خاصیة القابلیة للفهم في المعلو 

خالل الملحق الذي ألزم المؤسسات بتقدیمه، ویهدف هذا الملحق إلى تفسیر بنود القوائم المالیة األساسیة، 
  :2محتوى الملحق حسب النظام المحاسبي المالي فیمایليویمكن توضیح 

عداد القوائم المالیة؛  .أ   القواعد والطرق المحاسبیة المعتمدة لمسك المحاسبیة وإ
 لحسن فهم القوائم المالیة األساسیة؛مكمالت اإلعالم الالزمة   .ب 
المعلومات التي تخص المؤسسات المندمجة، من المؤسسة األم إلى فروعها والمعامالت التي یحتمل أن   .ج 

 تكون حصلت مع هذه الفروع؛
 وفیة.المعلومات ذات الطابع العام أو التي تخص بعض العملیات الخاصة الالزمة الكتساب صورة   .د 

 نفس طرق القیاس السائدة في المؤسسة األخرى استخدامیقصد بخاصیة القابلیة للمقارنة القابلیة للمقارنة:  .4
القرار بعد إجراء مقارنات مع المؤسسات  اتخاذالتي تمارس نفس النشاط االقتصادي حتى یتیح لمستخدمیها 

 .3القرار األمر الذي یزید من فاعلیة اتخاذ المماثلة
المالیة المحققة لخاصیة القابلیة  النظام المحاسبي المالي على ضرورة توفیر جمیع المعلومات وقد عمل

   29نصت علیه المادة  للمقارنة وذلك باإلفصاح عن جمیع المعلومات المفسرة للقوائم المالیة األساسیة وهذا ما
  :07/114من القانون رقم 

  نات مع السنة المالیة السابقة.مقار  جراءبإتوفر الكشوف المالیة معلومات تسمح 
یتضمن كل قسم من أقسام المیزانیة، وحسابات النتائج، وجدول تدفقات الخزینة، إشارة إلى المبلغ 

  المتعلق بالقسم الموافق له في السنة السابقة.

                                                             
ماجستیر، جامعة  رسالة، م المحاسبي المالي في التنبؤ بخطر اإلفالسدور المعلومات المحاسبیة المفصح عنها وفق النظاخیر الدین قریشي، 1

  .60، ص 2012قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .55، ص مرجع سابقهاللي فوزیة، عمران خدیجة، 2
الحوكمة الملتقى الوطني حول مداخلة ضمن فعالیات ، ، دور حوكمة الشركات في تحقیق جودة المعلومة المحاسبیةهوام جمعة، لعشوري نوال3

 12، 11یومي ، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، التسییركلیة العلوم االقتصادیة وعلوم ب المنعقدة  المحاسبیة للمؤسسة (واقع، رهانات وأفاق)،
  .17ص ، 2011جانفي، 

  ، الجزائر.2007نوفمبر  25صادرة في ال 74المتضمن النظام المحاسبي المالي، الجریدة الرسمیة رقم  07/11من القانون رقم  29المادة رقم 4
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  شكل سرد وصفي وعددي. تأخذیتضمن الملحق معلومات مقارنة 
سام العددیة من أحد الكشوف المالیة مع المركز العددي عندما یصبح من غیر الممكن مقارنة أحد األق

بسبب تغییر طرق التقییم أو العرض، یكون من الضروري تكییف من الكشف المالي للسنة المالیة السابقة، 
  مبالغ السنة المالیة السابقة لجعل المقارنة ممكنة.

المالیة أو ألي سبب آخر، فإن إعادة إذا كان من غیر الممكن إجراء مقارنة بسبب اختالف مدة السنة 
الترتیب أو التعدیالت التي أدخلت على المعلومات العددیة للسنة المالیة السابقة تكون محل تفسیر في 

  الملحق حتى تصبح قابلة للمقارنة.
  )IASB( المعاییر المحاسبیة الدولیة مجلس : الخصائص النوعیة وفقثانیا

المالیة الخصائص النوعیة للمعلومات المالیة المفیدة إلى مجموعتین  مي للتقاریریاإلطار المفاهیقسم 
هي  المجموعة األولى هي الخصائص األساسیة وتتكون من المالئمة والتمثیل الصادق والمجموعة الثانیة

الخصائص المعززة أو الداعمة للخصائص النوعیة وتشمل القابلیة للمقارنة، والقابلیة للتحقق، والتوقیت 
  بیان لتلك الخصائص: وفیما یليسب، والقابلیة للفهم المنا

 :1وتشمل الخاصیتان التالیتانالخصائص النوعیة األساسیة:  .1
حتى تكون المعلومات المالیة المعروضة مالئمة یجب أن تكون ذات صلة بالقرار، وبالتالي المالئمة:   . أ

رات بمساعدتهم في تقییم األحداث تؤثر على القرارات االقتصادیة للمستخدمین وتحدث فرق في تلك القرا
 الماضیة والحاضرة والمستقبلیة أو تعدیل عملیة التقییم السابقة.

وتعتبر المعلومات المالیة مالئمة إذا كانت تتمیز بالقیمة التنبؤیة أو القیمة التأكیدیة أو كالهما. ویكون 
المعلومات للتنبؤ باألحداث للمعلومات دور تنبؤي إذا كان من الممكن استخدامها من قبل مستخدمي 

االقتصادیة واألداء المتوقع للمؤسسة في الفترات القادمة وبقدرة المؤسسة في مواجهة األحداث والمتغیرات 
عكسیة حول  تغذیةغیر المتوقعة. أما القیمة التأكیدیة فتتوفر في المعلومات المالیة إذا كانت توفر  المستقبلیة

  التقییمات السابقة.
مالئمة المعلومات بطبیعة المعلومات وأهمیتها النسبیة، فهناك بعض الحاالت تكون فیها وترتبط 

قطاع جغرافي  المعلومات المالیة مالئمة بناءا على طبیعة المعلومات، مثل اإلفصاح عن قطاع عمل أو
ت أخرى فإن على تقییم المخاطر والفرص المتوقعة بغض النظر عن أهمیته النسبیة، وفي حاال تأثیرجدید له 

  طبیعة البند وأهمیته تعتبر مهمة مثل تحدید قیمة المخزون ضمن فئات متجانسة.
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أو تحریفها یمكن أن یؤثر على القرارات  حذفهاوتعتبر المعلومات مادیة ( ذات أهمیة نسبیة ) إذا كان 
مجلس معاییر أو نسبة  المستخدمون اعتمادا على القوائم المالیة، ولم یحدد یتخذهااالقتصادیة التي یمكن أن 

  عملیاتها وغیرها من العوامل.محددة لألهمیة النسبیة حیث یعود ذلك لحجم المؤسسة وطبیعة 
حتى تكون المعلومات المالیة موثوقة یجب أن تعبر بصدق عن العملیات المالیة التمثیل الصادق:   . ب

وتصورها. أي یجب أن تعبر  واألحداث األخرى التي حدثت في المؤسسة والظواهر الواجب أن تعبر عنها
المعلومات المالیة المفیدة عن الظواهر التي تمثلها، وحتى تصور المعلومات المالیة األحداث والعملیات 
والظواهر بصدق یجب أن تكون كاملة وخالیة من األخطاء وال یتوقع أن تتحقق هذه الصفات بالكامل لكن 

 المقصود أن تتحقق ألقصى قدر ممكن.
التمثیل الصادق أن تعبر المعلومات المالیة عن كافة المعلومات الضروریة لفهم مستخدمي ویقتضي 

ویمكن  تحقیق  المعلومات عن األحداث التي یتم التعبیر عنها، بما في ذلك المعلومات الوصفیة والتوضیحیة.
  خالل اآلتي: هذه الخاصیة من

  :الیتم إعداد وعرض القوائم المالیة لخدمة طرف أو  أن تكون المعلومات المالیة غیر متحیزة، بحیثالحیاد
جهة معینة من مستخدمي المعلومات المالیة على حساب األطراف األخرى، أو لتحقیق غرض أو هدف 

نما لالستخدام العام ودون تحیز.  محدد وإ
 :ة، في وصف وبیان األحداث االقتصادی حذفأو تكون هناك أخطاء  یقصد بها أن ال الخلو من األخطاء

 وال یوجد أخطاء في عملیة معالجة المعلومات المالیة المعلن عنها.
إن خاصیة التمثیل الصادق بذاتها، لیس بالضرورة أن تنتج معلومات مالئمة، وبالتالي للحصول على 

  معلومات مفیدة یجب أن تتصف تلك المعلومات بالمالئمة والتمثیل الصادق معا.
 :1وتشملائص النوعیة للمعلومات: الخصائص الداعمة (المعززة ) للخص .2
یقصد بقابلیة المقارنة للقوائم المالیة إمكانیة مقارنة القوائم المالیة لفترة مالیة معینة مع للمقارنة: قابلیة ال  . أ

القوائم المالیة لفترة أو فترات أخرى سابقة لنفس المؤسسة، أو مقارنة القوائم المالیة لمؤسسة أخرى ولنفس 
القرارات المتعلقة بالقرارات  ة من إجراء المقارنة ألغراض اتخاذالمعلومات المالی مستخدموالفترة. ویستفید 

جراء المقارنة بین المؤسسات  االستثمار والتمویل وتتبع أداء المؤسسة ومركزها المالي من فترة ألخرى، وإ
 .المختلفة

االتساق في تطبیق تلك  وتقتضي عملیة الثبات في استخدام السیاسات المالیة من فترة ألخرى أي
  .السیاسات
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تصنیف البنود وال یسمح و كذلك یجب الثبات في أسلوب عرض القوائم المالیة من فترة ألخرى، 
بتغییر السیاسات المالیة إال في ظروف محددة تحقق خاصیة المالئمة والموثوقیة أو كمتطلب للمؤسسة 

  ).8عیار المحاسبة الدولي رقم (لتشریع محلي أو متطلب لمعیار دولي وكما هو وارد في م
وتعني درجة االتفاق بین األفراد المستقلین والمطلعین الذین یقومون بعملیة القیاس القابلیة للتحقق:   . ب

باستخدام نفس أسالیب القیاس. أي مدى وجود درجة عالیة من اإلجماع بین المحاسبین المستقلین عند 
ابهة لألحداث االقتصادیة بحیث تتحقق خاصیة التمثیل استخدام نفس طرق القیاس والخروج بنتائج متش

 الصادق أیضا.
أو من  قد تكون قابلیة التحقق مباشرة أو غیر مباشرة، فقابلیة التحقق المباشرة تعني التحقق من القیمة

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

القرار في الوقت  التخاذتعني خاصیة التوقیت المناسب أن تكون المعلومات متوفرة ج. التوقیت المناسب: 
الذي یكون للمعلومات تأثیر في القرار. وكما هو معروف فإن المعلومات تفقد قیمتها بشكل سریع في عالم 

انات عن الماضي ن البیعلى أساس تقدیرات المستقبل، كما أفأسعار السوق مثال یتم التنبؤ بها  التجارة والمال
تساعد في إجراء التنبؤات المستقبلیة. ولكن مع مرور الوقت، وعندما یصبح المستقبل هو الحاضر، تصبح 

  القرارات. التخاذمعلومات الماضي وبشكل متزاید غیر مفیدة 
تعني قابلیة الفهم للمعلومات المالیة أن یتم تصنیف وعرض المعلومات بشكل واضح د.القابلیة للفهم: 

دقیق، ویفترض أن لدى مستخدمي المعلومات المالیة مستوى معقول من المعرفة في مجال المحاسبة وفي و 
لیة أعمال المؤسسة ونشاطاتها االقتصادیة، ولدیهم الرغبة في بذل الجهد الكافي لدراسة المعلومات الما

  المقدمة في التقاریر المالیة للمؤسسة.
یعني  المعروضة بعیدة عن التعقید والصعوبة، إال أن ذلك الكما یجب أن تكون المعلومات المالیة 

عدم عرض المعلومات المالیة المتعلقة بالعملیات واألحداث المعقدة كما في بعض عملیات األدوات المالیة، 
  ولكن یجب أن تكون معروضة بشكل سهل وواضح ومفهوم ما أمكن.

الداعمة للخصائص النوعیة إلى أكبر حد یتطلب اإلطار المفاهیمي تحقق الخصائص المعززة أو 
یجعل المعلومات مفیدة إذا كانت تلك  ممكن، ولكن توفر هذه الخصائص بشكل فردي أو جمیعها ال
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تتصف بالمالئمة والتمثیل الصادق وهي الخصائص النوعیة األساسیة للمعلومات المالیة سالفة  المعلومات ال
  الذكر.

  مات المالیةقیاس جودة المعلو  المطلب الثالث:
  :1یمكن قیاس جودة المعلومات المالیة على النحو التالي

یمكن التعبیر عن جودة المعلومات بدرجة الدقة التي تتصف الدقة كمقیاس لجودة المعلومات المالیة: أوال: 
دقة بها المعلومات أي بدرجة تمثیل المعلومات لكل من الماضي والحاضر والمستقبل، وال شك أنه كلما زادت 

وبالرغم یخیة أو عن التوقعات المستقبلیة التعبیر عن الحقائق التار  المعلومات زادت جودتها، وزادت قیمتها في
یمكن تحقیقه وذلك لكون المعلومات التي  من أهمیة هذا المقیاس في التعبیر عن جودة المعلومات فإنه ال

تتم  درجة من الیقین وعدم التأكد، لذا غالبا مایبني علیها القرار تنطوي على المستقبل، وبالتالي فهي على 
 معلومات مالئمة التخاذ القرارات؛ التضحیة بالدقة عند توفیر

وتتمثل المنفعة في عنصرین هما صحة المعلومة وسهولة المنفعة كمقیاس لجودة المعلومات المالیة: ثانیا: 
 المنفعة أحد الصور التالیة: تأخذاستخدامها، ویمكن أن 

ا كانت القرار كلم متخذوتعني أنه كلما تطابق شكل ومحتوى المعلومات مع متطلبات المنفعة الشكلیة:  .1
 قیمة هذه المعلومات عالیة؛

قیمة المعلومات كلما أمكن الحصول علیها بسهولة ومن تم فإن االتصال  ارتفاعوتعني المنفعة الزمنیة:  .2
 فعة الزمنیة والمكانیة للمعلومات؛مثال یعظم كل من المن المباشر بالحاسب اآللي

 القرارات، وكدا قدرتها المعلومات على تقییم نتائج تنفیذ قیمة ارتفاعوتعني المنفعة التقییمیة والتصحیحیة:  .3
 على تصحیح انحرافات هذه النتائج؛

ألهدافها من تعبر الفعالیة عن مدى تحقیق المؤسسة الفعالیة كمقیاس لجودة المعلومات المالیة: ثالثا: 
مدى تحقیق " خالل موارد محددة، وعلى ذلك فإنه یمكن تعریف جودة المعلومات من زاویة الفعالیة بأنها:

"، ومن تم فإن فعالیة  رار من خالل استخدام موارد محدودةالق متخذلمعلومات ألهداف المؤسسة، أو ا
، كما أن الفعالیة هي مدى النجاح في تحقیق األهداف، وهذا یعني أن درجة المعلومات هي مقیاس لجودتها

 تقاس بمدى تحقیق األهداف المحددة؛الفعالیة إنما 
الوسیلة التي یمكن بها استعمال ویقصد بالتنبؤ أنه: "التنبؤ كمقیاس لجودة المعلومات المالیة: رابعا: 

لمستقبل"، أي هذه التوقعات تستخدم في التخطیط معلومات الماضي والحاضر في توقع أحداث ونتائج ا
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القرارات، ومن المؤكد أن جودة المعلومات إنما تتمثل في مقدرتها التنبؤیة وتخفیض حالة عدم التأكد  واتخاذ
 لتنبؤ؛ا لنماذجاستخدامها كمدخالت  وذلك عند
استخدام الموارد أي تحقیق یقصد بالكفاءة هي حسن الكفاءة كمقیاس لجودة المعلومات المالیة: خامسا: 

أهداف المؤسسة بأقل استخدام ممكن للموارد وتطبیق مبدأ اقتصادیة المعلومات الذي یستهدف تعظیم جودة 
  تزید عن قیمة المعلومات. المعلومات بأقل التكالیف الممكنة والتي یجب أن ال

  یر تحقق جودة المعلومات المالیةمعای المطلب الرابع:
تحققه من منفعة  تتمتع به هذه المعلومات من مصداقیة وما یعني ما الیةالمعلومات الممفهوم جودة 

للمستخدمین وأن تخلوا من التحریف والتضلیل وأن تعد في ضوء مجموعة من المعاییر القانونیة والمهنیة 
  :1والفنیة نوجزها في مایلي والرقابیة

یر معاییر جودة التقاریر المهنیة في العدید من الدول لتطو تسعى العدید من المؤسسات معاییر قانونیة: أوال: 
بها، من خالل سن تشریعات وقوانین واضحة ومنظمة لعمل هذه المؤسسات مع توفیر  االلتزامالمالیة وتحقیق 

جوانب األداء في المؤسسة بما تتوافق مع المتطلبات القانونیة التي تلزم  بضبطهیكل تنظیمي فعال یقوم 
 إلفصاح الكافي عن أدائها؛شركات باال

ینظر إلى عنصر الرقابة بأنه أحد مكونات العملیة اإلداریة التي یرتكز علیها كل من  معاییر رقابیة:ثانیا: 
ة المالیة فعالة (أجهزة الرقاب مجلس اإلدارة  والمستثمرین ویتوقف نجاح هذا العنصر على وجود رقابة

جراءاتها تنفذسیاساته داریة) التي تساعد على التأكد من أنواإل بفعالیة وأن بیاناتها المالیة تتمیز  ا وإ
ات وتقییم األداء اإلداري ومدى عكسیة مستمرة وتقییم للمخاطر وتحلیل العملی تغذیةبالمصداقیة مع وجود 

 تزام بالقواعد والقوانین المطبقة؛لاال
تهتم الهیئات والمجالس المهنیة المحاسبیة بإعداد معاییر المحاسبة بضبط أداء العملیة  معاییر مهنیة:ثالثا: 

، والتي أدت استثماراتهمعلى  لالطمئنانالمحاسبیة، مما برز معه مفهوم مسائلة اإلدارة من قبل المالك 
 ؛بدورها إلى ظهور الحاجة إلعداد تقاریر مالیة تتمتع بالنزاهة واألمانة

الشفافیة واإلفصاح عن المعلومات ویدعم عملیة بین أن تطبیق مفهوم المسائلة یتطلب ومما سبق یت
  واإلدارة وبالتالي نجاح المؤسسة؛ التواصل والتعاون بین المالك

إن توفر معاییر فنیة یؤدي إلى تطویر مفهوم جودة المعلومات مما یعكس بدوره على معاییر فنیة: رابعا: 
ویؤدي إلى رفع وزیادة  ویزید ثقة المساهمین والمستثمرین وأصحاب المصالح بالمؤسسةجودة التقاریر المالیة 

 ستثمار.اال
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وقد توجهت مجالس معاییر المحاسبة وعلى رأسها مجلس معاییر المحاسبة األمریكي نحو إصدار  هذا
 معاییر عدیدة تساهم في توفیر ضبط الخصائص النوعیة للمعلومات.

  الخارجي وجودة المعلومات المالیة المبحث الثالث: التدقیق
بغیة الحصول على معلومات مالیة ذات مصداقیة ومعبرة عن الوضعیة الحقیقیة للمؤسسة، من خالل 

وعلیه م وجدول حسابات النتائج، قوائم مالیة ختامیة تعكس وضعیتها عناصر حسابات األصول والخصو 
  سنتطرق في هذا المبحث إلى:

  تدقیق المیزانیةالمطلب األول: إجراءات 
  یقوم المدقق الخارجي بفحص كل بنود میزانیة المؤسسة كل على حدا سنتطرق إلیها فیمایلي.

  : تدقیق األصولأوال
عملیة التحقیق من أساسیات عمل مدقق الحسابات، فإنه لكي یكون رأیه المهني، البد أن یقوم  تعد

في حیازة المؤسسة في من األرصدة التي تكون  بفحص األصول قصیرة األجل في تاریخ المیزانیة، والتحقق
، وال تكون التغیرات التي حدثت خالل السنة جوهریة في تفاصیلها، أما عند قیام المدقق بتدقیق ذلك التاریخ

األصول طویلة األجل فإنه یهتم بدرجة أكبر، بالتغیرات التي حدثت خالل فترة تدقیق الحسابات، ویتحتم 
  .1والعملیات التي تكون قیمتها جوهریة على أصول المؤسسةعلیها فحص القیود 

تشتمل هذه النقطة على عناصر االستثمارات ( األراضي، التحقق من األصول الثابتة (المادیة):  .1
المحاسبیة في ، هیئات وتركیبات)، إن هذه العناصر تعتبر قلیلة الحركة اجتماعیةتجهیزات اإلنتاج، تجهیزات 

أو  الستعمالهاالمقابلة هتالكات السنویة لعدة سنوات داخلها عدا تسجیل اال بالدوام زالمؤسسة كونها تتمی
بعض التنازالت التي تخص جزء من عناصرها. وانطالقا مما سبق یمكن أن نقول بأن التحقق من هذه 

فیقوم العناصر وفحص العملیات خالل الدورة یعتبر بالنسبة للمدقق سهال مقارنة ببقیة العناصر األخرى، 
 :2بالتحقق منها عبر اآلتي

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

كل  وحذفكد من تسجیل كل اإلضافات الجدیدة للعنصر بالتدقیق المستندي والحسابي للتأ النقل مثال والقیام
التنازالت خالل الدورة مع تتبع خطوات المعالجة المحاسبیة للحصول على الحكم النهائي للمعلومات المالیة 
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قابلة الستعمال هتالكات المن یتأكد من صحة حساب االلعنصر موضوع التدقیق، كما ینبغي أالمقدمة على ا
 العنصر وتسجیلها، ومدى تحمیل كل عنصر للمصاریف المتعلقة به وعدم تحمیله للمصاریف األخرى.

یقوم المدقق بالتحقق من األصول الثابتة التي هي مسجلة في القوائم المالیة الختامیة، من أنها  الوجود:  . ب
ول بما هو مسجل فعال في دفاتر وسجالت موجودة فعال ومستعملة من خالل مقارنة الجرد الفعلي لهذه األص

 المؤسسة.
والتي یتحقق المدقق من ملكیة المؤسسة لألصول الثابتة المسجلة في دفاتر وسجالت المؤسسة  الملكیة:  . ج

و عقود تثبت ملكیة المؤسسة لألصل موضوع المالیة، من خالل فواتیر الشراء أهي ظاهرة في القوائم 
 التدقیق.

