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 مـــقــــدمــة

، وهي أداة توفر، بعد المعالجة المناسبة، مجموعة من "حاسبة المالیة نظام لتنظیم المعلومات المالیةتعتبر الم   

 مسیرو المؤسسة؛: المعلومات التي تلبي احتیاجات مستخدمي تلك المعلومات داخل المؤسسة وخارجها، وهم

؛ لضرائب وهیئات التحلیل االقتصادياإدارة  الدائنون؛ المستثمرون المحتملون؛ المساهمون أو الشركاء؛ العمال ؛

 .إلخ... العمالء؛ الموردون؛ المنظمات المهنیة التي ترتبط بها الشركة،

ارضة مع من قبل إدارة المؤسسة، التي قد تكون لها أحیانا أهدافا متعالمالیة ونظرا إلعداد هذه المعلومات  

مات المالیة التي أعدتها المؤسسة، وذلك بأن المعلو جودة ، برزت الحاجة إلى التحقق من نأهداف المستخدمی

ُیعهد إلى شخص مستقل ومؤهل بمهمة التحقق من الصورة العادلة للحسابات التي أعدتها إدارة المؤسسة، 

تعارف لها تسمیات أخرى م، و "التدقیق المالي"والمصادقة على القوائم المالیة السنویة؛ وتسمى هذه المهمة 

ال یتم تنفیذ مهمة التدقیق المالي و  ".تدقیق الحسابات"؛ "محافظة الحسابات"؛ "لمالیةالمراجعة ا: "، مثلعلیها

اختیار العمل في  دقق قواعدم تنفیذها ضمن أطر تتیح للمبشكل عشوائي وفًقا إللهام أو موهبة المدقق، وٕانما یت

في بشكل دقیق وصوفة مفإن مهمة التدقیق المالي  ضمن هذه المطبوعة سنرىكما و  .وٕابداء رأیه التفصیلي

  .القانون والمعاییر المهنیة المحلیة والدولیة

، وجود )المالي التدقیق(المالیة المراجعة سنوات من تدریس مقیاس  أكثر من خمسلقد لمسنا، من خالل    

مثل تخصص (، وغیرهم من الطلبة في تخصصات أخرى "محاسبة ومراجعة"لدى طلبة تخصص  حاجة ملحة

رسمي تتفق مع مضمون المقرر الو  ،وشاملة مختصرة إلى مطبوعة محاضرات، )إدارة مالیة محاسبة ومالیة،

على  التركیزع م ،مالياإللمام بالمبادئ والمواضیع األساسیة للتدقیق الالطالب من مكن من خاللها یت ،للمقیاس

 سئلةاف من األفوعة بعدد ك، وتكون مشفي ضوء معاییر التدقیق الدولیة والجزائریة ،الشق التطبیقي من التدقیق

المعارف وترسیخها  تعمیق، وبالتالي ستعابإلاختبار الفهم وابهدف  العملیةحاالت عدد من ال، وكذا المتنوعة

       .لدى الطالب
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تعریف الطالب الدارس لتخصص محاسبة ومراجعة  تتمثل األهداف التعلیمیة لهذه المحاضرات في     

Comptabilité et Audit)( التطرق  خالل من المالي التدقیق وتقنیات وأدوات منهجیةب ،مهتم آخر وأي

 التدقیق معاییر في علیها المنصوص الجدیدة المتطلبات مراعاة مع ،المالي للتدقیق والعملیة النظریة لجوانبل

  .ائر، وكذا المتطلبات التشریعیة، التنظیمیة، والمهنیة لمهمة التدقیق المالي الخارجي في الجز الدولیة

 محاورأربعة قمنا بتقسیم هذه المحاضرات إلى  ،"المراجعة المالیة"لمقیاس  ولتحقیق األهداف البیداغوجیة  

األول  لمحور، حیث خصصنا اتشمل األصول النظریة والتطبیقیة لعملیة التدقیق المالي بالمؤسسات الهادفة للربح

التشریعي  الثاني لتقدیم لمحة شاملة لإلطارین حورمال، بینما ُخِصص لتدقیق الماليل عاملتقدیم اإلطار ال

 لتي تحكم حالیا عملمعاییر التدقیق الجزائریة ال عام ي الجزائري، وكذا تقدیمالتنظیمي لمهنة التدقیق الخارجي فو 

المنهجیة العامة المتبعة من قبل  بشكل مّركز الثالث، فقد تناول أما المحور .المدققین الخارجیین في الجزائر

األسالیب عرض أهم التقنیات و  الرابعتم في المحور دقیق القوائم المالیة الختامیة؛ بینما لمدقق المالي في إطار تا

لنختم هذه المطبوعة بمجموعة من األسئلة . طار مهمة التدقیق الماليالتي یستخدمها المدقق المالي في إ

  .للمقیاس االستعابلفهم و مدى الذاتي ال یم، للتقیموجهة للطالب لإلجابة علیهاالمتنوعة وحاالت عملیة 
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  اإلطار العام للتدقیق المالي: لالفصل األو

 اإلطار المفاهیمي للتدقیق  المالي: أوال

 طبیعة تدقیق المعلومات المالیة .1

 مفهوم التدقیق. 1.1

تقة من الكلمة الالتینیة مش  "(Audit)التدقیق"نشأت مهنة التدقیق منذ القدم، فكلمة  :نشأة وتطور التدقیق. أ

"audire"  روما والیونان كانوا یتحققون ففي عهد العصور القدیمة في مصر وبابل و ، 1أصغىالتي تعني استمع و

في مهمات إلى مختلف مقاطعات ) قضاة(من صحة اإلیرادات والمصروفات بإرسال موظفین مختصین 

ومصاریف المقاطعات بتقدیم تقریر شفوي لإلمبراطور  اإلمبراطوریة لمراقبة أنشطة التجار والحرفین وٕایرادات

یكون في الساحة العامة یهدف عادة إلى فرض عقوبات ضد المخالفین، كما أن التدقیق عرف بصورته القدیمة 

في الحضارة اإلسالمیة، فقد جعل الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه مواسم الحج فرصة لعرض 

، %100لقد أخذ التدقیق في تلك الحقبة الطویلة شكل التدقیق الكامل أي بنسبة . 2هاحسابات الوالة وتدقیق

غرضه الرئیسي إكتشاف الغش واإلختالس ومحاسبة المسؤولین عنهما وفرض عقوبات ضدهم، وبعبارة أخرى، 

  .  طوریةكان هدف التدقیق هو التأكد من نزاهة األشخاص المسؤولین عن األمور المالیة للدولة أو اإلمبرا

، وعلى إثر ظهور حركة تجاریة واقتصادیة نشیطة ولجوء األفراد )م15(وفي القرن الخامس عشر میالدي    

إلى تجمیع رؤوس األموال وتكوین شركات كبیرة نسبیا، وما یعني ذلك حاجتهم إلى تنظیم محاسبي دقیق ال 

عام   Luca Bacciloلواضح على ید اإلیطاليیكتفي بقید العملیات النقدیة، ظهر نظام القید المزدوج بشكله ا

                                                            
   كترجمة لمصطلح " التدقیق"أكثر المتخصصین یستعملون مصطلح(Audit) ، تحقیق بإفراط، بحث ال :العربیةوالذي یعني في اللغة

تقابل  هي، و ختبارات التي یقوم بها المدقق للوقوف على الحقائقهي تلك اال التدقیق، فإنه یبدو بعید، لكون مراجعةال أما ترجمته إلى ؛...بعمق،
   .عملیة التدقیقخطوات خطوة من  ، وبذلك تعتبر (Review)في اللغة اإلنجلیزیة مصطلح 

1 P. Loyer, L’indépendance des auditeurs financiers : une approche des facteurs déterminants , Thèse de 
doctorat , Université des sciences et technologies de Lille1, France,  2006, p.2. 

