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  احملاسيباملايل و  التدقيق  ادةيف م ملخص حماضرات
  :  تدريس املادةأهداف 

وأمهيته و  ايل واحملاسيببعلم التدقيق املتعريف الطلبة  واملادة  هذا امللخص  إىل حماولة تبسيط  يهدف      
، باإلضافة إىل دراسة األخطاء احملاسبية و كيفية معاجلتها وكذا طرق املقبولة قبوال عاماو  اليت حتكمه املعايري  

وإعداد الطالب ليتمكن من القيام باملهمة واجنازها بأداء . وإجراءات تدقيق عناصر امليزانية وحسابات النتائج
ما  ، إال أن هذا امللخص اليعوض بأي حال من األحوالل خالل الزمن املتاح مفيدا، وأن يكون التحصيمقبول

حىت وإن توفرت  ،، وبالتايل فان االستغناء على احلضور يكون جمازفة وتقصرييقدم للطالب أثناء احملاضرات
  .للطالب مراجع جيدة

راسات اجلامعية املتخصصة وعلى وجه اخلصوص فان مجلة احملاضرات اليت ستقدم يف هذا املقام من الد
هذا اال خاصة مع تطور  احلديثة يف  والتطورات التدقيق بعلم الطالبإىل تعريف  اجممله دف  يف

تكنولوجيا املعلومات وتعدد وسائل االتصاالت وانتشار التجارة االلكترونية  وبدأ التوجه حنو توحيد دويل 
تدقيق  مهمة مراجعة وإدارة و تنفيذ  ختطيط، كيفية الطالب ريفتع أيضا إىلمقرر املادة كما يهدف ، ايريلمعل

والتحكم يف   والتقرير عنها) واألرصدة والعرض واإلفصاح العام اإلجراءات اإلختبارية للعمليات(احلسابات 
  .خمتلف تقنيات وأسس هذا العلم
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   يـالتعاقدي التدقيق
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  اخلربة احملاسبية القضائية
 

 . . مواضيع أخرى
  

وعلى الطالب البحث وبذل  االمثلالتحصيل هذه احملاضرات يف نظرنا  قد  التكفي لتغطية متطلبات : مالحظة
  .وهذا دور االعمال التوجيهية والتطبيقية .جمهود شخصي اظايف

  
       

  2014   -  2013السنة اجلامعية                                
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 بـسـم اهللا الرحـمــن الــرحيــــم
 

    نبذة تارخيية
  
 

  .تطور علم التدقیق  
يعترب التدقيق من بني فروع احملاسبة والذي تطور يف الفترة األخرية بسبب احلاجة إليه، وبسبب الوسائل     

تطورها يعترب نوعا ما  بة ظهرت تقريبا مع ظهور احملاسبة إال أناقالراحلاجة اىل والتقنيات املستعملة ، ورغم أن 
  .حديثا

أعطت أمهية للمصطلحات واجلوانب النظرية يف احملاسبة فإن اجلانب امليداين السابقة  فإذا كانت الكتابات
 .                                                التدقيقمع ظهور والعملي والتجرييب قد طغى 

   :فيما يلي تطور التدقيق احملاسيبظهور وى هم العوامل اليت ساعدت علأوجز ن وميكن ان 
 .زيادة حجم املنشآت *      
  .املسامهة ( ظهور شركات األموال *     

 .ظهور بعض القوانني والتشريعات مثل قانون ضريبة الدخل و السوق املالية*
 . محاية املستثمرين من التالعب بأمواهلم *    

 دقق شخصا مهما وامل كانحيث  يف إيطاليا 13القرن إىل  لتدقيقامهنة تاريخ ظهور البعض يرجع  و     
للتدقيق فجاء من أما عن التنظيم املهين يتقاضى أتعابه بالتناسب مع األخطاء وحاالت الغش اليت يكتشفها، 

يف إيطاليا يف هذا االختصاص ميكن اإلشارة إىل تأسيس أول مجعية مهنية إذ  بعد ذلك كمرحلة متطورة،
  .1739معية ميالنو سنة ما يعرف جب كما مت تأسيس  1581البندقية سنة  يف لضبطوباكذلك 

دققني أما يف فرنسا فقد فرض على األعيان أن يقدموا سنويا قراءة عمومية حلسابات ممتلكام أمام امل      
 ركزت معظم اهتماماا على التكوين املهين للمحاسبني متخصصةمنظمات  ، وأنشأتومبصادقة منهم

    .املهنةواملدققني وعلى حتديد الشروط الواجب توافرها يف األشخاص الذين يريدون مزاولة 
 ، 1854 عامللوجود يف اسكتلندا اول تنظيم مهين  طهرتطورت املهنة الحقا وفقد   ا ما يف بريطانيا و    

تعيني والزامية  على وجوب ون هذا القانينص   ليدعم املهنة وينظمها اكثر حيث 1862 يفلشركات اقانون جاء مث 
ومن امكانية تعسف االدارة  أمواهلمب حلماية املسامهني من التالعبيف شركات االموال حسابات  مدقق 

وثيقة يعطي لألعيان احلق يف تعيني اصدر  امللك إدوارد األول ان يشري البعض اىل ،إذاملسرية وتقصريها
   .عن ذلكوشهادة  قبلهم على هذه احلسابات بإعداد تقرير  من املصادقة الزاميةوتكون  Auditeur مدققني
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بعدها تطورت االمور وتوسعت واصبح العامل امجع يقر بدور املدقق وبالزامية محاية احلقوق وامللكيات ،   
سامهت األحباث العلمية  كما. اجلزائرأغلب الدول منها يف  املهنية نظماتإنشاء امل ظهور و تواىلف

  .التدقيق واحملاسبة تطوير علميف يف املعاهد واجلامعات  ادميية والدراسات األك
   : تعريف التدقيق

كما يف خمتلف االحباث والدراسات، يأخذ مشكل حتديد املصطلحات واملفاهيم بعدا مهما ملا له من   
يف تاثري على ازالة بعض الغموض واعطاء التوضيح الكايف عن احلاجة ومن املصطلحات املستعملة بكثرة 

  .هذا املقياس مصطلح التدقيق
 تدقيقأسس  تطوير الرومان عندما حاول يف القرن الثالث قبل امليالد ظهر  أصل املصطلحيرى البعض ان  -

ويف اليت ختضع لسيطرة امرباطوريتهم بتعيني مدققني ملراجعة الدفاتر احملاسبية يف اإلمارات  ااحلسابات وقامو
األعمال وهو يقابل املال وشائـع االستعمال يف جمال  واصبح إىل الوجود هذه املرحلة ظهر مصطلح التدقيق

 ، ألن احلسابات1ومعناها يستمع" Audire"، وهي مشتقة من الكلمة الالتينية "Audit"االجنبية اللفظة 
 ني املدققمسامع على وتتلى  les questeurs احلكام ممثلي البالط تعد من طرف يف ذلك العصر كانت

شاع  فيما بعد  واوروبا يف  يف البداية، وقد استعمل هذا املصطلح أثناء اجلمعية العامة للحكومةرهم وحبضو
  .اجلميعمن طرف استعماله 

اما التدقيق كمفهوم فيمكن االشارة اىل ان هناك عدد معترب من التعاريف نورد ما نراه كافيا لتبسيط    
  :القضية وتوضيح الرؤية

فحص القوائم املالية للمؤسسة، بتدقيق مدى ":االهو ما التدقيق بكل بساطة وان فهناك من يرى و      
  )1("مصداقيتها، صحتها، درجة الوفاء، هذا الفحص جيريه مهين مستقل يدعى املدقق

عملية منظمة : "التدقيق على أنهذهبت اىل ابعد من ذلك وعرفت  اجلمعية احملاسبية األمريكية  واما      
األدلة والقرائن اليت تتعلق بنتائج األنشطة واألحداث االقتصادية وتقوميها، بشكل موضوعي  ومنهجية جلمع

  )2("وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بني هذه النتائج واملعايري املقررة وتوصيل ذلك إىل األطراف املعنية
هين مؤهل ومستقل، بغية اختبار تقين صارم وبناء  بأسلوب من طرف م: "بأنهكذلك أخرون  وعرفه      

إعطاء معلل على نوعية ومصداقية املعلومات املالية املقدمة من طرف املؤسسة، وعلى مدى احترام الواجبات 
يف إعداد هذه املعلومات يف كل الظروف وعلى مدى احترام القواعد والقوانني واملبادئ احملاسبية املعمول ا 

  )3("الوضعية املالية ونتائج املؤسسةيف الصورة الصادقة على املوجودات ويف 

                                                                            
1  6 أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص. 

(1)   www.fr.wikipedia.org/wiki 
 .13 ، ص1999حسين القاضي وحسين دحدوح، أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية والدولية، دار وراق للنشر والتوزيع، عمان،  (2)

، دیوان )اإلطار النظري والممارسة التطبیقیة(لتھامي طواھر ومسعود صدیقي، المراجعة وتدقیق الحسابات محمد ا  (3)
 .9 ، ص2003المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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 مميزات وصفاتميكن إبراز  خاصة ما ذهبت اليه اجلمعية االمريكية، من خالل ما تقدم من التعاريفو      
  :كما يليالتدقيق 

عملية منتظمة ومنهجية وهذا يعين اعتماد املدقق على التخطيط املسبق ووضع برنامج لعملية  التدقيق  - 
  .التدقيق

  .عتمد التدقيق على مجع وتقدمي األدلة والقرائني  -
  .التقومي بشكل موضوعي يدل على اعتماد بشكل أساسي على احلكم الشخصي للمدقق  -
  .املدقق شخص مهين مؤهل ومستقل -
  .توصيل نتائج التدقيق إىل األطراف املختلفة من خالل تقرير املدقق -

زائريني فيغلب على دراسام واحباثهم تاثري املدرسة الفرنسية لذلك أما مجهور االكادميني واملهنيني اجل و      
فحص من مهين مؤهل   : "يعرف التدقيق على انهمصف اخلرباء احملاسبني واحملاسبني املعتمدين الفرنسي  فان  

عريف وهذا الت  )4("ومستقل إلبداء رأي حول انتظام ومصداقية امليزانية وجدول حسابات النتائج ملؤسسة ما
  ،يطغى كثريا يف اجلزائر وبعتمد يف كثري من احلاالت

املبذوله يف حتديد املصطلح وتوحيد التعريف اال ان االشكالية تبقى قائمة من حيث طبيعة  ورغم اجلهود    
، قه له أساليبه وطر ممارسةفن أو وايضا التدقيق علم له مبادئه، ميكن اعتباره التدقيق التدقيق العلمية والعملية، ف
أداة أو وظيفة قوامها فحص الدفاتر واحلسابات واملستندات اخلاصة بالوحدة  وينظر اليه ايضا على انه

   ،احملاسبية
) دون حتيز(أن يبدي رأيا موضوعيا  ميارسها مهين مستقل مفوظ وظيفة وهناك تعريف اخر يرى وان التدقيق  

شروع ونتيجة أعماله وفقا للمبادئ واألصول احملاسبية يف مدى تعبري القوائم اخلتامية عن املركز املايل للم
  )5(.املتعارف عليها

  :على النحو التايل التدقيقميكن تعريف  من جهتنا وعلى ضوء ما سبق 
حول األدلة والقرائن اليت حيصل عليها  من خالل إطالعه على سجالت فين حمايد إعطاء رأي ب املدقق ملزم 

وتدقيق تدقيق معد مسبقا وخمطط له يف إطـار مبادئ ومعايري حماسبية  املؤسسة وتقوميها وفق برنامـج
صحة ومصداقية القوائم املالية ملستعملي هذه األخرية من مدى حول  االستشاريمتعارف عليها وإيصال رأيه 

  . ويقدم اشهاد بذلك خالل تقرير يعده بعد انتهاء عملية التدقيق
  :أهداف التدقيق 

 تقنياتووغاياا ويف الطرق واإلجراءات والوسائل مهنة التدقيق تطورا يف أهدافها لقد صاحب تطور       
خاصة القبلية منها ملا هلا من  االعتماد على نظام الرقابة الداخلية،ازدادت احلاجة اىل التحقق والفحص وكذلك 

                                                                            
(4) www.fr.wikipedia.org/wiki/audit_compatble_et_financier 

5  دار صفا للطباعة والنشر، القاهرة، )أساسيات المراجعة-الداخليةالرقابة (محمد نصر الهواري ومحمد توفيق محمد، أصول المراجعة ،
 .20، ص 1986
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تدقيق مر مبراحل وتطور ال دور وقائي فعال يف منع حدوث االخطاء وتريح املدقق وختفض تكاليف التدخل
  )1(:يلخصها البعض فيما يلي

كان اهلدف من التدقيق اكتشاف التالعب واالختالس واألخطاء، ولذلك كان : 1900قبل عام    -   
  .التدقيق تفصيلي، ويف هذه املرحلة مل يكن هناك اهتمام بنظام الرقابة الداخلية

التدقيق حتديد مدى سالمة املركز املايل  يف هذه املرحلة كان اهلدف من: 1940حىت  1905من    -   
وصحته باإلضافة إىل اكتشاف التالعب واألخطاء، ولذلك كانت يف هذه املرحلة بداية االهتمام بالرقابة 

  .الداخلية
كان اهلدف من التدقيق حتديد مدى سالمة املركز املايل، ومت التحول حنو : 1960 – 1940من   -   

  .عتمد على متانة وقوة نظام الرقابة الداخليةالتدقيق االختباري الذي ي
  :تعددت أهداف التدقيق لتشمل: 1960بداية من   -    
مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها والتعرف على ما حققته من أهداف، ودراسة األسباب اليت  حالت دون   -

  .الوصول إىل األهداف احملددة
 .هدفا منهاتقييم نتائج األعمال بالنسبة إىل ما كان مست -
 .القضاء على اإلسراف من خالل حتقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة يف مجيع نواحي النشاط  -
 .حتقيق أقصى قدر من الرفاهية ألفراد اتمع  -
 .ختفيض خطر التدقيق وذلك لصعوبة تقدير آثار عملية التدقيق على العميل أو املنشآت حمـل التدقيق  -

كر أن تطور أهداف التدقيق يرجع إىل القضاء اإلجنليزي، ولعل العبارة املشهورة وما هو جدير بالذ      
كلب حراسة : "بأنه واليت وصف فيها املدقق 1896يف قضية خليـج األقطـان عام   Lopaseللقاضي 

  2"وليس كلب ذا حاسة شم قوية القتفاء آثار ارمني
شقني اساسيني فاألول يهدف اىل للتدقيق   تشري إىل أن اا  رغم دنائتها إالواملالحظ أن هذه العبارة       

 ليس اكتشاف الغش واألخطاءمنع وقوع االخطاء من خالل الرقابة القبلية والذاتية وأما الشق الثاين فمهمته 
وإعطاء توجيه استشاري لتحسني  عند قيام املدقق مبهمته هذه األخطاء والغش  اسباب راظهاوإمنا  فحسب
 .حىت ال تتكر تلك االخطاء مستقبالالنظام 

  3 :إىل التحقق من بعض األمور نوجز أمهها فيما يأيتيهدف  التدقيق احملاسيب  وما ميكن القول بانموع 

                                                                            
 .09-08أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص ص   (1)
  .9 أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص  (1)

(2) Luc Boyer Et Autres, Précis D’organisation Et De Gestion De La Production, Les Editions D’organisation, 
Paris, 1986, P 583. 
(3)  George R.Terry et Stephen G.Franklin, Les Principes Du Management, Economica, 8e édition, Paris, 1985, P 
519. 
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أن النظام احملاسيب سليم والضبط الداخلي كفء والسجالت مالئمة ألعمال املنشاة وما يتطلبه   *       
 .القانون

 .ول حسابات النتائج أو أية بيانات ختامية أخرى تتفق مع السجالت ومطابقة هلاأن امليزانية وجد*      
 .أن املنشأة متلك كافة أصوهلا اليت تظهر يف امليزانية وأن القيمة اليت تظهر ا هي القيمة الصحيحة*      
 .أن اخلصوم الظاهرة يف امليزانية تظهر بقيمتها احلقيقية*      
مثال وجوب قيام املنشأة بعملية اجلرد مرة يف السنة  (التزمت باملتطلبات القانونية كافة    أن املنشأة قد*      

  .على األقل 
  :أنواع التدقيق 
   )1( :ميكن عرض وتصنيف وتبويب التدقيق من زوايا متعددة، على النحو التايل      

 : نوعنيمن هذه الزاوية ميكن أن منيز بني: تبويب التدقيق من حيث حدوده -أوال
  .التدقيق الكامل. أ      

  .التدقيق اجلزئـي. ب     
 1:أما من هذه الزاوية فنميز بني: تبويب التدقيق من حيث مدى الفحص  -ثانيا
  .أ التدقيق التفصيلي    
  .التدقيق االختباري. ب    
 2:وفقا هلذا املعيار ميكن أن منيز بني: تبويب التدقيق من حيث مدى التوقيت -ثالثا

  . التدقيق النهائي. أ     
  .التدقيق املستمر. ب   

 2:أي من حيث اإللزام القانوين فإننا منيز بني: تبويب التدقيق من حيث اإللزام - رابعا
  . التدقيق اإللزامي. أ     
  . االختياري(التدقيق غري اإللزامي . ب    

 1:ق حسب هذا املعيار إىليقسم التدقي: تبويب التدقيق من حيث االستقالل - خامسا
  .2" التدقيق الداخلي. ا      
  . التدقيق اخلارجي. ب     

                                                                            
 .13-12أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص ص   )1 (
 .15-14أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص ص   )2(
 .20-19رجع، ص ص أحمد حلمي جمعة، نفس الم   )2(
 .16أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص   )1(
عبد الفتاح محمد الصحن، محمد السيد سرايا، الرقابة والمراجعة الداخلية على المستوى الجزئي والكلي، الدار  )2(

 .185، ص 1998الجامعية، اإلسكندرية، 
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ميكن حصرها  بينهما يتضح من التفرقة بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي أن هناك أوجه تشابه و      
   1:فيما يلي

ورية واليت ميكن الثقة فيها واالعتماد عليها كل منها ميثل نظام حماسيب فعال يهدف إىل توفري املعلومات الضر -
  .يف إعداد التقارير املالية النافعة

 .كل منها يتطلب وجود نظام فعال للرقابة الداخلية ملنع أو تقليل حدوث األخطاء والتالعب والغش -
     2 :كما يوجد أيضا تعاون بينهما ميكن توضيحه يف النقاط التالية

ق الداخلي يعين إقالل املدقق اخلارجي لكمية االختبارات اليت يقوم ا عند الفحص وجود نظام جيد للتدقي -
 .وبالتايل توفري وقت وجهد املدقق، فضال عن كفاءة النظام الكلي للتدقيق

  .أن وجود نظام للتدقيق الداخلي ال يغين عن التدقيق اخلارجي وهذا يؤكد صفة التكامل -
والتكامل بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي إال أن هناك اختالفات  وعلى الرغم من التشابه والتعاون

   3 :بينهما، ومن أوجه عدة
 .من حيث اهلدف

 .من حيث العالقة باملؤسسة
 .من حيث نطاق وحدود العمل

 .من حيث التوقيت املناسب األداء
 .من حيث املستفيدين

 :أن وبصفة عامة ميكن ان خنلص اىل
 :ليالتدقيق الداخ *

يقوم ذه الوظيفة جمموعة من العمال داخل املنشأة يعينون للقيام باملراقبة الداخلية من أجل محاية أموال املنشأة 
والوصول إىل أهدافها بأقصى سرعة ممكنة للوصول إىل أكرب كمية ممكنة من اإلنتاج وتشجيع املوظفني بالعمل 

 .املستمر والتزام باخلطط والسياسات اإلدارية
 :لتدقيق اخلارجيا *

عبارة عن مدقق من خارج املنشأة تقوم هذه األخرية بتعيينه من أجل تدقيق حساباا وهذا املدقق يكون له 
وأن وجود التدقيق الداخلي ال يعين أنه يغين عن التدقيق  .رأي حمايد ليس له صلة بأي من العاملني واإلداريني

 :رجي االعتماد على املدقق الداخلي يف حالة توفراخلارجي إمنا هو مكمل له وميكن للمدقق اخلا
 .قسم التدقيق الداخلي مرتبط بأعلى هيئة -     

                                                                            
 .17أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص   (1) 

(2) Lionel Gollins et Genard Valin : Audit Et Contrôle Interne (Aspects financier, opérationnels et Stratégiques), 
Dalloz Gestion, 4eme Edition, Paris, 1992, P 21. 