كد من صحة ألصول الثابتة للمؤسسة، وذلك بالتأم اییعمل المدقق على التحقق من صحة تقی التقییم:  . د
كما   شرائه زائد المصاریف التي تحملتها المؤسسة لقاء الحصول علیهییم األولي لألصول من خالل ثمن التق

تناقص) ومراعاة م وهتالك ثابت، متزاید أالمحددة ( ا هتالكه تبعا للطریقةیتحقق من صحة حساب وتسجیل إ
و ابتة ( التقییم وفقا لسعر السوق أهتالك من سنة إلى أخرى وطرق التقییم لألصول الثالثبات في طرق اال

 التكلفة التاریخیة).
یعمل المدقق على التحقق من أن المعالجة المحاسبیة قد تمت وفقا للمبادئ  التسجیل المحاسبي:  . ه

لتسجیل موجودة ومرفقة معه، كأن یسجل مثال االمحاسبیة المقبولة قبوال عاما، وأن كل الوثائق المدعمة لهذا 
الم ستي: وصل الطلبیة الفاتورة، وصل االمن الملف اآلت انطالقاالمحاسب الحصول على معدات المكتب 

 وصل التسلیم.
تعتبر األصول غیر الملموسة ذات طبیعة خاصة وتحتاج إلى  تحقیق األصول الثابتة (غیر الملموسة): .2

إجراءات خاصة وخبرة كبیرة في مجال فحصها وتدقیقها. ومن ناحیة أخرى فإن هذه األصول تحتاج إلى 
. ومن ـمثلتها شهرة المحل، 1ا وتدقیقهاالمزید من الجهد والخبرة والحنكة من قبل المدقق حتى یستطیع فحصه

 وغیرها. واالمتیاز االختراعحقوق 
ة التي شهرة المحل هي قدرة المؤسسة على تحقیق أرباح مستقبلیة تزید عن األرباح العادیشهرة المحل: أ. 

و القدرة على تحقیق األرباح غیر األرباح العادیة نتیجة وتنشأ هذه الشهرة أ تحققها المؤسسات المماثلة،
هو شخصي كالسمعة الطیبة التي یتمتع بها أصحاب المؤسسة أو المهارة  عوامل عدیدة منها ما تضافر

قتصادي كحسن الموقع أو جودة هو ا على إدارة المؤسسة، ومنها ما والكفایة الفنیة التي یتمتع بها القائمون
نما تتكون على مدىتنشأ بی وهذه الشهرة ال ذلك.اإلنتاج أو غیر  الزمن، كما أنها عرضة  ن لحظة وأخرى وإ

إلى خلقها أو تكوینها. وقد جرت العادة  تآذتغیرت الظروف أو العوامل التي  للزوال في أي وقت وخاصة إذا
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حدثت ظروف على عدم إثبات الشهرة بالدفاتر إال إذا كان هناك دلیل مادي ملموس على وجودها أو 
 .1تستدعي ذلك كانتقال الملكیة أو حدوث تغیر فیها

  :2وتتمثل إجراءات تدقیق شهرة المحل في
 طالع على قید الشراء المسجل عند شراء منشأة قائمة، كما یمكن التحقق منها باإلطالع یتحقق منها باال

انفصال  والحالة األخیرة عند انضمام أوعلى عقد الشراء المسجل وقرار إدارة المنشأة باعتماد هذا الشراء، 
شریك، ویمكن تحقق ذلك باإلطالع على عقد الشركة للتعرف على الطریقة التي یتم على أساسها تقویم 

 الشهرة؛
  دفع في سبیل الحصول یتحقق من صحة تقویم الشهرة باإلطالع على الدفاتر ألنها ستظهر بالثمن الذي

  عادلة التي قدرت بها.علیها (ثمن الشراء) أو القیمة ال
یقصد باالختراع االبتكار الجدید الذي لم یسبق نشره أو استعماله أو منح براءة عنه. ویتم : االختراعبراءة ب.

  وتنحصر أهداف للمؤسسة من الناحیة القانونیة، تسجیل االختراع لدى وزارة الصناعة والتجارة لیصبح مملوكا
 :3الملكیة والوجود وصحة التقییم، أما إجراءات التدقیق فتنحصر في اآلتيتدقیق حق االختراع في التأكد من 

 العام؛ ة مع رصید الحساب في دفتر األستاذمطابقة المبلغ الوارد بالمیزانی 
  ذا كانت المؤسسة قد حصلت على اإلطالع على شهادة تسجیل براءة االختراع للتأكد من الملكیة له، وإ

 طالع على عقد التنازل من المخترع؛فیجب االاالختراع عن طریق الشراء حق 
 هتالك لحق االختراع زم ویحسب االلالاهتالك ساس تمن التكلفة ناقصا االالتأكد من صحة التقییم على أ

بهذا الحق قانونیا. ونتیجة الختالف العوامل التي قد تظهر مستقبال وتؤثر  لالنتفاععلى أساس الفترة المحددة 
هتالك بإعادة التقدیر عوضا عن طریقة االفي قیمة حق االختراع یرى البعض ضرورة إتباع طریقة اإلهتالك 

 بحسب القسط الثابت.
مضاءات والكلمات والحروف شكال ممیزا واإل المتخذةالعالمات التجاریة هي األسماء العالمات التجاریة: ج.

واألرقام والرسوم والرموز واألختام وغیرها التي تستخدم في تمییز منتجات عمل صناعي أو استغالل زراعي 
 :4فیما یليأو أیة بضاعة یجري تسویقها من قبل المؤسسة، وتنحصر أهداف تدقیق العالمات التجاریة 

 سم المؤسسة؛التأكد من أن العالمة التجاریة مسجلة قانونا با 
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 التأكد من أن المبالغ التي اعتبرت مصروفا رأسمالیا خاصة بهذا األصل؛ 
 .التأكد من صحة تقییم العالمة التجاریة وحساب اإلهتالك الخاص بها 

  :1األهداف تتمثل في إجراءات مدقق الحسابات لتحقیق هذهأما 
 المیزانیة؛هو ظاهر في  العام مع ما ابقة رصید الحساب في دفتر األستاذمط 
 طالع على مستندات ووثائق ملكیة العالمة التجاریة؛اال 
 زم. وتشمل التكلفة ثمن لالاهتالك اس التكلفة بعد تنزیل االدراسة صحة تقییم العالمة التجاریة على أس

 اریف الخاصة بنقل الملكیة األخرى؛الشراء باإلضافة إلى رسوم التسجیل وأتعاب المحاماة وجمیع المص
 یلحقها من نفقات أخرى، باإلضافة إلى  على المستندات الخاصة بشراء العالمة التجاریة وما اإلطالع

 التأكد من سالمة إهتالك العالمة التجاریة التي تسیر علیها المؤسسة؛
 تجدید للتأكد من عدم سقوط العالمة التجاریة كما تعتبر مصروفات عقد تجدید  إیصالطالع على آخر اال

 ة من المصروفات الرأسمالیة السنویة التي یحمل بها حساب أرباح وخسائر السنة.العالمة التجاری
تشمل المخزونات على كل العناصر التي تمر على المخزن سواء التي تنتجها التحقق من المخزونات:  .3

المؤسسة من منتجات تامة أو نصف مصنعة، أو التي وصلت إلى مرحلة معینة من اإلنتاج عند تاریخ إقفال 
بضائع، لذا بات تلفة للمؤسسة بغیة تموین إنتاجها كالمواد األولیة أو الدورة المحاسبیة أو المشتریات المخال

زمة للتحقق من عناصر المخزون باعتبار الحركة الكثیرة من الواضح على المدقق بذل العنایة المهنیة الال
 :2والمستمرة لعناصره من خالل اآلتي

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

صحة هذه المعلومات بعدها  أو ینسى المحاسب أیة عملیة لیؤكد یحذفبالمخزون تم تسجیلها محاسبیا ولم 
 لها لحقیقة العنصر موضوع التدقیق؛اة من النظام المولد لها ومدى تمثیالمستوح

یسعى المدقق إلى التأكد من أن المخزون موجود فعال على مستوى المخازن وذلك بالوقوف على  الوجود:ب.
التأكد من أن كل عنصر  تنص علیه التشریعات المعمول بها، كما یعمل على عملیة الجرد وتوجیهها وفق ما

من عناصر المخزون یوافق التسجیل على القائمة النهائیة للعناصر المخزنة، وأن یقوم أشخاص آخرین 
عداد القائمة النهائیة التي ینبغي تأشیره  ا من طرف شخص مخول له ذلك قانونا؛بعملیة الجرد وإ

                                                             
  .519، 518ص ص ، مرجع سابقیوسف محمود جربوع،  1
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ى غایة إثبات العكس، لذا یجب على ملكا لها إل تعتبر عناصر المخزونات داخل المؤسسة الملكیة:ج.
من تدقیق العملیات المختلفة والمتعلقة بالمخزون،  انطالقاالمدقق أن یتحقق على ملكیة المؤسسة للعناصر، 

 المؤسسة للعناصر المخزنة خارجها؛ كما یجب أن یتأكد من ملكیة
ینبغي على المدقق التأكد من صحة التقییمات التي قامت بها المؤسسة من خالل التحقق من ثبات  التقییم:د.

طرق التقییم المتعلقة بالمخزونات من سنة إلى أخرى، وتبني طریقة واحدة لتقییم المخرجات من المخزونات 
 سطیة المرجحة؛و أو طریقة التكلفة الكطریقة الداخل أوال الخارج أوال 

یسعى المدقق إلى التحقق من أن كل العملیات المتعلقة بالمخزونات تم تسجیلها وفق : ل المحاسبيالتسجیه.
تنص علیه المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها والمقبولة قبوال عاما، وأن كل الوثائق المدعمة لهذا  ما

 التسجیل موجودة فعال ومرفقة معه.
هذه من البیع على الحساب أو البیع مقابل الحصول على تعهد شفوي من العمیل بالدفع  تنشأ المدینون: .4

للعمیل بعد توقیعه على عقد یقبل فیه قیمة  اخالل فترة معینة، وفي معظم الحاالت تفتح المؤسسة حساب
لتدقیق  اف العامةوتتمثل األهد ،االئتمانخدم هذا كأساس لمنح هذا مشتریاته من السلع والخدمات ویست

 :1في حسابات المدینون
 التحقق من قانونیة وجدیة المبالغ المقیدة بحسابات العمالء؛  .أ 
 التحقق من صحة أرصدة حساباتهم في تاریخ إعداد قائمة المركز المالي؛  .ب 
التحقق من إمكانیة تحصیل هذه الدیون، أي التحقق من أن هذه الدیون قد تم عرضها بقائمة المركز   .ج 

صصات الكافیة قد عملت لمقابلة الدیون تحصیلها فعال من أصحابها وأن المخالمالي بالمبالغ المنتظر 
 المشكوك في تحصیلها.

  :2قة تتمثل فيأما اإلجراءات التي یقوم بها المدقق لتحقیق األهداف الساب
 فحص أنظمة الرقابة الداخلیة الخاصة بالحسابات الشخصیة للعمالء؛.أ

، حیث یطلب المدقق من إدارة المؤسسة إعداد دة المستحقة على العمالء المدینونطلب قائمة باألرص.ب
الحسابات وأهمها قائمة بالحسابات المدینة ویجب أن تشتمل تلك القائمة على جمیع البیانات المتعلقة بتلك 

یلزم من معلومات  ، والمبالغ المستحقة، وأعمار الدیون، ونوعیة التعامل معهم، وماالء المدینونأسماء العم
بداء الرأي فیها؛  أخرى لعرض هذه الدیون وإ

                                                             
  .500، 498، ص ص مرجع سابقیوسف محمود جربوع، 1
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 ؛غ الحسابات المستحقة على المدینونفحص مبالج.
سسة بناء على طلب مدقق الحسابات (المصادقات): حیث توجه إدارة المؤ  مطابقة أرصدة المدینون .د

خطابات إلى العینة المختارة من العمالء تطلب فیها بیان مصادقاتهم على البیانات الواردة في هذه 
تكون هذه المصادقات بأحد األشكال التالیة: مصادقات إیجابیة، مصادقات سلبیة،  الخطابات، وعادة ما

 مصادقات عمیاء؛
: یجب أن یتحقق المدقق من عملیات الحد الفاصل الخاصة بأرصدة المدینونحد التحقق من عملیات ال.ه

الفاصل المتعلقة بالعملیات اآلجلة في نهایة السنة المالیة وذلك للتحقق من أن البضاعة المرسلة للعمالء قد 
لن تدرج  أرسلت فواتیرها لهم وحملت على حساباتهم وأن البضاعة المشحونة في أوائل السنة المالیة الجدیدة

 ضمن المبیعات وأرصدة العمالء مرة أخرى؛
على مدقق الحسابات أن یتحقق من صحة حساب مخصص الدیون المشكوك في تحصیلها ومن كافة .و

المخصص من خالل أرصدة العمالء والتحقق من استبعاد الدیون التي سبق أن أعدمت من سالمة وقانونیة 
 تلك الدیون. إعدام

وراق القبض أحد عناصر األصول والتي تتعلق بدیون مستحقة على العمالء ولكن تمثل أأوراق القبض:  .5
في شكل أوراق تجاریة ( كمبیاالت، وسندات أدنیة)، وینبغي أیضا على المدقق وضعها في برنامج فحصه 

 وخاصة لو كانت تمثل هذه األوراق مبالغ كبیرة یلزم تدقیقها، ویتمثل دور المدقق في مجال فحص واهتمامه
 :1فیما یليأوراق القبض 

 على المدقق اختیار أوراق القبض صاحبة المبالغ الكبیرة نظرا ألهمیتها كدیون للمؤسسة في ذمة الغیر؛أ.
 على المدقق التحقق من بیانات األوراق التي تم اختیارها خاصة مایلي:.ب
 المسحوب علیه المدین بالمبلغ وقبوله للورقة؛ 
  ؛االستحقاقمبلغ الورقة وتاریخ 
 .التحقق من أنها تخص المؤسسة 
 على المدقق التحقق من أي تسدیدات جزئیة تكون قد سجلت على ظهر الورقة؛.ج
 إجراءات متابعة األوراق المرفوضة وتجدیدها؛ اتخذتالتحقق من أن المؤسسة .د

بالتسجیل الدفتري أو التحقق من أن هذه األوراق إما تكون في عهدة أحد الموظفین الذین لیس لهم عالقة .ه
 بالنقدیة، أو تكون مودعة في البنك لحساب المؤسسة؛
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التحقق من بعض األوراق التي تم تحویلها أو تظهیرها لحساب أحد الدائنیین ومدى صحة إجراءات عملیة .و
 التحویل أو التطهیر؛

القبض أو على المدقق التحقق من طریقة تكوین مخصص قطع أوراق القبض أو مخصص خصم أوراق .ز
لهذه األوراق وقیمتها الحالیة ( األقل)، ویتحقق  االسمیةمخصص القطع والذي یمثل غالبا الفرق بین القیمة 

من بند المخصصات األخرى المدقق من مدى كفایة هذا المخصص وطریقة إظهاره في المیزانیة أو ض
 هتالك في الجانب الدائن من المیزانیة.بخالف اال

النقدیة بنود الصندوق، وصندوق المصروفات النثریة، والبنك، ویمكن للمدقق تحقیق بنود تشمل النقدیة:  .6
 :1النقدیة من خالل تطبیق اإلجراءات التالیة

من خالل قیام المدقق بالجرد الفعلي إجراءات تدقیق النقدیة في الصندوق وصندوق المصروفات النثریة: أ.
تدقیق بنود المركز المالي أو الیوم األخیر من السنة المالیة،  المفاجئ، ولیس بالضرورة أن یتم الجرد یوم

ولكن یمكن جردها في أي یوم قبلها بحیث یمكن أن یضاف المقبوضات والمدفوعات من األیام التالیة للجرد 
 الفعلي، ولذا یجب أن یراعي عند القیام بجرد النقدیة في البندین السابقین مایلي:

 سنة المالیة، وذلك للیومیة بالدفاتر، وعدم قید أي مقبوضات أو مدفوعات تتعلق باالتأكد من إتمام القیود ا
تستخدم إحدى الخزائن في تغطیة  حتى ال بالمؤسسة اة أن یشمل الجرد جمیع الخزائنقبل الجرد مع مراع

لتي الخزائن االعجز في خزائن أخرى، وفي حالة عدم قدرة المدقق على الجرد الموحد فیجب أن یقوم بإغالق 
 تمام جردها، وذلك في حضور الصراف؛حتى إ لم یستطع جردها وختمها بختمه

 بداخل الخزائن من أوراق ذات قیمة، ویراعي أن یثبت  عمل محضر تفصیلي بالجرد، بحیث یشمل كل ما
ات ویوقع الصراف ورئیس الحساب في نهایة المحضر أن الجرد قد تم بحضور الصراف ثم أعیدت إلیه كاملة

 على المحضر بما یؤكد ذلك؛
 رد، ویخطر به إذا تبین للمدقق وجود عجز أو زیادة في النقدیة یجب علیه أن یوضح ذلك في محضر الج

یلزم، ثم یقوم بعد ذلك بمطابقة نتیجة الجرد باألرصدة الواردة بدفتر یومیة الصندوق  ما اإلدارة فورا التخاذ
 وصندوق المصروفات النثریة.

تعني النقدیة لدى البنك اإلیداعات الیومیة في صورة حساب جاري تدقیق النقدیة بالبنك: إجراءات ب.
 للمؤسسة في أحد البنوك، ولتحقیق النقدیة الموجودة بالبنك یجب أن تتبع اإلجراءات األولیة التالیة:

  رصید كشف اإلطالع على الرصید لدى البنك من خانة دفتر النقدیة، ومطابقة رصید دفتر النقدیة مع
التوفیق بین الرصیدین  مذكرةعلى  طالعیجب على المدقق اال اختالفة وجود حساب البنك، وفي حال

 (التسویة) للتأكد من صحة تطابق الرصیدین؛
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  صدة طلب شهادة من البنك بمعرفة المؤسسة على أن ترسل على مكتب المدقق مباشرة، وتبین كافة أر
 على كشف حساب البنك وحده؛ عتمادالمؤسسة لذى البنك لتالفي اال

  ذا وجد على كشف  بینهما یجب اإلطالع اختالفمطابقة الرصید بدفتر النقدیة مع رصید الشهادة، وإ
 ؛االختالفحساب البنك ومذكرة التوفیق لمعرفة سبب هذا 

 الحسابات المدینة  ، وعدم إجراء مقاصة بینیداعاإلات یراعي التفرقة بین الحسابات الجاریة وحساب
 الدائنة؛و 
  إذا كان هناك أي تحفظ أو قیود على حسابات البنوك أن یشیر إلى هذا التحفظ في المیزانیة لیحمي نفسه

 من المسؤولیة؛
 .مراعاة الشیكات المحولة من بنك إلى آخر 

  : تدقیق الخصومثانیا
  إجراءات تدقیق الخصوم في:تتمثل 

أهمیة خاصة بالنسبة لمعظم المؤسسات كما  تمثل عناصر حقوق الملكیةتدقیق عناصر حقوق الملكیة:  .1
ة كبیرة لشركات التي تمثل هذه العناصر نسبهو الحال في شركات األشخاص وشركات األموال وغیرها من ا

  .فیها
 :1اآلتي هذه العناصر فيتدقیق ترجع أهمیة أهمیة تدقیق عناصر حقوق الملكیة:   . أ
 بالنسبة للمالك من األفراد أو الهیئات أو  ملكیة في أي مؤسسة أهمیة كبیرةصر حقوق التمثل عنا

 ارئیسی االمؤسسات أو البنوك أو المساهمین فهي دائما تقع في دائرة إهتمام هؤالء المالك باعتبارها أنها مصدر 
 بالنسبة لهم ومن أهم االستثمارات بصفة عامة؛

 سة كالبنوك والمصارفاألطراف الخارجیة التي تتعامل مع المؤس تحظى عناصر حقوق الملكیة باهتمام 
ن كاإلدارة والعاملین بغیة أمنیاتهم بتحقیق أكبر قدر من األرباح مثال في حالة اإلقراض مثال أو الموردو 

 كعنصر من هذه العناصر مما یترتب علیه زیادة األرباح الموزعة؛
  ت التحلیل في مجال الدراسة العلمیة والبحوث وخاصة في مجاال باالهتمامتحظى عناصر حقوق الملكیة

العدید من القرارات المالئمة في مجال من  ة األمر الذي قد یتوقف علیه اتخاذالمالي بأشكاله وأدواته المختلف
 المجاالت.

 تتمثل في:إجراءات تدقیق عناصر حقوق الملكیة:   . ب
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  :یختلف وضع رأس المال في المؤسسة طبقا للشكل القانوني لها، ومن المعروف أن هناك رأس المال
المؤسسة أحدها عند التكوین واإلنشاء فهناك المؤسسة الفردیة، شركات  كال قانونیة قد تتخذثالث أش

 :1یلي تقدم فإن إجراءات تدقیق رأس المال تكون كما األشخاص وشركات األموال. وبناء على ما
 یتم التحقق من رأس المال في المنشأة الفردیة كمایلي:المنشآت الفردیة:   . أ
 ركز المالي في الفترة السابقة، وتحدید رأس المال في أول الفترة الحالیة أو أي قائمة المطالع على اال

 ائر خالل نفس الفترة محل التدقیق؛خصومات نتیجة خس
 أو التحقق من  فحص قائمة الدخل للتحقق من صحة األرباح الصافیة والتي تؤدي إلى زیادة رأس المال

 رأس المال وكذلك المسحوبات. انخفاضن یترتب علیها م صحة صافي الخسارة وما
 یلي: یتم التحقق من رأس المال في شركات األشخاص كماشركات األشخاص:   . ب
 اإلطالع على عقد الشركة، والتأكد من أن كل شریك قد قدم رأس المال الخاص به؛ 
  ؛استحقاقهایجب على المدقق التأكد من أن كل شریك قام بسداد حصته المؤجلة السداد في تاریخ 
  في حالة زیادة رأس المال یجب على المدقق التأكد من أن الشركة اتبعت اإلجراءات القانونیة فیما یتعلق

 بتغییر عقد الشركة ومن أهم هذه اإلجراءات:
 ؛االبتدائیة التغییر في العقد في إحدى المحاكمملخص  یداعإ 
 الشركة في إحدى الصحف. نشر ملخص بعقد 

یتدخل القانون في العدید من الدول بشأن إجراءات التحقق من رأس المال في شركات ة: ج. شركات المساهم
  المساهمة، كما یالحظ أن رأس مال شركات المساهمة یتكون من نوعین رئیسین هما:

 رأس المال المصرح به طبقا للعقد الخاص بإنشاء الشركة؛ 
  العام، ویجب أال یقل عن  لالكتتابرأس المال المدفوع ویمثل المقدار المدفوع من رأس المال المطروح

 من رأس المال المصرح به. نسبة معینة
  تقدم فإن إجراءات تدقیق رأس المال في شركات المساهمة یمكن حصرها في اآلتي: وبناء على ما

  والنظام األساسي للشركة لمعرفة رأس المال ومكوناته من األسهم، وحقوق  االبتدائياإلطالع على العقد
 المساهمین بشأن توزیع األرباح ورد رأس المال؛

  فحص سجل المساهمین والبیانات الواردة فیه من حیث عدد وقیم وأرقام شهادات األسهم، وكذلك تدقیق
وللتخصیص والسداد، وكذا  لالكتتابة في األسهم على جمیع المستندات المؤید االكتتابالمتحصل من 
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تحسب فوائد لألقساط المقدمة وعلى األقساط  التحقق من أن المساهمین قد سددوا األقساط في مواعیدها، وأن
 المستحقة، وأن یتحقق من ذلك بالرجوع إلى نصوص النظام األساسي للشركة.