.17. ، ص2006 ،، عماندار وائل للنشر ،3.، طالتطبیقیة من الناحیة النظریة و ،مدخل إلى التدقیق ،تمیميالهادي     2  
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لقد أخذت المحاسبة مكانتها بهذا االكتشاف باعتبارها . 1م، الذي یعتبر إكتشافه بدایة نشوء علم المحاسبة 1494

أول شكل من أشكال نظم المعلومات في المؤسسة، فهي تقنیة تسمح بتسجیل و معالجة المعلومات المتعلقة 

المالیة للمؤسسة ونشرها ألطراف مختلفة ذات المصالح ، وعلیه فهي وسیلة إتصال مالي باألحداث اإلقتصادیة و 

. على إختیار أفضل البدائل -عموما–تساعد على المتابعة المباشرة إلدارة المؤسسة وتمكن متخذي القرارات 

تصین یقومون ومن الطبیعي أن تظهر الحاجة إلى التدقیق كوسیلة مراقبة متمیزة عن المحاسبة، بوجود مخ

أهمیتها في القرن التاسع مهنة التدقیق قد اكتسبت قوتها و  غیر أن. بتدقیق هذه الحسابات ویشهدون بصحتها

، حیث توسعت األعمال التجاریة والصناعیة نتیجة للثورة الصناعیة في أوروبا ونمو النظام )م19(عشر میالدي

كثر بذلك أصحاب رأس المال، مما تعذر الكبرى، و  ل خاصة شركات المساهمةالرأسمالي وظهور شركات األموا

ازدادت الفجوة بین و  معه قیامهم باإلدارة واإلشراف على نشاط الشركة، فانفصلت ملكیة رأس المال عن اإلدارة،

  . أصحاب الشركة وأعمال اإلدارة بها

حاسبیة ویمكن من منع نتیجة لهذا التطور، ازدادت الرغبة في وجود نظام محاسبي یضمن دقة القوائم الم   

وٕاكتشاف الغش واألخطاء، وبالموازاة مع ذلك ازدادت الحاجة إلى تدقیق القوائم المحاسبیة من قبل شخص 

األمر الذي أدى إلى . 2م1862مستقل ومحاید، وقد نص على ذلك صراحة قانون الشركات اإلنجلیزي سنة 

بهذه المهنة، غیر أن الهدف من التدقیق لم یتغیر  تطویر مهنة التدقیق من خالل تدریب وتأهیل أشخاص للقیام

ترافا بأهمیة الرقابة الداخلیة حیث ظل هو إكتشاف الغش واألخطاء، كما نشیر إلى أن هذه الفترة لم تعرف إع

بسبب اإلعتقاد السائد آنذاك بأن المراقبة تتم بواسطة القید المزدوج، ) آنذاك في الرقابة المحاسبیة تنحصر(

ومع زیادة حجم عملیات منظمات األعمال،  .ذلك أن التدقیق كان یتم تفصیلیا، ولجمیع العملیات إضافة إلى

  ).التدقیق الجزئي( وتطور األنظمة المحاسبیة، بدأ اإلعتراف والقبول بالتدقیق بواسطة العینات

                                                            
1  P. Loyer, Op.Cit., p.15.  

  17مرجع سبق ذكره، ص ،هادي التمیمي 2
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یاها لمنظمات ، فقد أعطیت األهمیة للرقابة الداخلیة بعد إدراك مزا)1933-1930(أما خالل الفترة     

عن التدقیق التفصیلي، كما تعزز دور ومكانة  األعمال، ولعملیة التدقیق ذاتها، حیث أعتبر وجودها بمثابة بدیل

هدفه الرئیسي هو التأكد من أن الحسابات الختامیة تظهر حقیقة المركز المالي "التدقیق الخارجي، حیث أصبح 

أصبح في المقابل إكتشاف األخطاء الفنیة والغش ل الدورة المالیة و ألنشطتها خال للمؤسسة وتعتبر المرآة الصادقة

لقد فرض هذا التطور في طبیعة التدقیق ما . 1"ومنعهما ال تشكل أهدافا ذات أولویة بالنسبة للتدقیق الخارجي

ألمر م من عدم تطابق القیمة السوقیة للشركات مع قیمتها الحقیقیة، ا1929كشفت عنه األزمة اإلقتصادیة عام 

الذي جعل المستثمرین یطالبون بإعطاء ثقة للسوق، من خالل وجود تدقیق خارجي فّعال یستند إلى إطار 

لقد ظلت الرقابة الداخلیة في . تنظیمي واضح ویضمن نوعیة المعلومات المحاسبیة والمالیة المنشورة للمساهمین

حاسبي المعمول به، ولهذا كان میدان تطبیق هذه الفترة مقتصرة على الرقابة المحاسبیة من خالل النظام الم

التسجیل المحاسبي مع المبادئ والقواعد المحاسبیة ) Régularité(منحصرا في فحص مدى إنتظام  التدقیق

  .2المتعارف علیها

، فقد عرفت تنامي حجم الشركات المتعددة الجنسیة وتعاظم دورها على مستوى )1960 –1933(أما الفترة     

هذه اإلستراتیجیة التوسعیة تتطلب . لعالمي، بإنشاء فروع لها خارج بلدانها األصلیة وفي عدة دولاإلقتصاد ا

الالمركزیة في اتخاذ القرار واالعتماد على التفویض بتوسع، من خالل وجود خطة تنظیمیة مالئمة، إضافة إلى 

ارتفعت حاالت إفالس العدید "وفي المقابل إستعمال أدلة اإلجراءات الداخلیة والمناشیر التوجیهیة ألداء األعمال، 

من الشركات الكبیرة خاصة في الوالیات المتحدة األمریكیة في األربعینیات من القرن الماضي، مما استدعى 

القیام بدراسات وبحوث خلصت إلى أن ضعف األداء الرقابي فیها نتیجة وجود قصور في إستقاللیة مجلس 

وكنتیجة لهذه التحوالت، فإن موضوع . 3"تدقیق أو غیاب وظیفة التدقیق الداخلي اإلدارة، وانخفاض جودة لجان ال

وأهداف التدقیق توسعت لتشمل التأكد من تطبیق وٕاحترام اإلجراءات والقوانین المعمول بها والسیاسات المحددة 
                                                            
1 P. Loyer, Op.Cit., P. 16. 
2 B.Grand et B.Verdalle, Audit comptable et financier, Ed.Economica, Paris, 1999, p.21. 

.106.، ص2008منشورات جامعة دمشق، سوریة،  ،حسین یوسف القاضي وآخرون، التدقیق الداخلي  3  
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ان یرتكز في بدایة من طرف اإلدارة العلیا للشركة من طرف فروعها ووحداتها، غیر أن هذا الشكل من التدقیق ك

األمر على النواحي المالیة للعملیات واألنشطة التي تقوم بها المؤسسة ثم توسع بعد ذلك إلى مراجعة النواحي 