 (3)  A.Hamini, L’audit Comptable et Financier, Berti éditions, 1re édition, Alger, 2001-2002, P 8. 
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 .وجود موظفني كفوئني -     
 .الشمولية يف التدقيق و املعامالت -       

  .حتضري تقارير عن عمليات التدقيق الداخلي
ملراقبة احملاسبية إنطالقا من عدة معايري ومن ميكن تصنيف ا: خصوصيات األنواع املختلفة للمراقبة احملاسبية

 :بينها 
 .وينتج عن ذلك املراقبة الدائمة و اإلستثنائية: حسب مدة املراقبة 

 .وينتج عن ذلك املراقبة القبلية و البعدية: حسب تاريخ حدوث املراقبة 
 .وينتج عن ذلك مراقبة خارجية وداخلية: حسب نوعية املراقبة 
 .وينتج عن ذلك مراقبة عامة وخاصة: راقبة حسب اهلدف من امل

، املراقبة التعاقدية ، املراقبة القانونية ، ) الداخلية(وينتج عن ذلك املراقبة الذاتية : حسب القائم بعملية املراقبة 
  .املراقبة القضائية 
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 بــسم اهللا الــرحــمـن الـرحيــــــم
 

 اإلطار النظري للتدقيق
  .نظري مستقل؟ إطارعلم وهل يوجد له  التدقيق هل  

أن نطاقه  األعمال،كما املال و شائـع االستعمال يف جمالكما سبق وان حددناه،  إن مصطلح التدقيـق      
أصبح  ختصصا حبد ذاته يدرس يف املعاهد الذي  اسيب،احملو ايلاملتدقيق وامهها ال )1(: اتسع ليشمل عدة جماالت

 وبإمكاننا، هج و نتائج مقبولة ومتعارف عليهاخمتلف املستويات، فهو علم قائم له موضوع، ومن والكليات ويف
  .القول دون تردد بان هناك نظرية يف هذا اال

فإذا كانت كل نظرية توفر األساس لتنظيم أفكار الفرد وحتقيق وضبط ما يتبع هذا من تصرفات، فان         
الواجب اختاذها عند أداء  دققصف وشرح وحتديد أو تشخيص قرارات املتساعد على و:" نظرية التدقيق

يعتمد على نظرية التدقيق عند اختاذ القرارات املتعلقة بكل خطوة من خطوات املراجعة،  دقق، أي أن املمهمته
  .)2("وهذه النظرية تتكون من جمموعة الفروض واملفاهيم واملعايري واألهداف واإلجراءات

  .فروض التدقيق 
الفروض هي اللبنة األوىل يف سلسلة عناصر نظرية التدقيق، إذ أن كل عنصر يتحدد كنتيجة منطقية للعنصر    

معتقدات ومتطلبات سابقة وأساسية تعتمد عليها األفكار :" الذي يسبقه، وتعرف الفروض على أا
  )3( :ومنها مايلي”واملقترحات والقواعد األخرى

  .املصاحل بني املراجع ومعدي املعلومات املالية ليس هناك تعارض حمتمل يف. 
ألنه يوجد بالضرورة تعارض بني املراجع ومعدي املعلومات املالية فان املراجع ميكنه احلفاظ على نزعة الشك . 

  )4( .املهنية لديه
  .يتصرف املراجع كمراجع فقط. 
  .يلتزم املراجع بالتزامات املهنة احملددة أو القابلة للتحديد. 
  .املزاعم أو النتائج االقتصادية ميكن التحقق منها ومراجعتها .
  .نظام الرقابة اجليد يعين إمكانية أكرب لالعتماد على املعلومات املالية. 
  .ما مل يكن هناك العكس فان ماحدث يف املاضي سيحدث يف املستقبل. 

                                                                            
 Robert Obert, Révision et Certification Des Comptes, CLET, 2e édition, Paris, 1990,  P 26.  
 .51، ص1989ولیام توماس، أمرسون ھنكي، المراجعة بین النظریة والتطبیق، دار المریخ، الریاض،   )2(
 .نفس المرجع والصفحة  )3(
 .52-51المرع السابق،ص ص  )4(
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تعارف عليها أو أية معايري أخرى متعارف يعين ضمنيا استخدام املبادئ احملاسبة امل" العرض العادل والصادق. " 
  .عليها أو مقررة

  :املفاهيم النظرية  األساسية للتدقيق 
،  الذي يسود بيئة املؤسسة  إن هذه املفاهيم حتاول حتديد اإلطار النظري  للتدقيق يف  ظل االقتصاد احلر      

  :)1(و اليت طرحت بشأا النظريات التالية
  ة الكيان، نظرية األموال،نظرية املالك، نظري -

من بني هذه النظريات ما هي النظرية اليت حتدد بشكل أفضل طبيعة الصيغة النظرية : والسؤال املطروح هنا هو
  للمؤسسة كوحدة اقتصادية مستقلة، ومن مث حتديد اهلدف الرئيسي للتدقيق؟

، وهي متثل بدورها األساس لتحديد  واملفاهيم تعين التعميم العقلي والذهين لألفكار املستنتجة من الفروض
  )1(:ومن هذه املفاهيم مايلي. املبادئ واإلجراءات

  .السلوك األخالقي . 
  .االستقاللية. 
  .العناية املهنية الالزمة. 
  . أدلة إثبات. 
  .العرض العادل والصادق. 

  .التدقيق علم  معايري                                                        
املعيار ميكن اعتباره مبثابة القاعدة اليت توجه فعل وعمل املدقق، و من هنا يتبني أن املعايري متثل مرجع      

ألعمال املدققني، وتوضع هذه املعايري باالتفاق وباإلمجاع من طرف منظمات مهنية عاملية متخصصة، 
املعايري عبارة  عن األمناط اليت جيب أن  ومبشاركة ومسامهة مكاتب التدقيق الكربى، و خنلص بالقول إىل أن

وهي تستنتج منطقيا من الفروض واملفاهيم اليت تربرها .  حيترمها املراجع ويعتمد عليها أثناء أدائه ملهمته
وهي بصفة عامة كما حددها جممع احملاسبني )2(وقد مت إعداد أوىل املعايري يف منتصف السبعينات . وتدعمها

  )3(:ثالثة جمموعات االمركيني تنقسم إىل
  .معايري عامة. 
  .معايري العمل امليداين. 
  .معايري إعداد التقرير. 

                                                                            
 .نفس املرجع )1(
   .52، المرجع السابق، ص أمرسون ھنكي ولیام توماس، )1(

)2(   Claude Grenier et Jean Bonbouche, Auditer et Contrôler les Activités de L’entreprise, édition Foucher, Paris, 2003., PP 98-99. 

 .53، المرجع السابق، ص ولیام توماس، أمرسون ھنكي )3 (
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  )4( :وقد وضعت هذه  املعايري لغرض حتقيق األهداف التالية 
  .حتديد املبادئ األساسية اليت جيب إتباعها عند القيام بالتدقيق -       
  .طات التدقيقإجياد إطار مرجعي من أجل تطبيق وتوسيع نشا -       
  .إعداد مقاييس حتديد تنفيذ التدقيق الداخلي  -     
  .تسهيل حتسني اإلجراءات التنظيمية والعمليات  -     

كما أن هناك من يصنف معايري التدقيق  بكيفيات خمتلفة ولكنها تصب يف النهاية يف اموعات الثالث السابقة 
شور من طرف املنظمة املهنية  الدولية للتدقيق، خمتصرا  يف الشكل الذكر وعلى سبيل املثال نورد  التصنيف املن

   )1:التايل
  املعايري                                                  

  
    توصيات                           معايري تطبيقية                     معايري وظيفية            معايري تأهيلية            
  
  .املعايري التأهيلية تشرح املميزات اليت جيب أن تتوفر يف املنظمات أو األفراد الذين يقومون بنشاطات التدقيق -
  .املعايري الوظيفية تصف طبيعة نشاطات التدقيق الداخلي وحتدد معايري النوعية اليت تسمح بتقييم النشاطات -
  .مهمات اخلاصةاملعايري التطبيقية توضح املعايري العملية لل -
 )2وجند إضافة إىل املعايري نصوص تطبيقية ليست إجبارية و تعترب مبثابة توصيات 
وبدورنا  )3وملزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إىل جمموعة املعايري املنشورة من طرف املنظمات الدولية  

 .اط املدقق وتضبطهسنحاول تزويد الطالب ببعض التفاصيل حول هذه املعايري لكوا مهمة وحتكم نش

  املعايري العامة 
تتعلق  هذه  املعايري  بالتكوين  الشخصي  ملزاويل  مهنة  املراجعة،  و املقصود  ذه  املعايري  أن       

و .  مدربني متعلمني واخلدمات  املهنية  جيب  أن تقدم  على درجة  من الكفاءة  املهنية  بواسطة  أشخاص 
ألا  متثل  مطالب أساسية حتتاج  إليها  ملقابلة  معايري  العمل  امليداين  و ) عامة( أا  توصف  هذه  املعايري ب

، ألا  تنص  على الصفات الشخصية  اليت جيب  أن  " شخصية" إعداد  التقرير  بصورة  مالءمة،  و تعترب  
  .يتحلى  ا  املراجع  اخلارجي 

ول  على تقرير  يتضمن  رأيا  فنيا  حمايدا  له أمهيته  و مغزاه،  يتعني  و من  مث  ميكن  القول، بأنه  للحص    
أن  يكون  املراجع  على  درجة  كبرية  من الكفاءة ،  و أن يتمتع  باالستقالل املطلوب، و يتبع  قواعد  

                                                                            
 
 

1(  Claude Grenier et Jean Bonbouche, op. cit, P 99. 
2( )  Claude Grenier et Jean Bonbouche, op. cit, P 100. 
3(   www.theiia.org 
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لتنظيم  مهنة السلوك املهين  املتعارف  عليه، و لقد  اهتمت  اهليئات  املهنية  و التشريعات  اليت  صدرت  
  .احملاسبية  و املراجعة  يف  الدول  املختلفة  ذه  املعايري  الثالثة  و اليت سوف  نتناوهلا  بشيء من التفصيل 

  
   .التأهيل  العلمي  و العملي:  املعيار االول 

  : و ينص هذا  املعيار  على ضرورة  توافر عاملني أساسني  يف  املراجع         
  .) التعليم ( التأهيل العلمي                      

  ) .اخلربة  و الكفاءة  ( التأهيل  العملي                     
   . االستقالل  و احلياد:   املعيار الثاين

بع  من  مدى  استقالل و حياد  املراجع  يف إبداء  رأي  يقوم  على الرتاهة  و الثقة  و املصداقية  تن
    املوضوعية،  

ملهم  جدا  للمهنة  أن توفر  عنصر  الثقة  يف حياد  املراجع  اخلارجي  من قبل األطراف ذات  املصاحل  و من ا
و مستخدمي  القوائم املالية،  و قد  تتزعزع  هذه الثقة  إذا  ظهر دليل  على أن  احلياد  غري  متوافر  أو 

شروط    جيب توفر وبالتايل  ر  على احليادلوجود  ظروف  يعتقد  ذوي املصاحل  أا  من  احملتمل  أن تؤث
  . االستقالل  الذايت أو الذهين  منها استقالل املراجع 

يف شخص  املراجع،  ميكن  أن حتدد  األبعاد  الدالة  على  استقالل  املراجع   تلك الشروطيف ظل توافر   و  
  :وخاصة

  ).2(االستقالل  يف إعداد  برنامج  املراجعة   -
  .ل يف جمال  الفحص االستقال -
  .االستقالل يف جمال  إعداد التقرير   -

  . بذل العناية املهنية  الالزمة:   الثالث  املعيار
جيب أن يبذل املراجع  العناية  املهنية  الواجبة  : " بنص  املعيار  الثالث  من املعايري  العامة  على  ما يلي       

ألنواع  األخطاء  اليت  وتايت امهية هذا املعيار نظرا  ).3" .  (اد  تقريرهيف القيام  بعملية  الفحص  و يف  إعد
األخطاء  حبسب   تلكترتب   و .قد  يرتكبها  املراجع  و تترتب  عنها  املسؤولية  اليت  يتحملها  هذا األخري

عمد واصرار او  خطأ عمدي مقضود ناتج عن سوء نية وت و هناك   عفوي الغري مقصوداألمهية فهناك  اخلطأ ال
   ولكنه العفوي عن  اخلطأ يسأل  ال  قداملراجع    جيب االشارة اىل ان  و ،التقصريتاتج من الالمباالة و

على العموم  مسؤوال  مسؤولية  حبسب    املدقق يعترب  ، و او غش او تعمد مسؤول  عن  كل  تقصري 
  .مدنية،  جنائية و تأديبية  الوسائل  و ليس  حبسب النتائج،  وهو  مسؤوال  مسؤولية 

                                                                            
  . 73ص .  1993محمد  سمیر  الصبان،  األصول  العلمیة  للمراجعة  بین  النظریة  و التطبیق  الدار  الجامعیة     1
  .  45، ص   1996المفاھیم  و المعاییر  و االجراءات  ، مطابع  جامعة  الملك سعود  : حسنین  خضیر ،  المراجعة   مصطفى   -  2  
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تتعلق املعايري العامة بالتأهيل والصفات الشخصية للمدقق وعالقتها جبودة  ونوعية األداء    :وخالصة     
املطلوب يف مثل هذه املهام ،  فيجب أن يكون عال التكوين واخلرب واملهارة،  وقد تبىن جممع احملاسبني 

 :يف ثالثة جمموعاتالقانونيني األمريكي معايريا عامة 
جيب أن يكون املدقق من األشخاص املدربني وذو كفاءة عالية وان يتمتع بقدر كاف من التأهيل العلمي  -

 .والعملي
 .أن يكون حمتفظا بشخصيته وتفكريه املستقل بعيدا عن أية مؤثرات قد تؤثر يف نوعية عمله -
لية التدقيق وأن يكون حذر عند ممارسته للمهنة وعند جيب أن يبذل كل جهده والعناية الكافية يف قيامه بعم -

  .أداء املهمة وإعداد التقرير
مبعىن أن يتمتع املراجع بثالث مزايا أساسية وضرورية وهي متثل املعايري العامة للتدقيق وميكن اختصتره        

  :فيما يلي
 .التأهيل العلمي والعملي.  1

  .االجتاه العقلي احملايد.  2 
  .ة املهنية الواجبةالعناي.3

  معايري العمل امليداين
يري اعموما هذه املع تتمثل  ا ن    معايري العمل امليداين تتعلق ببيئة العمل وبالضوابط اليت حتكم املمارسة، و   
الالزمة  ني م املدقق، وتقدمي اإلرشاداتالتدقيق واألشراف على املساعدين الذين يستع همةوضع خطة مليف 

  :ع أدلة اإلثبات الفعلية، وتنحصر هذه املعايري يف ثالثة جمموعات من املعايريلعملية مج
 .ختطيط املهمة بشكل دقيق مناسب وكاف، مع توفري اإلشراف الدقيق واحلذر على أعمال املساعدين -
ه، ومن مث أن يقوم بدراسة وافية وشاملة لنظام الضبط الداخلي يف املنشأة لتحديد مدى إمكانية االعتماد علي  -

 .حتديد املدى املناسب لالختبارات الالزمة ، واليت ستتقيد ا إجراءات التدقيق
جيب على املدقق أن يتحصل على أدلة إثبات جديرة بالثقة وكافية وذلك عن طريق الفحص واملراقبة  -

   .واالستفسار

  .املهمة بشكل دقيقختطيط : األول املعيار 
   :القيام باخلطوات التالية مهمة للتدقيقختطيط أي  يتطلب 

  :تشمل هذه االجراءات اخلطوات التالية: اإلجراءات التخطيطية: 1
     . االتصال باملراجع الساب -
  .مجع معلومات عن املشروع -
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  .دراسة السياسات واإلجراءات احملاسبية -

 .املراجعة وتوثيقها ةختطيط إستراتيجي -
  .االستعانة بأحد اخلرباء -
   .املراجعة برنامج -

  .ملفات العمل تكوين  االحتفاظ  بأوراق املراجعة و :2
  : أوراق املراجعة: أوال

ميكن  خالل قيامه بعملية الفحص حيث  البيانات اليت حيصل عليها  اليت يستعملها املدقق جيمع فيهااألوراق   
بنود القوائم  عن بعضلتفصيلية الكشوف ا .حتليل احلسابات بدفتر األستاذ .قيود التسويات: تشمل مايلي ان

مذكرات .، أوراق القبضاملديننيالكشوف التفصيلية اخلاصة ببنود األصول الثابتة،  :مثلاملالية، 
مالحظات املراجع على بعض األمور واإلستفسارات اليت حصل عليها من موظفي  .ملخصات البيانات.التسوية
نسخة من  .نسخة من عقد تكوين الشركة وقانوا النظامي .تالردود على املصادقا .برنامج املراجعة .املنشأة

 .العقود املهمة
نسخة من القوائم املالية النهائية املعدة لإلعتماد من العميل ومجيع األوراق والبيانات األخرى اليت يقوم املراجع 

  .بتخضريها أو اليت يرى ضرورة إعدادها لتنفيذ مهمته
، ولكن هذه احلقوق ختضع للقيود اليت تنص عليها قواعد السلوك دققلك للمأوراق املراجعة هي مونشري ان  

أن  املدقق جيب على و.اسرار زبائنه واحترام مبدأ ميثاق السلوك املهينبإفشاء  دققاملهين بشأن عدم قيام امل
ة يف هذا تقيد بأي نصوص قانونيللات مكتبه وجحيتفظ بأوراق املراجعة ملدة كافية من الزمن ملقابلة إحتيا