 المبالغ التي یتم حجزها من األرباح القابلة للتوزیع بنسب أو مبالغ معینة  االحتیاطاتتمثل : االحتیاطات
من خالل  االحتیاطيلمقابلة أي ظروف غیر عادیة أو خسائر غیر متوقعة، ومن ناحیة أخرى فقد یتم تكوین 

خطة تمویلیة معینة دون وجود خسائر أو احتمال تحقق خسائر مستقبلیة، ویتمثل دور المدقق في مجال 
 :1فیما یلي االحتیاطيحص و تدقیق ف
  صة وخا االحتیاطاتیجب علیه تدقیق وفحص القانون العام والقانون النظامي للشركة للتحقق من تكوین

 من قیمتها والحد األقصى لها؛ التي نصت علیها هذه القوانین والتحقق اإللزامیة
  في المیزانیة العمومیة ضمن عناصر حقوق الملكیة؛ االحتیاطاتعلیه التحقق من اإلفصاح عن هذه 
  االحتیاطاتالتحقق من األصول مقومة تقویما صحیحا وغیر مبالغ في تقویمها مما یجعل وجود هذه 

 عملیة صوریة؛
  عن طریق اإلدارة كأن تستخدم بعض  االحتیاطاتعلى المدقق التحقق من عدم إساءة استخدام

الرأسمالي في مواجهة خسائر ومصروفات  االحتیاطيیجب استخدام  ثال الفي غیر أغراضها فم االحتیاطات
 عادیة، ولكن یستخدم في مقابلة الخسائر والمصروفات غیر العادیة والرأسمالیة؛

  الخاصة  االستثمارفعلى المدقق تدقیق حسابات  االحتیاطاتستثمار أي نوع من حالة قیام المؤسسة بافي
 .االحتیاطاتبهذه 
  :تمثل هذه المخصصات مبالغ تقدیریة یتم تحملها على حساب الدخل (األرباح والخسائر) المخصصات

یمكن  لمقابلة انخفاض متوقع في القیم الدفتریة لألصل أو لمقابلة خسائر أو التزامات مؤكدة الوقوع ولكن ال
المتوقعة فإن هذه الزیادة یتم تحدید قیمتها بدقة وفي حالة زیادة قیمة المخصص المقدر عن الخسائر 

في  األخذعنصر المخصصات المختلفة بخالف االهتالكات التصرف فیها. وینبغي على المدقق بالنسبة ل
 :2عتبار مایلياال
 بناء على تكلف رسمي من إدارة المؤسسة بذلك ولكن إال  غي على المدقق تكوین أي مخصصاتینب ال

صصات عند تكوینها لمقابلة األغراض التي تكونت من أجلها، وعند علیه أن یتحقق من مدى كفایة هذه المخ
 اإلدارة على مالحظاته فعلیه أن یشیر إلى ذلك في تقریره؛ اعتراض
  على المدقق فحص وتدقیق كل نوع من أنواع المخصصات على حدة وتدقیق طریقة احتسابه ومدى

 كفایته؛
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 تكون نتیجة  مخصص من سنة ألخرى حتى العلى المدقق التحقق من ثبات أساس وطریقة احتساب ال
 القوائم المالیة غیر عادیة وبمبررات یقبلها المدقق؛

  أن یوصي بتحویل أي  ذلك فعلیه اكتشافعلیه التحقق من عدم المغاالة في حساب المخصصات وعند
لى  زیادة إلى الحساب المالئم سواء كان حساب األرباح والخسائر إذا كانت تمت خالل نفس السنة المالیة وإ

 العام إن كانت هذه الزیادة من سنوات سابقة كما ذكرنا سابقا؛ االحتیاطي
  الغرض منها  انتهاءالتحقق من أن المخصصات استخدمت في األغراض التي تكونت من أجلها وعند

لى حساب   العام حسب الحالة؛ االحتیاطيیمكن تحویل المخصص إلى حساب األرباح والخسائر وإ
  التحقق من طریقة اإلفصاح عن هذه المخصصات في المیزانیة العمومیة للشركة حیث یمكن إظهار

مرتبطة مطروحة من هذه األصول في المیزانیة واألخرى المخصصات المرتبطة ببعض أنواع األصول 
 بااللتزامات تظهر في جانب االلتزامات في بند مستقل.

  :تعتبر األرباح عنصرا هاما من عناصر حقوق الملكیة خاصة أن القاعدة بالنسبة ألي نشاط هي األرباح
تحقیق األرباح كهدف رئیسي، األمر الذي یلقي على المدقق مسؤولیة بذل المزید من العنایة المهنیة نحو 

عتبارا من مرحلة قیاس الربح ناصر مختلفة خالل مراحل تكوینها ایتعلق باألرباح من ع كل مافحص وتدقیق 
 :1وحتى مرحلة توزیعه. وینبغي على المدقق التحقق ممایلي

  علیه فحص وتدقیق القوانین العامة على مستوى الدولة أو القوانین والنظم الداخلیة الخاصة بالمؤسسة
 األرباح القابلة للتوزیع؛والتي تنظم عملیة توزیع 

  على المدقق التحقق من أنه في حالة وجود خسائر مرحلة من سنوات سابقة یلزم تغطیة هذه الخسائر من
 األرباح القابلة للتوزیع قبل توزیع أي أرباح على أي طرف من األطراف، حفاظا على مركز المؤسسة المالي؛

 وال تتضمن أرباح غیر قابلة  اح الموزعة واضحة ومحددةعلى المدقق التحقق والتأكد من أن مصادر األرب
لم تتوافر المبررات القویة والشروط القانونیة التي تسمح بتوزیع جانب منها  للتوزیع مثل األرباح الرأسمالیة ما

ال فعلیه التحفظ في تقریره نحو هذا األمر؛  وأن یقتنع المدقق بذلك، وإ
 الممتازة في حالة وجودها وفقا لنوع هذه األسهم وما إذا كانت  على المدقق التحقق من توزیعات األسهم

 مجمعة لألرباح أو مشاركة في األرباح أو غیر ذلك إلى جانب توزیعات األسهم العادیة المتعارف علیها؛
  علیه تدقیق وفحص أي أرباح ثم تحویلها إلى رأس المال لزیادته وقد تتم هذه العملیة في شكل أسهم

شركات المساهمة وفي هذه الحالة على المدقق التحقق من القرارات الخاصة بهذا الشأن وتدقیق مجانیة في 
 أسهم رأس المال بعد الزیادة.
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یجب أن تحظى هذه االلتزامات طویلة األجل بعنایة واهتمام المدقق، فقد تدقیق االلتزامات طویلة األجل: . 2
كز المالي للمؤسسة ومن ناحیة أخرى فإن هذه االلتزامات هي تمثل هذه االلتزامات نسبة كبیرة تؤثر على المر 

ألهم إجراءات تدقیقها من  فیما یليطویلة األجل أكثر من السنة ونعرض التي تستحق سدادها على مدة 
 .1خالل أهم عناصرها

 :2یلي یمكن تلخیص إجراءات تدقیق القروض كماالتحقق من القروض طویلة األجل:   . أ
 طالع على قرار مجلس اإلدارة بالموافقة على عقد القرض وفقا للحدود المذكورة في النظام األساسي اال

لى عقد القرض نفسه، وقیام االقتراضللمؤسسة، وكذلك محاضر الجلسات التي تقرر فیها الموافقة على  ، وإ
 التزاماتها المنصوص علیها في العقد؛ بتنفیذالمؤسسة 

 جهة المقرضة توضح رصید القرض في تاریخ إعداد المیزانیة العمومیة؛الحصول على شهادة من ال 
  إظهار القرض وسعر فائدته وتاریخ سداده وضمانه في المیزانیة العمومیة، مع مراعاة المبادئ والمعاییر

فقد یكون جزء من القرض أو كله تم المحاسبیة المتعارف علیها والمستخدمة بشأن أسعار تحویالت العمالت،
الحصول علیه بعملة أجنبیة، ونظرا لوجود اختالفات بین سعر السوق، والسعر الرسمي، وسعر التداول للعملة 
لذا یجب على المدقق أن یشیر بوضوح في المیزانیة إلى سعر التحویل المستخدم في تحدید القیمة الظاهرة 

 بالمیزانیة والمتعلقة بالقرض؛
 یمنح  ى المدقق أن یتأكد من أن النظام األساسي للمؤسسة الإذا عقد القرض في سنة التدقیق یجب عل

تدقیق مستندي، ومراحل وخطوات السداد لكل من األصل  النقود استالم، ویقوم أیضا بتدقیق عملیة االقتراض
 والفوائد.

 هي السندات التي تقوم شركات المساهمة بإصدارها عند الحاجة إلىالتحقق من السندات طویلة األجل:   . ب
 تمویل آخر بخالف رأس مال األسهم المملوكة لمدة طویلة األجل، وعلى المدقق التحقق من العناصر

 :3التالیة 
 ستهالكها؛ام الخاصة بإصدار السندات واطالع على النظام الداخلي للمؤسسة لمعرفة األحكاال 
 من صحة اإلجراءات؛طالع على محاضر جلسات مجلس اإلدارة والجمعیة العمومیة للمساهمین للتأكد اال 
  أو بخصم إصدار كما  أو بعالوة إصدار االسمیةالتأكد من شروط اإلصدار إذ قد تصدر السندات بقیمتها

قد ینص على أن یكون السداد بعالوة أو بخصم وتعتبر عالوة اإلصدار إیرادا رأسمالیا یستخدم في استهالك 
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ستهالكه قانوني. أما خصم اإلصدار فینبغي ا ياحتیاطمصروفات إصدار السندات ویرحل الباقي إلى حساب 
 ؛السنة المالیة بالقرض إما على مدة قصیرة أو بمقدار انتفاع

 التأكد من استفاء الشروط القانونیة الواردة في القوانین المرعیة؛ 
  سداد السندات  احتیاطيمراعاة شروط اإلصدار من حیث الفائدة ومواعید سدادها وأي نص خاص بتكوین

 برد السند؛ احتیاطيواحتساب الفائدة المستحقة في نهایة السنة المالیة مع مراعاة حجز 
 التأكد من إظهار السندات كبند مستقل ضمن الخصوم طویلة األجل بجانب المطلوبات بالمیزانیة العامة؛ 
 جراءاتالتأكد من صحة اال على المحضر الخاص  طالعه وبصورة خاصة إعدام السندات واالستهالك وإ

 بذلك وتدقیق سداد قیمتها ألصحابها.
ویقصد بها االلتزامات الجاریة، وتتضمن الدیون المترتبة على العملیات .تدقیق االلتزامات قصیرة األجل: 3

  التجاریة اآلجلة والمصروفات األخرى أثناء فترة اإلنتاج والتشغیل بالمؤسسة، وأهم بنودها الموردین، أوراق 
  :1ویمكن تلخیص اإلجراءات التي یقوم بها المدقق في اآلتي الدفع

 لتدقیق وفحص أرصدة الدائنین یلزم المدقق القیام بمایلي:ن: أ. الموردو
  یطلب المدقق قائمة تفصیلیة أو كشوف بأسماء الحسابات الشخصیة للدائنین معتمدة من اإلدارة، ویقوم

 الكشوف مع دفتر األستاذ الموردون، وحساب إجمالي الموردونتي تظهرها المدقق بعد ذلك بمطالبة القیم ال
 المشتریات؛أستاذ ودفتر 
 نللموردییقوم المدقق بعمل مصادقات و ن أالتي ترسل من الموردو  الدوریة طالع المدقق على الكشوفا 

 عن أرصدة حساباتهم لدى المؤسسة على أن ترسل هذه الردود إلى مكتبه مباشرة؛
  التأكد من أن جمیع الفواتیر الخاصة بالمشتریات قد أدخلت بضاعتها إلى المخازن في یجب على المدقق

أواخر السنة المالیة كما أدرجت في قوائم الجرد كما سجلت في دفتر یومیة المشتریات ورحلت لحساب 
 الدائنین؛
  وجود أخطاء أو غش یجب على المدقق أن یتتبع حسابات الدائنین في السنة المالیة التالیة للتأكد من عدم

 .في بعض العملیات
 :2عند قیام مدقق الحسابات بالتحقق من رصید أوراق الدفع علیه أن یتتبع اإلجراءات التالیةأوراق الدفع: ب.
  یطلب المدقق الكشوف التفصیلیة ألوراق الدفع، ویقوم بمطابقة الكشوف مع رصید حساب أوراق الدفع

 ؛األستاذومطابقة مجموع الكشوف مع رصید أوراق الدفع في دفتر 
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  لدفعها أو  استحقاقهایجب على المدقق تتبع أوراق الدفع في بدایة السنة المالیة التالیة والتي حل میعاد
 بختمها بما یفید ذلك؛ إلغائهاویتأكد من استبدالها، 

  یمكن للمدقق طلب شهادات من البنك في حالة سداد البنك نیابة على المؤسسة. تفید رصید هذه األوراق
 ومطابقتها مع كشف أوراق الدفع التي لم یحل میعاد سدادها.

التي تم بها تدقیق وفحص یتم تدقیق هذه العناصر بنفس األساس واإلجراءات األرصدة الدائنة األخرى:   . ج
 یتعلق بالمصروفات المستحقة واإلیرادات المقدمة وتعتمد هذه  عناصر األرصدة المدینة األخرى خاصة ما

 :1اإلجراءات على العناصر الرئیسیة التالیة
  التحقق من مدى صحة هذه األرصدة المستحقة أو المقدمة من خالل المستندات الخاصة بها كالعقود

 یخص السنة المالیة من هذه المصروفات واإلیرادات؛ لتحدید ما
  التحقق من المصروفات التي سددت فعال واإلیرادات المحصلة فعال خالل السنة على أساس أن الفرق في

دفع تظهر المصروفات المستحقة وفي حالة زیادة اإلیرادات  حالة زیادة المصروفات الخاصة بالسنة عن ما
 فتظهر بذلك اإلیرادات المقدمة؛ المحصلة عن إیرادات السنة

  والتوجیه المحاسبي الخاص بها ومدى  األستاذالتحقق من حسابات هذه المصروفات واإلیرادات في دفتر
 صحة عملیاتها الحسابیة؛

  التحقق من اإلفصاح عن هذه العناصر في المیزانیة في جانب االلتزامات ضمن عنصر أرصدة دائنة
یرادات مقدمة.أخرى وتظهر قیمتها الصحیحة  ، تحت بند مصروفات مستحقة وإ

  المطلب الثاني: إجراءات تدقیق جدول حسابات النتائج
سنتناول في هذا المطلب إجراءات تدقیق جدول حسابات النتائج من خالل تدقیق عناصر المصروفات 

  واإلیرادات.
  : عناصر المصروفاتأوال
یعتمد المدقق في مجال قیامه بتدقیق وفحص العملیات المرتبطة بعناصر النشاط في عملیات الشراء:  .1

المؤسسة من عملیات الشراء أو البیع على نتیجة قیامه بتقییم نظام النشاط في المؤسسة من عملیات شراء أو 
جراءات الرقابة الداخلیة لهذه العملیات لتحدید مدى و  نطاق هذا الفحص بیع على نتیجة قیامه بتقییم نظام وإ

استخدام أدوات في هذا المجال، إلى جانب قیامه ب الواجب القیام بها إلنجاز عمله االختباراتوطبیعة 
وأسالیب التدقیق المالئمة لمثل هذه العملیات التي تمثل العناصر الرئیسیة لنشاط المؤسسة، ومن هذه 

 .2ني إلى غیر ذلكاألسالیب التدقیق المستندي والتدقیق الحسابي والتدقیق الف
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ینبغي على المدقق أن یقوم بالتدقیق المستندي لهذه العملیات معتمدا  الشراء: التدقیق المستندي لعملیات   . أ
في ذلك على المستندات الهامة ذات العالقة بهذه العملیات والمستند الرئیسي لعملیات الشراء یتمثل في فاتورة 

 :1الشراء حیث یلزم علیه التحقق ممایلي
  نها توضح التحقق من أن الفاتورة رسمیة وسلیمة وغیر مزورة وأنها باسم المؤسسة موضوع التدقیق وإ
 من حیث الكمیة والقیمة التاریخیة؛ یانات التفصیلیة للبضاعة المشتراةالب
  أدون االستالم ومع أي مستندات ذات عالقة التحقق من مطابقة هذه الفاتورة مع بیانات أوامر الشراء ومع

 عملیات الشراء؛ب
  التحقق من أن البیانات التي تتضمنها فاتورة الشراء هي التي تم تسجیلها دفتریا من خالل التوجیه

 المحاسبي السلیم وخاصة في دفتر یومیة المشتریات مع التركیز على مشتریات األیام األخیرة من السنة؛
 ن الواردة من الموردو فواتیر الخصم  على المدقق فحص وتدقیق المستندات الخاصة بالمردودات من حیث

تم تسجیله في هذا المجال في دفتر  وكذلك أدونات رد البضاعة للتأكد من خروج البضاعة، والمطابقة مع ما
 یومیة المشتریات.

 :2في هذا المجال ینبغي على المدقق القیام بمایليالتدقیق الحسابي والدفتري لعملیات الشراء:   . ب
  وتدقیق البعض منها للتحقق من ذلك؛ باختیارفحص مدى دقة وصحة العملیات الحسابیة 
 ها وبین الحسابات الفرعیة محاولة استخدام حسابات مراقبة إجمالیة لكشف أي أخطاء أو فروق بین

 ؛نللموردی
  أهم هذه  اختیارحیث یمكن  األستاذفحص وتدقیق عملیة الترحیل من دفاتر القید األولى إلى حسابات

 الحسابات من وجهة نظر المدقق؛
  ن؛ائج المصادقات الواردة من الموردو ومطابقتها بنت األستاذلحسابات  االفتتاحیةتدقیق األرصدة 
  وتحدید إمكانیة سدادها؛ نللموردیتدقیق األرصدة الدائنة 
 .التحقق من أن مردودات المشتریات قد تم تسجیلها دفتریا بطریقة سلیمة 
في المؤسسة في  لعاملونتمثل الرواتب أو المرتبات المبالغ التي یتقاضاها ااألجور (العمال): الرواتب و  .2

مختلف المستویات اإلداریة كما أنها تمثل عنصرا من أهم العناصر التي تحمل على حساب األرباح 
مرتبات عنصرا تحدید نتیجة النشاط من ربح أو خسارة، ومن ناحیة أخرى تمثل هذه الوالخسائر المؤثرة في 
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هاما من عناصر المصروفات لكبر حجمها وثباتها نسبیا ودوریتها شهریا، ومن هنا تأتي أهمیة تدقیقها من 
 :1فیما یليقبل المدقق، ولدي یتركز دوره في هذا المجال 

نجاز التدقیق المستندي ألهم حیث یلزم المدقق أن یقوم باالقیام بالتدقیق المستندي والحسابي لألجور:   . أ
األجور ومن بین   یتعلق بهذه  لكل ما المستندات ذات العالقة باألجور وكذلك التدقیق الحسابي والدفتري 

 ذلك مایلي:
 تدقیق وفحص قوائم األجور والتحقق من األسماء وفئات األجر والمستحق منه؛ 
  ؛واإلنصافتدقیق كشوف الحضور 
 ل العمل أو اإلنتاج وفقا للنظام المتبع في صرف األجور؛تدقیق بیانات بطاقات تسجی 
 ؛تدقیق قیمة الشیك الذي تم تحریره بقیمة األجور الصافیة التي تم صرفها للعمال 
 تدقیق والتحقق من توقیعات العمال عند صرف مستحقاتهم؛ 
  للتحقق من مدى صحة األجور المستحقة لبعض العمال بالقیام ببعض العملیات  االختباراتإجراء بعض

 الحسابیة المطلوبة لذلك؛
  التحقق من مدى دقة وصحة المعالجة المحاسبیة والدفتریة لألجور من خالل القیود والحسابات المختلفة

 أو بعض وفقا لما یراه ویقتنع به المدقق؛
 ملت تكالیف اإلنتاج والتأكد من أنها حأهم عناصر  ور باعتبارها أحدالتحقق من التوجیه المحاسبي لألج

 على حسابات التكلفة المناسبة عن الفترة.
ینبغي على المدقق بالنسبة للمصروفات والمدفوعات النقدیة المصروفات والمدفوعات النقدیة األخرى: . 3

المستندي والتدقیق الحسابي والدفتري األخرى أن یتحقق من مدى دقتها وصحتها من خالل أسلوب التدقیق 
باعتبار أن ذلك یعد أساس الفحص والتدقیق بالنسبة لمختلف عناصر النشاط سواء للمصروفات أو 

 :2المدفوعات أو اإلیرادات النقدیة على اختالف أنواعها على أساس مایلي
ه المصروفات حیث یتطلب من المدقق فحص وتدقیق المستندات الخاصة بهذالتدقیق المستندي:   . أ

خارج المؤسسة عن طریق الغیر، كما  باعتبارها أدلة اإلثبات الرئیسیة لها وغالبیة هذه المستندات یتم إعدادها
 أن علیه التحقق من مدى سالمة وقانونیة هذه المستندات من حیث:

 منها؛دى سالمة وصحة البیانات التي تتضم 
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 مدى استیفاء التوقیعات المختلفة الخاصة بها؛ 
 ى سالمة الشكل العام لها لكونها من القرائن الهامة من حیث التدقیق.مد 
 اآلتي: ا التدقیق قیام المدقق بالتحقق منیتطب هذ والتدقیق الحسابي والقانوني:   . ب
  مدى سالمة وصحة األرقام والمبالغ الواردة في مستندات الصرف الخاصة بهذه العناصر ویمكنه اختیار