أهداف التدقیق تطلب وجود وظیفة رقابیة مستقلة إن هذا التوسع في موضوع و  ).وسائل الرقابة اإلداریة( األخرى

ُأعتبر میالد هذه الوظیفة بمثابة  ى القیام بوظیفتها الرقابیة بكفاءة، وقدداخل المؤسسة تساعد اإلدارة العلیا عل

  . لعمل المدقق الخارجي امتداد

عملیة منظمة للحصول على أدلة اإلثبات "عرفت جمعیة المحاسبة األمریكیة التدقیق بأنه : تعریف التدقیق. ب

ة موضوعیة لتحدید مدى إتفاق هذه النتائج مع المتعلقة بنتائج األنشطة واألحداث االقتصادیة وتقییمها بطریق

المحاسبین أما منظمة الخبراء المحاسبین و  1.المعاییر الموضوعة وتوصیل النتائج إلى األطراف المعنیة

منهجیة توضع بصفة منسجمة من طرف المحترفین من خاللها "المعتمدین بفرنسا فقد عرفت التدقیق بأنه 

لمعلوماتیة و التقییمیة من أجل التعبیر عن رأي خاص بمدى تطبیق اإلجراءات یستعملون مجموعة من التقنیات ا

التنظیمي؛ على أن یكون التعبیر عن مدى فعالیة نظامها المعلوماتي و  كذاسسة، و الداخلیة المعتمدة في المؤ 

م من خاللها  التدقیق بأنه المهمة التي یت Grand & Verdalleوعرف المؤلفان  .الرأي یكون مستندا إلى معاییر

التعبیر عن رأي مبرر حول مستوى تطابق وضعیة ما مع إطار مرجعي معین، أي التطابق بین ما هو موجود 

  2".مع معاییر مرجعیة

 :تتضمن التعاریف السابقة عدة خصائص تمیز التدقیق عن الوظائف الرقابیة األخرى، یمكن إبرازها فیما هي

 عملیة مخططة ومنطقیة، تتكون من خطوات متتابعة لتحقیق عملیة التدقیق  :التدقیق عملیة منظمة

 أهداف معینة، فهي لیست عملیة إرتجالیة؛

 تنتهي مهمة التدقیق بكتابة تقریر في عدة أسطر أو عدة صفحات تحوي خالصة النتائج : الرأي المبرر

حالة موضوع التدقیق؛ التي توصل إلیها المدقق أثناء أدائه لمهمته، حیث یبدي رأیه الفني المحاید حول ال

                                                            
 .11، ص 1999األردن، . عمان ،دار وائل ،1ط محمد أمین، علم تدقیق الحسابات،  1

2 B. Grand & B.Verdalle, Audit Comptable et Financier, Ed.Economica, Paris, 1999, P.9. 
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 قییمها بطریقة موضوعیة،یقوم بتدلة اإلثبات الكافیة والمناسبة و وعلیه یجب على المدقق أن یجمع أ

ألن ذلك هو  .للتوصل إلى استنتاجات معقولة تكون أساسا متینا في كتابة تقریره وٕابداء رأیه المهني

 . ضات وتخمیناتأساس عملیة التدقیق وال یمكن للمدقق أن یعتمد على افترا

 تعتبر المعلومات التي تقدمها إدارة المنشأة في التقاریر والقوائم المالیة التي : لكل عملیة التدقیق موضوع

 .تخص مختلف األنشطة واألحداث االقتصادیة و اإلجتماعیة هي موضوع عملیة التدقیق

  المرجعیة(Le référentiel):  تتناسب مع موضوع التدقیق، یستند المدقق في إبداء رأیه إلى مرجعیة

یحددها ویضبطها في بدایة مهمته، لیصل في نهایة المهمة إلى تحدید درجة التوافق بین هذه المرجعیة 

تتمثل المرجعیة في مجموعة من المعاییر الموحدة یتم في ضوئها تقییم . مع الحقائق التي توصل إلیها

أو . قد تكون هي مبادئ المحاسبة المتعارف علیها الحالة موضوع التدقیق، هذه المعاییر الموحدة مثال

المعاییر المحاسبیة الدولیة أو الوطنیة، أو النظام المحاسبي المعتمد في البلد أو سیاسات المؤسسة في 

 ...). مثل الشراء، البیع، التوظیف،( مجال معین

 ق یوضح فیه المدقق یتم ذلك من خالل إعداد تقریر التدقی :توصیل النتائج إلى األطراف المعنیة

للمستخدمین نتائج فحصه ورأیه بخصوص مدى االتفاق بین نتائج األنشطة واألحداث االقتصادیة وبین 

 .المعاییر الموضوعة أو بعبارة أخرى مدى اتفاق القوائم المالیة مع مبادئ المحاسبة المتعارف علیها

 :ویمكن التعبیر عن طبیعة مهام التدقیق بالشكل التالي

طبیــعة التدقـیق    1-1: رقم الشكل  

  
  من تصور المؤلف          : المصدر        

 فحص و تحلیل  المرجعیة رأي مبرر، إقتراحات، توصیات

 میدان التدقیق
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  :أنواع التدقیق .2.1

إن مفهوم التدقیق وفق المقاربة السابقة یدل على إمكانیة فحص وتقییم أي حقیقة أو واقع مقارنة بمعاییر مرجعیة 

مرجعیة التي تحكمها غیر ع من التدقیق طالما أن الحقائق والمعاییر المالئمة، وعلیه، یمكن أن نمّیز عدة أنوا

  :عموما، یمكن تصنیف مهام التدقیق من زوایا مختلفة إلى األنواع التالیة .متجانسة

 :من حیث أهداف مهمة التدقیق) أ

 دى یقوم به مدقق خارجي مستقل، الهدف منه هو الخروج برأي فني محاید عن م :تدقیق مالي قانوني

عدالة البیانات المالیة و حقیقة تمثیلها للمركز المالي و نتیجة األعمال و التدفقات النقدیة وفقا إلطار 

وهذا الرأي یكون بمثابة ). النظام المحاسبي المالي: مثال في الجزائر( إعداد التقریر المالي المعمول به 

االنحرافات الجوهریة، ویعبر عنه في  عن مدى خلو البیانات المالیة من) ولیس مطلق( تأكید معقول 

یأخذ هذا النوع من التدقیق طابعا إلزامیا ألنه تدقیق فرضه القانون، حیث  .تقریره إلى من قام بتعیین

تلتزم المؤسسات وفقا للقانون السائد في البلد بتعیین مدقق حسابات خارجي للقیام بهذه المهمة، ومثال 

، الذي یلزم الشركات بتعیین 4مكرر 715الجزائري في المادة  ذلك ما ینص علیه القانون التجاري

محافظ الحسابات، تتمثل مهمته في مراقبة إنتظام حسابات الشركة وصحتها ومختلف المعلومات ذات 

 .الصلة

 یشمل هذا النوع من التدقیق مختلف مهام التدقیق األخرى غیر النوع السابق والتي ترتّكز  :تدقیق مالي

المالیة للمؤسسة؛ أي كل مهمة تدقیق تتناول جزء أو كل النظام المحاسبي في المؤسسة على القوائم 

یقتصر رأي المدقق على الجزء المدقق من المعلومات ، وبالتالي "تدقیق مالي"یطلق علیها اسم 