 : الشأن، ويتم ذلك يف نوعني من امللفات مها
 .)حيتوي على البيانات اليت هلا صفة االستمرار ( امللف الدائم 

 .)حيتوي على أوراق املراجعة اخلاصة بالسنة املالية حمل الفحص ( امللف اجلاري 
  :ملفات العمل: ثانيا
 :مامللف الدائ -1
فائدا على سنة مالية واحدة ولكنها  روال تقتص. علومات هلا صفة الدوامبيانات وم ىحيتوي امللف الدائم عل 

امللف الدائم حيتوي على األوراق اليت هلا فان  الذ تفيد يف القيام بعمليات املراجعة اخلاصة بالسنوات التالية،
   .أخرى دأمهية مستمرة سنة بع

  :  حيتوي عليها امللف الدائم ما يأيتاليت جيب أن و ،ومن أمثلة البيانات اليت هلا أمهية مستمرة
   .نبذة تارخيية عن املشروع وطبيعة أعماله واملنتجات اليت يقوم بإنتاجها وتسويقها -
  .واختصاصام التنظيم اإلداري للمشروع وقائمة بأمساء املوظفني الرئيسيني -
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  .نسخة من توقيعات املوظفني املسئولني -
  .ع وقائمة كاملة بالدفاتر والسجالت املستخدمةملخص للنظام احملاسيب املتب -
 .تنسخة من دليل احلسابات والئحة احلسابات إن وجد -
 .السياسات احملاسبية اخلاصة باملشروع -
 ...رأس املال واالحتياطات: حتليالت مستمرة لبعض احلسابات املهمة مثل -
 .من أحكام هألهم ما حتتويوالقانون النظامي للشركة وملخص . االبتدائينسخة من العقد -

  .اضر جلسات جملس اإلدارةحململخصات  -
  .مذكرات وافية عن العقود اليت يسري مفعوهلا ملدة طويلة -
  .ونتائج تقومي املراجع هلذا النظام. وصف لنظام الرقابة الداخلية املستخدم يف املنشأة-
  .خاصة بعدة سنوات سابقة مقارنة قوائم مالية-
  : جلاريامللف ا -2

على مجيع أوراق املراجعة املالية بالسنة احلالية حمل الفحص حبيث يكون هناك ملف لكل  امللف اجلاري حيتوي
  .السنة ذهيضم مجيع أوراق املراجعة اخلاصة . سنة من السنوات املالية

 : ضمها امللف اجلاري هيتمن البيانات اليت يو
   .املراسالت بني املراجع واملنشأة -
  .امج املراجعةبرن-

وردود املنشأة على ذلك،  خالل القيام بعملية الفحص يف تمجيع مالحظات املراجع واستفساراته اليت نشأ -
 .تواإلجراء الذي أتبع بالنسبة للنقاط اليت أثري

 قائمة االستقصاء اجلارية عند نظام الرقابة الداخلية -
  .ميزان املراجعة -
  .اها املراجع على القوائم املاليةالتسويات املختلفة اليت أجر -
األرباح واخلسائر وبعض عناصر يف حساب الكشوف التحليلية التفصيلية، وتشمل حتليال للبنود املهمة  -

 .امليزانية
  .ملخصات حملاضر جلسات جملس اإلدارة اليت هلا أثر على احلسابات -
  .ملخصات للعقود املهمة اليت هلا أثر على احلسابات -
  .ة من امليزانية وحسابات النتائجنسخ-

  .القوائم املالية ىصورة من تقرير املراجع عل -
مندويب  ةحبيث تبقى يف حوز ،للمحافظة على أوراق املراجعة الكافية اإلجراءاتأنه جيب إختاذ  نعن البيا غينو

ع عليها أو ملوظفي العميل لإلطالاملراجع ليال ارا يف أثناء القيام بعملية املراجعة حىت ال تكون هناك أي فرصة 
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  .العبث مبحتوياا
  
  
  
  .دراسة وتقومي نظام الرقابة الداخلية: الثاين عيارامل

جيب القيام بدراسة كافية  مع احملاسبني األمريكي على أنهينص املعيار الثاين من معايري العمل امليداين      
تماد عليه ولتحديد مدى االختبارات النامجة عن ذلك واليت وتقومي نظام الرقابة الداخلية احلايل كأساس لالع

رأيه يف مدى عدالة القوائم املالية فإنه يعتمد ل دققفعند إبداء امل  )1(  ستقتصر عليها إجراءات املراجعة
      :على

املستخدمة يف  بيةعملية احملاسالمدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية يف منع األخطاء اجلوهرية يف  .1
  .نتاج القوائم املاليةإ
  .اختبارات حتقيق العمليات واألرصدة لتحقيق املبالغ الواردة بالقوائم املالية .2
 

   .دراسة نظام الرقابة الداخلية: أوال
الغرض منها  روتينية الزامية يقوم ا املدقق و هي عملية: دراسة نظام الرقابة الداخلية         

وعن اإلجراءات الرقابية املوضوعة، ويتم ؤسسة الزبون املأساسا احلصول على معلومات عن 
   :اما من داخل املؤسسة مثلاحلصول على هذه املعلومات 

  .عمال ومسؤويل املؤسسة معلومات وبيانات حيصل عليها املدقق من  -1
  :الوثائق املختلفة مثل  معلومات وبيانات من -2

   .اخلرائط التنظيمية -              
 .توصيف الوظائف -              

  .خرائط التدقيق -              
   .تقارير أوراق وبرامج املراجعة اخلاصة باملراجعني الداخليني -              

  .قائمة االستقصاء نتائجاالعتماد على  -3
  .اإلجراءات الرقابية  لكل نوع رئيسي من العملياتاملكتوب حول تفصيلي الوصف ال  -4

                                                                            
  207مرجع سابق ص . مصطفى عيسى خظري/د )1(
 .العمليات اليت هلا أثر جوهري على القوائم املالية(*) 
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  ،ةنظام الرقابة الداخلي اجراءات تنفيذ من سالمة التأكد تباراتاخ: ثانيا
 تنفيذ نظام الرقابة الداخلية هو التأكد بطريقة  التأكد من سالمة تنفيذ اجراءات الغرض من اختبارات

، فقد يوجد نظام مطلوبةفعال كما هي  والتعليمات واألوامر تنجز وتنفذمعقولة أن اإلجراءات علمية عملية 
للرقابة الداخلية من الناحية النظرية ولكن قد يصبح معيبا يف التطبيق ألن قواعده وإجراءاته ال يتم سليم 

  .احترامها أو االلتزام ا
 ؟  ؟ من  ؟ كيف  هل : وتتعلق هذه اإلجراءات باألسئلة الثالثة اآلتية

بيعة وتوقيت ومدى االعتماد عليها يف حتديد ط دققوتكون هذه االختبارات ضرورية إذا أراد امل 
قد يقرر عدم االعتماد على اإلجراءات الرقابية  .اختبارات حتقيق خمتلف أنواع العمليات واألرصدة

  :املوضوعة وذلك بسبب
  .أن اإلجراءات يف بعض النواحي قد تكون ضعيفة وغري مرضية حبيث ال ميكن االعتماد عليها    -
ة قد تتطلب جهدا كبريا من الوفر الناتج عن التخفيض يف كمية أن اختبارات تنفيذ نظام الرقابة الداخلي   -

  . اختبارات حتقيق العمليات واألرصدة
  :مايلي بإتباع إجراءات  تنفيذ الرقابة الداخليةميكن التأكد من مدى سالمة  عادة   
 .عن كيفية أداء أعماهلموالتأكد  املوظفني عمل   مالحظة  -
 . واالستفسار منهم امهم بأعماهلماملوظفني أثناء قي التقرب من -
 .لفحص املستندي كدليل على قيام املوظفني بإعماهلمثبات واادلة اال -

    .تقومي نظام الرقابة الداخلية: ثالثا
بتقومي نظام الرقابة الداخلية  مدى سالمة تنفيذه يقوم املدققبعد دراسة نظام الرقابة الداخلية وإختبار        

، التدقيقرها على بقية عملية ثماد عليه، واكتشاف أي نقاط ضعف فعلية يف النظام وحتديد ألتحديد مدى االعت
  .على طبيعة وتوقيت ومدى اختبارات حتقيق العمليات واألرصدة اوكذ

  .مجع أدلة اإلثبات  :الثالث املعيار
ن دليال قويا على ما يضمه التقرير جبمع املربرات الكافية لتكواملعيار الثالث من معايري العمل امليداين  يرتبط     

تعد أدلة اإلثبات أداة املراجع للحكم على صحة وجدية و   .رأيه وإبداءومبثابة حجة قانونية قوية لشهادته 
  .له مدى القناعة اليت متكنه من إبداء رأيه احملايد ئالقوائم املالية املقدمة له حيث ال ي

ا من شأنه أن يؤثر على حكم وتقدير املراجع فيما يتعلق مبطابقة ما بعبارة أخرى فإن أدلة اإلثبات هي كل م
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فأدلة اإلثبات توفر األساس املنطقي والرشيد إلحكام تقديرات .عرض من معلومات مالية للحقيقة االقتصادية
  .املراجع حول عدالة وصدق عرض املعلومات املالية

  
  )1(:ـث جيب أن تتصف بحددت نشرة املعايري املراجعة خصائص أدلة اإلثبات حي

   الكفاية  -   
   الصالحية  -  

  .أساليب مجع وتقييم أدلة اإلثبات يف املرجعة
  )1(: ميكن تناول أساليب مجع أدلة اإلثبات بإجياز على النحو التايل  
دليال  ئجها،نتا حيث متثل دققاملعاينة املادية لألرصدة امللموسة اليت يقوم ا امل ،تعين يف هذا املقام : الفحص 

  .التأكد من جودا وصالحيتهاكذا  ولتلك العناصر وجود العلى 
املستندات الدفاتر و فيما يتعلق ب دققالفحص على عملية املعاينة اليت يقوم ا امل مصطلح  كما يطلق

غالبا  والسجالت احملاسبية وغري احملاسبية، فعلى الرغم من أن الفحص كأسلوب يأخذ عدة صور متعددة إال أنه
  . القانوين  على اإلقناع تعتمد  الاما يرتبط بأدلة اإلثبات املستندية 

توجيه احلواس والذهن إىل ظاهرة أو جمموعة من الظواهر احلسية رغبة  يرى البعض ان املالحظة هي: املالحظة
 على اا  كما تعترب املالحظة. يف الكشف عن صفاا وخصائصها دف التوصل إىل كسب معرفة جديدة

  :منوسيلة مباشرة للحصول على أدلة اإلثبات حيث تستخدم كل 
اختبارات االلتزام بالسياسات واإلجراءات اإلدارية املرتبطة بصحة العمليات، حيث يتطلب األمر  -     

  .ضرورة مالحظة ما إذا كانت اإلجراءات الرقابة الداخلية قد مت تنفيذها أم ال
عديد من األصول امللموسة بغرض التحقق من  ةألساسية، حيث ينبغي مالحظاختبارات التحقق ا -    

 .وجودها، ومقارنة ذلك مبا هو مسجل بالدفاتر
بالنتائج اليت  دعلى ما ور االطراف ذات العالقة موافقة  اعتراف و وهي عبارة عن احلصول على: املصادقات

  :اإلثبات صالحية وقناعة، ألا من أكثر أدلةاملصادقات  تعترب و.املؤسسةأظهرا دفاتر 
  . املؤسسة أنشأت خارج من مصدر خارجي  -
  .واملتعاملنيمباشرة عن طريق العاملني  دققملحيصل عليها  ا -
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تتبع الوقائع  إىلباإلضافة  وطرح عليهم اسئلة العاملني  التقرب من  االستفساريشمل  :االستفسار
مصدرا  القوي والغاية من ذلك احلصول على اجابات  تكوناملشكوك فيها إلثباا أو نفيها بالدليل 
  .أو خاصةمهما للمعلومات سواءا كانت عامة 

والتاكد من صحتها  إعادة العمليات احلسابية يعترب من الضروري مبكان  توفر عملي :إعادة العمليات احلسابية 
ى الصحة احلسابية للعمليات اليت أدلة قوية علودقتها مجع وضربا وطرحا وقسمة وهي ان كانت صحيحة فهي 

  .إختبارهامت 
 .دقة ومصداقية القوائم املالية مدعوما بقوة تلك االدلة رأيه حول املدقق نهاية يصدراليف و 

  .عداد التقريرإمعايري 
  :يتميز مبايلي املطلوب من املدقق هو ابداء راي فين حمايد يكون يف شكل تقرير مكتوب و    

  ة واحلياد،االستقاللي -       
  إتباع املنهجية العلمية، -       
 .الكفاءة واخلربة -       

،  فعندما يعد املدقق تقريره هذا عليه أن ملهمة التدقيقاملنتج املادي األساسي  هذا الرأي الفين واحملايد ثلومي  
 :بوضوح عدة امور منها على سبيل املثال يبني يشهد و

اس مبادئ وقواعد احملاسبة املتعارف عليها وأتباعها بشكل منسجم من سنة أن احلسابات مت إعدادها على أس -
 .ألخرى وأن وجد اختالف يبينه املدقق يف تقريره

أن اإلفصاح يف احلسابات واملعلومات قد مت بالشكل الصحيح واإلفصاح الكايف عن أية بيانات جوهرية اليت   -
 .أو يف تقريره يرى املدقق ضرورة إظهارها يف احلسابات اخلتامية

 .أن يتضمن التقرير نطاق وطبيعة عملية التدقيق اليت قام ا -
أن يبني رأيه حول احلسابات اخلتامية ويظهر مالحظات حول احلسابات إذ ميكن أن يكون تقريره  -

 .بتحفظات أو بدوا، وإذا أمتنع املدقق عن إبداء الرأي جيب أن يوضح سبب ذلك يف تقريره وبشكل إجباري
 :أما األركان الشكلية الواجب توافرها يف التقرير فسنوجز أمهها فيما يأيت*      
 .جيب أن يكون التقرير موجها إىل اجلهة اليت عينت املدقق*      
إثبات تاريخ التقرير وحىت تتحدد مسؤولية املدقق علي فحص العمليات الواقعة بني تاريخ امليزانية *      

 .وتاريخ التقرير
 .ذكر اسم املنشأة بدقة*     

 . ذكر املدة اليت مشلها التدقيق*     
 .أن يكون التقرير بأسلوب سهل وبسيط كلماته تشمل فقط علي معين واحد*     
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  .جيب أن يقوم املدقق بقراءة التقرير يف اجتماع اهليئة العامة للمسامهني*      
  
  
  
  
 :أنواع تقارير التدقيق 

 : عدم نشرها تقسم إىل من حيث نشرها أو: أوال
 .  تقارير غري منشورة أو خاصة -       
 .  تقارير منشورة أو عامة -       

 : من حيث حمتوياا من املعلومات:ثانيا
 .  تقارير مطلقة-       
   . تقارير مقيدة -       

  : معايري إعداد التقرير 
حدد جممع احملاسبني القانونيني األمريكيني أربعة قد  و، دقق مبحتوى وطبيعة تقرير املهذه املعايري  تتعلق     

  :معايري حتكم إعداد التقارير املراجعة وهي
  . إعداد القوائم طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها - 
  .ثبات تطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها -
  .اإلفصاح املناسب-
  .التعبري عن الرأي-

إن املعيار الرابع من معايري إعداد التقرير يعد أكثر املعايري تعقيدا كما أنه شارة اىل وأخريا جيب اال        
  :أصعبها مناال فهو يتضمن ثالث عبارات هامة وهي

فيما يتعلق بالقوائم املالية كوحدة واحدة كما قد ميتنع كلية عن إبداء هذا  دققجيب أن يتضمن التقرير رأي امل"
  "توضيح أسباب امتناعهي عليه تناع عن إبداء الرأيف حالة االم."  " الرأي

اجعة جيب أن يتضمن خصائص فيها بالقوائم املالية فإن تقرير املر  كل األحوال اليت يرتبط اسم املدققيف" 
  "    و درجة املسؤولية اليت يتحملهافحص املدقق 
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 بــسم اهللا الــرحــمـن الـرحيــــــم
  

  املهنة   قواعد  و آداب  سلوك
  

يقبلها ويوافق اليت   مةميكنه  من  إجناز  امله قومي  أن  يتحلى  بسلوك أخالقي   املدقق املايل واحملاسيبعلى      
أمهية  السلوك املهين   حتت مضلة تنظيم مهين واحد  على نركز مجهور املدققني املنضوي، و قد على ادائها 

لى  مهنتهم  بالتايل،  حيث  قامت أغلب الذي  ينعكس  عاالجتماعي    ائه حرصا  على  مركزهألعض
بإعداد  دليل القواعد  و آداب  السلوك  املهين  لكي  يرشد  مزاويل املهنة لألداء التنظيمات يف البلدان املختلفة 

يكون ل يرغبةن ويتفانون يف اداء مهام تسموا  دققنياملالئم،  و يوضح  لكل  من  اجلمهور  و العميل  بان  امل
  .بكل  واجباته و مسؤولياته مرموق وحمترم مهين  هلم مركز 

سلوك  مهين  يتعني  كغريها  من  املهن هلا  آداب  و تقاليد  و   التدقيقو من  مث  ميكن  القول،  بأن  مهنة  
مزاويل  املهنة   االلتزام  به،  حبيث  تبني  الواجب الذي  يتطلب القيام  به  و تنظم  العالقة  بنيعلى  مزاوليها 

  .يف هذا  الصدد النتظمة، رأي  خروج عن  هذه القواعد  و اآلداب  يستلزم فرض  عقوبات  تضعها  
  .اإلطار العام  لدليل آداب  و سلوك  املهنة   

السماوية وخاصة الدين االسالمي  فاألدياناملبادئ  وإمااالمركيون سباقون من حيث ضبط وحتديد الدليل     
جممع احملاسبني  األمريكيني   يف القياس الوضعي فان وإماالذي وضع احلدود وبني االسس لكل مزاولة، احلنيف 
منذ بداية القرن احلايل خاصة بعد التعثر الذي  قواعد  للسلوك املهين يغلب  عليها  الطابع  اإللزامي وضع  

،  و قد  عدلت  تلك  القواعد املالية الثانية تلك القواعد يف االزمة اعرفه االقتصاد الدويل للمرة االوىل وحسنو
و ذلك لكي  ما زالت تعدل وحتسن باستمرار بعد ذلك وعدة  مرات  و على  مدار عدد  من  السنوات 

   .يعكس  املزيد  من املسؤولية
  :  أهداف  دليل  السلوك  املهين

تفرضها  املهنة  على  نفسها  و  وقواعد د مبثابة  قيو على انهدليل آداب  و سلوك  املهنة   يف الغالب يعرف   
يف  مكاتبهم  التدقيق، كما قد  يضع  كل  عضو  من أعضاء مهنة  وأم ملزمون ا بإتباعهازم  أعضاءها  تيل
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سلوكية  تزيد  عن  احلد  األدىن  ملستوى  السلوك و األخالقيات  اليت  جيب  أن  يلتزم  ا  أعضاء   قواعد
  ).  1:  ( عدة اهداف امهها هلا آداب  و سلوك  املهنة هذه القواعد من و  .دققنياسبني و املاملهنة  من  احمل