 للتحقق من ذلك؛بعض العملیات الحسابیة 
  ؛األستاذمدى سالمة األرصدة الخاصة بحسابات هذه المصروفات في دفاتر 
  مدى سالمة التوجه المحاسبي لهذه المصروفات عن طریق التحقق من قیود الیومیة الخاصة بها في دفاتر

 الیومیة وفحص طرفي القید في كل حالة؛
  فوعات الخاصة بالسنة المالیة بهدف تحمیلها على من المبالغ المسددة في هذه المصروفات والمدالتحقق

 الحسابات الختامیة لهذه السنة؛
  التحقق من أن أرصدة هذه المصروفات المقدمة أو المستحقة منها تظهر في المیزانیة العمومیة للمؤسسة

 ضمن أرصدة مدینة أخرى أو أرصدة دائنة.
  : عناصر اإلیراداتثانیا

هتمام بفحص وتدقیق كل العناصر المتعلقة بعملیات ینبغي على المدقق االعملیات البیع (المبیعات):  .1
البیع باعتبارها أحد أهم عوامل تحقیق اإلیرادات للمؤسسة لذلك یلزم أن یخصص لها المدقق المزید من 

زم والكافي للتحقق من هذه العناصر، إذ یلزم على المدقق فحص ل الجهد المالئم والالالمهنیة وبذ العنایة
 :1وتدقیق عملیة البیع النقدي من خالل التحقق من إجراءات البیع وتحدید مدى سالمتها رقابیا، فعلیه مایلي

 التحقق من أن المبیعات النقدیة للبضاعة تتم من خالل تقییم العمل على النحو التالي:  . أ
  :عن إعداد فاتورة أو قسیمة البیع، مثال یتم  ومسئولعن البضاعة في ذمته كعهدة  المسئولهو البائع

 تسلیم األصل للعمیل للسداد وفاتورة ترفق مع البضاعة وأخرى تبقى في الدفتر لدى البائع.
  :(الخزینة ) یستلم الثمن من العمیل من خالل صورة الفاتورة حیث یقوم بختمها بما یفید سداده الصراف

 م البضاعة.القیمة التي یتوجه العمیل إلى قسم تسلی
  :في هذا القسم بمطابقة بیانات الفاتورة التي سددها العمیل  المسئولحیث یقوم قسم تسلیم البضاعة

 ویحتفظ بالفاتورة لدیه ألغراض التدقیق. ببیانات الفاتورة المرفقة مع البضاعة ویقوم بتسلیم البضاعة للعمیل
سائم البیع بالمبالغ الموردة في الخزینة ومالحظة على المدقق التحقق من عهدة البائع ومدیونیته ومطابقة ق  . ب

 تسلسلها؛
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على المدقق فحص وتدقیق فواتیر وقسائم البیع ومطابقتها مع كشوف تفریغ هذه القسائم، وتدقیق مجموعة   . ج
 هذه الكشوف مع كشوف النقدیة المعدة من قبل الصراف؛

 دفتر الصندوق العام؛على المدقق التحقق من أن مجموع كشوف النقدیة تم تسجیلها في   . د
على المدقق التحقق من أن عملیات البیع النقدي تم تسجیلها في دفتر النقدیة للمبیعات وتدقیق قیود   . ه

 الیومیة الخاصة بذلك.
األخرى بخالف  المقبوضات النقدیة قد تمثل هذه اإلیرادات واإلیرادات والمقبوضات النقدیة األخرى:  .2

من أهمیة تدقیقها  مر الذي یزیدسبة كبیرة من إیرادات المؤسسة، األنالرئیسیة المتمثلة في المبیعات  اإلیرادات
 :1مستندیا وحسابیا على أساس مایلي

 حیث یتطلب من المدقق فحص وتدقیق المستندات الخاصة بهذه اإلیرادات والتدقیق المستندي:   . أ
والتي یتم إعدادها غالبا داخل المؤسسة، ولذلك ینبغي على  المقبوضات باعتبارها أدلة اإلثبات األساسیة لها

والعنایة وقد یلجأ إلى الحصول على أدلة أخرى  االهتمامالمدقق منح عملیة تدقیق هذه المستندات المزید من 
 من طرف خارج المؤسسة وعلیه بصفة عامة التحقق من:

 مدى سالمة نظام الرقابة الداخلیة لهذه العناصر؛ 
  التوقیعات المختلفة الخاصة بها؛ استیفاءمدى 
 .مدى سالمة الشكل العام لها لكونها من قرائن التدقیق 
 یتطلب هذا التدقیق القیام بالتحقق من اآلتي:التدقیق الحسابي والدفتري:   . ب
  مدى سالمة ودقة األرقام الواردة في مستندات التحصیل الخاصة بهذه العناصر ویمكن للمدقق أن یقوم

 ر بعض العملیات الحسابیة للتحقق من ذلك؛باختیا
  مدى سالمة التوجیه المحاسبي لهذه اإلیرادات عن طریق التحقق من قیود الیومیة الخاصة بها في دفتر

 الیومیة والتحقق من طرفي القید في كل حالة؛
 ؛ت هذه اإلیرادات في دفاتر األستاذمدى سالمة األرصدة الخاصة بحسابا 
  تعلیتها على  بهدفالتحقق من المبالغ المحصلة من هذه اإلیرادات والمقبوضات الخاصة بالسنة المالیة

 اإلیرادات في حساب األرباح والخسائر؛
 عمومیة للمؤسسة ضمن لمستحقة منها تظهر في المیزانیة الالتحقق من أن أرصدة هذه اإلیرادات المقدمة وا

 .أرصدة مدینة أخرى أو أرصدة دائنة
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  خالصة
تعتبر المعلومة المالیة المقوم والموجه للقرار والتي یتكون منها أساسا لما توفره هذه المعلومات المالیة 

كمتطلبات أساسیة وضروریة في عالم األعمال، ولذلك وجب أن تتصف هذه المعلومات  من أمن وضمان
كما یؤدي  ها من قبل المدقق الخارجي،تكسي هذه المعلومات هذه الخاصیة إال إذ تم تدقیق بجودة عالیة، وال

القائم على قاعدة صحیحة وسلیمة إلى تولید معلومات ذات مصداقیة تقدم صورة  نظام المعلومات المحاسبیة
  موثوق فیها عن المركز المالي والوضعیة الحقیقیة للمؤسسة.

محل التدقیق مقیاسا لمدى حیث یعتبر رأي المدقق حول المعلومات المالیة الواردة في القوائم المالیة 
الصحة والمصداقیة والثقة في اعتماد هذه المعلومات في مختلف المجاالت ومن طرف مختلف الجهات 
وتوفر عملیة التدقیق تأكیدات منطقیة تفید أن العملیات المالیة للمؤسسة توفر وتعطي صورة صحیحة وعادلة 

  حول میزانیة المؤسسة ونتائج أعمالها.
  

  
  
  
  
  
  
  

    



 

 
دور المدقق الخارجي في رفع جودة المعلومة المالية الفصل الثالث:

 في مؤسسة سوناريك فرجيوة

 تمهيد

 تقديم مؤسسة سوناريك؛المبحث األول: 

اإلجراءات المتبعة من طرف مدقق حسابات مؤسسة المبحث الثاني: 

 سوناريك في تدقيق القوائم المالية؛

الخصائص النوعية للمعلومات  التأكد من مدى توفرالمبحث الثالث:

 المالية.

 الصةخ
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  تمهید
كون قد سوناریك شاملة، وأن نالمیدانیة التي قمت بها على مستوى مؤسسة  سعیا في أن تكون الدراسة
في  التطبیقي، تناولنااطها على الجانب لها في الجانب النظري ومحاولة إسق ألممنا بكافة الجوانب التي تطرقنا

طالع على اإلجراءات المتبعة من طرف سسة سوناریك من خالل الدراسة واالهذا الفصل دراسة حالة لمؤ 
مدقق الحسابات في تدقیق القوائم المالیة إبتداءا من الخطوات التمهیدیة إلى إعداد التقریر عن قرب وذلك من 

القوائم  ة المراحل التي یقوم بها عند بدئه في تدقیقبمدقق الحسابات من أجل توضیح كاف االتصالخالل 
ي یتبعها في مجال اإللمام إلى دور المدقق الخارجي واإلجراءات الت سوناریك كما حاولنا المالیة لمؤسسة

جودة المعلومة المالیة، ولدراسة أكثر تفصیلیة ووضوح قمت بتقسیم هذا الفصل إلى ثالثة  فحص ورفع
  مباحث:

  ؛تقدیم مؤسسة سوناریك المبحث األول:
  المبحث الثاني: اإلجراءات المتبعة من طرف مدقق حسابات مؤسسة سوناریك في تدقیق القوائم المالیة؛

  .لمعلومات المالیة لمؤسسة سوناریكص النوعیة في ائأكد من مدى توفر الخصا: التالمبحث الثالث
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 SONARIC: تقدیم مؤسسةاألولالمبحث 

سنتطرق إلى لمحة عن المؤسسة األم وهیكلها التنظیمي باإلضافة إلى التعرف على وحدة فرجیوة 
  وأهمیتها وأهدافها وعوامل إنتاجها. 

  مؤسسة السوناریك األم نلمحة ع :المطلب األول
  .1باإلضافة إلى مهامهاسوناریك و تطور مؤسسة  نشأة خإلى تاری طلبنتطرق في هذا الم

 لتحقیق و تسییر الصناعات إن المؤسسة الوطنیة :)(SONARICمؤسسة السوناریك إنشاء تاریخ أوال:
دج و أصبحت شركة ذات  1724560.000هي مؤسسة اقتصادیة عمومیة برأس مال یقدر ب:  المترابطة

، نشأت في إطار المخطط الوطني للتنمیة 05/03/1989العقد التوثیقي المؤرخ في ب أسهم بموج
قطاع الصناعة الثقیلة، وهذا بموجب مرسوم رقم  وتنمیة الوحدات اإلنتاجیة في االجتماعیةو  االقتصادیة

قصد إعطاء حوافز للتنمیة وهي اآلن تحت وصایة الوزارة المكلفة  30/05/1980المؤرخ في 80/165
  :كما یلي 1994،  1993،  1992في السنوات :   االجتماعيرأس مالها  و قد تطور باالقتصاد

  دج على الترتیب . 152.000.000، دج 150.000.000دج،  20.000.000
  هي:أهم منتجاتها 

 ؛مدافئ بمختلف األنواع.1
 ؛مطابخ منزلیة.2
 ؛سخانات ماء.3
 مكیفات الهواء..4

 السوق حتىإن الهدف األساسي الذي یوجه اإلستراتیجیة اإلجمالیة للمؤسسة هو تحسین حصتها في 
  . أدائهملك من خالل تطویر نشاطات جدیدة وتحفیز العمال لزیادة ذو  الزیادة فیه تضمن
  :فیما یليتتمثل المهام األساسیة لمؤسسة سوناریك:  ثانیا:

  ؛تأسیس الهیاكل واستغالل المقاییس .1
  ؛تكوین ملفات شخصیة .2
  ؛دراسات تقنیة في میادین مختلفة .3
  ؛ورشات العملتسلیم التجهیزات إلى مراقبة عملیات النقل والتأمین والعبور و  .4
  ؛على المستویات الجهویة والوطنیة تقدیم الحوافز لتنمیة الوحدات المنتجة الصغیرة والمتوسطة .5
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 ؛لممولین ودراسات جدولیة اقتصادیةالتفاوض مع ا .6
 هیكلي للمشروع و التنسیق الدائم.مراقبة التحقیق ال .7

  اإلنتاجیة و التجاریةهم وحداتها وأ الهیكل التنظیمي للمؤسسة األم: المطلب الثاني
  .1سنتطرق إلى الهیكل التنظیمي للمؤسسة األم باإلضافة إلى أهم وحداتها اإلنتاجیة والتجاریة

للهیكل التنظیمي الدور الكبیر على مستوى المؤسسة وذلك ألنه یبین  الهیكل التنظیمي للمؤسسة األم: أوال:
والمؤسسات الخارجیة ویساعدهم في فهم أعمال المؤسسة واألفراد  المعلومات لجهات االختصاص الرسمیة
وظائف المؤسسة والتنسیق بینها وهو یفید في تبسیط عالقات العمل  ونشاطاتها كما یساعد في عرض مختلف

 .بین مختلف المصالح
وحدة  11ب عبر التراب الوطني تقدر وحداتسوناریك  مؤسسةل أهم وحداتها اإلنتاجیة والتجاریة:ثانیا: 
 :هيو  فقط ال تزال تعمل 05منها 

  وحدة إنتاج المدافئ الغازیة و المازوتیة ومكیفات الهواء: أ.
 ؛والیة میلة –فرجیوة  :المكان 
 دج 79.000.000 :سعر تكلفة المشروع. 
  وحدة إنتاج المطابخ المنزلیة:. ب
  : والیة بومرداس؛ –سي مصطفى المكان 
  : دج. 42.800.000سعر تكلفة المشروع 
  وحدة الوسط التقنیة التجاریة: .جـ
 ؛والیة الجزائر –جسر قسنطینة : المكان 
  :دج 10.500.000مجموع المبیعات. 
  الوحدة التجاریة /  شرق: د.
  : والیة بجایة؛ –أقبو المكان 
  :دج19.500.000مجموع المبیعات. 
  الوحدة التجاریة / غرب: .هـ
 ؛والیة الشلف –سیدي عكاشة : المكان 
  :دج 36.000.000مجموع المبیعات.  

                                                             
  .11:00، على الساعة 2017أفریل  05رئیس قسم المحاسبة، یوم   یط سلیممقابلة مع السید بومل 1
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  :للمؤسسةة المكون الوحدات بینیالتالي  والمخطط
 .للمؤسسة المكونةت الوحدا): مخطط 01-03( رقم شكلال
 

    

  .2006المصدر: وثائق المؤسسة لسنة 

  فرجیوة   SONARICوحدةالتعریف ب :المطلب الثالث
إن وحدة صناعة المدافئ بفرجیوة كباقي المؤسسات الوطنیة المتواجدة عبر التراب الوطني تساهم 

و ذلك بدفع عجلة  اختصاصهاقتصاد الوطني في میدان الا احتیاجاتتغطیة التنمیة الوطنیة و  مباشرة في
ألمام بتلبیتها لمتطلبات المستهلك من مختلف منتجاتها و یعد هذا من األهداف التي تسعى لى االتقدم والنمو إ

 .1الوطنيتحقیقها، وذلك لتوفیر هذه المتطلبات على مستوى كامل التراب  ىالمؤسسة إل

                                                             
  .10:00، على الساعة 2017أفریل 11رئیس قسم المحاسبة، یوم   مقابلة مع السید بوملیط سلیم 1

 مدیریة االستغالل

 

 وحدة فرجیـــــــــوة

مدیریة المالیة و 
 المحاسبة

مدیریة /اإلدارة، 
 المستخدمین، التكوین

 وحدة سیدي مصطفى

 الوحدة التقنیة و التجاریة 

مدیریة المراجعة والمراقبة  السكرتاریة
 الداخلیة

 وحدة أقبو

 وحدة سیدي عكاشة

 الوحدات

 المدیریة العامة
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    وحدة فرجیوةن لمحة أوال: 
 كانت تحت إشراف والیة –والیة میلة  –دراسة مشروع إنشاء وحدة تركیب المدافئ المنزلیة بفرجیوة إن 

 م أصبحت بموجبه دائرة فرجیوة1984دوائرها ) ، لكن بعد التقسیم اإلداري لسنة  ىفرجیوة إحدجیجل ( كانت 
 بالوحدة سنة استأنفت األشغال، و هذا المشروع بسبب بعض المشاكلتابعة إداریا لوالیة میلة، وقد تأخر إنجاز 

في . و عامال 180كان عدد العمال  ثالفعلیة حیأین انطلقت عملیة اإلنتاج  1992وانتهت سنة  1982
  .عامال 166الحالي أصبح عدد العمال  الوقت

مركز عن كلم  2فرجیوة في المنطقة الصناعیة لفرجیوة على مسافة   SONARICتقع وحدة  :موقعها .1
جغرافیا هاما  ) و بالتالي فإن الوحدة تحتل موقعا 05كلم عن الطریق الوطني رقم (  42وما یقارب  المدینة،

  .الغرب و سطیف من ،قسنطینة من الشرق ،بحیث تتوسط ثالث والیات كبرى جیجل من الشمال
في المكونة لها  تالورشاتتربع  ،رهكتا11فرجیوة على مساحة قدرها   SONARICةتتربع وحد :مساحتها .2

  .1م2100مجموعها على مساحة مغطاة تقدر بـ 
ختیار الهیكل التنظیمي للمؤسسة الدور الكبیر إإن  فرجیوة: SONARICالهیكل التنظیمي لوحدة  ثانیا:

یوة على تنظیم أنشطتها لذلك حرصت وحدة فرج، وتحقیق أهدافها المسطرة في التوفیق بین مختلف نشاطاتها
 بأرقىو  للزبائن وذلك ضمانا لتقدیم أفضل الخدمات، افیما بینه التنسیقيا دون أن تهمل الجانب همو توزیع

  لي:وذلك وفقا للهیكل التنظیمي التا، وقت الوسائل وأقصر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
  نفس المقابلة. 1
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  :فرجیوة SONARIC لوحدة التنظیمي ) : الهیكل02-03( رقم الشكل

 
  .2014وثائق مؤسسة سوناریك وحدة فرجیوة مارس  :المصدر
  :ة فرجیوة من خمس دوائر رئیسیة هيتتشكل وحد :فرجیوة SONARICوحدة مصالح  ثالثا:

  دائرة اإلدارة والمالیة؛ .1
 نتاج؛دائرة اإل .2
 الدائرة التقنیة التجاریة؛ .3
 الصیانة؛ دائرة .4
 مراقبة النوعیة. .5

عن تسییر وتوجیه اإلنتاج  المسئولیترأس الوحدة مدیر والذي یعتبر الركیزة األساسیة لها ألنه 
  للمدیر عدة مهام هي: غیابه.كما ینوب عنه أثناء  ، نائب یساعده و یشاركه في جمیع مهامه والتصنیع وله

 تحسین  تؤدي إلى المشاركة في اختیار األهداف العامة للوحدة إذ یبحث بشكل دائم عن السبل التي
 ؛جعلها قادرة على المنافسةوضعیة الوحدة و 

 ؛مراقبة ومتابعة التنفیذ 
  ؛عقد االجتماعاتترأس و 
 ؛المصادقة على الوثائق المهمة 

 

 مدیر الوحدة

 السكرتاریة

 دائرة الصیانة دائرة التقنو-  إنتاجیة دائرة التقنو-  تجاریة دائرة اإلدارة والمالیة مراقبة الجودة

 مصلحة

 المخبر

مصلحة 
المحاسبة 
 والمالیة

مصلحة 
الموارد 
 البشریة

مصلحة 
 المشتریات

مصلحة 
المحاسبة 

 العامة

مصلحة 
تسییر 
 المخزون

المصلحة 
 التجاریة

مصلحة 
 اإلنتاج

مصلحة 
 الصیانة

مصلحة 
الطرق 

 والتوجیھات

 المراقبة النوعیة
 المواد األولیة الصندوق

Atelier 
Déitag

e 

ورشة 
 التقطیع

ورشة معالجة 
 السطوح

ورشة 
 التركیب

 المبیعات

مخزون المنتوج 
مصلحة الوقایة  النھائي

 واألمن الداخلي
فرع الوسائل 

 العامة
فرع األجور 

 والشؤون اإلجتماعیة

 الحضیرة

 مراسل إجتماعي

مصلحة 
ورشة التصنیع  الصیانة

 ومعالجة السطوح

ورشة 
 الصیانة

خدمات ما     
 بعد البیع
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 ؛ةتوفیر الوسائل المعنویة و البشریة لتسییر نشاط الوحد 
  على تسییر اإلنتاج على أكمل وجهالعمل. 
  :1هيهذه الدائرة من ثالث مصالح و  تتكونیشرف علیها رئیس الدائرة و  دائرة اإلدارة و المالیة: .1
تسهر على تقدیم مختلف الخدمات  :service ressources humainesمصلحة الموارد البشریة  .أ

همیة كبیرة في تحقیق األهداف المسطرة وتتوفر على أتسییر المورد البشري لما له من  و  االجتماعیة للعمال
  باإلضافة إلى اإلشراف على فرع الحضیرة و األمن الداخلي،ثالث مكاتب 

 التالیة: مخصص لرئیس المصلحة والذي یشرف على المهام :المكتب األول  
 ؛التسییر الحسن إلدارة العمال 
 ؛المصلحة مسئولقوبة التي یقدمها یدرس مع المدیر ملفات الع 
 ؛علیها إضافة إلى أعمال أخرىادق ویص، الوثائق التي تستخدمها المصلحة یراجع مختلف 
 الشؤون االجتماعیة والذي یعتبر كوسیط اجتماعي بین فرع األجور و  بمسئولخاص  :المكتب الثاني

ختلف مین العامل من مأث یهتم بكل اإلجراءات التي تخص تالعمال وصندوق الضمان االجتماعي حی
كما یقوم بعملیة معالجة . العائلیة و التعویضاتخص بالمنح ی إضافة إلى ما، األخطار التي قد یتعرض لها

  .األجور الشهریة لكل عمال الوحدة
 بالدراسات تسییر الموارد البشریةخاص بالمكلف  :المكتب الثالث:  
 ؛التسییر الحسن إلدارة العمال 
 ؛العطل المرضیة، والعطل السنویة 
 ؛)فیمن حیث التصن الدوائرو المصالح،تقسیمهم حسب ، ل( العددتقاریر شهریة عن حركة العما إعداد 
 ؛إعداد شهادات العمل 
 محضر  یلي ( تحریر عقود العمل، یق مع رئیس المصلحة و القیام بماإعداد عروض العمل بالتنس

 ؛توجیه العمال الجدد،........) التنصیب،
 جهاز كشف  فيث تتوفر المؤسسة على نظام حدیث یتمثل یاالنصراف حو  إعداد التقریر الشهري للحضور

 ؛و من خالله یتم التعرف على الغیابات و حساب التأخر لكل عامل. نصرافاالالحضور و 
 ؛سجل العطل السنویةتخدمین و مختلف السجالت الرسمیة كسجل المس ینیتح 
 ؛ضمان وصول مختلف التعلیمات إلى كافة العمال 

                                                             
  .10:30ساعة على ال 2017أفریل  12الموارد البشریة، یوم مقابلة مع السید لطرش یوسف رئیس قسم  1
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 ؛تحریر العقوبات 
 ؛أمر بمهة باإلضافة إلى أعمال أخرى 
  من العمال ومراقبة مدى أیط العمل ونظافته والمحافظة على یسهر على حمایة مح الداخلي:فرع األمن

  ؛احترامهم لنظام العمل في الوحدة وكذا مراقبة وتوجیه كل من یدخل إلى الوحدة (الزوار أو الزبائن)
 عمال الوحدة في مهمات  ات التي تستعمل في نقل المنتوج و تتوفر على السیارات والشاحنو  :الحضیرة

  ؛إلى الرافعات الشوكیة باإلضافة، خارج المؤسسة 
األسس التي حاسبة علم یشمل مجموعة المبادئ و الم :service comptabilitéمصلحة المحاسبة  ب.