 1:ومن أمثلة هذه المهام .المالیة

 التأكد من جودة تشغیلها؛ تدقیق مالي إلجراءات التسجیل المحاسبي وفق نظم المعلوماتیة بهدف 

                                                            
1 A. Mikol, Les Audits Financiers , Ed. Organisation, Paris, 1999, P.18. 
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  تدقیق مالي للتصریحات الجبائیة التي تم إعدادها من طرف المؤسسة بهدف التأكد من صحة

 حساب المستحقات الضریبیة علیها؛

  تدقیق مالي لحسابات الزبائن بهدف التأكد من أن تقییم حسابات الزبائن المشكوك فیهم قد تمت

 ذر؛وبطریقة صحیحة وفق مبدأ الحیطة والح

  تدقیق مالي للتسجیل المحاسبي للتكالیف اإلجتماعیة بهدف التأكد من إحترام القوانین

 .اإلجتماعیة

  تدقیق االلتزام أو المطابقة)Audit de conformité :( هذا النوع من التدقیق یتعلق بالحصول

یلیة للقوانین األنشطة المالیة و التشغ على أدلة تدقیقیة وتقییمها من أجل تحدید مدى إذعان بعض

أو الشروط قد یكون مصدرها اإلدارة  وهذه القواعد أو القوانین. والقواعد والشروط المحددة ذات العالقة

إلى الجهة التي وضعت القواعد أو  وعادة توجه تقاریر التدقیق في هذه الحالة. أو الدائنون أو الحكومة

 .االلتزام بالقواعد أو الشروط ىالشروط، وقد یشتمل التقریر على ملخص باالستنتاجات ومد

 تدقیق العملیات(Audit opérationnel)  : یشمل هذا النوع من التدقیق مختلف مهام التدقیق التي

 .ُتطبَّق على كل أعمال المؤسسة ودون اإلقتصار على آثارها على عناصر القوائم المالیة الختامیة

تقییم للهیكل التنظیمي وسیاسات وشامل وبناء و  فحص منظم"ریطاني لإلدارة بأنه وقد عرفه المعهد الب

وطرق اإلدارة للتحقق مما إذا كانت موارد المنشأة تدار من قبل اإلدارة بطریقة اقتصادیة و فّعالة 

یتمثل الهدف األساسي ". للحصول على أفضل النتائج، وفي أقصر وقت ممكن، بما یحقق األهداف

التي تم بها تحدید األهداف وكیفیة تحقیقها، إضافة إلى لتدقیق العملیات في الحكم على الطریقة 

المخاطر التي یحتمل أن تضعف قدرة المؤسسة في تحدید األهداف المالئمة وفي طرق تحقیقها 

فإن مهام تدقیق العملیات تستهدف تحسین أداء  وبعبارة أخرى، 1."وتقدیر فرص المؤسسة في ذلك

إقتراحات قد تكون  من خالل تحلیل المخاطر الموجودة لتقدیم) الفعالیة، الفاعلیة، المالئمة(المؤسسة 
                                                            
1 H. Bouquin et J.C. Becour , Audit opérationnel , Ed.Economica , 2 Ed., Paris , 1996 , P.13.  
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هذا النوع من التدقیق غالبا ما یختص به المدققون . إجراءات أو سیاسات أو إستراتیجیات جدیدة

، حیث أصدر معهد المدققین 1971للتدقیق الداخلي، منذ عام الداخلیون، فهو یعتبر المجال الرئیسي

، إرشادات جدیدة تضمنت اإلشارة 1941سس عام في الوالیات المتحدة سنة، الذي أُ (IAA)الداخلیین

  .، بعدما اقتصر االهتمام بالتدقیق المالي بمفهومه التقلیدي)أو التدقیق التشغیلي(إلى تدقیق العملیات 

  :من حیث الجهة التي تقوم بالتدقیق) ب

 لمؤسسة ال یعتبرون یقوم به شخص أو فریق من األشخاص خارجین عن ا :التدقیق الخارجي

  :، یمكن أن یكون هؤالء)مستقلین( موظفین لدیها

 وهم المدققون الذین یقومون بمهام التدقیق المالي للمصادقة على الحسابات : *مدققون قانونیون

الختامیة للمؤسسات وفقا للتشریعات التي تلزمها بتعیین مدقق قانوني مستقل للقیام بهذه المهمة 

 نیة التي یخضع لها هذا النوع من التدقیق؛ وفقا للمعاییر المه

 یقومون بمهامهم في إطار عقد یربطهم بالمؤسسة المراد تدقیقها، وتكون واجباتهم : مدققون متعاقدون

خالفا للتدقیق الخارجي القانوني الذي تعتبر أهدافه معروفة سلفا، فإن التدقیق . محددة في هذا العقد

، یمكن أن یكون هؤالء خبراء محاسبین، محامین، القائمین به التعاقدي له أهداف متعددة لتعدد

عادة ما یكون وراء التدقیق التعاقدي دوافع موضوعیة متعددة كأن . إلخ...مختصین في المعلوماتیة،

  .یطلب البنك القیام بمهمة تدقیق في مؤسسة ترغب في اإلستفادة من قرض بنكي

 ات في تأمین بواسطة موظفیها تدقیق مستمر ترغب الكثیر من المؤسس :التدقیق الداخلي

ألنشطتها وأنظمة عملها، ویكون هؤالء عندئذ موظفین تابعین للمؤسسة كبقیة الموظفین اآلخرین، 

ینتمي هؤالء . مهمتهم السهر على تحسین فّعالیة نظام المراقبة الداخلیة لتحقیق أهداف المؤسسة

                                                            
".محافظ الحسابات"المهمة، في الجزائر هي  هالتسمیة القانونیة لمن یقوم بهذ*   
  تختلف من حیث نطاق تدخل المدقق وأهداف المهمة غیر أنها رك في نفس خصائص التدقیق، شتیبالرغم من أن هذا الصنف من المهام
ني فإن المتعارف علیه حالیا أكادیمیا و مهنیا أنها هذه المهام أخذت مسمیات مستوى التأكید، ولهذا للتمییز بینها وبین التدقیق المالي القانو و 

  .سنتطرق لها الحقا ضمن هذا المحورغیر التدقیق  أخرى
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، ولتأدیة دورها بفعالیة "وظیفة التدقیق الداخلي"الموظفین إلى وظیفة مستقلة یطلق علیها اسم 

یشترط أن تكون هذه الوظیفة مستقلة تماما عن باقي الوظائف األخرى، وتكون مسؤولة مباشرة 

تعتبر وظیفة التدقیق الداخلي وظیفة رقابیة داخلیة . أمام مجلس اإلدارة و اإلدارة العلیا للمؤسسة

ملها إلى مختلف الوظائف والدوائر والعملیات، فمن ترتبط مباشرة بمدیر المؤسسة، ویمتد ع

یتم فحص وتقییم مختلف الوظائف من أجل القیام بالتحسینات الالزمة ) التدقیق الداخلي( خالله

وتجدر اإلشارة إلى أن . 1للوصول إلى تطبیق جید للسیاسات واإلجراءات المتبعة في المؤسسة

لداخلیة في المؤسسة، یعمل على تحسین فعالیة التدقیق الداخلي هو جزء من نظام الرقابة ا

المكونات األخرى لهذا النظام، ومن ثم یعتبر وجوده في المؤسسة بالشروط المذكورة آنفا، مؤشرا 