وضع  أمناط  و معايري  للسلوك  و التصرفات  املتوقعة  من  أعضاء  املهنة  من  احملاسبني و املراجعني   -1
  .  لعملهم  املهين القانونيني  باعتبارها متثل احلد  األدىن  ملتطلبات استمرارهم كمزاولني

اإلفصاح  للجمهور  و كافة  املهتمني  باملهنة  بوجود  دليل  آداب  و سلوك  حيكم  تصرفات  أعضاء    -2
مهنة  احملاسبة  القانونية،  و بالتايل ترتفع  مكانة  تلك  املهنة  و أعضاءها  و مهامها  يف  نظر  اآلخرين  ،  و 

قاريرهم، باإلضافة إىل إتاحة  الفرص  للمحاسبني املهنيني  ألداء  وظائفهم  تزداد  الثقة  يف  نتائجهم  و ت
و من  مث  يتعني  على أعضاء  مهنة  احملاسبة  و املراجعة  القانونية  االلتزام مبعايري  السلوك . بكفاءة  مرتفعة 

جتماعيا  و فنيا  و خلقيا  و املهين،  و الذي  من شأنه أن  يساهم يف رفع  مستوى  مركز  املهنة  و مسعتها  ا
  .تنمية  احترام  اجلمهور  ملكانتها  يف  اتمع 

  : آداب  و سلوك  املهنة وضع وإصدار قواعد املختصة  باجلهات     
من قبل  عدة  جهات،  لذلك  فإنه من الضروري  أن  أدبيات  السلوك  املهين  تصدر قواعد  يف أمريكا     

عدة  إصدارات  تتعلق  مبنح  مع  احملاسبني  األمريكيني  هو توافق الذي  أصدره  جم نشري  إىل أن  الدليل 
على مستوى  الواليات املتحدة األمريكية  وذلك  بواسطة  حكومة  كل  وتنظيمها  ترخيص  مزاولة املهنة
"  للمحاسبة القانونية   جملس  الوالية" ملهنته  ممثلة  يف جملس  يطلق  عليه  اسم    دققوالية  يزاول فيها  امل

مهمته  اإلشراف  و متابعة  مزاولة  املهنة،  و تتحدد  اختصاصاته  يف إصدار  معايري  و قواعد  حتكم  آداب  
فإن الدليل  الصادر  عن  جممع  احملاسبني   و رغم تعدد جهات االصدارو سلوك املراجع أو احملاسب القانوين، 

، حيث مشل  معظم املعايري اليت  صدرت  عن  االس  و اجلمعيات  املمثلة  األمريكيني بعد  األكثر  مشوال
ملهنة  املراجعة، وعلى خالف أي دليل  آخر  فهو  ميثل  منط  التصرفات  و السلوك  املتعارف  عليه  يف مهنة 

وله عالقة  قومية مع كل  املراجعة ، باعتباره  منظمة  قومية  ميثل  كافة  أحناء  الواليات  املتحدة  األمريكية ،
من جمالس  و مجعيات  احملاسبة  القانونية  بالواليات  مع  اإلشارة  إىل  أن عضوية  امع  هي  مسألة  

  ).1(اختيارية  
  :  قواعد  السلوك  املهين اهم 

  :ميكن اختصار اهم قواعد السلوك املهين فيما يلي
  

  )االستقالل ( احلياد 
  عيةاالستقامة  و املوضو

                                                                            
یاض ، ولیام  توماس  ، أمرسون ھنكي ، تعریب  أحمد  حجاج  و كمال  الدین  سعید  ،  المراجعة  بین  النظریة  و التطبیق،  دار  المریخ، الر     1

  . 176، ص   1989
  . 176 -175، أمرسون  ھنكي ، المرجع  السابق، ص     ولیام  توماس   -  1
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 املعايري  العامة
 االلتزام  مبعايري  املراجعة

 املبادئ احملاسبية
 املعايري  الفنية  األخرى

 املعلومات  السرية للعميل
 األتعاب  املشروطة

 التصرفات  الضارة  بالسمعة
 اإلعالن  و الترويج

 العموالت و األتعاب  من عمليات متبادلة
 األعمال  املتعارضة

 سم املكتبشكل  و ا
  

واما يف اجلزائر فان الس الوطين للمحاسبة و املنظمة الوطنية حملافظي احلسابات واملصف الوطين         
للخرباء احملاسبني جهات مسؤولة على اصدار ووضع القواعد والقوانني اليت تنظم وحتكم مزاولة املهنة وتلزم 

الت توحيد القواعد فان دليل اداب وسلوك املهنة االمريكي ونشري انه مع حماو ،اعضائها باحترامها وتطبيقها
  اصبح اكثر اعتمادا يف العامل

 .يف اجلزائر تدقيقالقانون  أخالقيات  مهنة  
  يف اجلزائر تقريبا جممل القواعد اليت حتكم املهنة جاءت يف مضمون القوانني املنضمة للمهنة منها مثال هناك    

 96/36املرسوم  التنفيذي رقم ،  حول شروط ممارسات املهنة، و 27/04/1991ؤرخ  يف امل 91/08أحكام  القانون  
و الذي يتضمن  قانون  أخالقيات مهنة  اخلبري احملاسب  و حمافظ  احلسابات  و  15/4/1996املؤرخ  يف 

الشهادات و و الذي  يتضمن  املوافقة على اإلجازات و  24/03/1999املقرر املؤرخ يف  و احملاسب  املعتمد
كذا  شروط  اخلربة  املهنية  اليت ختول  احلق يف ممارسة  مهنة  اخلبري  احملاسب  و حمافظ  احلسابات  و 

  . احملاسب  املعتمد
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  التدقيق الداخلي

  
بصدد  يليت هيف العمليات ا ما يهم إدارة أي مؤسسة هو ضمان األداء اجليد و التـحكم أكثر إن

ملا له  وحسن تشغيله، نظام الرقابة الداخليةاالطمئنان بسالمة فهي حباجة ماسة إىل   و عليه. إدارا و تسيريها
يف الوقت الـمناسب،  وايضا يف اكتشافها االحنرافات، األخطـاء و منع وقوع  خاصة يف قصوى ، من أمهية 

التقليل من خماطر األخطاء ومنع حتسينها وبالتايل  بغية ف ما يسمح بتحليلها وحتديد اسباا و مواطن الضع
  .تكرار حدوث تلك االحنرافات مستقبال

بة الداخلية يـحتاج إىل تقييم وضمان السري احلسن لإلجراءات اوككل األنظمة فإن نظـام الرق
املهمة وتعىن وكل هلا ويقتضي ذلك، وجود مصلحة، خاصة و مستقلة، ت. ومتابعة العمليات و التدقيق فيها

والتدقيق، تتكفل بالتقييـم و إعادة النظر و الفحص و التحقيق يف كل أنظمة التسيري و املعلومات  باملراجعة
  .وإن حماولة لتقييم أي نظام ينبغي أوال دراسته والتعرف عليه .داخل املؤسسة

      .نبذة تارخيية :أوال
 االقتصاد ، كان  اليت سبقت االزمة العاملية االوىلالفترة خالل فالتدقيق ظهر وتطور بالواليات املتحدة      

عن طريق ترقية  وحتفيز االجانب مما دعا إىل تشجيع  وضخمة إجياد وجلب رؤوس أموال كبرية يستلزم 
 وانفصلت امللكية عن التسيري  العمالقة طبعا إىل ظهور شركات األموال و أدى ذلكوتطوير السوق املالية 

عبارة عن مسامهني من خمتلف الدول وال يعرفون عن الشركات سوى ما  ان املالك بشكل واضح مبعىن
عدالة حلماية حقوق امللكية وضمان  وللرقابة  ملحة  فكانت  الضرورة ينشر عنها وما يوزع من ارباح ، 

  .ورمهنة التدقيق تتطمما جعل  العمل االداري وعدم تعسف املسريين وتعمدهم احيانا االضرار باملالك،
فقد ذهبت اصابع االام اىل االنظمة احملاسبية  ،1929الكربى لعام  بعد األزمة  االقتصادية العاملية أما     
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الداخلية  للمحاسبية والرقابية   إىل ضعف اإلفصاح وان األنظمةيلصق التهمة   الكثري  ووانظمة التدقيق 
بدائل وحتسينات يف والتركيز على كانت فاشلة وعاجزة فبدا الكثري ينادي بضرورة إصالحها 

 Sec - Securities:جلنة خاصة بالسوق الـمالية تدعى بـ لذلك ظهرت يف الواليات املتحدة.االنظمة

And Exchange Commission   واليت ألزمت كل مؤسسة، عضـو يف البورصة، أن تتأكد وتتحقق من
   .مصاحل املسامهني و األطراف األخرى ، وذلك، دف محايةمستقلني خارجينيمدققني حساباا عند 

ويف كل مرة تظهر فضائح مالية وما زالت اىل يومنا و رغم هذه اإلجراءات والتحسينات إال انه        
   .ومزورةمهور املستثمرين مبعلومات مالية مغشوشة جلتضليل الطأ واىل اخل هذا، ويعود ذلك

يف املؤسسـات التدقيق ضرورة يف ترسيخ مفهوم و امهت ساألزمات و الفضائح املالية إال ان           
كما حتددت تدريـجيا املبادئ  و التقنيات، اليت  التدقيق و على إثر ذلك، توسع مفهوم. االقتصادية

كبري يف تـحسني ورفع درجة التحقق و التأكد من نوعية املعلومات يف املؤسسات بشكل سامهت و 
 .  االقتصادية

  :يلياىل ما  التدقيق تطور ويرجع البعض
 اجلغرايفو توسعها  حجم املؤسسات كرب.  
  التدقيقارتفاع تكاليف.   

 
  :الـداخلي تدقيقتـعريف الـ. ثانيا.

إىل احـترام   يسعى من خالل انه يساهم يف حسن التسيري وترشيدهيف املؤسسة  الداخلي تدقيقإن ال
 تدقيقهدف اليو. يف املؤسسة الطمأنينةو  عترب مصدر الثقةيم لإلجراءات و القوانني، كما أنه صار

بطـريقة عملية وسـريعة، كما أا تتأكد من األخطاء وحتديد االحنرافات إىل إدراك و كشف ":الـداخلي
  ¹". للـقواعد اخلـاصة باملؤسسة للحقيقة ومطابقان التسجيل احملاسيب أن اجلرد و 
  :مايلي تار منهاعديدة ميكن أن خن فمفاهيم وتعار ي تدقيق الداخليولل
   )AICPA(: للمحاسبني العموميني األمريكياملعهد  تعـريف  1 
  :يعرف املعهد األمريكي للمحاسبني العموميني التدقيق الداخلي على النحو التايل    
شمل خمططات التنظيم و األساليب و اإلجراءات الـمطبقة داخل ي  الداخلي تدقيقالـ" 

وضمان دقة وصحة املعلومات الـمالية واحملاسبية، و ذلك لـرفع من  الـــمؤسسة حلماية أصولـها،
ومن هنا ميكن القول بان املعهد يرى أن  ".مردودية العمليات وكذا تطبيق السياسات احملددة من اإلدارة 

عن خمططات التنظيم وكل األنظمة واإلجراءات املوضوعة داخل مؤسسة ما من "عبــارة  التدقيق الداخلي
                                                                            

¹ Hamini Allel : Le Contrôle Interne et l'élaboration du bilan comptable, OPU, Alger,1993, page 22  
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فاظ على األصول ومراقبة دقة املعلومات اليت تعطيها احملاسبة ، ملضاعفة املردودية والتأكد من تطبيق أجل احل
  ".توجيهات اإلدارة 

    :الـربيطانـية  االستشارية للمحاسبني اجلـمـعية تـعـريف  .2
من نظم شمل كل ي :"التدقيق الداخلي على أنه تعرف اجلمعية االستشارية للمحاسبني يف بريطانيا 

اليت تـضعها إدارة املؤسسة، دف تسيري خمتلف العمليات بصفة مــنظمة  و املراقبة واملالية وغريها،
األصول ؛ وضمان أكـرب مقدار مـمكن من الدقة و  مايةضمان احترام سياسات التسيري وحـلوفعـالة ؛ 

تشارية للمحاسبني الربيطانيني تنظر ويستنتج من هذا التعريف أن اللجنة االس . "الصحة للمعلومات املسجلة
على أا جمموعة أنظمة املراقبة املالية وغريها واملوضوعة من قبل اإلدارة من أجل تسيري أعمال  للتدقيق الداخلي

على أصول املؤسسة وضمان قدر  ظاملؤسسة بصفة منتظمــة وفعالة وكذلك من أجل التسيري الفعال واحلفا
  .علومات احملاسبية اإلمكـان دقة ومشولية امل
ا ، ـدف ضمان ليااإلدارة العـ اتضعهات  اليت جـراءالإ مجلة هوذا املفهوم  فالتدقيق الداخلي

  .فيما خيص حتقيق األهداف املسطرة تأمني كاف ومعقولسالمة أنظمة التسيري و 
التدقيق ينظر إىل  د أن التعريف املقدم من قبل منظمة خرباء احملاسبة الفرنسية ويف نفس اال جن

جمموعة الضمانات اهلادفة للتحكم يف املؤسسة وتعمل على ضمان محاية املمتلكات : ")1(الداخلي على أنه
رف ويع".اإلدارة وتشجيع حتسني األداءونوعية املعلومات من جهة ومن جهة أخرى إىل تطبيق توجيهات 

ة حنو االحترام الدقيق لإلجـراءات والقوانني وظيفة مهمة للتسيري موجه: "التدقيق الداخلي أيضا على أنه
 ".والتشريعات قصد القيام بعمل يؤدي إىل توفر املبادئ العامة للثقة

   .التدقيق الداخليأهداف .ثالثا
 : اهداف التدقيق الداخلي فيما يلي  حتديدميكن            

 ،حملاسبيةمعنوية ختص نظام املعلومات املالية واأهداف                      
   . احلمايةأهداف مادية ختص نظام                     

  :مبادئ التدقيق.رابعا
، االفصاح االستقاللية،العمومية،التكامل ،االستمرارية  :هناك عدة مبادئ حيددها البعض كما يلي   

 .التوافق التنسيق و ،الكامل
  :مكونات التدقيق الداخلي.خامسا

ختدم هدف مترابطة و متبادلـة فيما بينها، متكاملة ،  عنـاصر   جمموعة منالتدقيق الداخلي يتكون 
                                                                            

 .2006، مسامح مختار، مدخل للتقیق، محاضرات قدمت لطلبة السنة الرابعة لیسانس محاسبة، قسم علوم التسییر، جامعة باتنة )1(
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   : ، ومنهاوحيد
    لتدقيقمناسبة ل بيئة  -                

   ـ    هـمتـقييتوقع اخلطر وجيد لنظام   -     
  ـ  املمتازة لالنشطة نظام املعاجلة   -     

  ـ  اجليد واالفصاح نطام االعالم  -       
    ـ   وتصحيح االخطاء نظام التغذية الذاتية -       

   

  .التدقيق الداخليمقومات .سادسا 
 :اغلب الكتاب خلصو مقومات التدقيق الداخلي يف ثالثة حماور مهمة وهي

  .اجليد تنظيمياليكل اهل -
 .املناسبة ناصباختيار املوظفني األكفاء ووضعهم يف امل-

 . لمتكام جيد و نظام حماسيب
  :اجلانب العملي للتدقيق الداخلي .سابعا  

جراءات وتطبيق اال السيـر احلسن يف جممل احلاالت يهدف التدقيق الداخلي اىل ضمان 
صحة املعلومات و بالتايل ضمان  انسجـام  العمليات و احترامها للـقواننيوالتعليمات و 

  :ع مبا يليالذي جيب ان يتمت الداخلي االساسية للمدقق   وظيفةاملفصح عنها وهي ال
  ،واحلياد  واملوضوعية  االستـقاللية   -       

  .الـكفاءة الـمهنية  التكوين واملهارة العلمية و -         
 .وامتدادها  الـمهنة  استمرار -           

  ، بفعالية تنفيذ الـمهمة  -        
  ،ضمان التنظيم احليد -       
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  الرحیم بسم اهللا الرحمن
  املعاجلة اآللية للمعلومات واستخدامات احلاسب

  
إن املهمة الرئيسية لنظم املعلومات احملاسبية هي تقدمي املعلومات املفيدة ىف جمال التخطيط والرقابة         

وإختاذ القرارات عن طريق أفراد وجهات داخل املنشأة وخارجها، ولكى حتقق املعلومات فوائدها جيب أن 
وىف ظل التطور التكنولوجى بات من الضرورة األخذ بأحدث التقنيات لتصميم نظم . قيقة ومالئمةتكون د

البيانات احملاسبية بإستخدام احلاسبات اإللكترونية ىف تشغيل بياناا، وذلك ملا توفره من سرعة ودقة ىف 
  .تشغيل ومعاجلة البيانات

واستخدامها يف تطوير املعاجلة االلكترونية للمعلومات ويف ظل التطور التكنولوجي للحاسبات اإللكترونية، 
يف الشركات باستخدام نظم البيانات احملاسبية، ظهرت أنواع خمتلفة من نظم البيانات احملاسبية اإللكترونية، 
اليت كان هلا تأثري بالغ األمهية على الشركات االقتصادية، ومن هنا كان على املدقق ضرورة دراسة وفهم 

م البيانات احملاسبية اإللكترونية، وأثرها من الناحية التنظيمية على الشركة، وعلى درجة وضوح أنواع نظ
البيانات واملعلومات داخل نظام البيانات احملاسيب اإللكتروين للشركة، ومن ثَم تزيد قدرة املدقق على 

  .حتقيق أهداف املهنة  يف ضوء هذه املتغريات
يف ظل املعاجلة االلكترونية للبيانات احملاسبية اإللكترونية تواجه حتدياً  ومما سبق يتضح أن مهنة التدقيق

حيث أن احلاجة امللحة إىل دقة وسرعة إدارة البيانات احملاسبية  أدت إىل ضرورة فرض نفسه عليها، 
يف وذلك النتاج املعلومات بالدقة والسرعة املالئمة الستخدامها  االلكترونيةنظم الالتوسع يف استخدام 

عملية الرقابة وصنع القرارات تقييم لقرارات ومن مث املسامهة بصورة اجيابية يف اأغراض الرقابة واختاذ 
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  .بالفعالية أملرجوة
املعاجلة اإللكترونية للبيانات احملاسبية هي البيئة اليت يتم فيها استخدام احلاسب اإللكتروين ملعاجلة و

وعليه فإن استخدام جهاز أو .حلة التشغيل، أو مرحلة املخرجاتالبيانات، سواء يف مرحلة اإلدخال، أو مر
يف معاجلة البيانات املالية، وسواء كانت هذه  –ألي نوع أو حجم  –أكثر من أجهزة احلاسب اإللكتروين 

األجهزة ملك للشركة أو ملك ألطراف خارجية،جتعل نظام املعلومات احملاسيب للشركة نظام معلومات 
  .حماسيب إلكتروين