تستعمل لتحلیل وضبط العملیات المادیة وهي وسیلة لمعرفة نتیجة أعمال المؤسسة اعتمادا على مستندات 
صالح. لهذه التي تدور بین المجیل مختلف العملیات، ومراقبتها و حیث أن هذه األخیرة تقوم بتسمبررة لها 

  :1المصلحة عدة وظائف هي
  ؛مدینیها، وتحدید وضعها الماليو تمكن المؤسسة من معرفة دائنیها 
 ؛ي معرفة وتحدید الرسوم والضرائبالمساهمة ف 
 في: لحة تسجل كل العملیات الخاصة بالوحدة المتمثلةتعتبر قاعدة للتحلیل المالي إضافة إلى أن المص 
 ؛المشتریات ما بین الوحدات  
 ؛ریات الداخلیة والخارجیة للوحدةالمشت  
 ؛لمخزون ومختلف العملیات الحسابیةمراقبة ا 
  الصندوق مثل التعامل مع البنوك وBDL   بفرجیوة وCPA بمیلة. 
ف على الوضع المالي المصلحة تعمل تحت مكلف یشر هذه : service financesالمصلحة المالیة  .ج

اتصال دائم مع مصلحة  علىأنه یستلم أموال كل المبیعات التي تتم داخل الوحدة، كما أللوحدة، حیث 
  .بمیلة CPAبفرجیوة و   BDLالصندوق مثل المحاسبة والتعامل مع البنوك و 

تشرف الدائرة على التسییر الحسن لجمیع ورشات  :département de productionدائرة اإلنتاج .2
الحسن لوسائل اإلنتاج و طاقات العمل قصد الوصول رار من أجل االستغالل العقالني و الوحدة وتعمل باستم

  تتكون هذه الدائرة من:لى أقصى حد ممكن من اإلنتاجیة، و إ
  ؛أ مصلحة التوجیهات

  :و تتوفر على الورشات التالیة: اإلنتاجب مصلحة 
                                                             

  .14:00على الساعة  2017أفریل  12رئیس قسم المحاسبة، یوم  مقابلة مع السید بوملیط سلیم 1
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 :ویتم فیها إحضار الحدید في شكله الخام، أي لفائف وصفائح وتقطیعها حسب  ورشة تصنیع الصفائح
  القیاسات واألحجام المطلوبة.

 یتم في هذه الورشة بعد توجیه األحجام المطلوبة والقیاسات، حیث یتم إدخالها في القوالب  :ورشة التصنیع
حداثلزوائد األساسیة للشكل المطلوب، وكذلك نزع ا   .الثقوب بآالت خاصة وإ

 :وبها قسمین هما: ورشة الدهن و الطالء  
 ؛قسم التنظیف والصقل 
 قسم الطالء والدهن. 
 في هذه الورشة یأخذ المنتوج شكله النهائي بعد المراقبة التامة، وباإلضافة، یمكن القول  :ورشة التركیب
% من العناصر التي تدخل في تركیب المدافئ المنزلیة تصنع محلیا، إضافة إلى القطع األساسیة 80أن 

والیة  التي تدخل في تركیب اآلالت المطبخیة والتي یتم تركیبها في وحدات مختلفة " سي مصطفى "
 ، یتم شراؤها من الخارج.% فهي المادة األولیة20رداس أما بوم
رة حول كل ماله تعمل هذه الدائرة تحت توجیه رئیس الدائرة، یتمحور عمل الدائالدائرة التقنیة التجاریة: .3

  التخزین، البیع.عالقة بالتموین، 
  :تتكون من عدة مخازن مصلحة تسییر المخزون: -أ
  ؛األولیةمخزن المواد 
 ؛مخزن عتاد الحظیرة 
 ؛مخزن التجهیزات أو المعدات 
 ؛مخزن قطع الغیار 
 ؛مخزن المواد الكیمیائیة 
 المتنوعة وتحریر السندات......الخ.  
  تقوم بالمهام التالیة: :service Achatمصلحة المشتریات  .ب
  ؛برنامج االحتیاطات وتراقب السوقتدرس 
 ؛الكمیة، والنوعیة، األسعارن قصد دراسة و االتصال مع المورد 
 .تحدید وتعیین المواد المراد شراؤها 
لهذه المصلحة أهمیة كبیرة في تطویر اإلنتاج و  :service de commercialالمصلحة التجاریة  .جـ

  باإلضافة إلى تسویقه و تتوفر على ثالث فروع: تحسین جودته وازدهار المؤسسة.



جودة المعلومة المالیة في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة رفعدور المدقق الخارجي قي       الفصل الثالث               
 

~ 94 ~ 
 

 ؛فرع المبیعات  
  ؛النهائيمخزون المنتوج  
 فرع خدمات ما بعد البیع.  
  تعمل على:دائرة  الصیانة: .4
 ؛الصیانة الوقائیة للعتادأ. 
 ؛المعاینة بانتظام واستمرارب.
 ؛التبدیل المنتظم للقطعج. 
 .ي یحدث به خلل وباإلمكان تصلیحهأشغال التصلیح بالنسبة للعتاد الذد.

  و تتوفر على ثالث فروع:
 ؛مصلحة التوجیهات  
  ؛الصیانةورشة  
  معالجة السطوحورشة الصناعة و الدهن و.    
  :و تقوم بالمهام التالیة تابعة هذه المصلحة إلى الدائرة التقنیة :مراقبة النوعیة.5
  ؛المشاركة في التنمیة االقتصادیةأ.

 ؛مراقبة المنتوجات التامة تقنیاب.
 .دقیقةمراقبة المنتوجات وتحلیل النتائج، واإلعالن عن أي عطب موجود وذلك باختیارات ج.

  عوامل إنتاجها جیوة، أهدافها، و المطلب الرابع: أهمیة وحدة فر 
  :1وحدة فرجیوة، باإلضافة إلى أهدافها وعوامل إنتاجها كما یليسنتطرق إلى أهمیة 

  :أهمیة وحدة فرجیوةأوال: 
المكیفات الهوائیة وسخانات الماء على مستوى والیة المدافئ المنزلیة و تنفرد وحدة فرجیوة بصناعة 

میلة، وتلعب دورا اجتماعیا یتجلى من خالل مساهمتها في امتصاص البطالة، وذلك بفتح مناصب شغل 
إضافة إلى هذا تسهر الوحدة باستمرار على تحسین الظروف  أكبر عدد ممكن شباب المنطقة جدیدة الستعاب

ودیة اإلنتاج والفعالیة انب االجتماعي من شأنه تحسین مرداالجتماعیة للعمال یقینا منها بأن تحسین الج
  االقتصادیة وفي هذا المجال قامت الوحدة بالعدید من األنشطة نذكر منها:

 ؛ظیم رحالت ترفیهیة ألبناء العمالتن .1
                                                             

  .10:00أفریل على الساعة  18، یوم مقابلة مع السید مرمون عمر، رئیس قسم المشتریات 1
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 ؛ع األرباح على العمال بمناسبة میالد الوحدةتوزی .2
تقدیم مساعدات خیریة لفائدة الهالل األحمر الجزائري وفئة المعوقین باإلضافة إلى المساعدات العادیة  .3

  ؛سسات الموجودة على التراب البلديللهیئات و المؤ 
 .ظیم المنافسات الریاضیة بالوحدةإحیاء المناسبات الوطنیة بتن .4

  :أهداف الوحدة في النقاط التالیةتتجسد  :أهداف الوحدة ثانیا:
إعطاء الحوافز لتنمیة الوحدات المنتجة الصغیرة والمتوسطة في میدان الصناعة على المستویین الجهوي  .1

 ؛والوطني
 ؛یة الصناعات التحویلیة والحدیدیةتطویر وتنم .2
 ؛وذلك لمواجهة المنافسة الخارجیةتحسین المنتوج  .3
 ؛وطنیة وتزویدها بالمواد المصنعةالجهویة والتغطیة السوق  .4
 ؛بدایة السنة وتسویق ما تم إنتاجهالعمل على تحقیق األهداف المسطرة في  .5
 ؛ر من خالل استعمال تقنیات جدیدةترقیة الصناعة الكهرومنزلیة في الجزائ .6
  ؛متخصصون وذوي كفاءات عالیة المساهمة في تكوین عمال .7
 .محقق من خالل المبیعاتاألعمال المحاولة تحسین رقم  .8

  :ة على عدة عوامل لإلنتاج هيفرجیو  سوناریكتتوفر وحدة  عوامل إنتاج الوحدة: ثالثا:
تتوفر الوحدة على آالت وتجهیزات عدیدة ومتنوعة في جمیع ورشاتها من التقطیع إلى  العامل المادي:  . أ

  ؛م1992یخ أول استعمالها إلى سنة التنظیف و الدهن والتركیب ویرجع تار 
المواد األولیة الهامة التي تدخل مباشرة في عملیة اإلنتاج هو أحد إن التموین بالمنتجات و  عامل التموین:  . ب

المشاكل التي تعاني منها الشركات والمؤسسات الوطنیة، فالمادة األولیة المستعملة إلنتاج جمیع أنواع المدافئ 
الخارج تقریبا من نفس المكان مثال المواد الكیماویة جزء منها من داخل الوطن والجزء اآلخر مستورد من 

  ؛% من الخارج وبالضبط من إیطالیا100تستورد 
  .عامل 234  2015بفرجیوة سنة SONARICبلغ عدد العمال الكلي لوحدة  :العامل البشري .ج

  المالیةاإلجراءات المتبعة من طرف مدقق حسابات مؤسسة سوناریك في تدقیق القوائم  المبحث الثاني:
حسابات مؤسسة سوناریك إلى إبداء رأي فني في القوائم المالیة من أجل تحقیق أهداف  یسعى مدقق

مباشرة عموما وأهداف على المدى الطویل تتمثل في تحسین أداء المؤسسة، إذ یعتبر تقریر مدقق الحسابات 
 اكتشافحل التدقیق، من خالل خدمات مختلفة للنظام اإلداري بالمؤسسة مذو أهمیة بالغة لما یقدمه من 
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عرض مختلف  وف نتطرق من خالل هذا المبحث إلىاألخطاء واقتراح الحلول الالزمة لتصحیحها، لهذا س
  المراحل التي یتبعها مدقق الحسابات عند أداء مهمته.

  المطلب األول: اإلجراءات التمهیدیة لتدقیق حسابات سوناریك
التأكد منها بغیة تحقیق األهداف التي  النقاط یعمل المدقق علىة من تمثل هذه اإلجراءات مجموع

صمیم عمل المدقق عند القیام  یسعى  إلى تحقیقها هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعتبر هذه اإلجراءات من 
  :1بمهمته، وتتمثل في

ریك یعتبر تعیینه كمدقق حسابات لمؤسسة سوناالتحقق من تعیینه كمدقق حسابات لمؤسسة سوناریك:  .1
صلة الوصل األولى بینه وبین المؤسسة، وقد تم تعیینه كمدقق حسابات للمؤسسة لمدة ثالث سنوات من 

، وقد تم اختیاره من بین عدة عروض أخرى مقدمة من 2010مجلس اإلدارة إبتداءا من سنة  اجتماعخالل 
 تواجده بالمنطقة.، نظرا للخبرة التي یملكها في هذا المجال وكذا محافظي الحساباتطرف بعض 

الحسابات مهمته العادیة والمتمثلة في لقد أوكلت لمدقق  التأكد من نطاق عملیة التدقیق المطلوبة منه: .2
تدقیق حسابات مؤسسة سوناریك للفترة التي عین لتدقیقها والتي حدد نطاقها في العقد المبرم بین مدقق 

 الحسابات ومؤسسة سوناریك.
بعد التأكد من صحة تعیینه كمدقق حسابات  عن مؤسسة سوناریك:الحصول على معلومات أولیة  .3

لمؤسسة سوناریك وكذا نطاق التدقیق المطلوب منه، تم العمل على أخد مجموعة من المعلومات والمتمثلة في 
 الوثائق اإلداریة وهي:

 نسخة من العقد التأسیسي الذي یبین إنشاء المؤسسة؛أ.
 ؛االجتماعينسخة عن الرقم الجبائي ورقم الضمان ب.
 نسخة من القانون الداخلي للمؤسسة؛ج.
 العمال؛ الجماعیة للمؤسسة والتي تبین حقوق االتفاقیةنسخة من د.
 في تلك الفترة؛ المعینینأعضاء مجلس اإلدارة .ه
 الواردة في هذا الهیكل؛الهیكل التنظیمي للمؤسسة والمهام الموكلة لكل مستوى من المستویات و.
 قائمة بأسماء األشخاص المخول لهم اإلمضاء على الصكوك..ز

قام المدقق بمقابلة رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح من أجل التعرف على المشاكل  باإلضافة إلى ذلك
  والنقائص المطروحة على مستواهم بغیة العمل على حلها.

                                                             
  .11:00على الساعة  2017أفریل  01محافظ حسابات، یوم   مقابلة مع السید رابح بوحلوف 1
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  ألنها وثائق داخلیة خاصة بالمؤسسة. لم نستطع الحصول على أیة وثیقة مالحظة:
وتمثلت في الزیارات التي قام بها عند بدایة تعیینه التعرف على الجوانب الفنیة لمؤسسة سوناریك:  .4

 :1كمدقق حسابات لمؤسسة سوناریك بغیة التعرف على
 طبیعة عمل المؤسسة؛. أ

 أجل معرفة نقاط الضعف والخلل فیها؛كیفیة سیر وتدفق المعلومات بین الدوائر والمصالح المختلفة من .ب
 طالع المبدئي على الدفاتر المحاسبیة وخاصة القانونیة منها من أجل إثبات وجودها من عدمه؛اال.ج

مع  یتالءموتجدر اإلشارة إلى أن كل هذه المعلومات تساعد المدقق في تصمیم برنامج التدقیق الذي 
  طبیعة عمل المؤسسة.

 وهذا من خالل التعرف على:فحص النظام المحاسبي المطبق في مؤسسة سوناریك:  .5
 طبیعة رقم األعمال الذي یحقق على مستوى المؤسسة؛أ.

هجة، حیث تعتمد المؤسسة قي تقییم هتالك المنتفي تقییم المخزونات وكذا طرق اال الطرق المتبعةب.
 هتالك الثابت؛وتعتمد طریقة االلوسطیة المرجحة، المخزونات عل طریقة التكلفة ا

 معرفة طبیعة النفقات التي تتحملها المؤسسة؛ج.
 كیفیة القید والترحیل وكذا دقة السجالت وكفایتها؛د.

دارة الضمان ه. لمعرفة كیفیة ملء التصریحات الجبائیة والشبه  االجتماعيعالقة المؤسسة بإدارة الضرائب وإ
 الجبائیة؛

 حاسبیة والمالیة الممسوكة والمعتمدة من طرف إدارة المؤسسة؛طبیعة ونوع السجالت المو.
 بتسجیل العملیات المحاسبیة والمالیة المختلفة في الدفاتر الخاصة بها. االلتزاممدى .ز
إطالع مدقق الحسابات على  اقتصرطالع على التقاریر المالیة الخاصة بالمؤسسة للسنوات السابقة: اال .6
قد ورد فیها من تحفظات بدقة، للتأكد عما إذا كانت  وتقاریر مجلس اإلدارة وفحص ماقاریر التدقیق السابقة ت

المالیة التي سوف یدقق حساباتها، الحظ مدقق الحسابات  من عدمه في السنة هذه التحفظات مازالت قائمة
 توجد أي تحفظات. بأن المؤسسة قامت بتصحیح األخطاء وال

  وجمع أدلة اإلثبات الداخلیة المعتمد من طرف مؤسسة سوناریك المطلب الثاني: تقییم نظام الرقابة
  سوف نتطرق إلى تقییم نظام الرقابة الداخلیة باإلضافة إلى جمع أدلة اإلثبات.

  أوال: تقییم نظام الرقابة الداخلیة المعتمد من طرف مؤسسة سوناریك:
باعتبار التدقیق الخارجي أداة قانونیة رقابیة خارجیة تهدف إلى تقدیم دراسة إنتقادیة لنظام الرقابة 
الداخلیة المعمول به في المؤسسة، ومن خالل محاولة التعرف على الدور الذي یلعبه محافظ الحسابات في 

                                                             
  .11:00على الساعة  2017أفریل   05محافظ حسابات، یوم  مقابلة مع السید رابح بوحلوف1
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حول تقییمه لنظام الرقابة الداخلیة طالع على تقریر محافظ الحسابات باال تقییم نظام الرقابة الداخلیة قمنا
  .1لمؤسسة سوناریك

وجدنا بأن مدقق الحسابات قد اعتمد على أسلوب التقریر الوصفي إلبراز مواطن  2014خالل سنة 
لمؤسسة سوناریك، وقد أدرج المدقق مالحظاته حسب مستویات وجودة في نظام الرقابة الداخلیة الضعف الم

ها هذه النقائص، وهذا حتى یسهل فهمها من طرف الموظفین المعنیین بها الهیكل التنظیمي الموجودة فی
  والواردة في تقریره، وقد كانت على الشكل التالي:

یمكن حصر المالحظات الواردة فیها من خالل ماتم الوقوف علیه من نقائص في دائرة اإلدارة والمالیة:  .1
 المصالح التالیة:

 تمثلت المالحظات المثبتة من طرف محافظ الحسابات في: یة: مصلحة الموارد البشر   . أ
 غیاب بعض الوثائق المطلوبة في الملف اإلداري للعامل؛ 
 عدم استخدام شكل ثابت في الوثائق التي تستخدم في حالة تعویض عامل بآخر؛ 
 الموارد البشریة من حیث المسار المهني، الكفاءة والتأطیر، السلوك  بتسییریتم تجهیز سجالت خاصة  ال

 ؛واالمتیازات
 یتم تقییم العامل وفق موقعه في الهیكل التنظیمي وكفاءته وكذلك حساسیة العمل الذي یقوم به؛ ال 
 .عدم وجود معیار محدد في حساب الساعات اإلضافیة 
 تمثلت المالحظات المثبتة في:مصلحة المحاسبة:  .2
  هتالكات المطبقة واإلصالحات المدخلة یضم أقساط اال لالستثماراتعدم توفر المؤسسة على دفتر شامل

 علیه؛
 عدم تصحیح بعض التعدیالت الواردة في تقریر السنة الماضیة؛ 
  على أنها مخزونات؛ االستثماراتتسجیل بعض 
  التسجیالت المحاسبیة مثل مصاریف التأمین والتي یتعلق جزء عدم الفصل بین السنوات المالیة في بعض

 ؛2014واآلخر بسنة  2013منها بسنة 
 عملیات إرسال الشیكات للتحصیل التتم فحي آجالها المحددة؛ 
  لم تذكر في الجرد؛ االستثماراتبعض 
  مهتلكة ولم یتم التنازل علیها؛ االستثماراتبعض 
  الجدیدة. االستثماراتحركة  ، وعدم تسجیلاالستثماراتعدم تحیین 

                                                             
  .10:30على الساعة  2017أفریل  15مقابلة مع السید مریج صالح محاسب مؤسسة سوناریك، یوم 1
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  تمثلت المالحظات في هذه المصلحة في:ج. مصلحة المالیة: 
 عدم مسك سجل خاص بالصندوق، سجل خاص بالصكوك المحررة من طرف المؤسسة؛ 
 تتم مراقبة فجائیة للصندوق. ال 

  تمثلت المالحظات المثبتة في:د. مصلحة التحصیل: 
 النقدیة الناتجة عن بیع دفاتر األعباء المعدة من طرف المؤسسة في الحساب صیالت عدم تفریغ التح

 بها لدى الصندوق واستعمالها في تغطیة مختلف المصاریف المسددة نقدا؛ واالحتفاظالبنكي 
  عدم وجود قوائم مقاربة بین هذه المصلحة ومصلحة المالیة ومصلحة المحاسبة، وهو ماینتج عنه فروق

 الحقوق المثبتة على مستوى هذه المصالح.بین مبالغ 
  : اإلطالع على أدلة اإلثبات المؤیدة للتسجیالت المحاسبیةثانیا

مدقق على تعتبر أدلة اإلثبات من أهم الوثائق التي تتعلق بالدورة المحاسبیة محل التدقیق والتي یعمل ال
خالل طلب إحضار جمیع أدلة طالع علیها، ویتم التأكد من صحتها من طرف مدقق الحسابات من اال

في إعداد میزانیة مؤسسة سوناریك أو بمعنى آخر إخضاع جمیع الوثائق التي تؤید  اإلثبات التي تم اعتمادها
  :1أي تسجیل محاسبي مهما كانت قیمته وتمثلت هذه األدلة (الوثائق) في

 )01ظر الملحق رقم (أن الفواتیر الخاصة بالمبیعات (نسخ من الفواتیر، حالة وضعیة التحصیل)؛ .1
 أو أي وثیقة إثبات أخرى خاصة بالمدفوعات أو المصاریف المتعلقة بالمؤسسة؛فواتیر ووصالت الشراء،  .2
 )02أنظر الملحق رقم(
 شهادات حصل علیها المدقق من إدارة المؤسسة؛ .3
 ) 03(أنظر الملحق رقم كشوفات التقارب البنكي؛ .4
 ستثمارات والمخزونات؛جرد اال .5
 .االجتماعيالتصریحات الجبائیة وتصریحات الضمان  .6

  : تدقیق القوائم المالیة لمؤسسة سوناریك فرجیوةالمطلب الثالث
یتم تدقیق القوائم المالیة من طرف مدقق حسابات مؤسسة سوناریك من خالل تدقیق حسابات المیزانیة 

على حدا)، ویتبع المدقق عند  (كل مجموعة على حدا) وكدا جدول حسابات النتائج  (أیضا كل مجموعة
  تدقیق القوائم المالیة المراحل التالیة:

  .31/12/2014والمتمثلة في المیزانیة وجدول حسابات النتائج المقفلین في عرض القوائم المالیة: أوال: 

                                                             
  .10:30على الساعة  2017أفریل  22سوناریك یوم مقابلة مع السید مریج  صالح محاسب مؤسسة 1
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 .31/12/2014میزانیة المؤسسة في  .1
  .31/12/2014یبین جانب األصول لمیزانیة سوناریك بتاریخ ): 01-03(رقم الجدول
اإلهتالكات والمؤونات   المبالغ اإلجمالیة  األصول

  وخسائر القیمة
  2013 صافي  2014 صافي

 049,00 157  104,00 156  476,68 953 3 580,68 109 4  تثبیتات معنویة
          تثبیتات عینیة

 945,65 865 449 945,65 865 449   945,65 865 449  أراضي
 505,09 341 539 107,99 738 510 112,99 840 272 220,98 578 783  مباني

 525,36 704 110 165,14 194 91 158,41 065 715 323,55 259 806  تثبیتات عینیة أخرى
 934,21 130 108 569,06 946 110   569,06 946 110  لیة أخرىقروض ما

 318,13 170 6 004,93 206 9   004,93 206 9  أصولضرائب مؤجلة 
  277,44 370 214 1  896,77 106 172 1  748,08 858 991  644,8 965 163 2  الجاریةاألصول غیر 

 189,46 300 483  936,80 538 590  528,73 523 3  465,53 062 594  مخزونات قید التنفید
 682,17 878 272 381,98 479 402 939,86 556 95 321,84 036 498  الزبائن

 077,63 290 27 179,94 492 48 343,83 33 523,77 525 48  المدینون اآلخرون
 520,68 356 660,88 635 1   660,88 635 1  الضرائب وماشابهها

 811,97 421 388 708,25 157 313   708,25 157 313  الخزینة
 281,91 247 172 1 867,8 303 356 1 812,42 113 99 680,27 41 455 1  الجاریة األصول

 559,35 617 386 2 764,62 410 528 2 560,50 972 1090 325,12 383 619 3  المجموع 
  ).04المصدر: مصلحة المحاسبة لمؤسسة سوناریك أنظر الملحق رقم (

  .31/12/2014): یبین جانب الخصوم لمیزانیة سوناریك بتاریخ 02-03الجدول رقم (
  2013  2014  الخصوم

      رؤوس األموال الخاصة
 967,74 304 786 1  967,74 304 786 1  رأس المال تم إصداره

  148,94 043 200 721,28 270 251  واحتیاطاتعالوات 
  572,34 067 115 715,81 417 76  نتیجة صافیة

 050,39 652 140 2  766,20 229 153 2  )1المجموع (
      الخصوم غیر الجاریة

  195,80 938 64  599,82 361 130  موردون وحسابات ملحقة
  694,83 550 118  855,06 860 129  مسبقامؤونات ومنتجات ثابتة 

  890,63 488 183  454,88 222 260  )2المجموع (
      الخصوم الجاریة

 651,63 137 20 315,99 966 37  موردون وحسابات ملحقة
 433,54 444 20 937,52 859 50  ضرائب

 533,16 894 21 290,03 132 26  دیون أخرى
 618,33 476 62 543,54 958 114  )3المجموع (

 559,35 617 386 2 764,62 410 528 2  )3+2+1المجموع العام للخصوم (
  )04المصدر: مصلحة المحاسبة لمؤسسة سوناریك أنظر الملحق رقم (
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 .31/12/2014جدول حسابات نتائج مؤسسة سوناریك في   . أ
  .31/12/2014): یبین جدول حسابات نتائج مؤسسة سوناریك بتاریخ 03-03الجدول رقم(

  2013  2014  الفصول
 576,38 244 234 1 468,12 425 261 1  المبیعات من المنتوجات

اإلنتاج المخزن أو المنتقص من 
 557,74 512 3- 112,62 205 79  المخزون

 050,00 102 475,90 502  اإلنتاج المثبت
 068,64 834 230 1 056,64 133 341 1  إنتاج السنة المالیة -1

 621,70 553 666- 817,66 242 747-  المبیعةمشتریات البضائع 
 998,87 890 52- 588,89 740 55-  الخدمات الخارجیة

 620,57 444 719- 406,55 983 802-  إستهالك السنة المالیة -2
  )2- 1(لالستغاللالقیمة المضافة  -3

538 149 650,09 511 389 448,07 
 981,53 409 332- 953,24 721 365-  أعباء المستخدمین

 450,74 002 21- 652,77 045 21-  الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة
 015,80 977 157 044,08 382 151  االستغاللإجمالي فائض  -4

 400,34 370 36 340,34 470 10  المنتجات العملیاتیة األخرى
 439,24 620 13- 389,02 066 3-  األعباء العملیاتیة األخرى

والمؤونات وخسائر مخصصات اإلهتالك 
 366,32 900 85- 036,07 809 71-  القیمة

 393,24 517 18 309,65 809 15  على خسائر القیمة والمؤونات استرجاع
 003,82 344 113 268,98 786 102  النتیجة العملیاتیة -5

 886,67 498 1 050,40 471 3  المنتوجات المالیة
 163,39 817 4- 434,37 176 3-  األعباء المالیة

 276,72 318 3- 616,03 294  النتیجة المالیة -6
 727,10 025 110 885,01 080 103  )6+5النتیجة العادیة ( -7

 472,89 128 1- 856,00 698 29-  الضرائب الواجب دفعها عن النتائج
 318,13 170 6 686,80 035 3  الضرائب المؤجلة

 748,89 220 287 1 757,03 883 370 1  مجموع نواتج النشاطات العادیة
 176,55 153 172 1- 041,22 466 294 1-  مجموع أعباء النشاطات العادیة

 572,34 067 115 715,81 417 76  النتیجة الصافیة لنشاطات العادیة -8
 572,34 067 115 715,81 417 76  . النتیجة الصافیة للسنة المالیة9

    ).05رقم( المصدر: مصلحة المحاسبة لمؤسسة سوناریك أنظر الملحق

  .تعلیقات وتحلیالت حول تدقیق حسابات المیزانیة ثانیا:
  سنحاول التطرق إلى تحلیالت وتعلیقات حسابات المیزانیة كل بند على حدا.

 وتتمثل في األصول غیر الجاریة واألصول الجاریة.جانب األصول:  .1
 في: 31/12/2014تمثلت األصول غیر الجاریة في األصول غیر الجاریة:   . أ
  :دج. 4109580.68التثبیتات المعنویة 
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 :التثبیتات المادیة 
  :دج. 449865945.65األراضي 
  :دج. 783578220.98المباني 
  :دج. 806259323.55التثبیتات المادیة األخرى 
 دج. 2043813070.86: الخام مجموع التثبیتات المادیة والمعنویة 
  :دج. 991858748.08مجموع اإلهتالكات 
  :دج. 1051954322.78مجموع التثبیتات المادیة والمعنویة الصافي 

األصول الثابتة المعنویة والمادیة طرأت علیها زیادة مقارنة ب دورة : 2014حركة التثبیتات خالل الفترة 
و تجهیزات ، ناتجة عن الحیازة عن معدات %0.14دج بقیمة خام، أي بنسبة  2 979  729. 74بـ  2013
  دج 1 001  359. 22دج من جهة، وخروج ألصول ثابتة مبلغ إجمالي  3 981 088. 96 بقیمةمختلفة 

    :2014و  2013والجدول الموالي یحدد التغیرات الحاصلة بین دورة 
 .2014و  2013بین دورة  على التثبیتات الحاصلة اإلجمالیة یبین التغیرات): 04-03الجدول رقم (

  %  التغیر  2014إجمالي الكمیة     2013إجمالي الكمیة   البیان
التثبیتات 
 587.56 114 580.68 109 4 993,12 994 3  المعنویة

 
2.86 

  - 945.65 865 449 945,65 865 449  األراضي
  - 220.98 578 783 220,98 578 783  المباني

التثبیتات 
  المادیة األخرى

803 394 181,37 806 259 323.55 2 865 142.18 

 
 
0.35 

 0.14 729.74 979 2 070.86 813 043 2 341.12 833 040 2  المجموع
  .2014من إعداد الطالبة باالعتماد على تقریر مدقق حسابات مؤسسة سوناریك لسنة  المصدر:

 702.32 114 48-ب  2013األصول الثابتة المعنویة والمادیة طرأت علیها زیادة مقارنة ب دورة 
  % والجدول التالي یوضح ذلك:3.37بقیمة صافیة، أي بنسبة 

  .2014و  2013بین دورة  التثبیتاتیبین التغیرات الصافیة الحاصلة على ): 05 -03الجدول رقم (
  %  التغیر  2014صافي الكمیة     2013صافي الكمیة   البیان

التثبیتات 
  المعنویة

157 049.00 156 104.00 945.00 -0.60 

   945.00 865 449 945.00 865 449  األراضي
 5.30- 397.10 603 28- 107.99 738 510 505.09 341 539  المباني

 17.6- 360.22 510 19- 165.14 194 91 525.36 704 110  التثبیتات األخرى
 4.37- 702.32 114 48- 322.78 954 051 1 025.10 069 100 1  المجموع

  .2014باالعتماد على تقریر مدقق حسابات مؤسسة سوناریك لسنة من إعداد الطالبة المصدر:
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  :ولقد شمل التدقیق الذي تم على حسابات األصول مایلي
 المشتریات والتنازالت الخاصة بالدورة؛ تدقیق 
 اإلجراءات التي وضعتها المؤسسة والمتعلقة بتسییر األصول الثابتة المادیة؛ تدقیق 
 قات؛و عملیات الجرد المادیة، والمعالجة المحاسبیة للفر  تدقیق 
 التأكد من التغطیة الكافیة للممتلكات من ناحیة التأمین؛ 
  هتالك مطابقة مع المبادئ المحاسبیةلمخصصات االالتأكد من التسجیل الصحیح. 

  وكانت اإلهتالكات كمایلي:
  .یبین قیمة اإلهتالكات): 06-03الجدول رقم(

  
  البیان

  اإلهتالكات
  إهتالك نهایة العام  التنازل  ممارسة النشاط  إهتالك داخلي

  التثبیتات المعنویة
  برامج 

  اإلعالم اآللي
  التثبیتات المادیة

  المباني
  المنشآت التقنیة

  التثبیتات
  المادیة األخرى

  

 
  

3837944.12  
 
244236715.89 
213942390.90 
 
478747265.11 
 
 

  
  

115532.56  
  

28603397.10 
4221621.37  

  
19155242.25  

  
  
  
  
-400472.45  

600888.77  

  
  

3853476.68  
  
  

272840112.99  
  

  991858748.08  1001361.22-   52095793.28  940764316.02  المجموع
 .2014من إعداد الطالبة باالعتماد على تقریر مدقق حسابات مؤسسة سوناریك لسنة  المصدر:

 .%48.5بالنسبة تثبیتات المادیة والمعنویة مهتلكة 
 وتمثلت في:: التثبیتات المالیة 
  :دج؛ 580000.00سلفیات للعمال 
  :دج؛ 20711513.73عالوات ممنوحة 
  :دج؛ 89655055.33حقوق وأصول أخرى 
  :دج. 9206004.93الضرائب المؤجلة أصول 
  :دج؛ 120152573.99القیمة الصافیة 

  :فیما یخص األصول الثابتة المالیة 2014و 2013الجدول أدناه یمثل التغیرات الحاصلة بین سنة 
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  .2014و 2013التغیرات الحاصلة بین سنة ): یبین 07-03الجدول رقم(
  %  التغیر  2014القیمة   2013القیمة   التثبیتات المالیة
 190 000.00 380 000.00 580 000.00 200  سلفیات للعمال

 13.32 634.85 435 2 513.73 711 20 878.88 275 18  عالوات ممنوحة
  - 055.33 655 89 055.33 655 89  حقوق وأصول أخرى

ضرائب مؤجلة 
 49.2 686.80 035 3 004.93 206 9 318.13 170 6  أصول

 5.11 321.65 851 5 573.99 152 120 252.34 301 114  المجموع
  .2014من إعداد الطالبة باالعتماد على تقریر مدقق حسابات مؤسسة سوناریك لسنة  المصدر:

ذن األصول غیر الجاریة إ ،%5.11أي بنسبة  دج 5 851  321. 65التثبیتات المالیة ارتفعت ب 
  .%3.48دج أي بنسبة  42 263 380. 67انخفضت بقیمة صافیة 

ا أشرنا في تقاریرنا السابقة المؤسسة لم تقم بأي مك: حظات الناتجة عن فحص األصول غیر جاریةالمال
  إعادة معالجة لألصول خالل التحول إلى النظام المحاسبي المالي وبالتالي:

  في المیزانیة. اقتصادیةاألصول الخاصة بالمؤسسة ال تعكس أي منافع 
 یليا كم خام بمبلغ نفعیة قیمة لدیها یكون أن یمكن تماما المهتلكة األصول تلك: 

  .): یبین قیمة األصول المهتلكة08-03الجدول رقم (                
  المبلغ اإلجمالي  الوحدة
 002.51 031 359  فرجیوة

 156.90 406 52   سي مصطفى
 117.80 459 64   األربعاء

UCTC 25 193 349.10 
 255.69 429 26  أقبو

UBL   35 203 675.79 
 557.79 722 562  المجموع

  .2014من إعداد الطالبة باالعتماد على تقریر مدقق حسابات مؤسسة سوناریك لسنة  المصدر:                
  .من قیمة األصول المهتلكة %35.45هذا المبلغ یمثل 

 (غیر المستغلة) األصول النائمة  
  :األصول النائمة تتكون من

 وحدة معسكر؛    
 .مشروع بني صاف  

، فإن التكلفة الكلیة الناتجة 2014للمؤسسة، وبالنسبة لدورة  هذه المواقع المغلقة خلقت أعباء بالنسبة
  دج، متمثلة في أجور أعوان األمن، تأمینات مقارنة بمبلغ  4 478 298. 55عن هذه المواقع بلغت 
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 .2013دج في  6 400  286
  )2011/6/28/116/02(قرار رقم  28/06/2011الذي تم في  االجتماعلكن وخالل 

قرار یفرض على المؤسسات التابعة (الداخلة في محفظة) شركة تسییر  CPEاتخذ مجلس مساهمات الدولة 
  سابقا على تحویل هذه األصول الفائضة إلى أمالك الدولة. INDELECالمساهمات 

لى هذا الیوم تم تحویل موقعین بالقیمة المحاسبیة الصافیة، أولهما موقع عزایزیة خالل دورة  یمة بق 2012وإ
  بقیمة محاسبیة صافیة تبلغ  2013دج، وموقع دیراح في  52 932  419. 90محاسبیة صافیة: 

  دج. 36 722  635. 43
 في: 2014/ 12/ 31في المعروضة تمثلت األصول الجاریة  األصول الجاریة:  . ب
  :دج؛ 594062465.53المخزونات الجاریة 
  :دج ؛ 498036321.84الزبائن والحسابات الملحقة 
  :دج ؛ 48525523.77المدینون اآلخرون 
  :دج ؛ 1635660.88الضرائب 
  :دج . 313157708.25الخزینة 
 ؛دج 1455417680.27ألصول الجاریة: اإلجمالي ل مجموعال 
  :دج؛ 99113812.42مجموع المؤونات 
  :دج. 1356303867.85المجموع الصافي لألصول الجاریة 
 :2014و 2013ل التالي یبین التطورات بین عام  الجدو المخزونات:  .1
  .2014و 2013): یبین تطور المخزونات بین 09-03ل رقم(جدوال

 %  التغیر  2014  2013  البیان
 43.78- 900.15 661 5- 799.28 271 7 699.43 933 12  مخزون السلع
 3.60 770.56 445 9 196.49 064 272 425.93 618 262  األولیةمخزون المواد 
 16.67 628.12 481 3 182.55 371 24 554.43 889 20  تخزینات أخرى

 1343.68 578.53 155 22 451.00 804 23 872.47 648 1  مخزونات خارجیة
 65.98 238.76 785 2 404.54 006 7 165.78 221 4  منتجات قید التصنیع
 40.33 456.12 589 74 431.67 544 259 975.55 954 184  منتجات تامة الصنع

 21.91 771.94 795 106 465.53 062 594 693.59 266 487  المجموع
  .2014من إعداد الطالبة باالعتماد على تقریر مدقق حسابات مؤسسة سوناریك لسنة  المصدر:

دج، أي بنسبة خام  106 795  771. 94ب  2013زادت قیمة األصول بصفة عامة مقارنة بدورة 
21.92%.  
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دج في  3 966  504. 13دج مقابل  3 523 528. 73النخفاض القیمة هي المؤونات المشكلة 
دج أي بنسبة  442 975. 40من المخزونات، كما نالحظ انخفاض بقیمة  %0.59، حیث تمثل 2013
11.16%.  

  شمل التدقیق الذي تم على حساب المخزونات مایلي:ولقد 
 مراقبة الوجود المادي للمخزونات؛  .أ 
 الجرد المادي في نهایة السنة تمت على أساس المعاییر المقبولة قبوال عاما؛التأكد من أن عملیة   .ب 
إعادة حساب األرصدة المادیة والمحاسبیة للمخزونات، من أجل تحدید الفروقات المحتملة، ومراقبة   .ج 

 المعالجة المحاسبیة لها.
 الزبائن والحسابات الملحقة:  .2
  دج 395 351 138. 00: الزبائن  .أ 
  دج 5 502 420. 49: المدفوعة غیر األرصدة  .ب 
  دج 12 424 240. 00: المحفظة أثر  .ج 
  دج 84 758 523. 35: فیهم المشكوك الزبائن  .د 
  دج 498 036 321. 84: الخام المبلغ  .ه 
  دج 402 479 98.381: الصافي الرصید  .و 

  .2014-2013التطور للحقوق بین  ): یبین10-03الجدول رقم(
 % التغیر 2014 2013 البیان

 49.60 534.13 078 131 138.00 351 395 603.87 272 264 الزبائن
شیكات غیر 

  مدفوعة
1 212 459.51 5 502 420.49 4 289 960.98 353.82 

 - - 240.00 424 12 240.00 424 12  أثر المحفظة
الزبائن المشكوك 

  فیهم
85 129 017.35 84 758 523.35 -370 494.00 -0.44 

 37.19 001.11 998 134 321.84 036 498 320.73 038 363 المجموع

  .2014من إعداد الطالبة باالعتماد على تقریر مدقق حسابات مؤسسة سوناریك لسنة  المصدر:
دج یمثل المؤونات المشكلة على الحقوق المحتمل عدم تحقیقها  95 556  939. 86الفرق الناتج ب 

  من مجموع الحقوق. %19.18أي بنسبة 
، بالنظر إلى عمر الزبائن تبدو لنا أنها غیر كافیةالمؤونات المشكلة لتدهور قیمة الحقوق على مالحظة: 

  هذه الحقوق كما یبینه الجدول التالي:
  



جودة المعلومة المالیة في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة رفعدور المدقق الخارجي قي       الفصل الثالث               
 

~ 107 ~ 
 

  .): یبین المؤونات على الزبائن11-03الجدول رقم(
  المجموع  سنوات 5أكثر من   سنوات 5بین عام و  أقل من عام  وظیفة المواضع

SIEGE    123 244 870.53 3 713 055.57 54 428 437.53 54 428 437.53 
UCTC 52 297 788.86 175 581.90 1 348 027.58 128 305 953.68 
FERDJIOUA      65 834 622.96 6 885 427.62 25 414 597.99 77 887 968.75 
SIDI-
AKKACHA      52 205 450.17   18 681 268.34 91 401 318.92 
SI-
MUSTAPHA      77 776 358.83    3 313 597.26 8 921 459.43 61 126 909.60 
AKBOU      272 000.00    3 493 318.86 84 583 274.95 
L-N-I          199700,00      272 000.00 

 321.84 036 498 109.73 287 112 662.35 087 14   549.76 661 371    المجموع
  23.00 3.00 75.00  المعدل

  .2014من إعداد الطالبة باالعتماد على تقریر مدقق حسابات مؤسسة سوناریك لسنة المصدر: 

  .%37.19دج أي بنسبة  134  998 001. 11حقوق الزبائن ارتفعت ب 
  دج مقابل 48 525 523. 77 مبلغ 31/12/2014في  :المدینون اآلخرون .3
أي بنسبة  دج 21 202 102. 31حیث یمكن تسجیل ارتفاع ب  2013في  دج 27 323 421. 46 

77.60%.  
دج في  356 520. 68 دج مقابل: 1 635  660. 88بقیمة  31/12/2014معبر عنها في الضرائب:  .4

  .%358.78دج أي بنسبة  1 279 140. 20رتفاعا ب ا، حیث سجلت 2013
  .2014و  2013بین العام ): یبین التغیر في قیمة الضرائب 12-03الجدول رقم(

  %  التغیر  2014  2013  البیان
الضریبة على رقم 

  األعمال
356 520.68 1 635 660.88 1 279 140.20 358.78 

 358.78 140.20 279 1 660.88 635 1 520.68 356  المجموع
  .2014من إعداد الطالبة باالعتماد على تقریر مدقق حسابات مؤسسة سوناریك لسنة  المصدر:

و الرسم على  IBSتتعلق الضرائب وما یماثلها: بالتسبیق الخاص بالضریبة على أرباح الشركات 
  اع.القابلة لالسترج TVAالقیمة المضافة 

 في دج 313 157 708. 25 إلى 2013 في دج 388 421 811. 97 من انتقلت الخزینة :الخزینة .5
  .%19.38 نسبة یمثل ما دج، 75 264 103. 72 ب انخفاضا سجلت أي ،2014

  2014 في دج 313 157 708. 25 إلى 2013 في دج 388 421 811. 97 من انتقلت الخزینة
  .%19.38 نسبة مایمثل دج، 75 264 103. 72 ب انخفاضا سجلت أي
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  31/12/2014 في مؤرخة PV صندوق بسندات موثق الوحدات مستوى على الصندوق رصید
 مقابل 2014 في والدائن المدین في دج ملیون 384 أكثرمن الصندوق رصید في حركة دائما نالحظ
  .السائلة باألموال التعامل ناحیة من كبیرة أهمیة ذات المبالغ هذه أن ونرى ،2013 في دج ملیون 331

  .إعدادها تم قد البنكي بالتقارب الخاصة القوائم
 إلى 2013 في جد 1 172 247 281. 91 ب صافیة قیمة من انتقلت الجاریة األصول

  %15.70 بنسبة مایمثل دج 184 056 585. 94 بقیمة بارتفاع أي 2014 في دج 1356303867.85
 ،%5.94 بنسبة أي دج 141 793 205. 27 ب صافیة بقیمة ارتفع لألصول اإلجمالي المجوع

 في دج 2 528 410 764. 62 إلى 2013 فيدج  2 386 617 559. 35 قیمة من انتقلت حیث
2014.  