 .على تمتعها بنظام رقابة داخلیة فّعال

لخارجي نصت المعاییر المهنیة لكل من التدقیق ا :والتدقیق الداخلي المقارنة بین التدقیق الخارجي. 3.1

بما یعزز التكامل بینهما، نظرا اللتقائهما في الكثیر من  على وجوب التعاون الوثیق بینهما،والتدقیق الداخلي 

، تجعل منهما مهنتین هذین النوعین من التدقیقاألهداف؛ إال أن هناك العدید من أوجه اإلختالف بین 

 .والتدقیق الداخلي )المالي(لتدقیق الخارجيوفیما یلي بیان أوجه اإلختالف والتكامل بین ا. متمایزتین

  : أوجه التكامل. أ

وجود تدقیق داخلي فعال في المؤسسة یسهل أعمال الفحص : ل للتدقیق الخارجيكمّ التدقیق الداخلي مُ  -

التي سیقوم بها المدقق الخارجي، حیث یعتمد هذا األخیر على بعض أعمال المدقق الداخلي، وفق ما 

 . 2004المعدل عام  610لدولي للتدقیق رقم ینص علیه المعیار ا

یعد التدقیق الخارجي أداة من أدوات الرقابة على المؤسسة، : ل للتدقیق الداخليكمّ التدقیق الخارجي مُ  -

حیث أن قیام جهة ذات خبرة مهنیة ومحایدة بمهمة الرقابة على المؤسسة بصفة رسمیة سیضمن قدرا 

                                                            
1  A. Hamini, Le contrôle interne et l’élaboration du bilan comptable, Ed.O.P.U., Alger, 2003,  P.35. 
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ما یلحق الضرر بها أو باألطراف ذات واإلبتعاد عن كل معتبرا من التحكم في أنشطة المؤسسة 

 .، وهو ما یصبو إلیه المدقق الداخليالمصلحة

  :یمكن حصر أوجه اإلختالف بین التدقیق الداخلي والتدقیق الخارجي من النواحي التالیة: أوجه اإلختالف. ب

  التدقیق الداخلي  )القانوني(التدقیق الخارجي   جوانب اإلختالف

المدقق الخارجي مستقل قانونا عن   اإلنتماءمن حیث 

  المؤسسة، أي تربطه عالقة أداء خدمة

المدقق الداخلي موظف بالمؤسسة، أي 

  تربطه عالقة عمل بها

من ناحیة المستفیدین من 

  التدقیق

یصادق على الحسابات الختامیة لصالح 

األطراف الخارجیة ذات المصلحة مثل 

ن، مصالح المساهمین، المستثمرین، الدائنی

  إلخ، زیادة على إدارة المؤسسة...الضرائب،

على ارة العلیا ومجلس اإلدارة اإلد یساعد

، من خالل خدماته المؤسسة تحسین أداء

  .واإلستشاریة) التقییمیة( التأكیدیة

یهدف إلى المصادقة على الحسابات   من ناحیة أهداف التدقیق

  الختامیة للمؤسسة

في أنشطة یهدف إلى تقییم مدى التحكم 

وعملیات المؤسسة بما یحقق أهدافها، وتقدیم 

  .اقتراحات لتحسین طرق العمل بها

یهتم المدقق الخارجي باإلنحرافات التي تؤثر   من ناحیة التنبؤ باألخطاء

  فقط على عدالة القوائم المالیة للمؤسسة

یهتم باإلنحرافات األخرى التي لها تأثیرات 

نظیمیة تتعلق بالجوانب اإلداریة والت

  .للمؤسسة

یتمتع باستقاللیة مطلقة عن اإلدارة في   من ناحیة اإلستقاللیة

  .عملیة الفحص والتقییم  وٕابداء الرأي

، فهو )أو جزئیة( یتمتع باستقاللیة نسبیة

مستقل عن الوظائف واإلدارات التي یقوم 

بتدقیقها، غیر أنه تابع إداریا لإلدارة العلیا 

  .للمؤسسة

تحدد لجنة التدقیق أو مجلس اإلدارة  مجال یشمل كل ما یتوقع المدقق أن له عالقة عمل من ناحیة مجال 
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 بالقوائم المالیة الخاضعة للتدقیق في إطار  المدقق

  المعمول بها التدقیق معاییر

تدخل المدقق الداخلي من خالل وثیقة 

  ".میثاق التدقیق الداخلي: "تسمى

من ناحیة مدة أعمال 

  التدقیق

دقیق الخارجي غیر مستمرة طوال مهام الت

السنة، وتتم غالبا مرة واحدة في السنة أو 

  .في فترات محددة مثل نهایة كل سداسي

یعمل بصفة دائمة في المؤسسة لكونه 

موظف بها، في إطار خطة التدقیق السنویة 

  .المعتمدة

 مدنیة؛ مسؤولیة :مسؤولیات ثالث له  المسؤولیة عن التقریر

  انضباطیة مسؤولیة ئیة؛اجز  مسؤولیة

  فقط اإلدارة مجلس أمام مسؤول

  

 :الخدمات التي یقدمها المدقق الخارجي. 4.1

حققت مهنة التدقیق تطورًا ملحوظًا وذلك من أجل مواكبـة المنافسـة خاصـة فـي العقـدین األخیـرین مـن القـرن 

لقـوائم المالیة، بل أصبح یقدم العدید من الماضـي، فلـم یقتصـر دور المدقق الخارجي علـى إضـفاء الثقـة علـى ا

یقدمها المدقق  من األهمیة بمكان فهم الخدمات التي یمكن أن. الخدمات لكي یحافظ على بقائه في سوق المهنة

متطلباتها المهنیة، حیث عادة ما یتم تطبیق معاییر معنیة مختلفة المالي الخارجي والفروق بین هذه الخدمات و 

تقسم الخدمات التي یقدمها المدقق الخارجي المستقل إلى خدمات تأكیدیة  .ك الخدماتعلى كل نوع من تل

  وخدمات غیر تأكیدیة

عرفت لجنة خدمات التأكید التابعة للمعهد : (Les services d’assurance)الخدمات التأكیدیة  . أ

نیة المستقلة التي تحسن من تمثل تلك الخدمات المه"األمریكي للمحاسبین القانونیین الخدمات التأكیدیة بأنها 

التأكید الدولیة ، أما مجلس معاییر التدقیق و "رارجودة المعلومات وسیاق تلك المعلومات ألغراض إتخاذ الق

إرتباط التأكید الذي من خالله یقوم المدقق القانوني بتقییم موضوع معین الذي یعتبر مسؤولیة " فیعرفها بأنها 

ة مقررة من أجل التعبیر عن إستنتاج معین یزود المستخدمین المستهدفین طرف آخر باستخدام معاییر مناسب
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وعلیه یمكن القول أن خدمات التأكید هي . 1"بمستوى معین من التأكد عن ذلك الموضوع محل اإلرتباط

خدمات مهنیة مستقلة تؤدي إلى تحسین جودة المعلومات لغایات إتخاذ القرارات، وعندما یقوم المدقق بهذه 

. مات یجب أن یتمتع باإلستقاللیة وبذل العنایة المهنیة المعقولة وممارسة الحكم المهني بشكل معقولالخد