  ):أنظمة تكنولوجيا المعلومات(الخصائص العامة ألنظمة البيانات المحاسبية المعالجة إلكترونيا-1
بإصدار  IAASBمن خالل جملس معايري التدقيق والتأكيد الدوىل  IFACقام اإلحتاد الدوىل للمحاسبني 

خصائص أنظمة تكنولوجيا وبيانات ممارسة التدقيق الدولية بشأن  ISAsجمموعة من معايري التدقيق الدولية 
  :1املعلومات تتمثل فيما يلى

  
  :خواص الهيكل التنظيمي- أ

ىف ظل املعاجة اإللكترونية للبيانات احملاسبية تقوم املنشأة بتشكيل هيكل تنظيمى لغرض إدارة فعاليات     
  :بيئة األنظمة اإللكترونية، وميتاز هذا اهليكل باخلواص التالية

إن عدد األشخاص املشاركني ىف معاجلة املعلومات املالية ينخفض بنسبة مهمة، : ةتركز الوظائف واملعرف-
كما أن بعض موظفى معاجلة البيانات قد يكونوا الوحيدين ممن لديهم معرفة مفصلة عن العالقات املتبادلة 

  .بني مصادر البيانات، وعن كيفية معاجلتها وطريقة توزيعها وإستعمال خمرجاا
إن املعامالت وبيانات امللف الرئيسى غالبا ما تتركز ىف صيغة قابلة للقراءة : والبيانات تركز الربامج-

  .باآللة، إما ىف جهاز حاسوب واحد مركزى املوقع أو ىف عدة أجهزة موزعة ىف كافة أرجاء املنشأة
  : خواص النظام الناتجة من طبيعة معالجة أنظمة البيانات المحاسبية اإللكترونية-ب
  :ما يلىاملعاجلة االلكترونية للبيانات خبصائص جيب على املدقق التعامل معها ومنها  تتميز 
 نظام احلاسوب اىل  تتمثل ىف عملية إدخال البيانات مباشرة : التقليدية غياب مستندات املدخالت- 

  .بدون مستندات ثبوتيةوبشكل ايل من واقع اداوات واجهزة الكترونية وتكنولوجية االتصال 
ىف النظام اليدوى ميكن متابعة املعاملة خالل النظام بواسطة إختبار : دان مسار عملية منظورةفق-

املستندات األصلية والدفاتر احملاسبية والسجالت وامللفات والتقارير، أما ىف بيئة أنظمة املستعملة 
  .للحاسوب فإن بعض البيانات قد تكون حموفظة ىف احلاسوب وىل فترة زمنية حمدودة

ىف بعض أنظمة البيانات احملاسبية املعاجلة إلكترونيا ال يتم طبع نتائج : اإلفتقار للمخرجات املنظورة-
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  .املعاجلات، لذلك تنتج احلاجة للوصول إىل بيانات حمفوظة ىف ملفات قابلة للقراءة بواسطة احلاسب فقط
قد يتم الوصول أو تعديل هذه البيانات والربامج : ول إىل البيانات وبرامج احلاسوبسهولة الوص-

بواسطة احلاسوب، أو من خالل إستعمال معدات احلاسوب ىف مواقع بعيدة، وعليه ىف حالة غياب الرقابة 
 .نشأةفإن هناك إحتماال أكرب بإختراق البيانات والربامج والتالعب ا من قبل أشخاص داخل وخارج امل

   :التصميم واألوجه اإلجرائية- ج
إن أنظمة البيانات احملاسبية املعاجلة إلكترونيا تفضى إىل تصاميم وخواض إجرائية ختتلف عن تلك الىت     

  :جندها ىف األنظمة اليدوية، وتتضمن مايلى
  .الضبطتقوم األنظمة احملاسبية اإللكترونية بإجناز الوظائف كما مت برجمتها ب: ثبات األداء-
إن طبيعة معاجة احلاسوب تسمح بتصميم إجراءات الرقابة الداخلية ىف برامج : إجراءات الرقابة املربجمة-

احلاسوب،  أي أن محاية البيانات ضد الوصول غري املرخص قد يتم توفريه بواسطة كلمات السر اما 
قارير املطبوعة فيما يتعلق اإلجراءات األخرى فيمكن تصميمها إلستعماهلا بتدخل يدوى، مثل فحص الت

  .باإلستثناء، وتقارير األخطاء، وتدقيق املعقولية وحدود البيانات
 قد يؤدى إدخال منفرد إىل: حتديث ملفات احلاسوب املتعددة أو ملفات قاعدة البيانات مبعاملة منفردة-

مستندات شحن البضاعة قد  مثال أن إخال( النظام احملاسىب، إىل حتديث كافة السجالت املرتبطة مع املعاملة
، لذلك )تقوم بتحديث ملفات املبيعات وحسابات الزبائن حتت التحصيل، إضافة إىل حتديث ملف املخزون
  .فإن أي إدخال غري صحيح ىف مثل هذا النظام قد يؤدى إىل خلق أخطاء ىف حسابات مالية متعددة

ات احملاسبية اإللكترونية نفسه، وبدون قد تنشأ معامالت بواسطة نظام البيان: أنظمة تولد معامالت-
مثال  قد يتم احتساب الفائدة ويقيد أليا على أرصدة حسابات الزبائن استنادا (احلاجة إىل مستندات 

  ).لشروط مصادق عليها مسبقا حيتوى عليها برنامج احلاسوب
و الثابتة، كاألقراص إن وسائط التخزين القابلة للنقل أ: عدم حصانة وسائط ختزين البيانات والربامج-

واألشرطة املمغنطة، الىت يتم فيها ختزين احلجم الكبريمن البيانات وبرامج احلاسوب املستعملة ملعاجلة هذه 
  .هذه الوسائط قد عرضة للسرقة أو الضياع أو اإلهتالك بقصد أو بدون قصد. البيانات

  .أنواع أنظمة البيانات المحاسبية المعالجة إلكترونيا-2
  :الثة أنظمة للبيانات املعاجلة إلكترونيا تتمثل فيمايليهناك ث

هى أنظمة حاسب متكن املستخدمني من الوصول إىل البيانات  :أنظمة الحاسبات الشخصية والمستقلة- أ
والربامج من خالل حاسب شخصى، تستخدم احلاسبات ملعاجلات املعامالت احملاسبية وإنتاج تقارير تعترب 

ات املالية، ومن املمكن أن يشكل احلاسب الشخصى النظام احملاسىب باكمله أو جمرد ضرورية إلعداد البيان
جزء منه، وهناك أنظمة رقابية وإجراءات سالمة معينة تستخدم ألنظمة احلاسب الكبرية قد ال تكون عملية 
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خدم بالنسبة للحاسبات الشخصية، ومن املمكن تشغيل احلاسبات الشخصية القائمة بذاا من قبل مست
واحد أو عدة مستخدمني ىف أوقات خمتلفة على نفس احلاسب، ويقوم مستخدم احلاسب الشخصى الذي 

  . يعاجل التطبيقات احملاسبية بأداء عدة مهام
يعترب اهليكل التنظيمى الذي يستخدم ضمنه احلاسب الشخصى هاما لتقييم املخاطر ومدى أنظمة   

ى سبيل املثال قد تكون أنظمة الرقابة على املتابعة الىت تستخدمها الرقابة املطلوبة لتخفيف هذه املخاطر، عل
اإلدارة هي وسائل الرقابة الفعالة الوحيدة موعة برامج مشتراة تستخدمها منشأة عمل صغرية على 
حاسب شخصى قائم لوحده عدا عن أية أنظمة رقابة موجودة ضمن جمموعة الربامج نفسها، وباملقارنة مع 

لية أنظمة الرقابة املتعلقة حباسب شخصى ضمن منظمة أكرب من املمكن أن تعتمد على هيكل ذلك فإن فعا
تنظيمى يفصل بشكل واضح املسؤوليات وحيد من استخدام احلاسب الشخصى القائم بذاته ليقتصر على 

  .6مهام معينة
نات والربامج هى أنظمة حاسب متكن املستخدمني من الوصول إىل البيا:أنظمة الحاسبات المباشرة-ب

مباشرة من خالل شاشات طرفية، وهذه األنظمة من املمكن أن حتتوى على اجهزة حاسبات رئيسية أو 
اجهزة حاسب رقمي صغري أو شبكة حاسبات شخصية متصلة، وعندما تستخدم املنشأة نظام حاسب 

للمنشأة، ومن املمكن أن مباشر فإن من احملتمل أن تكون التقنية معقدة ومرتبطة خبطط العمل اإلستراتيجية 
حيتاج فريق التدقيق إىل مهارات تقنية خاصة لعمل إستفسارات وفهم مضامني ردود الفعل الىت يتم 

  .احلصول عليها، وقد يكون املدقق حباجة إىل النظر ىف استخدام عمل خبري
  :1كما تتيح األنظمة املباشرة للمستخدمني البدء مباشرة ىف مهام خمتلفة مثل  

  ).على سبيل املثال معامالت شراء بضاعة، سحوبات نقدية من البنك( املعامالت إدخال-
  ).على سبيل املثال الوضع احملاسىب احلاىل للعميل(عمل إستفسارات-
  ).على سبيل املثال قائمة ببنود املخزون ذات الكميات غري املتوفرة(طلب تقارير-
  .حتديث امللفات الرئيسية-
  .ونيةأنشطة التجارة اإللكتر-

وتستخدم أنظمة احلاسب املباشرة أنواعا خمتلفة من األجهزة الطرفية، وختتلف املهام الىت تقوم ا   
إىل حد كبري، ويعتمد ذلك على منطقها وإرساهلا وختزينها وقدرا األساسية على املعاجلة، وفيما يلى 

  2 :لأـنواع األجهزة الطرفية ومنها األجهزة الطرفية ذات الغرض العام مث
  .لوحة املفاتيح والشاشة األساسية-
  .اجلهاز الطرىف الذكي-
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  .احلاسبات الشخصية-
  :األجهزة الطرفية ذات الغرض اخلاص مثل- ب
  .أجهزة نقطة البيع-
  .أالت السحب األلية-
  .أجهزة الالسلكى احملمولة باليد إلدخال البيانات من مواقع بعيدة-
  .أنظمة استجابة صوتية-
تشري قاعدة البيانات إىل جمموعة بيانات يشارك فيها ويستخدمها عدة  :قواعد البيانات أنظمة حاسبات- ج

مستخدمني خمتلفني إلغراض خمتلفة، وليس من الضرورى أن يكون كل مستخدم على معرفة بالبيانات 
ام يكون املخزنة ىف قاعدة البيانات أو بالطرق الىت ميكن  ا إستخدام البيانات ألغراض متعددة، وبشكل ع

املستخدمون األفراد على علم فقط بالبيانات الىت يستخدموا، وميكنهم النظر إىل البيانات على أا ملفات 
  .1حاسب تستخدمها تطبيقام

وعندما تستخدم املنشأة نظام قاعدة بيانات فإن من احملتمل أن تكون التقنية معقدة، وقد ترتبط   
وقد يكون فريق التدقيق حباجة إىل خربات خاصة ىف تقنية املعلومات خبطط العمل اإلستراتيجية للمنشأة، 

ألجراء اإلستفسارات املناسبة وفهم الدالالت الضمنية لإلجابات الىت يتم احلصول عليها، وقد حيتاج 
  .املدقق إىل النظر ىف إستخدام عمل خبري

ت ونظام إدارة قاعدة قاعدة البيانا: وتتكون أنظمة قواعد البيانات بشكل رئيسى من جزئني   
البيانات، وتتفاعل أنظمة قواعد البيانات مع النواحى األخرى ألجهزة وبرامج احلاسب لنظام احلاسب 

  .مشاركة البيانات واستقاللية البيانات: وتتميز أنظمة قواعد البيانات خباصيتني هامتني. الكلى
  .سبيةالمشاكل الناتجة عن المعالجة اإللكترونية للبيانات المحا-3

  :1تتمثل يف مجلة من املشاكل نذكر منها   
ىف ظل نظم التشغيل اإللكتروىن باستخدام احلاسبات اإللكترونية، تتم عمليات : إختفاء السجالت املادية-أ

التسجيل وحفظ البيانات احملاسبية باستخدام النبضات اإللكترونية ىف الذاكرة الرئيسية للحاسب، أو على 
وبالتاىل أصبحت البيانات احملاسبية . غنطة خارج احلاسب وبلغة اليفهمها إال احلاسبأشرطة وإسطوانات مم

غري مرئية وغري قابلة للقراءة كما ميكن تغيري أو إضافة أو حذف أي بيانات دون ترك أي دليل يدل على 
  .حدوث هذه العمليات، مما سهل من ارتكاب حاالت الغش وجعل من الصعب إكتشافها

يقصد بسند املراجعة جمموعة مراجع تشغيل البيانات أو التوثيق : ند جيد للمراجعةعدم وجود س- ب
املنطقى، والذى من تتبع العملية من مصدرها وحىت نتائجها النهائية أو العكس، مبعىن البدء بالنتائج النهائية 
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  .للعملية واإلنتهاء مبصدرها
سند املراجعة غري مكتمل نتيجة إلختفاء وىف ظل استخدام احلاسبات اإللكترونية، ميكن أن يكون   

بعض أجزائه بسبب التشغيل الداخلى للحاسب مما يفقده تكامله، وميكن أن يكون لسند املراجعة املشاكل 
  :التالية

  .عدم وجود املستندات األصلية، أو يتم التخلص منها بعد اإلدخال املبدئى للبيانات-
  .ا يتم اإلدخال مباشرة لدفاتر األستاذاليقوم النظام بإعداد دفاتر يومية، وإمن-
ملفات احلاسب وقواعد البيانات تكون غري مرئية، وال تسمح بالتتبع الواضح للعمليات خالل كافة -

  .أجزاء النظام
  .الميكن مالحظة التتابع والتشغيل، حيث أنه يتم داخل احلاسب-
  :ة وصعوبة اكتشافهاسهولة وحافز جرائم الغش ىف ظل استخدام احلاسبات اإللكتروني-ج

يقصد بالغش ىف جمال احلاسبات اإللكترونية أي تالعب ىف برامج احلاسب، ملفات البيانات،   
التشغيل، املعدات، ويؤدى ذلك إىل إحلاق خسائر بالتنظيمات الىت يقع الغش ىف جمال استخدامها 

بيه خبصائص ال تتوافر ىف ظل ويتميز الغش ىف جمال احلاسبات اإللكترونية من وجهة نظر مرتك. للحاسبات
  :النظام اليدوى، وتتمثل هذه اخلصائص ىف األتى

  .سهولة ارتكاب الغش ىف ظل استخدام احلسابات اإللكترونية-
  .صعوبة اكتشاف وتتبع الغش ىف ظل استخدام احلاسبات اإللكترونية-
 لغش عادة ما يكونيفرق بني غش احلاسبات وفريوس احلاسبات، من حيث أن ا: فريوسات احلاسبات-د

متعمدا ويهدف مرتكبوه إىل حتقيق عائد من ورائه، ىف حني أن الفريوسات قد ال تكون متعمدة أو بغرض 
ويعرف فريوس احلاسبات بأنه . حتقيق عائد من ورائها، فقد تنتقل للنظام من خالل وسائط مصابة بالعدوى

  :برنامج يتميز باألتى
  .من خالل إدماج برامج الفريوس مع الربامج األخرىالقدرة على تعديل الربامج، وذلك -
  .القدرة على إجراء التعديالت ىف العديد من الربامج-
  .القدرة على إضفاء الشرعية على التعديالت الىت حدثت بالربامج-
  .القدرة على منع التعديالت اإلضافية على الربامج الىت سبق وأن عدهلا من قبل-
  .تكون قد مرت باملراحل األربعة السابقة الربامج املعدلة يفترض أن-

وتسبب فريوسات احلاسبات العديد من املشاكل ىف بيانات وبرامج الشركة، وذلك على حسب   
  :نوع الفريوس ومن هذه املشاكل مايلي

قد يكون للفريوس تأثري مدمر مرئى وفورى، حيث ميكن أن يكتب بصورة مرئية وفورية على جزء من -
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  .وبالطريقة الىت ال ميكن معها استرداد اجلزء املدمر، مثل فريوس الكتابة على امللفات الربنامج العادى
قد يكون للفريوس القدرة على إخفاء ومضاعفة نفسه، حيث يعمل على التدمري الفورى وغري املرئى -

  .للبيانات، مثل فريوسات عدم الكتابة على امللفات
سب، وتنتقل العدوى ألي إسطوانة يتم إستخدامها من خالل قد يقيم الفريوس بالذاكرة الرئيسية للحا-

  .احلاسبات الىت حتمل هذه الفريوسات، وتسمى هذه الفريوسات بالفريوسات املقيمة بالذاكرة
قد تنتقل الفريوسات للحاسب عند تغيري أحد أجزائه أو عند استبداله جبزء أحدث منه، وهلذا النوع من -

ة، كما أنه من الصعب اكتشافه وعالجه، وحلسن احلظ أنه من األنواع الفريوسات أثار تدمريية كبري
  .النادرة، ويسمى بفريوسات أالت احلاسب

  : العاملون بنظم املعلومات القائمة على استخدام احلاسبات اإللكترونية- و
 كما هو احلال ىف نظم احلاسبات-يؤدى نقص خربة العاملني ىف جمال التشغيل اإللكتروىن للبيانات-

إىل وقوع أخطاء ىف التشغيل أو الفشل ىف ختزين واستدعاء البيانات، أو عدم القدرة على  - الصغرية
 . اكتشاف جرائم احلاسبات

  .إن معظم مرتكىب حاالت غش احلاسبات من داخل التنظيم-
ت غالبا مايؤدى العاملون بنظم احلاسبات إىل إنتشار فريوسات احلاسبات حيث أم قد ميتلكون حاسبا-

  . خاصة ويتبادلون اإلسطوانات املرنة فيما بينهم
إن العاملني بالنظام الذين مت استبعادهم يعملون كلمات السر، وبالتاىل ميكنهم الوصول غري املصرح به -

  .للنظام، وارتكاب حاالت الغش أو تقل عدوى الفريوسات
  .جرائم احلاسبات يؤدى اخنفاض احلالة املعنوية للعاملني بنظم احلاسبات، إىل زيادة-
  

    بسم اهللا الرحمن الرحیم
  ،الرقابة الداخلية فى ظل المعالجة اإللكترونية للبيانات المحاسبية

إن املعاجلة اإللكترونية للبيانات احملاسبية قد أدت إىل ضرورة وجود إجراءات رقابية جديدة           
ة إىل ثالثة نظم فرعية، ولكل نظام من هذه وتقسم الرقابة الداخلي. وأساليب مراجعة جديدة تتفق معها

  :وتقسم الرقابة الداخلية إىل. النظم الفرعية هدف يسعى لتحقيقه من خالل جمموعة من اإلجراءات املالئمة
لتحقيق أهداف الرقابة اإلدارية ىف ظل التشغيل اإللكتروىن للبيانات ينبغى أن  تتضمن : الرقابة اإلدارية-1

  :1مايلى
هى تقسيم املهام داخل وخارج قسم التشغيل اإللكتروىن للبيانات، وذلك دف  :لتنظيميةالرقابة ا- أ