  المالحظات الناتجة عن فحص األصول الجاریة:
 توجد أي تحفظات حول حساب المخزونات؛ ال المخزونات: .1
ة  المؤونات المشكلة لتدهور قیمة الحقوق على الزبائن تبدو لنا أنها غیر كافیالزبائن والحسابات الملحقة:  .2

  بالنظر إلى عمر هذه الحقوق؛
 حساب المدینون اآلخرون؛ توجد أي تحفظات حول الالمدینون اآلخرون:  .3
 توجد أي تحفظات حول حساب الضرائب؛ الالضرائب:  .4
  یوجد هناك تعامل كبیر للمؤسسة باألموال السائلة؛الخزینة:  .5
 تتمثل في:: جانب الخصوم .2
دج والجدول  2153229766.20األموال الخاصة رصید یقدر ب  أظهرت: األموال الخاصةرؤوس   . أ

 التالي یبین ذلك بالتفصیل:
  .2014والعام  2013في األموال الخاصة بین العام  ): یبین التطور13-03(الجدول رقم

  %  التغیر  2014  2013  البیان
 - - 967.74 304 786 1 304967,74 786 1  رأس المال
 االحتیاطات

 25.61 572.34 227 51 721.28 270 251 148,94 043 200  المجمعة
  - 361.37 236 39 361,37 236 39  فارق التقییم

النتیجة 
 33.59- 856.53 649 38- 715.81 417 76 572,34 067 115  الصافیة

 0.59 715.81 577 12 766.20 229 153 2 050.39 652 140 2  المجموع
  .2014من إعداد الطالبة باالعتماد على تقریر مدقق حسابات مؤسسة سوناریك لسنة  المصدر:
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 دج 2 153  229 766. 20إلى  دج 2 140 652  050. 39من  انتقلت رؤوس األموال الخاصة
  .2014و 2013نتیجة  إدماجوالناتج عن  %0.59دج ما یمثل بنسبة  12 577 715. 81أي بارتفاع 

 دج 260 222  454.88بمبلغ  2014 /31/12الخصوم غیر الجاریة في  الجاریة: الخصوم غیر   . ب
 %41.82 بنسبة أيدج  76733564.25 ب ارتفعت حیث ،2013 في دج 183 488 89.  62  مقابل

 وتشمل:
 والتي تتكون بدورها من  دج 130  361 599. 82ب : القروض والدیون المالیة 
 الخارجي البنك من آخر قرض  SOFINANCE  اتجاه المتبقى الرصید دج 10 061 599. 82 

  دج. 300 000. 00 ب ، وودیعةدج 120000000.00برصید   BEA الجزائري
  :دج تعلقت بتقاعد الموظفین حیث سجلت زیادة  129860855.06قیمتها المؤونات واإلیرادات المؤجلة
 .2013دج مقارنة ب  11310160.23ب 

  :2014، 2013یوضح التطورات الخاصة ب والجدول التالي 
  .2014، 2013بین التطورات الخاصة ب ): ی14-03الجدول رقم (

  %  التغیر  2014  2013  البیان
القروض والدیون 

 100.74 404.02 423 65 599.82 361 130 195,80 938 64  المالیة
المؤونات واإلیرادات 

 9.54 160.23 310 11 855.06 860 129 694,83 550 118  المقیدة سلفا
 41.82 564.25 733 76 454.88 222 260 890.63 488 183  المجموع
  .2014تقریر مدقق حسابات مؤسسة سوناریك لسنة من إعداد الطالبة باالعتماد على  المصدر:

  .معدل التحیین المستعمل غیر مؤكد من قبل المؤسسات المالیة المختصة مالحظة:
  دج مقابل 114 958  543. 54هي  31/12/2014الجاریة في  قیمة الخصومالخصوم الجاریة:  ج.
  .%84أي بنسبة دج  52 481 925. 21، حیث ارتفعت ب 2013دج في  62 476 618. 33 

  .2013): یبین التغیر في الخصوم الجاریة مقارنة بالعام 15-03الجدول رقم (
  %  التغیر  2014  2013  البیان

الموردون والحسابات 
  الملحقة

20 137 651.63 37 966 315.99 17 828 664.36 88.53 

 148.77 503.98 415 30 937.52 859 50 433.54 444 20  الضرائب
 19.36 756.87 237 4 290.03 132 26 533.16 894 21  األخرىالدیون 
 84.00 925.21 481 52 543.54 958 114 618.33 476 62  المجموع
  .2014من إعداد الطالبة باالعتماد على تقریر مدقق حسابات مؤسسة سوناریك لسنة  المصدر:

  ، باإلنتقال من قیمة %5.94دج أي بنسبة  141  793 205. 27إذن مجموع الخصوم ارتفع ب 
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  دج. 2 528  410 764. 62دج إلى  2 386  617  559. 35
  تعلیقات وتحلیالت حول تدقیق جدول حسابات النتائج ثالثا:

، حیث ظهرت في محاسبة المؤسسة ع فیها كل األعباء الخاصة بالمؤسسةالمجموعة السادسة تجم
  وصلت إلى قیمة  2013، في حین في 2014دج في  1 294  466 041. 22بقیمة 

  یتكون هذا الصنف من:  . و%10.43دج، أي بارتفاع  1 172  153  176. 55
 ): یبین تفصیل األعباء.16- 03جدول رقم(لا               

 817.66 242 747  المشتریات المستهلكة
 588.89 740 55  الخدمات الخارجیة واإلستهالكات األخرى

 953.24 721 365  العمالمصاریف 
  الضرائب والرسوم والتسدیدات المماثلة

21 045 652.77 
 389.02 066 3  مصاریف عملیاتیة أخرى

 036.07 809 71  مخصصات اإلهتالك والمؤونات وخسارة القیمة
 434.37 176 3  األعباء المالیة

 856.00 698 29  الضریبة على النتیجة اإلجمالیة
 686.80 035 3-  (تغییر)ضرائب مؤجلة 

 .2014من إعداد الطالبة باالعتماد على تقریر مدقق حسابات مؤسسة سوناریك لسنة  المصدر:              

المجموعة السابعة تضم كل اإلیرادات (النواتج) الخاصة بالمؤسسة والتي ظهرت في المحاسبة بقیمة 
، أي بارتفاع 2013دج في  1 287 220  748. 89مقابل  2014دج في  1 370 883  757. 03

  هذه المجموعة تتكون من العناصر التالیة: 6.50%
 ): یبین تفصیل النواتج.17-03الجدول رقم(        

 468.12 425 261 1  المبیعات واإلیرادات الملحقة
 112.62 205 79  التغیر في المنتجات التامة والنصف مصنعة

 475.90 502  اإلنتاج المثبت
 340.34 470 10  نواتج عملیاتیة أخرى

 309.65 809 15  اإلسترجاعات من خسارة القیمة والمؤونات
 050.40 471 3  المنتوجات المالیة

  .2014من إعداد الطالبة باالعتماد على تقریر مدقق حسابات مؤسسة سوناریك لسنة  المصدر:              

  : دج مقابل ربح بـ 76 417  715. 81ربح ب هي  2014النتیجة الصافیة للسنة المالیة 
التغیر ناتج عن معدل هذا  ،%33.59، أي انخفضت األرباح بنسبة 2013دج في  115 067  572. 34

ومن تغطیة الخسائر السابقة لدورة  2014والمطبق بدایة من  %23الضریبة على أرباح الشركات الجدید 
2013. 
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  سوناریك فرجیوة. تقریر تدقیق حسابات :المطلب الرابع
یعتبر تقریر مدقق الحسابات الحصیلة التي تتضمن كافة المعلومات والمالحظات التي توصل إلیها 

  المدقق عند قیامه بمهمته.
  أوال: مقدمة التقریر.

یستهل مدقق الحسابات تقریره عادة بمقدمة ( تبرز موضوع التقریر، كلمة شكر وعرض لمحتوى 
  )06(أنظر الملحق رقم  التالي: التقریر)، تكون على النحو

  سیدي الرئیس
  رئیس الجمعیة العامة لمؤسسة سوناریك

  سیدي.
أن أقدم لكم تقریري هذا حول حالة وحدة طبقا لمهمة تدقیق الحسابات التي كلفت بها، یشرفني 

  .31/12/2014سوناریك في السنة المنتهیة في 
یسعني إال أن  معلومة تضمنها هذا التقریر، والونبقى دائما تحت تصرفكم عن أي استفسار على أیة 

اإلدارة العلیا والموظفین في اإلدارة المالیة والمحاسبیة للمؤسسة على روح التعاون  ىأتقدم بالشكر والتقدیر إل
  الذي أبدوه خالل تأدیتي مهمتي.

  مني السادة المساهمین فائق تحیاتنا. اوفي األخیر تقبلو 
  مدقق الحسابات

  المصادقة على الحسابات.ثانیا: 
  سیدي الرئیس

  رئیس الجمعیة العامة لمؤسسة سوناریك
  التقریر العام لمحافظ الحسابات

  2014دیسمبیر  31الدورة المغلقة في 
  السیدات والسادة المساهمون

بعد تنفیذنا للمهم الموكلة إلینا من طرف جمعیتكم العامة، نقدم لكم تقریرنا المتعلق بالدورة المغلقة في 
  )07(أنظر الملحق رقم حول:  31/12/2014
 الدینار الجزائري، كما هي معروضة؛مراقبة الحسابات السنویة للشركة ذات األسهم المعدة ب 
 علیها في القانون.علومات المنصوص المراقبات الخاصة، والم 
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  الرأي في الحسابات السنویة
لقد قمنا بمهمة التدقیق على أساس المعاییر المهنیة المقبولة قبوال عاما، هذه المعاییر تتطلب تطبیق 

  ، والتي تسمح بالحصول على ضمان أن القوائم المالیة ال تتضمن تحریفات معبرة.إجراءات
عن طریق استطالعات الرأي، األدلة الثبوتیة للمعلومات  تتطلب عملیة التدقیق الدراسة والمراقبة

المتبعة إلعداد الموجودة في الحسابات السنویة، كما تتطلب العملیة تقییم المبادئ والفروض المحاسبیة 
  ، وتقییم قواعد العرض المطبقة في المؤسسة.الحسابات السنویة

  لغرض إبداء الرأي. مقبوال اكما نقدر أن مراجعتنا تقدم أساس
( في الجانب الخاص بالتعلیق حول العناصر األساسیة للقوائم المالیة)  من خالل العناصر المبینة أدناه

حول نتیجة عملیات الدورة  ثوقة، وتقدم صورة صادقةیمكننا المصادقة على أن الحسابات السنویة منتظمة ومو 
  الشركة في نهایة هذه الدورة.المنتهیة، وكذلك الوضعیة المالیة و حقوق ملكیة 

  التقاریر الخاصة. ثالثا:
  هناك ثالثة تقاریر خاصة ألزم القانون التجاري إدراجها في تقریر مدقق الحسابات وهي كالتالي:

  النظامیة: االتفاقیاتتقریر حول  .1
  سادتي:

لدینا الشرف، مطابقة مع القانون التجاري والتنظیمات واللوائح المتعلقة بمهمة محافظي الحسابات، 
  .من القانون التجاري 628بهذه الصفة أن نبلغكم حول الحسابات المصادق علیها وفق المادة 

'' ال یجوز تحت طائلة البطالن، عقد أي اتفاقیة بین الشركة وأحد القائمین وتنص هذه المادة على:
العامة مسبقا، بعد تقدیم تقریر من بإدارتها سواء كان بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، إال بعد استئذان الجمعیة 

  مندوب الحسابات.''
لهذا الغرض، نعلمكم أنه لم تكن هناك أي اتفاقیة على حسب معلوماتنا ومعرفتنا، تربط بین اإلداریین 

  .2014والمؤسسة خالل دورة 
  یمثل النتائج المحققة من طرف المؤسسة للخمس سنوات األخیرة:تقریر حول نتائج المؤسسة:  .2

  ): یبین نتائج السنوات الخمس األخیرة للمؤسسة.18-03الجدول رقم(
  المبلغ  طبیعة النتیجة  النشاط
 825.35 317 4  ربح  2009
 122.99 501 55  عجز  2010
 944.02 032 53  عجز  2011
 921.97 071 37  ربح  2012
 572,34 067 115  ربح  2013

  .2014مدقق حسابات مؤسسة سوناریك لسنة من إعداد الطالبة باالعتماد على تقریر  المصدر:
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من القانون التجاري، أشهد أن المبلغ الخام  680تطبیقا للمادة تقریرحول أحسن األجور في المؤسسة:  .3
 یخص األشخاص المذكورین أدناه. 2014اإلجمالي األعلى مخول إلى أحسن األجور لسنة 

 ): یبین أحسن األجور في المؤسسة.19-03الجدول رقم(
  األجر اإلجمالي  المنح والعالوات  األجر القاعدي  الوظیفة  واللقب االسم

 279,19 126 3 279,19 158 2 000,00 968  مدیریة العامةلرئیس ا  شكدید جمال
 186,42 554 2 786,42 779 1 400,00 774  مدیر المالیة والمحاسبة  فوضیل الطاهر

 581.30 233 2 669.48 045 2 911.82 187  مدیر وحدة سیدي عكاشة  میزو محمد العید
  مدیر أنظمة اإلستغالل  الحاج علي

220 509,09 1 583 417,45 
1 803 926,54 
 

 710,21 486 1 910,21 329 1 800,00 156  مدیر المركز التجاري  بالكبیر محمد رشید
 150,96 422 1 000,96 821 150,00 601  مدیر وحدة فرجیوة  بوطغان بوجمعة

 593,57 254 1 643,57 744 950,00 509  مدیر وحدة قسنطینة  عیسى محمود الباي
 554,27 152 1 554,27 448 000,00 704  مدیر مركز التطویر  حداد بالقاسم

 
 143,76 124 1 793,76 707 350,00 416  رئیس دائرة الصیانة  خشاشة فوضیل

 
  إطار عام  كبیشط حسین

505 803,18 564 894,74 1 070 697,92 

  
  المجموع العام

  
5.044.874,09 12.183.950,05 

 
17.228.824,14 
 

  .2014سوناریك لسنة مؤسسة تقریر مدقق حسابات  من إعداد الطالبة باالعتماد على المصدر:

لمبحث الثالث: التأكد من مدى توفر اإلجراءات المحققة للخصائص النوعیة للمعلومات المالیة لمؤسسة ا
  سوناریك

سیتم التعرف من خالل هذا المبحث على مدى قدرة مؤسسة سوناریك على تقدیم معلومات مالیة عالیة 
المحققة  والضوابطالجودة حیث یقوم محافظ الحسابات على التأكد من مدى توفر مختلف اإلجراءات 

القوائم المالیة للمركز جودتها للتأكد من مدى تمثیل رفع  بهدفللخصائص النوعیة للمعلومات المالیة وهذا 
  المالي الحقیقي للمؤسسة.

  المطلب األول: التأكد من مدى توفر اإلجراءات المحققة لخاصیة القابلیة للفهم
ترتبط تقتضي هذه الخاصیة أن تكون المعلومات المالیة المتوفرة قابلة للفهم المباشر من مستخدمیها، و 

  قوائم المالیة، وكذا توفیر معلومات مكملة من أجل تفسیر هذه الخاصیة بصفة أساسیة بطرق عرض وتقدیم ال
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  :1البنود الواردة في هذه القوائم وتتمثل هذه اإلجراءات في
یقوم محافظ الحسابات بعد اإللتزام بشكل القوائم المالیة المنصوص علیه في النظام المحاسبي المالي:  .1
التي یقترحها النظام  النماذجتأكد من مدى تطابقها مع القوائم المالیة لمؤسسة سوناریك الطالعه على ا

المحاسبي المالي، حیث نجد في المیزانیة كل المجامیع المطلوبة في جانبي األصول والخصوم وترتیبها بشكل 
 ).04(أنظر الملحق رقم  صحیح؛

حافظ الحسابات یتأكد م بمحتوى القوائم المالیة المنصوص علیها في النظام المحاسبي المالي: لتزاماإل  .2
 بأن جمیع العناصر التي نص علیها النظام المحاسبي المالي موجودة في القوائم المالیة للمؤسسة؛

یتأكد  :ضمن اإلیضاحات المتممة لها توضیح المبادئ المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة .3
كما یتأكد إذا كان ، محافظ الحسابات بأن مؤسسة سوناریك تعد قوائمها المالیة وفق النظام المحاسبي المالي

وفیر معلومات وم المؤسسة بمعالجته بما یسمح بتهناك حدث غیر معالج في النظام المحاسبي المالي كیف تق
 سسة وأدائها؛موثوقة  تعطي صورة عادلة عن الوضعیة المالیة للمؤ مالئمة و 
 لم یجد مدقق الحسابات أي حدث غیر معالج في النظام المحاسبي المالي في مؤسسة سوناریك. مالحظة:

في تقییم البنود الظاهرة في القوائم  من طرف مؤسسة سوناریك توضیح السیاسات المحاسبیة المتبعة .4
یتأكد محافظ الحسابات بأن ملحق القوائم المالیة لمؤسسة سوناریك یتضمن جزء مخصص لعرض  المالیة:

 السیاسات المحاسبیة التي اتبعتها في إعداد قوائمها المالیة، وأنها تتبع السیاسات التالیة:
 تقییم التثبیتات المادیة بتكلفة الحصول علیها؛  . أ

 هتالك الخطي (الثابت)؛طریقة االتم تبني   . ب
مخرجات فتقیم باالعتماد على تقییم البضاعة والمواد األولیة عند دخولها للمؤسسة بتكلفة حیازتها، وأما الج. 
 فة الوسطیة المرجحة؛التكل
 )05(أنظر الملحق رقم  یعد جدول حسابات النتائج حسب طبیعة المصاریف؛د. 
 )08(أنظر الملحق رقم  یعد جدول التدفقات النقدیة وفق الطریقة المباشرة.ه. 

 ال مدقق الحسابات أن المؤسسة تتبع السیاسات السابقة الذكر إال أن  ملحق القوائم المالیة الحظمالحظة: 
  تبني المؤسسة لتلك السیاسات.یوضح 

                                                             
  .11:00، على الساعة 2017أفریل  19مقابلة مع السید رابح بوحلوف محافظ حسابات یوم 1
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خالل قیام محافظ الحسابات بتدقیق القوائم اإلفصاح عن كیفیة الوصول إلى األرقام التي تم دمجها:  .5
عن كیفیة حساب بعض البنود  إیضاحاتالمالیة لمؤسسة سوناریك لم یالحظ المدقق أن المؤسسة تقوم بأي 

 ؛واالحتیاطاتالصعبة، مثل الضرائب المؤجلة، 
  التأكد من مدى توفر اإلجراءات المحققة لخاصیة المالئمة المطلب الثاني:

المعلومات مالئمة یجب أن تعد في التواریخ المحددة لها دون تأخیر، وأن تساعد على حتى تكون 
یعني توفرها على خاصیة التوقیت المناسب، التنبؤ و  مركزها المالي وتدفقاتها النقدیةالتنبؤ بأداء المؤسسة و 

ؤسسة سوناریك لهذه م تحقیق حیث یقوم محافظ الحسابات بالتأكد منالقدرة على تقییم االرتدادیة للتنبؤ 
  :1الخصائص من خالل التحقق من اإلجراءات التالیة

یتأكد محافظ جاهزة فور حلول التاریخ المحدد في النصوص القانونیة:  تكون أن القوائم المالیة .1
 30أشهر من تاریخ إغالق الدورة ( 4الحسابات بأن القوائم المالیة لمؤسسة سوناریك تعد خالل أجل أقصاه 

تكون جاهزة في الوقت  تحقق مدقق الحسابات بأن القوائم المالیة لمؤسسة سوناریك كل سنة)؛أفریل من 
 منها؛ واالستفادةالمحدد وهذا ساعد مستخدمیها على اإلطالع علیها 

الحظ مدقق الحسابات بأن تقدم للمستخدمین خالل فترات محددة: مالیة دوریة إعداد وتقدیم تقاریر  .2
اریر دوریة تقدم للمستخدمین وذلك من أجل إطالعهم على نشاطات المؤسسة من فترة المؤسسة تقوم بإعداد تق

 لألخرى؛
یتحقق محافظ الحسابات بأن  معلومات حول التدفقات النقدیة الحالیة والمستقبلیة:التأكد من توفر  .3

 تقوم بتقییم معلومات حول التدفقات النقدیة الحالیة والمستقبلیة، من خالل: مؤسسة سوناریك 
جدول التدفقات النقدیة الذي یساعد مستخدمي القوائم المالیة على تقییم قدرة المؤسسة على تولید تدفقات   .أ 

 ؛)08نقدیة (أنظر الملحق رقم

 ؛لذمم والدیونعناصر ا استحقاقجدول   .ب 

 ).09للسنة الالحقة (أنظر الملحق رقم توقعات التدفقات النقدیةجدول یضم معلومات حول   .ج 

 عناصر الذمم والدیون. استحقاقتقوم بإعداد جدول  إن مدقق الحسابات توصل إلى أن المؤسسة المالحظة: 

یتأكد محافظ الحسابات معلومات حول نشاطات المؤسسة للسنة المنقضیة:  إذا كانت المؤسسة تقدم. 4
قدم معلومات حول األحداث التي مرت بها المؤسسة خالل السنة المنقضیة وذلك من سوناریك تبأن مؤسسة 

وجد  صحة تنبؤاتهم وقراراتهم السابقة، أجل تزوید مستخدمي القوائم المالیة بقاعدة تمكنهم من التأكد من مدى
                                                             

  .11:00، على الساعة 2017أفریل  30محافظ حسابات، یوم بوحلوف رابح مقابلة مع السید  1
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ما سهل علیه إعداد مدقق الحسابات بأن المؤسسة تقدم معلومات حول نشاطات المؤسسة لسنة المنقضیة م
  مقارنة بین السنة المنقضیة والسنة الحالیة؛

یقوم محافظ الحسابات عند إعداد تقریر .تقدیم معلومات مقارنة بین النتائج المتوقعة والنتائج المحققة: 5
الفعلیة واألرقام المتوقعة ألهم المجامیع المؤثرة على القرار وهذا  مؤسسة سوناریك بتقدیم مقارنة بین األرقام

  ؛تقییم توقعاتهم وقراراتهم السابقةلكي یستطیع مستعمل القوائم المالیة 
یتأكد محافظ الحسابات بأن مؤسسة سوناریك تعد قوائم مالیة تنبؤیة تساعد على : .تقدیم قوائم مالیة تنبؤیة6