 :تقسم هذه الخدمات إلى نوعین من الخدمات

 خدمات التصدیق (Les services d’attestation) : وهي خدمات تأكیدیة یقوم من

كیدات المقدمة من قبل جهة خاللها المدقق الخارجي بإصدار تقریر عن مدى مصداقیة التأ

 :معینة أو جهات أخرى، وتشمل هذه الخدمات

فهو عملیة  :( Audit des états financiers historiques)تدقیق المعلومات المالیة التاریخیة -

تهدف لتعزیز درجة ثقة المستخدمین المستهدفین في المعلومات المالیة من خالل تعبیر المدقق 

معدة من قبل ) القوائم المالیة الختامیة ومرفقاتها( نت المعلومات المالیةعن رأیه حول ما إذا كا

في هذه الحالة یعطي . وفقا إلطار التقریر المالي المعمول به - من النواحي الجوهریة كافة- اإلدارة

ولیس مطلقا بشكل إیجابي، مما یتطلب من المدقق  )95ال یقل عن (المدقق تأكیدا معقوال

ة كافیة ومناسبة وتقییمها للتوصل إلى هذا اإلستنتاج، من خالل تطبیق منهجیة الحصول على أدل

 ؛ وهذا النوع من الخدمات یمثل الخدمة األساسیة في مجال خدمات إعطاء الرأي. صارمة

مستوى التأكید ال (هي مهمة أقل مستوى من التدقیق :Vérification) (Limitéالفحص المحدود -

، لمحدودیة اإلجراءات التي تتضمنها، والتي تكاد تقتصر على )95و أقل من  60یقل عن 

المدقق بأن  انتباهاإلجراءات التحلیلیة، یكون الهدف منها بیان فیما إذا لم یرد إلى اإلستفسارات و 

وهو ما یطلق علیه التأكید السلبي أو . المعلومات المالیة ال تتفق مع أسس معینة متفق علیها

 .لق هذه المهمة بالمعلومات المالیة المرحلیةوعادة ما تتع ،المحدود

                                                            
1 IAASB, Cadre Conceptuel International Missions Assurance-2008. 
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 هي خدمات مهنیة مستقلة تؤدي إلى تحسین جودة المعلومات لغایات  :خدمات التأكید األخرى

 إتخاذ القرارات، لكنها ال تتطلب إصدار تقریر مكتوب، ولیس بالضرورة أن یكون التأكید

معینة مقدمة من طرف إلى  یتعلق بمصداقیة تأكیدات )60مستوى التأكید ال یقل عن (

ومن أمثلة هذه . ، وعادة تتعلق هذه الخدمات بمعلومات مستقبلیة أو نوعیةطرف آخر

المخاطر الخاصة  التصرفات غیر القانونیة،تقییم مخاطر الغش و خدمات : الخدمات

 .تقدیرات، فحص اإلجراءات الداخلیة  ، فحصاألدوات المالیةباإلستثمارات و 

 . یلخص طبیعة هذا النوع من الخدمات) 2-1(و الشكل رقم 

  طبیعة خدمات التأكید:   )2-1(الشكل رقم 

 خدمات تدقیق القوائم المالیة التاریخیة  

  خدمات التصدیق  

 خدمات التأكید  

  

  

  

  

  

  من إعداد المؤلف: المصدر

 

 لكنه ال یتعلق  التي قد یقدم فیها تقریراهي الخدمات التي یقدمها المدقق و و : الخدمات غیر التأكیدیة

مثل . بتأكیدات یقدمها طرف آخر، وبالتالي فالمدقق ال یعطي تأكیدا عن مصداقیة تلك المعلومات

خدمات تقییم األداء، الخدمات اإلستشاریة، خدمات التخطیط المالي، حیث یقوم المدقق بتقدیم هذه 

  التأكید األخرىخدمات 
  خدمات تقییم مخاطر الغش 
 إلخ..؛األدوات المالیةتقییم مخاطر اإلستثمار و 

 

 خدمات التصدیق األخرى
  المرحلیة؛مراجعة القوائم المالیة 
 الرقابة  المصادقة على تقریر

 ...الداخلیة؛
 

تدقیق القوائم 
 المالیة التاریخیة
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ن تكون له الكفاءة المطلوبة الخدمات كاستشاري دون أن تكون له عالقة بالتنفیذ، ویشترط لتأدیتها أ

كما تشمل الخدمات غیر . لذلك، وخالفا للخدمات التأكیدیة ال تتطلب توفر اإلستقاللیة لممارستها

تشكل المداخیل الناتجة عن ). مسك المحاسبة( التأكیدیة أیضا خدمة إعداد المعلومات المالیة للعمیل

الكثیر من مكاتب التدقیق خاصة المكاتب تقدیم هذه الخدمات نصیبا معتبرا في إجمالي مداخیل 

  .(4Big)الدولیة 

  طبیعة الخدمات بخالف التأكید): 3-1(الشكل رقم 

      

  

 

  

 

  

  من إعداد المؤلف: المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  الخدمات اإلستشاریة
  خدمات اإلستشارات

  اإلداریة و المالیة؛
  إستشارات تكنولوجیا

 المعلومات

 الخدمات األخرى

  مسك السجالت المحاسبیة 
 الخدمات الضریبیة 
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  اإلطار العملي للتدقیق المالي  :ثانیا

 معاییر التدقیق المالي. 1

   : عوامل نشأة معاییر التدقیق.1.1

معاییر تضعها المنظمات المهنیة لمزاولة أي مهنة كالطب أو المحاماة مثًال، حیث  لعل من المألوف أن نجد  

یعود المهنیون إلیها بهدف تحدید مسؤولیاتهم وعالقاتهم فیما بینهم، وتعریف الجمهور بمعاییرهم المهنیة لمعرفة 

ییر في التدقیق تفوق غیرها طبیعة الخدمات المقدمة وحدودها والمسؤولیات المترتبة عنها ؛ إال أن أهمیة المعا

في أي مهنة من المهن نظرًا ألهمیة تقریر المدقق ودوره في الحیاة اإلقتصادیة المعاصرة، إذ قد یزید قراء هذا 

التقریر على مئات اآلالف بالنسبة إلى شركة واحدة یكثر مساهموها ویتوزعون على رقعة جغرافیة واسعة وهم 

رواتهم المستثمرة في تلك الشركة المساهمة وكلهم ینتظرون تقریر المدقق أو ذوي مصلحة حقیقیة في أرباحهم وث

المدقق فإذا لم یكن هذا التقریر سلیمًا ویستند إلى معاییر راسخة تضررت مصالح الكثیر من المساهمین وغیرهم 

ن من أطراف المجتمع المالي بینما تقتصر األضرار في مهن أخرى على عدد محدود من المستفیدین م

  .الخدمات

والواقع أن العودة إلى تاریخ المهنة یشیر إلى أن وضع معاییرها كان نتیجة لدعاوي المسؤولیة التي رفعها 

المتضررون على مدققي الحسابات منذ أزمة الكساد الكبیر التي حلت باالقتصاد العالمي في الثالثینیات من 

محاسبیة التي تحلو لها دون وجود مبادئ أو معاییر القرن العشرین، حیث كانت الشركات تختار الممارسات ال

للمحاسبة یتم القیاس المحاسبي على أساسها، كما كان المدقق یبحث عن الغش والخطأ بدون معاییر تحدد 

  . مسؤولیته وتبین مقومات مزاولتها

قد المؤتمر والواقع أن محاوالت وضع معاییر على المستوى الدولي بدأت مع بدایات القرن العشرین حیث ع