                                                                            
 .86، ص1999سمیر كامل محمد، أساسیات المراجعة فى ظل بیئة نظم التشغیل افلكترونى للبیانات، دار الجامعة الجدیدة للنشر، .د 1
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وتتضمن الرقابة التنظيمية ىف ظل املعاجلة اإللكترونية .تدنية األخطاء واملخالفات ىف ظل استخدام هذه النظم
  :للبيانات احملاسبية اإلجراءات األتية

ن األقسام املستفيدة من خدمات احلاسب، حيث يكون قسم فصل قسم التشغيل اإللكتروىن للبيانات ع-
التشغيل مسئوال عن كل مايتعلق بتشغيل البيانات، اما األقسام املستفيدة من خدمات احلاسب فتكون 

  .مسئولة عما حيدث من أخطاء أو خمالفات خارج قسم التشغيل
حمللى النظم، معدى الربامج، : يانات مثلالفصل التام للمهام بني العاملني ىف قسم التشغيل اإللكتروىن للب-

  .......رقابة وصيانة نظام التشغيل
  .فصل املهام داخل األقسام املستفيدة-
  .جدولة العاملني بالنظام على أساس منتظم وأثناء اإلجازات والعطالت املرضية-
  .تناوب العاملني-
يد لنظام التشغيل اإللكتروىن للبيانات يسهم اإلعداد والتوثيق اجل: وتوثيق النظامالرقابة على إعداد - ب

ىف تسهيل عملية مراجعته، حيث يقدم للمراجع املستندات الىت متثل سندا كافيا للمراجعة وتتمثل الرقابة 
  :على إعداد وتوثيق النظام فيما يلي

ب، وهو بناء نظام يتضمن إجراءات الرقابة الكافية على تطبيقات احلاس :الرقابة على إعداد النظام-
  .ويعمل مبا يتفق مع مواصفات التشغيل املعيارية، وميكن إختباره ومراجعته بصورة مرضية

، يتضمن التوثيق السجالت، التقارير، أوراق العمل، وصف للنظام وبراجمه: الرقابة على توثيق النظام-
ألغراض أداء مهام خرائط التدفق، تعليمات التشغيل، والىت تساعد على وصف النظام واإلجراءات املستخدمة 

  .تشغيل البيانات
  .الرقابة على توزيع املخرجات-
  
  
  :تتضمن مايلي :الرقابة اإلدارية على أمن النظام-
  .حتديد اهداف أمن النظام-
  .تقدير اإلحتماالت والتكاليف املرتبطة مبخاطر أمن تشغيل البيانات-
  .إعداد خطة تضمن مستوى مقبوال من األمن وبتكلفة مقبولة-
  .ديد املسؤوليات عن أمن النظامحت-
  . إختبار إجراءات الرقابة على أمن النظام-
لتحقيق أهداف الرقابة التشغيلية ىف ظل نظم التشغيل اإللكتروىن للبيانات، ينبغى أن : الرقابة التشغيلية-2
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  :1تتضمن مايلي
امج دورا إجيابيا ىف الرقابة من الضروري أن يكون ملعدى الرب :الرقابة من خالل الوحدات األلية والبرامج-

على املعاجلة اإللكترونية للبيانات، من خالل تقييم الوحدات األلية والربامج الىت حتقق هذا الدور من خالل 
جمموعة من اإلجراءات الرقابية الىت ميكن تطبيقها على املعاجلة اإللكترونية للبيانات من خالل  كل من 

  :الوحدات األلية والربامج
  :تتضمن هذه اإلجراءات مايلي: قابة من خالل الوحدات األليةالر- 1
  .فحص احلرف الزائد-
  .فحص األداء املزدوج-
  .الفحص اإلرتدادى-
  .فحص األجهزة-
  .فحص الشرعية-
  .إجراءات الرقابة على الوصول للنظام-
  :ألتيةوميكن تقسيم الرقابة من خالل الربامج لتغطى اجلوانب ا: الرقابة من خالل الربامج- 2
  .التعامل مع األخطاء-
  .احلماية الذاتية-
مل يتغري اهلدف من الرقابة على احملاسبة بالرغم من إستخدام احلاسبات ىف تشغيل : الرقابة المحاسبية-3

  :2البيانات احملاسبية مما اقتضى وجود جمموعة من اجراءات الرقابة احملاسبية الىت تتمثل ىف
يقصد بإعداد البيانات جتهيز وفحص والتصديق على املستندات : البياناتإجراءات الرقابة على إعداد - أ

األصلية للعمليات، وهذه هي وظيفة األقسام املستفيدة، ودف الرقابة احملاسبية على إعداد البيانات إىل التحقق 
تشافها، أو من دقة البيانات قبل إداخلها لنظام احلاسب، وذلك بالعمل على منع األخطاء واملخالفات أو إك

  :الرقابة على تصحيحها وتدنية خسائرها كما يلي
تتمثل إجراءات الرقابة احملاسبية الىت دف إىل منع األخطاء : إجراءات منع األخطاء والمخالفات-1

  :واملخالفات عند إعداد البيانات ىف األتى
  .اإلجراءات املكتوبة ألقسام املستفيدة-
  .ةالتصميم اجليد للمستندات األصلي-
  .ترقيم املستندات األصلية، حيث يؤدى هذا اإلجراء إىل تدنية احتمال فقد املستندات أو نسياا-
التوقيع املزدوج على املستندات األصلية، حيث يؤدى هذا اإلجراء إىل تدنية احتمال تشغيل عمليات غري -

                                                                            
 .114سمیر كامل الصبان، مرجع سابق، .د 1
 .119المرجع السابق، صنفس  2
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  .مصرح ا
  :وتتمثل فيما يلى :إجراءات إكتشاف األخطاء والمخالفات-2
خدام إجراءات رقابة اموعات مثل اإلمجاليات الرقابية ألرقام وكميات العمليات، دف إكتشاف أي است-

  .تعديل ىف البيانات أثناء إعدادها إدخاهلا وتشغيلها
  .قيام املستفيدين بإجراء الفحص اليدوى للبيانات-
  :تتمثل فيما يلي :إجراءات الرقابة على تصحيح األخطاء والمخالفات- 3
  .راءات تصحيح األخطاءإج-
     .تصميم سند جيد للمراجعة ميكن من تتبع األخطاء واملخالفات ىف املستندات األصلية وتصحيحها-
توجد طريقتان إلدخال البيانات مها طريقة اإلدخال اجلماعى،  :إجراءات الرقابة على المدخالت-ب

جتميع البيانات من املستندات األصلية،  وىف ظل الطريقة األوىل يتم. وطريقى اإلدخال الفورى للبيانات
أما ىف . وتصحيحها ونقلها على وسائل ميكن قراءا بواسطة احلاسوب، مث يتم إدخاهلا للحاسب ىف جمموعات

ظل طريقة اإلدخال الفورى فتكون الوحدات الطرفية على اتصال مباشر باحلاسب، حيث يتم إدخال العمليات 
وختتلف إجراءات الرقابة احملاسبية ىف ظل اإلدخال اجلماعى للبيانات عنها ىف ظل . للحاسب مبجرد اإلنتهاء منها

  :اإلدخال الفورى وذلك كما يلي
تلعب إجراءات الرقابة احملاسبية على اإلعداد واإلدخال : إجراءات الرقابة على اإلدخال اجلماعى للبيانات- 1

اسبات، او اكتشافها او الرقابة على تصحيحها وتدنية اجلماعى للبيانات دورا هاما ىف منع أخطاء وخمالفات احل
  .خسائرها

ىف ظل النظم الفورية يتم إدخال البيانات مباشرة للحاسب : إجراءات الرقابة على اإلدخال الفورى للبيانات- 2
من خالل الوحدات الطرفية، وذلك دون احلاجة إىل اإلعداد اجلماعى هلا، لذا فإن اإلدخال الفورى للبيانات 

ودف إجراءات الرقابة . حيتاج إىل مدخل رقاىب خيتلف عن ذلك املستخدم ىف ظل اإلدخال اجلماعى للبيانات
احملاسبية املستخدمة ىف ظل اإلدخال الفورى للبيانات، إىل حتقيق ثالثة أهداف هى منع األخطاء واملخالفات أو 

  .إكتشافها أو الرقابة على تصحيحها وتدنية خسائرها
يعترب التشغيل وظيفة داخلية يقوم ا احلاسب، وذلك وفقا ألوامر برامج  :الرقابة على تشغيل البيانات إجراءات- ج

إجراء العمليات احلاسبية، عقد املقارنات، التلخيص، حتديث : التشغيل، ويتضمن التشغيل واحدا من أكثر العمليات األتية
  .لبيانات، وتصحيح األخطاءامللفات، صيانة امللفات، اإلستفهام، التحقق من صحة ا

قد تكون خمرجات نظام التشغيل خمزنة ىف شكل ميكن للحاسب  :إجراءات الرقابة على المخرجات-د
  :قراءته، أو ىف صورة مطبوعة، وميكن التغلب على خماطر املخرجات من جمموعة من اإلجراءات تتمثل ىف

  :إجراءات جمموعة الرقابة- 1
  .فحص خمرجات كافة التطبيقات-
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  .مقارنة عمليات التشغيل بسجالت عمليات املدخالت-
التحقق من مدى توافق اإلمجاليات الرقابية للتشغيل مع تلك الىت إعدادها قبل التشغيل، وتقصى اسباب -

  .اإلختالف إن وجدت
ينبغى عل األقسام املستفيدة أن تفحص بعناية كافة املخرجات الىت يتم استالمها، : إجراءات املستفيدين- 2

  .وذلك بإجراء اإلختبارات الالزمة للتحقق من مدى دقتها
  .إجراءات تصحيح األخطاء أو املخالفات وإعادة تسليمها- 3
تصميم سند جيد للمراجعة ميكن من تتبع األخطاء أو املخالفات الىت وقعت ىف املخرجات وكيفية - 4

  .تصحيحها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بة الداخلية فى ظل المعالجة اإللكترونية للبيانات المحاسبيةتقييم نظام الرقا

  
عند دراسة املدقق وتقييمه لنظام الرقابة الداخلية ىف ظل املعاجلة اإللكترونية للبيانات احملاسبية عليه أن   

  :خيتار األسلوب املالئم لدراسة نظام الرقابة وتقييمه على النحو األتى
عدد من األقسام األساسية  لكى يلم املدقق بتدفق العمليات داخل النظام يتم تقسيم النظام الكلى إىل 
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احملاسىب والىت يطلق عليها دورات العمليات، والدورة هي سلسلة من األحداث املتتابعة الىت تشكل عملية 
 كاملة، ومن مث فإن منهج دورات العمليات يقوم على أساس تصنيف األحداث اإلقتصادية إىل عدد حمدود من

اموعات أو الدورات الىت تشكل أنشطة األعمال املختلفة للمنشأة، حبيث تتضمن كل دورة جمموعة من 
  . 1العمليات املرتبطة ببعضها والىت تسلك سبيال واحدا

وعلى الرغم من أن دورات العمليات ختتلف باختالف طبيعة نشاط املنشأة موضوع التدقيق، إال أنه   
مل كافة عمليات أي منشأة، وهذه الدورات هى دورة اإليرادات، دورة تكلفة توجد ثالث دورات عامة تش

  : املبيعات، ودورة التمويل، ويتميز منهج دورات العمليات باألتى
يعترب من أكثر الطرق فعالية ىف دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية، حيث أنه يسمح للمدقق بفحص كل -أ

لنهائى على القوائم املالية، وذلك دون احلاجة للفصل بني أجزاء النظام الىت عملية من بدايتها وحىت تأثريها ا
  .ترتبط ببعضها إىل حد كبري

ميكن استخدامه ىف كافة املنشأت، حيث أنه يتجاوز اإلختالفات ىف األساليب الىت تتبعها املنشأت، ويؤدى - ب
  .إىل تكوين رؤية كاملة عن كل نتائج العمليات

تقليدي على التحقق من صحة قيم قائمة املركز املاىل، ومتثل هذه القيم خمرجات العملية يركز التدقيق ال-ج
احملاسبية، ىف حني يركز التدقيق الدائرى على العملية احملاسبية ذاا، وعلى اإلجراءات الرقابية احملاسبية الىت 

  .حيتويها النظام
  :أساليب دراسة نظام الرقابة الداخلية-1

املدقق دورات العمليات الىت تالئم طبيعة نشاط املنشأة موضوع التدقيق، فإنه يستعني بعدد ان حيدد   
عند دراسته لنظام الرقابة الداخلية هلذه الدورات، ببعض األساليب الىت تسلعده على فهم هيكل هذا النظام 

  : ومن أهم هذه األساليب مايلي. واإلملام به
الرقابة التنظيمية، تصميم وإعداد النظم، الرقابة : اجلوانب األتية هى قائمة خاصة تغطى: قائمة اإلستقصاء-أ

على احلاسب اإللكتروىن وتشغيله، محاية امللفات والرقابة عليها، الرقابة على املدخالت، الرقابة على تشغيل 
  .البيانات، الرقابة على املخرجات، واملراجعة الداخلية

ق من األدوات احلديثة نسبيا والىت فرض استخدامها وجود نظم تعترب خرائط التدف: خرائط تدفق الرقابة- ب
املعاجلة اإللكترونية للبيانات احملاسبية، وتظهر خرائط تدفق الرقابة إجراءات الرقابة املوجودة بالنظام ومواقعها 

ظام يف مسار تدفق البيانات داخل النظام، ويستعمل املدقق خرائط التدفق لتحديد أوجه القوة والضعف ىف ن
  .الرقابة الداخلية

يتمثل ىف جمموعة األشخاص الذين يقوم املدقق مبقابلتهم للتعرف على نظام الرقابة : المقابالت الشخصية-ج
حمللى النظم ومعدى الربامج لفهم وظائف النظام والتعرف على إجراءات الرقابة املوجودة به، : الداخلية وهم
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ية لتحديد ما إذا كان هناك مشاكل ىف تغذية النظام بالبيانات ، األفراد الذين يقومون بأعمال مكتبية يدو
مستخدمى النظام التعرف على مدى تأثري النظام على كفاءة وفعالية أعماهلم، ومشغلى احلاسب للتعرف على 

  .مدى كفاية النظام
الداخلية، على ميكن أن يعتمد املدقق ىف دراسته لنظام الرقابة : المذكرات التلخيصية والوثائق األخرى-ء

املذكرات التليخصية الىت يقوم بتدوينها بنفسه عن النظام اإللكتروىن املطبق باملنشأة حمل التدقيق، وعن النواحى 
الرقابية ىف هذا النظام، كما يعتمد أيضا على الكتيبات والتقارير اخلاصة بالنظام ووسائل الرقابة عليه، والىت 

للحاسب اإللكتروىن واملعدات املعاونة، وتساعد هذه الكتيبات والتقارير أيضا أعدا املنشأة والشركات املوردة 
  .القائم الداخليةىف فهم والتعرف على التشغيل اإللكتروىن للبيانات ونظام الرقابة 

  :أساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية-2
 -من خالل دراسته-ع التقييمبعد أن يصل املدقق إىل الفهم الكاىف هليكل نظام الرقابة الداخلية موضو 

ومن مث فعليه اختيار األسلوب . يكون ىف حاجة إىل تقييمه، وذلك بفرض حتديد مدى إمكانية اإلعتماد عليه
ومن أهم هذه األساليب  - سواء أكان أسلوبا تقليديا أو قائما على استخدام احلاسبات- املالئم لتقييم هذا النظام

  :1ما يلي
يعترب هذا األسلوب من قبيل األساليب الفعالة يف التحقق من : ت الرقابةجدول المخاطر وإجراءا-أ

مدى فعالية إجراءات الرقابة الداخلية، ىف منع أو إكتشاف األخطاء واملخالفات عند كل نقطة من نقاط 
ومبوجب هذا األسلوب يتم تصميم جدول يربط بني اإلجراءات ). اإلدخال، التشغيل، اإلخراج(التشغيل

ة واملخاطر، حيث على املدقق أن حيدد املخاطر عند كل نقطة من نقاط التشغيل، مث حيدد إجراءات الرقابي
الرقابة الداخلية القائمة عند كل نقطة من النقاط  وحيدد مدى فعاليتها ىف التغلب على هذه املخاطر، ومن هنا 

  .يصل إىل تقييم شامل لنظام الرقابة الداخلية القائم
من تنفيذ عملية  -خاصة ىف ظل نظم التشغيل البسيطة-وب بأنه ميكن للمدققنيويتميز هذا األسل

التدقيق دون احلاجة إىل أخصائى حاسبات، أما ىف ظل نظم التشغيل األكثر تعقيدا، فإن املدقق يكون ىف حاجة 
ما خربته ىف تصميم جدول املخاطر وإجراءات الرقابة، كملساعدة أخصائى حاسبات، وذلك لالستفادة من 

خيدم وجود أخصائى حاسبات بني أعضاء فريق التدقيق ىف احلصول على املعلومات األساسية والضرورية عن 
  .النظام، والىت تسهم ىف الفهم والتقييم الشامل لنظام الرقابة الداخلية

قابة مع التقدم الكبري ىف جمال برامج الذكاء الصناعى ظهر أسلوب، منوذج الر: نموذج الرقابة الداخلية- ب
وهذا األسلوب ماهو إال جمموعة من برامج ". وهو أحد نظم القرارات القائمة على القواعد الشرطية"الداخلية

احلاسبات الىت متكن املراجع من استخدام قدرات احلاسب ىف تصميم منوذج لنظام الرقابة الداخلية موضوع 
وهذا يعىن أن . ل وتقييم نظام الرقابة الداخليةالتقييم، واستخدام القدرات االستفهامية هلذا األسلوب ىف حتلي
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تصميم أو وصف نظام الرقابة الداخلية موضوع : التطبيق العملى هلذا األسلوب يتم على مرحلتني األوىل
  ".منوذج الرقابة الداخلية"تقييم النموذج الناتج باستخدام القدرات االستفهامية لربامج أسلوب: التقييم، والثانية

يتضمن هذا النموذج قاعدة معرفة حتوى خربة جمموعة من املدققني اخلرباء ىف جمال : لحسابىالنموذج ا-ج
وقد قام ". منوذج الرقابة الداخلية"تقييم الرقابة الداخلية، وأنه ميكن تعظيم املنفعة املتوقعة إذا مت ربطه بأسلوب

  :ميمه مت األتىومن أجل تص Meservy , Bailey and Johnsonبتصميم هذا النموذج كل من 
  .مالحظة عينة صغرية من املدققني ذوى اخلربة عند تقييمهم لنظام الرقابة الداخلية-
إجراء مقابالت مكثفة مع واحد من هؤالء املدققني، بغرض زيادة مستوى الفهم للعمليات الىت يؤديها عند -

  .تقييمه لنظام الرقابة الداخلية
اخلبري عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية ىف شكل منوذج حساىب، ولقد مت صياغة العمليات الىت يؤديها املراجع -

ومت إختبار صالحيته من خالل اختبار جودة عمليات . قاعدة شرطية 300صياغة هذا النموذج ىف حواىل 
  .التقييم الىت يؤديها، واختبار مدى كفاية ومالءمة ودقة خمرجاته