، وجد مدقق الحسابات بأن المؤسسة تقدم لمؤسسة ونتیجة نشاطها خالل السنة المقبلةتقدیر الوضعیة المالیة ل
  )10، 09، 08(أنظر الملحق رقم ؛1مات تنبؤیة من خالل إطالعه علیهامعلو 

  المطلب الثالث: التأكد من مدى توفر اإلجراءات المحققة لخاصیة الموثوقیة
األخطاء، والتحیز بدرجة معقولة وأنها تمثل بصدق  تعتبر المعلومات ذات موثوقیة إذا كانت خالیة من

توفر نظام معلومات محاسبي سلیم، لذلك من من أهم شروط توفیر معلومات موثوق فیها، تزعم تمثیله  و  ما
الضروري سن إجراءات تمكن من إحكام رقابة دائمة على العمل المحاسبي في مختلف مراحل إنتاج المعلومة 

  :2ر یتأكد محافظ الحسابات من وجود اإلجراءات التالیة على مستوى مؤسسة سوناریكالمالیة وفي هذا اإلطا
یتأكد مدقق الحسابات من أن المؤسسة وجود ضوابط رقابیة على الوصول المادي لممتلكات المؤسسة:  .1

  تقوم بمراقبة الممتلكات وذلك عن طریق الجرد المادي لها؛
یتأكد محافظ الحسابات بأن التسجیل المحاسبي تحدید المستندات المثبتة لمختلف العملیات المسجلة:  .2

في مؤسسة سوناریك یخضع لإلجراءات صارمة خاصة فیما یتعلق بضرورة توفر الوثائق الثبوتیة ومطابقتها 
نوع العملیة المراد  الختالفتبعا مع القوانین المعمول بها في الجزائر، حیث تختلف الوثائق الثبوتیة المطلوبة 

 تسجیلها، حیث یتأكد محافظ الحسابات من توفر الوثائق التالیة:
بالنسبة  االستثماربالنسبة لتسجیل عملیات الشراء یجب توفر: نسخة من سند الطلب، نسخة من طلب   .أ 

من محضر  ، نسخة من الفاتورة، نسخة من سند الدخول، نسخةاالستالم، نسخة من سند لالستثمارات
 .)01(أنظر الملحق رقم ،...إلخ؛لالستثماراتة بالنسب االستالم

 )02نظر الملحق رقم(أبالنسبة لتسجیل عملیات البیع یجب توفر: فاتورة تجاریة، سند التسلیم، سند الطلبیة؛  .ب 
: دخول المشتریات للمخازن (سند الدخول، قائمة للمدخالت الخاصة بالنسبة لتسجیل حركات المخزون  .ج 

 بالشهر)، خروج المشتریات من المخازن (سند الخروج، قائمة للمخرجات الخاصة بالشهر المعني)؛
                                                             

  .10:30، على الساعة 2017ماي 06یوم  مقابلة مع السید مریج صالح محاسب بمؤسسة سوناریك، 1
  .11:00، على الساعة 2017ماي 10مقابلة مع السید بوحلوف رابح محافظ حسابات، یوم  2
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تشكل عملیة الجرد دلیال قویا على صحة هو مسجل:  هو موجود وما القیام بالمطابقة الدوریة بین ما .3
وموثوقیة المعلومات الواردة في القوائم المالیة خاصة المعلومات المتعلقة باستثمارات المؤسسة ومخزوناتها، 
وذلك من خالل المطابقة بین المبالغ الموجودة في القوائم المالیة والكمیات الموجودة فعلیا في المؤسسة، مما 

ة الفعلیة لممتلكات المؤسسة، ولذلك یتأكد محافظ الحسابات بأن مؤسسة سوناریك تطبق یسمح بتحدید القیم
 :1واستثماراتهااإلجراءات التالیة فیما یخص جرد مخزوناتها 

تتم عملیة الجرد مرتین في السنة، في منتصف السنة (الجرد الدوري) ونهایة السنة بالنسبة للمخزونات:   . أ
اء لجان فرعیة تختلف تركیبتها حسب نوع عملیة الجرد للقیام بجرد (الجرد النهائي)، حیث یتم إنش

 المخزونات؛
یتم مرة واحدة في نهایة السنة حیث یتم تقسیم العمل بناء على مراكز التكلفة أو  :لالستثماراتبالنسبة   . ب

 (تجهیزات اإلنتاج، تجهیزات مكتب)؛ االستثماراألماكن (الورشات، المخازن) أو بناء على حسابات 
تتمحور هذه اإلجراءات حول عدة هیاكل تلعب دورا حیویا في إضفاء توفیر بعض إجراءات الحوكمة:  .4

 الشفافیة على القوائم المالیة من أهمها:
القرارات اإلستراتیجیة حول مستقبل المؤسسة، وتلعب من خالل  التخاذتمثل أعلى هیئة الجمعیة العامة:   . أ

 ذلك دورا مهما في ضمان جودة المعلومات المالیة، ومن أبرز المهام المنوطة بها مایلي:
 المصادقة على البرامج العامة لألنشطة؛ 
 فحص الحسابات السنویة والمعلومات الواردة في القوائم المالیة؛ 
 تخصیص نتیجة الدورة؛ 
 عیین مدقق الحسابات؛ت 
 مالحظات مدقق الحسابات. االعتباربعین  األخذ 
تجتمع على األقل أربع مرات في السنة، تقوم بمراقبة األنشطة  للتسییروهي هیئة جماعیة مجلس اإلدارة:   . ب

على مستوى مؤسسة سوناریك وینعقد مجلس اإلدارة تحت رئاسة الرئیس المدیر العام لمؤسسة سوناریك من 
 أجل فحص والمصادقة على:

  ؛الالحقةمشاریع أنشطة المؤسسة خالل الفترة 
 المیزانیة التقدیریة؛ 
  المعدة؛القوائم المالیة 
 .التنظیم العام والقانون الداخلي للمؤسسة 

                                                             
  .13:30، على الساعة 2017ماي  09مقابلة مع السید مریج  صالح محاسب بمؤسسة سوناریك یوم  1
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لمؤسسة سوناریك مدقق داخلي یقوم بتقییم نظام الرقابة الداخلیة وجود مدقق داخلي ذو مستوى وخبرة:  .5
 لدیها ویقوم بإعداد تقاریر على كل المصالح في المؤسسة.

  القابلیة للمقارنةالتأكد من مدى توفر اإلجراءات المحققة لخاصیة  المطلب الرابع:
تتحقق خاصیة القابلیة للمقارنة، بتوفیر إن توفر المعلومات على هذه الخاصیة یجعلها أكثر أهمیة و 

  مجموعة من اإلجراءات المحققة لها والتي تتمثل في:
یتضمن كل بند من المیزانیة وجدول حسابات النتائج وجدول تدفقات الخزینة إشارة للمبلغ المقارن  أوال:
 علق به في السنة السابقة؛المت

 ثبات استعمال الطرق المحاسبیة بالنسبة لنفس المؤسسة من دورة لألخرى؛ ثانیا:
 شكل سرد وصفي أو عددي؛ بأخذیتضمن الملحق معلومات مقارنة  ثالثا:
 توحید المبادئ المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة. رابعا:

  :1محافظ الحسابات تحقق اإلجراءات التالیةبالنسبة لمؤسسة سوناریك الحظ 
من خالل إطالع محافظ الحسابات على القوائم المالیة لمؤسسة ثبات الطرق المحاسبیة من فترة لألخرى:  .1

القوائم  نماذجعلى  باالعتمادسة قد قامت بالحفاظ على نفس طرق التقییم المالیة وذلك سوناریك فإن المؤس
عداد جدول التدفقات النقدیة، ، كما اعتمدت الطریقة المباشرة الالمالیة التي یقدمها النظام المحاسبي المالي

( الملحق ) و05وجدول حسابات النتائج عن طریق تصنیف المصاریف حسب طبیعتها (أنظر الملحق رقم 
 )؛08رقم 

یتأكد مدقق الحسابات بأن القوائم المالیة للمؤسسة تعرض بطریقة توحید طریقة عرض القوائم المالیة:  .2
 نماذجعلى  باالعتمادالتزمت بطریقة واحدة لعرض القوائم المالیة وذلك موحدة، حیث الحظ أن المؤسسة 

 ؛القوائم المالیة التي یقدمها النظام المحاسبي المالي
القوائم المالیة لمؤسسة سوناریك عل خانة تحتوي  :لسنة السابقة بشكل عددي تقدیم معلومات مقارنة .3

مخصصة لعرض المبالغ المقارنة للدورة السابقة، وذلك من أجل تسهیل المقارنة مع الدورة الحالیة، كما تضم 
 المالحق معلومات مقارنة بین أرقام أهم المقاییس المؤثرة على القرار خالل السنة وأرقام السنة التي سبقتها

 .كما تم عرضها سابقا
  

                                                             
  .14:00، على الساعة 2017 ماي 14ت، یوم محافظ حسابا  مقابلة مع السید رابح بوحلوف1
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  خالصة
قمنا من خالل هذا الفصل بدراسة میدانیة لمؤسسة سوناریك ولقد كان لها دور كبیر في إبراز بعض 
العناصر الغیر واضحة في الجانب النظري، ولهذا حاولنا قدر اإلمكان إسقاط الجانب النظري للدراسة على 

  .الجانب التطبیقي
لمحة عن مؤسسة سوناریك ثم أبرزنا المراحل التي یتبعها مدقق إذ تطرقنا في البدایة إلى إعطاء 

أول مرة بالمؤسسة،  اتصالهحسابات سوناریك عند أداء مهمته بدءا باإلجراءات التمهیدیة والتي كانت عند 
طالع على أدلة اإلثبات تقییم نظام الرقابة الداخلیة، االتلیها اإلجراءات التي تتبع كل سنة، والمتمثلة في 

مؤیدة للتسجیالت المحاسبیة المختلفة، تدقیق القوائم المالیة وأخیرا إعداد تقریر التدقیق حول حسابات ال
المؤسسة، فبعد تتبعنا مختلف أعمال التدقیق للمؤسسة والتي شملت جل المعلومات المالیة توصلنا إلى أن 

ن بمصداقیتها وذلك من خالل تأكده مجودة المعلومة المالیة والنهوض رفع للمدقق الخارجي دور كبیر في 
توفرها على الخصائص النوعیة المتمثلة في القابلیة للفهم، المالئمة، الموثوقیة، والقابلیة للمقارنة مما یزید من 

في تمثیل المركز المالي الحقیقي للمؤسسة مما یساعد األطراف المستفیدة من القوائم المالیة  وكفاءتهادقتها و 
 افهم في ظل الطرق والسیاسات المرسومة.على تحقیق أهد
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أهمیة كبیرة لمستخدمي المعلومات المالیة، حیث من خالل هذه الدراسة یتضح لنا أن للتدقیق الخارجي 
الخارجي أداة یعتبر أداة لتحقیق التواصل بین المؤسسة واألطراف األخرى باختالف أنواعهم، كما یعد التدقیق 

كفیلة بتوفیر أكبر قدر من المعلومات ذات الجودة العالیة، فمن خالل التقریر المعد من طرف المدقق 
الخارجي یساهم في رفع جودة المعلومة المالیة خاصة من حیث المصداقیة والموثوقیة كونهه یعمل بمجموعة 

عیة للمعلومات المالیة والتي یمكن اإلعتماد من المعاییر واإلجراءات تمكنه من تحقیق محتلف الخصائص النو 
  علیها من طرف جمیع مستخدمي المعلومات المالیة في اتخاد القرارات المناسبة.

  :نتائج الدراسة النظریة .1
 تطورا تاریخیا صاحب التطورات والتغیرات االقتصادیة؛ عرف التدقیق الخارجي 
 بها مهني مستقل ومؤهل؛ التدقیق الخارجي عبارة عن عملیة رقابیة منتظمة یقوم 
  من زاویة اإللزام، النطاق، والتوقیت وكذلك من زاویة الفحص؛للتدقیق الخارجي عدة أنواع یتم تصنیفها 
  یدعم الممارسة العملیة للتدقیق الخارجي أساسا نظریا یقوم على مجموعة من المبادئ والفروض والتي

 تعتبر بمثابة األساس لألداء المهني؛
  الخارجي مضبوط بمجموعة من الحقوق والواجبات واألخالقیات التي یتحمل على أساسها عمل المدقق

 مجموعة من المسؤولیات؛
 یتبع المدقق الخارجي أثناء قیامه بمهمته مجموعة من الخطوات واإلجراءات وفق شكل تسلسلي ومنظم؛ 
  ودرجة جودتها؛یعتبر نظام المعلومات المحاسبي هو المسؤول عن إعداد المعلومات المالیة 
 ؛هناك خصائص یجب توفرها في المعلومات المالیة لتكون معلومات مفیدة 
  ،تتمثل الخصائص النوعیة المحددة لجودة المعلومات المالیة في القابلیة للفهم، المالئمة، القابلیة للمقارنة

 والموثوقیة؛
 نتائج الدراسة التطبیقیة: .2
  الخارجي فیة مؤسسة سوناریك في:تمثلت اإلجراءات التي قام بها المدقق 
  ،الخطوات التمهیدیة: حیث قام المدقق الخارجي بالتحقق من تعیینه كمدقق حسابات لمؤسسة سوناریك

كما قام بالتأكد من نطاق عملیة التدقیق المطلوبة منه باإلضافة إلى حصوله على المعلومات األولیة عن 
 المؤسسة والتعرف على مختلف جوانبها الفنیة؛
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  تقییم نظام الرقابة الداخلیة المعتمد من طرف مؤسسة سوناریك وجمع أدلة اإلثبات: حیث اعتمد المدقق
الخارجي على التقریر الوصفي إلبراز مواطن الضعف الموجودة في نظام الرقابة الداخلیة لمؤسسة سوناریك، 

 المؤیدة للتسجیالت المحاسبیة؛ كما قام باإلطالع على أدلة اإلثبات
 قصد التحقق من  تدقیق القوائم المالیة لمؤسسة سوناریك المتمثلة في المیزانیة وجدول حسابات النتائج

 تطبیق المبادئ والمعاییر المهنیة واإلجراءات بطریقة سلیمة ومتجانسة من سنة إلى أخرى؛
 لیها المدقق اعداد التقریر حیث یعتبر الحصیلة التي تتضمن كافة المعلومات والمالحظات التي توصل إ

 عند قیامه بمهمته.
یتضح أن مدقق الحسابات لمؤسسة وبناء على ماتم التطرق إلیه في الجانب النظري من خالل ماسبق 

التي تنص على مامدى  مایثبت صحة الفرضیة األولى، ءات التدقیق المقبولة قبوال عامااسوناریك اتبع إجر 
  .ولة قبوال عاماإحترام المدقق الخارجي إلجراءات التدقیق المقب

  تلتزم مؤسسة سوناریك بشكل ومحتوى القوائم المالیة المنصوص علیهما في النظام المحاسبي المالي، كما
 تقوم بتوضیح المبادئ والسیاسات المحاسبیة المتبعة في اعداد وتقییم البنود الظاهرة في القوائم المالیة؛

  بالنتائج المتوقعة لألحداث المختلفة من خالل اعدادها قوائم تساعد مؤسسة سوناریك مستخدمیها في التنبؤ
 تساعد على تقدیر الوضعیة المالیة للمؤسسة ونتیجة نشاطها؛ مالیة تنبؤیة

  یخضع التسجیل المحاسبي لمؤسسة سوناریك إلجراءات صارمة فیما یتعلق بضرورة توفر الوثائق الثبوتیة
 ومطابقتها مع القوانیین المعمول بها؛

  ضفاء الشفافیة على القوائم المالیة تتمثل في افر في مؤسسة سوناریك عدة هیاكل تلعب دورا حیویا في تتو
 الجمعیة العامة ومجلس اإلدارة؛

  تعتمد مؤسسة سوناریك على نمادج القوائم المالیة التي یقدمها النظام المحاسبي المالي، حیث تقوم
 فة إلى توحید طریقة عرض قوائمها المالیة؛بالحفاظ على نفس طرق التقییم المالیة باإلضا

  تقدم مؤسسة سوناریك معلومات مقارنة للسنة السابقة من أجل تسهیل المقارنة مع الدورة الحالیة، حیث
 تحتوي القوائم المالیة على خانة مخصصة لعرض المبالغ المقارنة للدورة السابقة.

ة التي تقدمها مؤسسة سوناریك تتوفر على من خالل النتائج السابقة یتضح أن المعلومات المالی
مایأكد صحة الفرضیة الثانیة التي تنص ؤسسة الخصائص النوعیة وهذا من وجهة نظر المدقق الخارجي للم

على هل المعلومات المالیة المقدمة من طرف مؤسسة سوناریك تتوفر على خصائص الجودة من وجهة 
  نظر المدقق الخارجي.
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  المالیة لمؤسسة سوناریك على الخصائص النوعیة للمعلومات المالیة دلیل على فعالیة أن توفر المعلومات
العملیة الرقابیة التي قام بها المدقق الخارجي والتي عملت على تقلیل نقاط الضعف داخل نظام الرقابة 

 الداخلیة؛
 رقابة الداخلیة المعتمد اتباع مؤسسة سوناریك إلرشادات وتوجیهات المدقق الخارجي أثناء تقییمه لنظام ال

 من طرف المؤسسة ساهم بشكل كبیر في رفع جودة معلوماتها المالیة؛
  قیام المدقق الخارجي بفحص وتدقیق القوائم المالیة لمؤسسة سوناریك أعطاها الدقة والمصداقیة والثقة

 وبالتالي طمأنة مستخدمیها؛
  المالیة خاصة من حیث المصداقیة والموثوقیة كونه أن تقریر المدقق الخارجي یستطیع رفع جودة المعلومة

یعمل بمجموعة من المعاییر واإلجراءات المقبولة قبوال عاما تمكنه من تحقیق الخصائص النوعیة للمعلومات 
 المالیة.

من خالل ماسبق یتضح أن المدقق الخارجي یساهم في رفع جودة المعلومات المالیة مایثبت صحة 
هل یساهم المدقق الخارجي لمؤسسة سوناریك في رفع جودة المعلومة تنص على  التي الفرضیة الثالثة

  .المالیة
ات والتي نهدف من خاللها بناءا على النتائج التي تم الوصول إلیها نقترح جملة من التوصیاإلقتراحات:  .3

  وتحسین جودة المعلومات المالیة ویمكن انجازها من خالل التوصیات التالیة: إلى رفع
 العالقة بین الجامعة والمؤسسات الجزائریة مما یسهل للطلبة الحصول على المعلومات التي تساعده  توطید

 في انجاز بحثهم؛
  إقامة ملتقیات دوریة للمراجعین بغیة اطالعهم بالتطورات الحاصلة في الجانب النظري للمهنة بغرض

 تحسین جانب الممارسة؛
 الخارجي وتفعیل دورها لمالها من تأثیر إیجابي في قیاس  العمل على زیادة اإلهتمام بوظیفة التدقیق

 وتحسین جودة المعلومات المالیة خاصة من حیث الدقة والمصداقیة؛
 تفعیل آلیات الرقابة على إعداد وعرض القوائم المالیة وبالتالي على إنتاج المعلومات المالیة؛ 
 عند إعداد المعلومات المالیة، بما مهنیة والفنیة یجب التقید بمجموعة من المعاییر القانونیة، الرقابیة، ال

  یساعد على تحقیق الهدف من إستخدامها.
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  الملخص:
یقوم به مهني كفء ومستقل في هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة التدقیق الخارجي الذي 

  جودة المعلومات المالیة التي توفرها المؤسسات االقتصادیة لمختلف المستعملین. رفع
قسمناه من أجل تحقیق هدف الدراسة قسمناها إلى جانبین؛ نظري وتطبیقي في الجانب النظري والذي 

إلى فصلین تطرقنا إلى األدبیات المتعلقة بالتدقیق الخارجي وجودة المعلومات المالیة وبینا كیف یمكن أن 
یساهم المدقق الخارجي في رفع جودة المعلومات في المؤسسات االقتصادیة من خالل إجراءات التدقیق 

  لمیزانیة وجدول حسابات النتائج.العملیة التي یقوم بها والمتعلقة بعناصر القوائم المالیة خاصة ا
 لتحقیق و تسییر الصناعات المؤسسة الوطنیةأما في الجانب التطبیقي فقد أجرینا دراسة میدانیة في 

وحدة فرجیوة من خالل اتصالنا بالمدقق الخارجي لهذه المؤسسة واطالعنا على كیفیة قیامه بمهام  المترابطة
التي تقوم بها من أجل الوصول إلى الحكم على مدى جودة  بالمعامالت االقتصادیةالتدقیق الخاصة 

  المعلومات التي تقدمها هذه المؤسسة من وجهة نظره ومدى مساهمته في تحقیق هذه الجودة.
توصلت هذه الدراسة إلى نتائج مفادها أن المدقق الخارجي لمؤسسة سوناریك وحدة فرجیوة یحترم 

وأن المعلومات التي تقدمها هذه المؤسسة تتوفر على خصائص الجودة إجراءات التدقیق المقبولة قبوال عاما 
  باإلضافة أن اإلجراءات التي قام بها المدقق في التدقیق قد أسهمت وبشكل كبیر في رفع جودة هذه المعلومة.

 التدقیق الخارجي، المعلومات المالیة، جودة المعلومات المالیة.الكلمات المفتاحیة: 
Abstract: 
The aim of this study is to know what exent contribution of the external audit carried out by a 
professional competent improving the quality of financial information provided by economic 
institutions to different users. 
In order to achieve the objective of the study, we divided into two parts: theoretical and applied 
in the theoretical aspect, which we divided into two chapters, which dealt with the literature 
related to the external audit and the quality of financial information. The external auditor can 
contribute to raising the quality of information in the economic institutions through the practical 
auditing procedures that are carried out by the elements of the financial statements Budget and 
results table. 
In the practical aspect, we conducted an empirical study at the National Institution for 
Investigating and Managing the Interconnected Industries and the Farajwa Unit through our 
contact with the external auditor of this institution and informing us about how to perform the 
auditing tasks related to the economic transactions that they are conducting in order to reach 
judgment on the quality of the information provided by this institution from his view and its 
contribution to achieving this quality. 
this study’s outcome is based on results obtained by the external auditor of SONARIC. The 
Ferdjioua Unit respects the generally accepted audit procedures, the information provided by this 
institution, and the quality of the quality of this information. 
Key words: External Audit, Financial Information, Quality of Financial Information. 



 
 