ویعود ، في الوالیات المتحدة األمریكیة وتوالى عقد المؤتمرات الدولیة منذ ذلك 1904المحاسبي األول في عام 
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الذي كان له السبق في هذا المجال، فقد ظهرت   (AICPA)للمحاسبین القانونیینللمعهد  األمریكي الفضل ل

لجنة إجراءات "ت المتحدة بعدما  شّكل المعهد لجنة سمیت في الوالیا(GAAS)معاییر التدقیق المقبولة عموما 

تسعة معاییر للتدقیق، وأضافت  1947وذلك بهدف وضع وصیاغة تلك المعاییر، حیث أصدرت سنة , " التدقیق

معاییر التدقیق المتعارف "، بعنوان 1954المعیار العاشر من خالل تقریرها  الذي نشرته تلك اللجنة في سنة 

القواعد العامة أو : وهي ،تضمن هذا التقریر معاییر التدقیق مبوبة في ثالث مجموعات رئیسیة ، وقد"علیها

  .معاییر إعداد التقریر، و )معاییر العمل المیداني(تدقیقالمعاییر الشخصیة، قواعد تنفیذ مهمة ال

  : تعریف معاییر التدقیق. 2.1

نموذج موضوع من طرف سلطات "المعیار هو . معیارقبل تعریف معاییر التدقیق، نتعرف أوال على المقصود بال

". مختصة أو نتیجة عرف أو إتفاق عام كأساس لما یجب العمل به وٕاتباعه، وكمقیاس مرشد لمدى فعالیة األداء

  :یمكن عرض بعض التعاریف لمفهوم معاییر التدقیق

ى المعاییر التي ستطبق مصطلح عام یطلق عل"عّرف االتحاد الدولي للمحاسبین معاییر التدقیق بأنها  -

في تدقیق المعلومات المالیة والمعاییر التي ستطبق فیما یتعلق بالخدمات ذات العالقة والتقاریر على 

  ".مصداقیة المعلومات

تعبیر عن الصفات "المعاییر بأنها  AICPAاألمریكي للمحاسبین القانونیین ) المعهد(عّرف المجمع -

فر في المدقق و كذلك عن الخطوات الرئیسیة لعملیة التدقیق الشخصیة المهنیة التي یجب أن تتوا

الالزمة للحصول على القدر الكافي من األدلة والبراهین التي تمكنه من إبداء الرأي في عدالة القوائم 

 ".المالیة باإلضافة إلى بیان محتویات إبداء الرأي

ا المدقق في أثناء أدائه لمهنته والتي عبارة عن األنماط التي یحتذي به"عّرفت معاییر التدقیق بأنها  -

 ". تستنتج منطقیا من الفروض والمفاهیم التي تدعمها 

                                                            
 American Institute of Certified Public Accountants 
 Generally Accepted Auding Standards 
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األنموذج أو النمط الذي یستخدم للحكم على نوعیة العمل الذي یقوم "عرفت معاییر التدقیق أیضا بأنها  -

  ".به المدقق 

  :ییر التدقیق كما یليمن التعاریف السابقة بمكن أن نستنتج الصفات العامة المشتركة لمعا

 إن المعیار دلیل على مصداقیة المعلومات باإلضافة إلى كونه وسیلة للقیاس والحكم. 

 إن المعیار مؤشر یحتذي به المدقق أثناء أدائه لمهنته. 

 إن المعیار وسیلة لتحدید التدقیق الرسمیة. 

 في المدقق إن المعیار وسیلة للتعبیر عن الصفات الشخصیة والمهنیة الواجب توفرها. 

  إن المعیار ُیستنتج منطقیا من الفروض والمفاهیم التي تدعم وجود هذه المعاییر باإلضافة إلى اعتمادها

  .على مرحلة طویلة من التفكیر والبحث و الدراسة

و استنادا لهذه الصفات یمكن تعریف المعیار بأنه مؤشر ُیحتذي به المدقق في عملیة القیاس والحكم في أثناء 

ئه لمهنته ویتم وضعه بعد مرحلو طویلة من التفكیر واالستنتاج المنطقي من مجموعة من الفروض والمفاهیم أدا

ویصدر المعیار بموجب نص إلزامي من السلطة المختصة أو بشكل طوعي عند . التي تدعم وجود هذه المعاییر

  .نشره من قبل المنظمة المهنیة ذات العالقة

  :أهمیة معاییر التدقیق. 3.2

تمثل معاییر التدقیق اإلطار العام الذي یضبط عمل المهنیین ویرشدهم إلى فعل اإلجراءات السلیمة  -

 وٕاتخاذ القرارات الصحیحة لتحقیق أهداف التدقیق؛

تساهم معاییر التدقیق في االرتقاء بمستوى جودة أداء المدققین إلى المستوى الذي یحقق أهداف مهنة  -

 .التدقیق

قیق أیضا أساسا متینا مقیاسا للحكم على األداء المهني الفعلي للمدقق، باعتبار أن تعتبر معاییر التد -

هذه المعاییر قواعد متفق علیها ومقبولة لدى مختلف فئات المجتمع المالي، ویمكن تطبیقها على مختلف 
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دفة المؤسسات مهما كان حجمها، نشاطها، وطبیعتها القانونیة، وسواء كانت هادفة للربح أو غیر ها

 .للربح

تساعد هذه المعاییر في جعل مهنة التدقیق ذات كیان مستقل مما یكسبها ثقة الجمهور ویزید من  -

 مكانتها بین مختلف المهن؛

توفر لمسؤول مهمة التدقیق األساس الذي یستند إلیه للتأكد من نوعیة العمل الذي یقوم به المدققون  -

 رف علیه ؛ المساعدون الذین یشكلون فریق التدقیق الذي ی

تنظم معاییر التدقیق العالقة فیما بین المنتسبین للمهنة أنفسهم وكذا عالقتهم بعمالئهم وجمیع فئات  -

 المجتمع المستفیدین من خدماتهم؛

تعتبر معاییر التدقیق قواعد تستند إلیها المحاكم في القضایا التي ُینسب فیها تقصیر إلى المدقق  -

 یة عن الخطأ؛القانوني من أجل تحدید المسؤول

یساعد إصدار معاییر للتدقیق على تضییق فجوة التوقعات في بیئة التدقیق، فهي ال تساهم فقط في  -

تحدید مستویات عالیة لألداء المهني للمدقق تستجیب ألهداف مهمته ودوره، بل تساعد أیضا في تعریف 

ه حتى یخفض فئات المجتمع المجتمع المالي بطبیعة مهام المدقق القانوني ومسؤولیاته وحدود تدخل

  .المالي من المستویات العالیة لتوقعاتهم إتجاه مسؤولیات وخدمات المدقق

  :الفرق بین معاییر التدقیق وٕاجراءات التدقیق .1.2

تعتبر معاییر التدقیق المبادئ التي تحكم أیة عملیة تدقیق وبالتالي فهي اإلطار العام الذي من خالله یقوم   

، التي تعبر عن مجموعة من الخطوات العملیة التفصیلیة للحصول على األدلة "ءات التدقیقإجرا"المدقق بتنفیذ 

وقد سبق القول أن معاییر . والقرائن التي تمّكن المدقق من إبداء الرأي في القوائم المالیة الخاضعة للتدقیق