ىل لنظام خربة يساعد املراجع على تقييم إجراءات الرقابة الداخلية هو منوذج أو: محلل الرقابة الداخلية- د
لدورة اإليراد، ويتمثل اهلدف الرئيسي ىف احلكم على جودة إجراءات الرقابة احملاسبية، ويتضمن جمموعة من 

وضوع األهداف الفرعية ذات املستويات األقل، والىت تغطى ىف النهاية كافة إجراءات الرقابة احملاسبية على م
وقد مت إعداد هذا النظام إستنادا إىل جمموعة من الربامج اجلاهزة املتخصصة ىف دعم عملية بناء قواعد . التقييم

  .املعرفة لنظم اخلربة
يهدف هذا النظام إىل مساعدة : نظام الخبرة الخاص بتدقيق فى نظم تشغيل اإللكترونى للبيانات-ه

م ألجل إمكانية اإلعتماد على إجراءات الرقابة الداخلية ببيئة النظم أخصائى مراجعة احلسابات، ىف بناء أحكامه
وألغراض بنائه مت فحص  Hansen and Messierاملتقدمة للحاسبات، وقام ببناء هذا النظام كل من  

الكتابات احلالية لشركات املراجعة الثمانية بالواليات املتحدة األمريكية، والىت تتضمن أوراق مراجعة فعلية 
اصة بتدقيق نظم املعاجلة اإللكترونية للبيانات، ومت إجراء مقابالت شخصية مع جمموعة من أخصائى مدققى خ

  :مث إتباع اخلطوات التالية. احلسابات خلمس من هذه الشركات
إجراء جتربة شفهية على ثالثة من املدققني املتخصصني ىف جمال تدقيق نظم التشغيل اإللكتروىن للبيانات، -

 دف الوقوف على سلوك إختاذ القرار هلؤالء املتخصصني وحتديد قواعد القرار الىت تتالءم مع قاعدة وذلك
  .نظام اخلربة املقترح

حيث مت اإلستعانة بربامج لغة ) تقييم نظام الرقابة الداخلية(حتديد الربامج املالءمة ال املشكلة-
  .مها قاعدة املعرفة وأداة اإلستداللاخلبري، وتتضمن هذه الربامج مكونني رئيسني /النصيحة

قاعدة قرار وهدف وحيد يتمثل  60إعداد منوذج أوىل لنظام اخلربة املقترح، وقد تضمن هذا النموذج األوىل -
  .ىف التحقق من إمكانية اإلعتماد على نظام الرقابة الداخلية
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ت احملاسبية  قد أدى إلىل ظهور العديد من إن املعاجلة الكترونية للبياناويف االخري ميكننا ان خنلص اىل القول ب
وهذه . اختفاء السجالت املادية، العاملني بنظم املعلومات، عدم وجود سند جيد للمراجعة: املشاكل مثل

املشاكل قد أدت بدورها إىل زيادة فرص ارتكاب جرائم الغش وفريوسات احلاسبات وصعوبة إكتشافها، 
  .املفتقرة ملقومات النظام اجليد للرقابةوتزداد حدة هذه اجلرائم ىف البيئة 

الرقابة اإلدارية : وىف ظل نظم املعاجلة اإللكترونية للبيانات احملاسبية مت وضع ثالثة نظم فرعية للرقابة هى
والرقابة التشغيلية، الرقابة احملاسبية، والىت تتكامل ىف إطار عام لتحقق اهلدف العام لنظام الرقابة الداخلية وهو 

  .ألخطاء واملخالفات أو إكتشافها أو الرقابة على تصحيحها وتدنيتهامنع ا
كما أن أستخدام احلاسبات ىف النظم احملاسبية قد طور من إجراءات وأساليب التدقيق مبا يتماشى مع التطور ىف 

  .هذه النظم ، من أجل تقييم نظام الرقابة ومعرفة كافة أوجه القصور فيه
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  


  الرحمن الرحیم بسم اهللا
  تدقیق حسابات المیزانیة

  
الكيفيات على جمموعة من  دققيعتمد امل يف القوائم املالية وخاصة قائمة املركز املايل لتحقيق اهلدف من التدقيق             

موعة إىل ثالث جمموعات رئيسية وتدرج ضمن كل جم  يقسمها البعضميكن أن تستعمــل منفردة أو مع بعضها  والفنيات،
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  )1(: تقنيات هلا نفس طريقة العمل أو تكون متقاربة ومن ذلك 
  :وتشمل : جمموعة التقنيات الكيفية :  اموعة األوىل 

  .وصف أنظمة املؤسسة  -
 .املراقبة املتبادلة للوظائف- 
 .اإلتصال باملستخدمني ومجع املعلومات -

  :وتضم كل من : جمموعة التقنيات الكمية األساسية :  اموعة الثانية
  .تقنية التجميع -
 .املراقبة العينية  -
 .مراقبة قانونية ومصداقية أرصدة احلسابات -

  :وتضم كل من : جمموعة التقنيات املساعدة :  اموعة الثالثة
  .العينات اإلحصائية أو التقدير  -                                           

  .املراقبة اإلستداللية  -                                             
  .املراقبة املتبادلة للحسابات -                                          
  .اإلستمارات  -                                          

  
  :حل املعنية بعملية اجلرد أي بإحترام إجراءات خمتلفة حسب املرا ذلكيتم إجراء  :التدقيق املادي للعناصر كيف جنري. 1

  . حبرس ودقة إحترام إجراءات اجلرد وتكوين الفرق التحضري لعملية اجلرد و -
 وتسهيل إجراء العملية وتوقيعها  إجراء عمليات اجلرد وعمل الفرق املختلفةسري  حسن  الوقوف على -

  .وإجراء املقارنات الضرورية خاصة مع اجلرد احملاسيب  معاجلة املعلومات املتحصل عليها من  عملية اجلرد   -                  
  ،اعطاء قيم للنتائج املادية وتطبيق مبادئ التقييم -                  
  .اقتراح القيود احملاسبية التعديلية التصحيحية وادخاهلا ومعاجلة االحنرافات -                  

 : مصــداقية أرصدة احلسابـاتكيف نتاكد من .2
تظهر ارصدة احلسابات مببالغ نقدية ونتائح املعاجلة احملاسبية ، فعلى املدقق االجابة على سؤال   دورة احملاسبيةيف اية ال    

مهم يتعلق فيما اذا قام احملاسب من التاكد من صحة ومصداقية تلك االرصدة وهل قام جبميع االعمال اجلردية الالزمة  مبا يف 
  .يحات ذلك التعديالت والتصح

نهائية املالية  اليسجل به فـي القوائم  ائي و بعد القيام بأعمال اية السنة من جرد وتعديالت  رصيد احلساب ويعترب      
  .أن تكون معربة وقانونية وذات مصداقية   تلك االرصدةويفترض يف 

  
 

  : ماذا يقوم به املدقق
يتم اللجوء  تها ومصداقيتها يصعب مسح كل اال بصورة شاملة لذلكنظرا حلجم العمليات اليت جيب التاكد من صح      

ومن اهم االساليب االكثر  .التدقيق الكلي استحالةعند  واالكتفاء بتدقيق جزئي  اإلحصائية واالساليب  إىل إستعمال التقنيات 
  .ة على النظريات اإلحصائيو  على عملية التقدير استعماال اسلوب العينات الذي  يعتمد 
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اتمع ، العنصر، اخلاصة ، هامش اخلطأ ، مستوى الثقة ، خطأ النوع : حتديد العناصر اآلتية  جيب اوالللقيام بعملية التقدير  و
وحسب العناصر احملاسبية  . ابسط الطرقعلى اعتمادا  قم  نقوم باختيار العينة عن طريق السحب  .األول ، خطأ النوع الثاين 

  :ن سالمتها مثلاليت نريد التحقق م
  . حماسبية يوجد دليل مادي يتمثل يف مستند رئيسي لكل عملية -
 . الدليل املادي يتطلب التاكد من قانونيته -
 .مدى دقة القيود احملاسبية   -
 . التاكد من صحة وسالمة العمليات احلسابية -

  
  : التدقيق يف عناصر االصول

يتطلب التحقيق يف ن البحث عنها والتحقق منها حسب طبيعتها فمثال بشكل عام فإن لكل عملية خصوصيات ميك      
  :  التاكد مما يلياألصول عناصر 

،إستمرار القوائم احملاسبية واملالية  ظهوره يفسالمة القيمة العادلة، الدقة احملاسبية ، ، املادي الفعلي للعناصر املادية الوجود  -
  .اذ القراروجود سلطة اإلعتماد و إخت منفعة العنصر،

  :التحقق من االصول الثابتة 
التاكد من ان قيمة االصل الثابت الىت تظهر بامليزانية هي القيمة التارخيية  املدقق فيها اجلانب املهم ،على        

التاكد من سالمة تبويب  هوبعد ترتيل االستهالكات او النقص او التقادم وان اهم اهداف التحقق من االصول 
والتاكد ان االمجاليات مؤيدة حبسابات ، والقبول العام السس تقييم االصول ، قائمة املركز املايل  يف العناصر
التاكد من كفاية املخصصات  يناكما انه على، .وان نفرق بني النفقات الرامسالية والنفقات االيرادية ، مراقبة 

هالك املناسب واخريا التاكد من ووجود تامني كاف لالخطار وان الدخل السنوي قد محل بعبء االست، 
 . وجود رقابة داخلية على حيازة االصل 

   :جيب التركيز على مايلي بالنسبة لالستثمارات ):التثبيتات( التدقيق يف الستثمارات 
 التأكد من وجود مدونة اإلستثمارات -                    
 .التأكد من وجود بطاقة لكل إستثمار -
 .ارات يف حالة وجودها التتبع حلركة اإلستثم -
 ).البطاقة الرمادية(التأكد من ملكية املؤسسة لإلستثمار خاصة اليت تتطلب وثائق خاصة للملكية  -

  
  
  

   اجراءات التحقق
  . اعداد قائمة ملخص تظهر التغريات خالل السنة   -
  . التاكد من ان سجل االصل يطابق حساب املراقبة  -
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  . لالصول الثابتة التاكد من امللكية القانونية  -
  . التحقق من االضافات خالل العام  -
  . التاكد من االستغناءات عن االصول خالل العام  -
  . حتليل الصيانة واالصالحات  -
 العمر االنتاجي . تكلفة االصل :  جيب ان يؤخذ باحلسبان االمور التالية هتالكعند احتساب اال -

   .قانون ضريبة الدخل ه جيب االنتباه اىل ما حيدده ذكر انومن املستحسن هنا ان نو قيمة اخلردة 
  : التحقق من االصول املتداولة

   املخزون السلعي: اوال 
  :يعترب التحقق من املخزون السلعي من اصعب املهمات لألسباب التالية 

  . انه اكرب اصل متداول وذات قيمة كبرية   - .

   .هناك عدة طرق لتسعري املخزون السلعي   - .
  . ان حتديد قيمة املخزون هلا اثر مباشر على تكلفة املبيعات وعلى الدخل   -
  . ان هذا االصل معرض اكثر من غريه لالخطاء والتالعب والسرقات   -
  . ان التحقق من كمياته وظرفه وقيمته مهمة معقدة  -
  :تحقق من املخزون السلعي ال 

 :بعمل مذكرة التسوية الالزمة ومن اشكاهلا  من املخزون السلعي يقوم دققلكي يتحقق امل   
 املبيعات خالل   -شتريات خالل السنة او الفترة  امل +البضاعة حسب اجلرد اول املدة قيمة   

  . قيمة البضاعة بتاريخ اجلرد = . الفترة 
   األيتوملراجعة كشوف اجلرد على املراجع اتباع 

بصفته رئيس اللجنة او  حد املسؤولني لجنة وأكل اعضاء  ال ان تكون كشوف اجلرد موقعة من -
  . املنسق

  . اختبار الكشوفات مع بطاقة الصنف  -
  . وليست على سبيل االمانةالتاكد ان البضاعة الىت بالكشوفات مملوكة للشركة  -
  . . شوفات قد دخلت حساب املشتريات التاكد ان كميات البضاعة الىت بالك -
  . الخطاء التاكد من خلو الكشف من ا -

 :ويف الغالب يتم التحقق مما يلي
  .التأكد من إستعمال معايري الترتيب والتخزين  -
  .  التأكد من حسن إجراء اجلرد -
 .أخذ عينات وإعادة حسابـــها  -
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  .التأكد من وجود بطاقات للمخزون   -
 ،التاكد من اجلانب االمين وطريقة احلفظ والتنظيم باملخازن -

  . املدينون حسابات :ثانيا
للمدينون  فان اهم حساب هو حساب االموال لدى الغري ويطلق عليه حبساب العمالء  بالنسبة   
العمالء كما تظهرهم حسابام  بأرصدةكشفا  دققمليطلب ا  ، هذا احلسابللتحقق من ارصدة و

الرصيد يطابق  من ان جمموع الكشف  هو ان يتحقق  ذلك،والغرض االول من ، يف دفتر االستاذ 
باعتبارها  املصادقات   ويتم ذلك عن طريق لتحقق ااجراء ب مث يقوم بعد ذلك، مع امجايل العمالء

االرصدة جيدة ومن املمكن من ان  دققان يتاكد امل واهلدف الرئيسي هو .ابسط واسهل واقل تكلفة
ح له ويسترشد على اوعليه االستعانة مبوظفي املنشأة وبالغري وباية معلومات تت، حتصيلها بالكامل 

  ذلك مبا يلي 
  . وحة للعميل وانتظامه بالسداد فترة التسهيالت املمن -
  . احلساب مع تزايد رصيد العميل دفعات حتت   -
  يدة وعدم سداد الديون القدمية سداد الديون اجلد  -
  . ت او عدم تسديد اوراق القبض رفض الشيكا -
  .الديون املتقادمة  -

  . حاله على حدة وهي تعطيه صورة واضحة عن العميل وصحة دينه  ان يتفحص كل وعلى
وميثل احلساب االمجايل للعمالء امجايل القيود الىت رحلت بالتفصيل اىل احلسابات الفردية للعمالء 

  .  سابات الفرديةوعلى ذلك جيب ان يطابق رصيده النهائي جمموع ارصدة احل
   .البـــــــــــنكحساب : ثالثا

هذا احلساب على درجة من االمهية الن اغلب عمليات املؤسسة االقتصادية يكون فبها ان     
حساب البنك طرفا نظرا للطبيعة النقدية للمبادالت االقتصادية لذلك اذا قمنا بضمان التدقيق اجليد 
لرصيد هذا احلساب و تاكدنا من صحة وسالمة الرصيد فان ارصدة احلسابات ذات العالقة تعدل 

مفردات كشف دقق يطابق امليا وتصحح، و افضل طريقة لتدقيق رصيد حساب البنك هي  ان تلقائ
كما هو يف دفتر االستاذ مع كشف احلساب املقدم من طرف ادارة البنك ويف نفس الفترة احلساب 

وإجراء  يقوم بعمل تسوية البنك  وأخريا، اضافة لذلك يقوم بطلب شهادة من البنك بالرصيد . 
  . الالزمة تعديلية القيود ال

  :اخلصومعناصر  من التحقق  
تتكون اخلصوم من عنصرين اساسيني ومها حقوق امللكية وااللتزامات اخلارجية مبعىن مصادر      

  .االموال من راس مال وديون
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  :راس املال التدقيق يف حساب.اوال
شكل او بآخر ويطلق عليه ان اهم مصدر من مصادر االموال يعترب ذاتيا ويايت من املالك ب       

اصطالحا راس املال، هذه االموال يف حد ذاا تعترب من طبيعة دائنة وفقا ملبدأ استقاللية الذمة املالية 
  . للمؤسسة عن مالكيها 

و رغم ان رصيد هذا احلساب عادة يكون ثابتا او قليل احلركة اال انه  يف حالة الشركات        
من االكتتاب والتسديد الكامل من  االقل من بنود القانون االساسي وعلى املدقق ان يتحقق على 

  :وبصفة عام عليه القيام مبا يلي. واقع كشوفات البنك وان قيمة االسهم قد دفعت بالكامل
  . م الداخلي وعقد التاسيس على النظااالطالع  -
  . يف راس املالالتخفيض  على قرارات جملس االدارة واهليئة العامة خبصوص الزيادة او االطالع  -
  . ع على املستندات املؤيدة له يراجع احملصل من االكتتاب ويطل -
  .  سددو االقساط يف مواعيدها التحقق ان املسامهني -
  . امهني والبيانات الواردة فيه مراجعة سجل املس -
  .  جيب ان تظهر امليزانية املدفوع منه، يف حالة عدم سداد راس املال بالكامل   -

  .التدقيق يف  حسابات الديون :   ثانيا
 جيب اليت السندات اهم احلسابات الدائنة و من اهم عناصرها اخلصوم طويلة االجل تعترب          

االطالع على النظام ، راعاة االمور التالية عند التدقيق يف ارصدة حسابات الديون طويلة االجل م
على  كذلك  باإلطالعان يقوم اصدار وتسيري السندات ، وة الداخلي للشركة ملعرفة االحكام اخلاص

اضافة ،  ةد القرض املربموكما عليه االطالع على عق، قرارات جملس االدارة باملوافقة على القرض 
واخريا ان يظهر يف امليزانية . لذلك ان يقوم بطلب شهادة من اجلهة املقرضة لبيان رصيد القرض 

  . فائدته وتارخية القرض وسعر نوع بيانات عن 
  املوردون  

لتحقق من االستغالل فان املدقق  عند ااما بالنسبة للديون قضرية االجل او مايعرف بديون          
ومقارنة ، مراجعة كشوفات املوردين مع ارصدة احلسابات الشخصية عليه  ،حساباا ارصدة 

، و القيام بارسال مصادقات للموردين  احملاسبيةكشوفات احلساب املرسلة من املوردين مع الدفاتر 
  ...اتري املواد الىت دخلت املخازن  وهكذاالتاكد من تسجيل فوو 
  
  

   :التدقيق يف حسابات النتائج
  .الدخلقائمة : اوال 



  ، حكيمة مناعي أمحد لعماري                                                         احملاسيب               املايل والتدقيق  ملخض مادة
 

 صص محاسبة ومالیةتخ                                                                                                                               لیسانسالسنة الثالثة 

51

51

  :التدقيق يف كل من املصروفات والريادات جيب  الدخلقائمة ل بالنسبة
  :التحقق من املصروفات. 1
  .احلقائق والتمييز بني اإليرادات واملصروفات اإلفصاح عن مجيع مدى  -
  . تبويب املصروفات   صحة وسالمة  -
  . فصل املصروفات العادية عن املصروفات الطارئة  هل مت -
  . تظهر االيرادات بقيمتها االمجالية قبل طرح املصاريف  هل -
  . تظهر املردودات واملسموحات يف بنود خاصة  هل -
  . لكافية لكل بند ميثل ايرادا او مصروفا الشروحات ا هل توجد-
  : التحقق من االيراد .2
  . عن طريق املراجعة املستندية  من صحة املبالغ املثبتة يف قائمة االعمال التأكد - 
  . قائمة االعمال قد حتققت فعال ان كل االيرادات املثبتة يف  التأكد  -
  .  آلخريسنة  من سالمة تبويب االيرادات وثباا من التأكد  -
  . لواجب اثباا قد اثبتت فعال من ان كل االيرادات ا التأكد -
  . العادية عن االيرادات الطارئة فصل االيرادات   -
   . التحقق من النتيجة:  3

وفقا ملبدأ املقابلة الذي يؤكد ان لكل ايراد مصروفا مميزا كان سببا يف وجوده ، وجيب مقابلة ذلك      
من املعروف انه يظهر يف ، إذ يراد املناسب ملعرفة النتيجة املناسبة اليت حتسب بالفرق بني اجلانبني املصروف باال

املتعلقة بنفس العملية واملربرة  املصروفات ، جيب ان يظهر يف اجلانب املدين و اجلانب الدائن ايرادات العمليات 
  .  لتلك االيرادات

ة الدورة احملاسبية عندما جنري ما يعرف بقيود االقفال للت يف حسابات ويتجلى بوضوح هذا املبدأ يف اي     
خلص من احلسابات املعنوية من ايرادات ومصروفات  فهي حسابات ختص دورة واحدة وال تتميز 

  :باالستمرارية لذلك تقفل جبعل ارصدا صفرية و تفرغ يف حسابات النتائج املناسب مثال
ايرادات عملية (حساب املبيعات يسمى ايضا باحلساب التجاري  عند اقفال  ايظهر حساب املتاجرة  أو م   

) جعل رصيده مساويا للصفر(حساب املتاجرة جبل هذا االخري دائنا وترصيد حساب املبيعاتمع ) التجارة
 بعله دائنا فيكون رصيده مساويا للصفر يف حني) تكاليف عملية التجارة(وكذلك اقفال حساب تكلفة املبيعات

يكون حساب املتاجرة مدينا بنفس قيمة الرصيد، وعند ترصيد هذا االخري حنصل على نتيجة العملية التجارية 
   ...ويقفل هذا الرصيد ايضا يف حساب االرباح واخلسائر وهكذا، بالربح او اخلسارة

  :التحقق من عناصر اخرى. 4
  . املصروفات املقدمة    
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ويف سبيل ، الصول املتداولة ولكنها تستبعد عند اجياد راس املال العامل تعترب املصروفات املقدمة من ا     
  : التحقق من هذه املصروفات يقوم املراجع مبا يلي 

  . التحقق من ان املصروف مدفوع فعال وذلك بالرجوع للمستندات * 
  . التحقق من العملية احلسابية * 
  . املراجعة ان يعد كشفا باملصروفات املقدمة يرفقه مع اوراق * 

  التامني ضد االخطار 
هو من اهم املصروفات املقدمة فمثال اذا كانت املنشأة حتتفظ بسجل لبوالص التامني فان عمل املراجع هو 

فعلى املراجع عمل كشف بارقام واقساط ، اما اذا كانت املنشأة ال حتتفظ مبثل هذا السجل ، اختبار فقط 
  . نفسه ان قيمة البوالص كافية لتغطية االخطار وعليه ان يطمأن ب، ومبالغ البوالص 

  االيرادات املستحقة 
على املراجع يف هذا البند ان يقوم مبراجعة املبالغ الواردة يف كشوفات االيراد املستحقة مع املستندات املؤيدة 

واضافة ملا سبق ، بية وان يقوم مبراجعة العمليات احلسا، وان يتتبع ما حصل من هذه املبالغ يف املدة اجلديدة، هلا
  . عليه التاكد ان املنشأة تتبع نفس النظام من سنة الخري 

  ارصدة مدينة اخري 
  مصاريف التاسيس 

ويقوم باالطالع ، للتحقق من هذه املصاريف يقوم املراجع باالطالع على قرارات جملس االدارة واهليئة العامة 
  . من املستحسن استهالك هذه املصاريف يف فترة قصرية واخريا ، على املستندات املؤيدة هلذه املصاريف 

   مصروفات ايرادية مؤجلة
  . مصاريف الكشف والتنقيب ، مصاريف التاسيس ، الدعاية واالعالن ، تتمثل هذه املصاريف يف 

اجيل ان يتاكد من ان ت، للتحقق من هذه املصروفات يقوم املراجع مبراجعة املفردات على املستندات املؤيدة هلا 
وان يظهر استهالكها كمفردة مستقلة يف ، وان تكون معتمدة من االدارة ، االستهالك مبين على اسا س سليم 

  . حساب االرباح واخلسائر 
   اخلسائر املرحلة

كما انه من الناحية الضريبية عليه التاكد من ، جيب على املراجع ان يتحرى مصدرها ويتاكد من صحة الرصيد 
غري قابلة للخصم من الضريبة ا امكانية كو .  

  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
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باستمرار وبصفة الزامية  واليت تلجأ إليه املؤسسـة الفعالة يعترب التدقيق اخلارجي من أهم وسائل الرقابة       
اما كشخص طبيعي او مكتب تعيني  مهين متخصص خبري  وذو كفاءة ، وذلك عن طـريق  واحيانا اختياريا

او  املدقق اخلارجي أو مبا يعرف مبراقـب احلسـابات    يضم جمموعة مدققني او شركة كشخص معنوي، و
، والذي يبدي رأيا فنيا حمايدا حول الوضـع املـالــي للمؤسسة مندوب احلسابات او احملاسب القانوين 

لتدقيق اخلارجي يتم بواسـطة طـرف حمايـد    ، فابكل موضوعية وحياديةاليت يشرف على تدقيق حساباا 
البيانات  ودقة مستـقل متامـــا عن املؤسسة اليت تعمل على تقييم العمليات احملاسبية ، والتأكد من صحة

مدقق الشركات على تعيـني  خطاء ، وجند أن القانون قد ألزم معضمالواردة يف القوائم املالية وسالمتها من األ
حساباا ، ويعطي رأيه بشأا ، ومن بني هذه  تدقيقحـسابات يتولــى  ر مبحافظقانوين يسمى يف اجلزائ

وفيما يلي نتعرض إىل أهم التعاريف اليت اقتـرحها معظم  –شركة ألشخاص  –شركة األموال " الشركات 
  .التدقـيق اخلارجي  وضوعاملهتمني مب االكادميينيالبـاحثني 

1 
من بني أهم التعاريف اليت ختص التدقيق اخلارجي هو ماذكره عبد اهللا هالل وحممد مسيــر الصـبان          

أن يقوم طرف من خارج املؤسسة يعني بواسطة املالك ، وذلك إلبـداءالرأي الفين " بأن التدقيق اخلارجي هو 
 .)1("الل فترة مالــية معينة احملايد عن مدى سالمة متثيل القوائم املالية اخلتامية لنتائج األعمال خ

مراقبـة يقـوم   ـا    " فقد عرف التدقيق اخلارجي بأنه    Hamini Allelاملهين واألكادميي أما اخلبري       
التعبري عن رأي حـول صـدق    شخص مستقل عن املؤسسة من أجل ضمان موضوعية القرار ، ودف إىل

  .)2("املاالية  وسالمة القوائم
التدقـــيق اخلـارجي هـو فحــص     " يتمثل يف أن " عبد الفتاح الصحن ، وأمحد نور"أما تعريف      

املستندات واحلسابات والسجالت اخلاصة باملؤسسة فحصا دقيقا ومن مث إعداد تقرير عن نتيجــة املركـز  
  .)3("املايل للمؤسسة خالل فترة زمنية معينة 

جي يتمثل أساسا يف فحص وتقييم املعلومـات احملاسبية من خالل هذه التعاريف نستنتج أن التدقيق اخلار      
املتحصل عليها من إدارة املؤسسة ، فهو يشتمل على إبداء رأي وإصدار حكم حول الوضع املايل للمؤسسة ؛ 

                                                                            
  ).41: (ص،  1988السنة ، االسكندرية –التوزيع ،الدار اجلامعية للطبع والنشر،األسس العلمية والعملية ملراجعة احلسابات: حممد مسري الصبان ، عبد اهللا هالل  - )1(

(2) - Hmini  Allel – l'audit comptable et financier – peremire Edition -;2001-2002 .p :08 
  

 12:ص، بدون سنة ، مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر، الرقابة ومراجعة احلسابات ، أمحد نور ، عبد الفتاح الصحن   –) 3(
  



  ، حكيمة مناعي أمحد لعماري                                                         احملاسيب               املايل والتدقيق  ملخض مادة
 

 صص محاسبة ومالیةتخ                                                                                                                               لیسانسالسنة الثالثة 

54

54

العمليات اليت متت يف دفاتر املؤسسة  إىل دراسة وتقييم  تدقيقوعليه فإن عملية التدقيق اخلارجي قد حتولت من 
 مطمئنـة ابة الداخلية للمؤسسات ، فبقدر ما يكون نظام املراقبة الداخلية فعال تكون إدارة املؤسسة نظم الرق

تصرفاا؛وعموما فإن أي مؤسسة اقتصادية هي حباجة ماسة إىل وجود طرف  ويعطي ذلك صورة حسنة عن
لقائم بعملية التسـجيل ،  االخطاء اليت قد يرتكبها ا وخلوها من عمليات احملاسبية ال يفصح عن سالمة حمايد 

النصائح املالئمة للمالك ن وبالتـايل  اد،ويساهم يف إعطاء اإلرشادات ، وكما أنه يــساعد  يف تقييم األفر
  تقييم نظـام

  . احملددةاملراقبة الداخلية للمؤسسة ، والتأكد من أا تسري وفق اخلطط املرسومة و األهداف 

2 
يهدف اىل  يقوم به طرف حمايد عال املهارات والتكوين والتدريب و التدقيق اخلارجي ألنه  تظهر أمهية        

وكلمـا  ، التأكد من صحة وسآلمة القوائم املالية ،وأن تسجيلها مت وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليهـا  
  .  كانت املؤسسة ذات حماسبة موثوقة وصحيحة يرتفع إنتاجها ويزداد رحبها

طلبت منه التدخل  للتـدقيق بغيـة     اجلهة اليت املؤسسة أو  مالكومنه فإن املدقق اخلارجي مسؤول أمام      
فمهمته ، اليت قد حتدث عند القيام بعملية التسجيل احملاسيب إما سهوا أو عمدا  واالحنرافات كتشاف األخطاء ا

وهنا تكمل األمهيـة  ، ن أعمال جملس اإلدارة للمؤسسة الرئيسية تتمثل يف اإلفصاح عن رأيه الفين احملايد بشأ
، وذلك لإلطمئنان على مدى مصداقية متثيل قوائمها املالية ،البالغة للتدقيق اخلارجي بالنسبة ألية مؤسسة كانت

  .وفعالية أنظمة رقابتها الداخلية، باإلضافة إىل ضمان التقيد باألهداف املسطرة مسبقا وكفاءة عماهلا

3 

اليت تساعده يف أداء مهمته بصورة ائيـة وفعالـة يف    االعماليقوم مبجموعة من إن املدقق اخلارجي        
  :وتتجسد هذه األخرية يف ثالث مهم رئيسية وهي ،املؤسسة اليت يقوم مبراقبة حساباا

  .الفحص والتحقق والتقرير
هنية ، وجيب عليـه أيضـا أن   املربة اخلو  كفاءة على درجة من ال دقيقالتمتكنه من القيام بعملية  االعمالهذه 

وعليـه  يكون على معرفة تامة باألسس احملاسبية ، واجراءات التدقيق ليتمكن من ابداء رأيه بصورة سليمة ، 
 ايضغط من طرف دون ان يتعرض الي تدخل أو  ،  استقاللية وبكلإعداد التقرير وإبدا الرأي الفين احملايد 

، وهذا ما   ، وحرية كاملة يف جمال عمله  ةتام ية، مبعىن أنه جيب على املدقق اخلارجي أن يتمتع باستقالل كان
  . يؤدي به إىل أداء مهمته بصورة فعالة 
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3 
 

  :لنحو التايلخلص البعض املقارنة مبجموعة معايري وضعت يف شكل جدول مقارنة على ا
 

 
  

 

  درجة اإلستقالل
فهو ،يتمتع املدقق الداخلي باستقالل جزئي  -

  .خيضع إلدارة املؤسسة 
املدقق اخلارجي يتمتع باستقالل كلي عن إدارة  -

  .املؤسسة عند قيامه بعملية املراجعة 
  .خيضع للجمعية العامة للمسامهني أو املالك  -

  نطاق العمل
إن إدارة املؤسسة هي اليت تقـوم بتحديـد    -

نطاق عمل املدقق الداخلي وتكون مراجعتـه  
  .شاملة ومستمرة 

يتحدد نطاق عمل املدق اخلارجي وفق أمـر   -
وما تنص ،ف عليهاومعايري التدقيق املتعار،التعيني 

  .عليه القوانني املنظمةلعملية التدقيق

  هدف التدقيق
السهر على حسن تنفيذ السياسات والربامج  -

وإجراء التصحيحات املناسبة وذلـك خدمـة   
  .إلدارة املؤسسة 

إبداء الرأي حول سالمة وصدق متثيل القوائم  -
  .املالية خدمة للمالك 

  املسؤولية

مسؤوال أمـام اإلدارة   املدقق الداخلي يكون -
ألنه يقدم تقريره عن نتائج الفحص الذي قـام  

  .به إىل اإلدارة العليا للمؤسسة اليت يعمل ا 

املدقق اخلارجي يكون مسؤوال أمام املالك أو  -
املسامهني ويقدم تقريره إليهم الذي حيتوي علـى  
رأيه الفين احملايد خبصوص القوائم املالية الـيت مت  

  .فحصها 

عية من يقـوم  نو
  بالتدقيق

املدقق الداخلي موظـف داخـل اهليكـل     -
  .ويعني بواسطة اإلدارة ، التنظيمي للمؤسسة 

املدقق اخلارجي شخص مهين مسـتقل مـن    -
يعني بواسطة املالك أو املسامهني ،خارج املؤسسة 

.  

  توقيت األداء

إن عملية الفحص اليت يقـوم ـا املـدقق     -
  .مدار السنةالداخلي تكون مستمرة على 

عملية الفحص اليت يقوم ا املدقق اخلـارجي   -
بالنسبة للقوائم املالية للمؤسسة تكون عـادة يف  
اية السنة املالية للمؤسسة تكون عادة يف ايـة  
السنة املالية وأحيانا تكون على فترات متقطعة من 

  .السنة 
  :44س العلمية والعملية ملراجعة احلسابات ،صعبد اهللا هالل ، حممد مسري الصبان ، االس.  
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  


وهو  العقد حيث أن منطلقها األساسي  التدقيق اخلارجينوع من أنواع  عترب التدقيق التعاقدي ي        
، ويتم اللجوء هلذا النوع من  هما وحيدد التزامات كل وحقوق كل طرفيربط بين فهو شريعة املتعاقدين

اال ان هذا النوع من  الذي له مصلحة او مبوجب الزام قانوين أو بطلب من الغري العميلإما برغبة من  التدقيق
التعاقد الذي يلزمه القانون يدرس بشكل مستقل عند دراسة موضوع حمافظ احلسابات و موضوع اخلربة 

د االختياري االرادي الذي تطلبه املؤسسة برغبة من ادارا او من القضائية  لذلك نكتفي هنا بدراسة التعاق
   .الغري الذين هلم مصلحة

اللجوء اىل التعاقد مع املدقق برغبة من املؤسسة وبإرادة واختيار من ادارا وذلك  فبالنسبة للحالة األوىل يتم  
  :لتحقيق االهداف التالية

  .يها الستخدامها أو لتقدميها للغري التأكد من مصداقية املعلومات املتوفرة لد -
 .تقييم وضعيتها من أجل إكتشاف النقائص وحتسينها -
 .ومنع تكرارها جتنب حدوث عمليات الغش واألخطاء -
 . الربصةالتسجيل يف  داء  بغيةحتسني ورفع اال -

  :التالية  ، فيتم ذلك يف احلاالتي عندا يلجأ اىل املدقق بطلب من الغريأ للحالة الثانية أما بالنسبة 
  . الدائنون خاصة البنوك اذا طلبت املؤسسة ديونا معتربة -
 . النقابات اذا كانت االدارة ختفي عنهم الوضعية احلقيقية - 
 .شركات اليت تريد املسامهة يف الشركة املعينة املستثمرون بكافة انواعهم وال -
اكثر على  اإلطالعجمموعة ذات أغلبية من املسامهني واليت تريد املالك  خاصة  -

 .وضعية الشركة
  : املتعاقدينالعقد وواجبات الطرفني اركان ،1

والتزامات كل وثيقة أساسية حتدد واجبات  العقد شريعة املتعاقدين عندما يوقع منهما وحبضورمها فهو       
  : مايلي اركانهومن  طرف 

  .السبب الشرعي للتعاقد الرضا ، األهلية ، وجود شيء فعلي يقبل التعاقد ، وجود -       
  .إن العقد الذي يربط بني الطرفني غالبا ما يطلق عليه مصطلح رسالة املهمة أو اإلتفاقية -    
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  :  التعاقديدقق مهام وأشكال تدخل امل. 2

القيام ا وتتمثـل خاصــة فـي املهـام  املدققنوع وطبيعة األعمال املطلوبة من  حتدد وثيقة العقد      
  :تية اآل

 .املاليةإعداد القوائم  االشراف على -
  .املؤسسة  ادارةمساعدة  االستشارة و -
    .والتكوين  االشراف ، املتابعة  -
  .  االختيارية اليت تقررها االدارةمهمة التصفية   -
  .   واعادة التققيم  مهمة التقييم  -
 :التعاقدي  املدققمسؤوليات . 3

املسؤولية التامة عن أعماله واليت تكون يف إحدى األشكال ريه من املهنيني املدقق التعاقدي كغ يتحمل 
 .املعروفة للمسؤولية أال وهي املدنية ، اجلزائية ، و التأديبية 

..../....  
على الطالب القيام ببحوث يف خمتلف حماور  الستكمال متطلبات املادة ورفع مستوى التحصيل،   :1مالحظة

  :اضيع التاليةيف املو املادة وخاصة
  .اخلربة احملاسبية القضائية او مايعرف بالتدقيق االزامي من اجلهات القضائية -               
  ،حمافظ احلسابات والتدقيق  اخلارجي القانوين -              
  .استخدام الطرق الكمية واالحصائية يف التدقيق -              
  .الدقيق االلكتروين -              
  .والقضايا املعاصرة نظرية التدقيق -              
  .اهليئات الدولية ذات العالقةمعايري التدقيق و -              
   .تقنيات واساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية -            

  
ويتم حتسني  سيتم االخذ بكل انتقادات من اطلع على مضمون املادة من الطلبة ومن القراء االعزاء: 2مالحظة 

حمتوى احملاور باستمرار تبعا، ونعتذر مسبقا عن كل غموض او خطأ يف الصياغة اويف التدقيق االمالئي، فان 
  ،اصبنا فمن عندي اهللا وان اخطانا فمن انفسنا 
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  .                   أمحد لعماري  . د.أ  :املادة ةذتاــــــأس                          
  .حكيمة مناعي.     أ                                             

 