رك الحریة للمدقق في التدقیق تتصف بعمومیتها، حیث یمكن تطبیقها على أي مؤسسة مهما كانت، بینما تت
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تحدید وتطبیق إجراءات التدقیق التي تتالئم مع طبیعة نشاط المؤسسة محل التدقیق، حیث یختار المدقق وفقا 

  . لحكمه الشخصي من اإلجراءات التدقیق التي یراها ضروریة للتطبیق، دون أن یتأثر بعالقته مع العمیل

الموردین، فإن تحدید الخطوات التفصیلیة الالزمة للتأكد من فإذا أخذنا على سبیل المثال فحص أرصدة حسابات 

صحة هذه األرصدة یقع على عاتق المدقق نفسه، وتتوقف هذه الخطوات بالدرجة األولى على أحكامه 

الشخصیة، وبالدرجة الثانیة على طبیعة نشاط المؤسسة الخاضعة للتدقیق وظروفها، دون أن ننسى أهمیة العمل 

  . لسائد بین المدققین فیما یخص هذه اإلجراءاتبالعرف المهني ا

ال بد من اإلشارة إلى أن حریة المدقق في تحدید إجراءات التدقیق المراد تطبیقها لیست حریة مطلقة، ولكنها في 

حقیقة األمر حریة مقیدة بمعاییر التدقیق المتعارف علیها، وكذا مختلف التوصیات الخاصة بها، التي تصدرها 

مهنیة أو الحكومیة المسؤولة عن تنظیم المهنة، وتصبح عندئذ إجراءات التدقیق ذات قبول عام الهیئات ال

ومتعارف علیها على غرار معاییر التدقیق ذاتها، ویتم إستخدامها في الحاالت المشابهة، نظرا لصدور معاییر 

  .هنيالتدقیق والتوصیات الخاصة بها من هیئات تتمتع بقوة اإللزام القانوني أو الم

مما سبق یتضح بأن العالقة بین معاییر التدقیق المتعارف علیها وٕاجراءات التدقیق  المتعارف علیها هي عالقة 

متداخلة ومتكاملة، حیث أن المعاییر تهتم بالمفاهیم العامة والمبادئ العامة لعمل المدقق، بینما اإلجراءات قواعد 

تخطیط المهمة، اإلشراف على المهمة، أوراق العمل، اختیار : تفصیلیة لتنفیذ كل أجزاء عملیة التدقیق مثل

وبعبارة أخرى، یمكن القول أن إجراءات التدقیق تمثل ترجمة توضیحیة لمعاییر . الخ...العینات في التدقیق،

  .التدقیق المتعارف علیها

  جهود المنظمات المهنیة المحلیة والدولیة في صیاغة معاییر التدقیق. 5.2

إن أهمیة معاییر المحاسبة والتدقیق جعلت المنظمات المهنیة : هد األمریكي للمحاسبین القانونیینجهود المع -أ

في كثیر من دول العالم تهتم بوضع معاییرها، ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال المعهد األمریكي 

إلى وضع معاییر للتدقیق منذ عام الذي بادر ) AICPA( للمحاسبین القانونیین في الوالیات المتحدة األمریكیة
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، وهذا المعهد هو منظمة غیر ربحیة مهنیة للمحاسبین القانونیین في الوالیات المتحدة، تأسس عام 1939

، تحت اسم الرابطة األمریكیة للمحاسبین، من أجل ضمان توحید المعاییر المحاسبیة والحفاظ على مهنیة 1887

یتمثل الدور األساسي لـلمعهد األمریكي . قبل المهنیین المتخصصین مهنة المحاسبة والتي كانت تمارس من

  :للمحاسبین القانونیین في

  تطویر معاییر المحاسبة المهنیة من أجل خدمة أعضائه في مجال مزاولة مهنة المحاسبة والتدقیق

 القانونیة؛

 شروط مزاولة المهنة باإلشراف على قوانین تنظیم مهنة المحاسبة والتدقیق ومتابعتها واإلشراف على .

 Auditing ومازال المعهد رائدًا في وضع معاییر التدقیق من خالل مجلس معاییر التدقیق

Standards Board   وفي تنظیم ممارسة التدقیق ووضع األخالقیات المهنیة واإللزام بها وتقدیم

 برامج التعلیم المهني المستمر؛

 إعداد وتصمیم اختبارات الزمالة CPA في جمیع الوالیات األمریكیة والتي.  

اإلدارة، الحوكمة، الممارسة العمومیة، ( عضو في مجاالت مختلفة 412000ینتمي إلى هذا المعهد حوالي   

  .دولة 144، موزعین على ...)الصناعة، التعلیم واإلستشارات،

عن المعهد األمیركي  الصادرة (GAASs)تشتمل معاییر التدقیق األمریكیة المعروفة بالمعاییر المقبولة قبوًال عاماً 

 1:للمحاسبین القانونیین على المعاییر المصنفة في المجموعات الثالث التالیة

وتتعلق بشخصیة المدقق والصفات الالزمة لیصبح مؤهًال لتولي : )المعاییر العامة(المعاییر الشخصیة: أوال    

 :عملیة التدقیق ومن هذه المعاییر

  یجب أن یقوم بالتدقیق شخص أو أشخاص حائزون على المؤهالت : والعمليمعیار التأهیل العلمي

 العلمیة والخبرة العملیة المطلوبة لممارسة مهنة تدقیق الحسابات؛

                                                            
  .70.، ص2014مصطفى یوسف كافي، تدقیق الحسابات في ظل البیئة االلكترونیة و اقتصاد المعرفة، مكتبة المجتمع العربي، عمان،   1
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 وتعني القیام بالعمل بكل أمانة واستقامة وموضوعیة في جمیع األمور التي تمت : معیار االستقاللیة

هة معینة، أي أن یتمتع باالستقاللیة الظاهریة بصلة إلى المهمة المنوطة به، ودون تحیز لج

 معا؛) أو الفكریة(واالستقاللیة الذهنیة 

  على المدقق أن یبذل العنایة المهنیة ): الحذر المهني المعقول(معیار بذل العنایة المهنیة الواجبة

ادیة لكل الواجبة في عملیة التدقیق وفي وضع التقریر النهائي؛ وهذه العملیة تتطلب مراجعة انتق

األحكام التي یقررها المساعدون، كما تتطلب ت اإلشراف على العمل الذي یتم، و مستوى من مستویا

ویعتبر الحد األدنى للعنایة . عنایة الزمة بأوراق عمل المدقق وحصوله على أدلة وقرائن التدقیق

 . المهنیة هو التزام المدقق بهذه المعاییر

 :وتتعلق بعملیة تنفیذ اإلجراءات في التدقیق وتشمل ما یلي : یدانيمعاییر العمل الم: ثانیاً       

  یجب على المدقق وضع خطة كافیة ومناسبة لعملیة التدقیق، وال یكون : معیار التخطیط واإلشراف

التدقیق ارتجالیًا، وتتم عملیة التخطیط من خالل وضع برنامج وخطة واضحة ومفصلة تبین 

مواعیدها؛ كما یجب أن یكون هناك إشراف جدي على أعمال المهمات في عملیة التدقیق و 

 المساعدین؛ 

 یجب أن تتم دراسة وتقییم أنظمة الرقابة الداخلیة : معیار دراسة وتقییم أنظمة الرقابة الداخلیة

 المعمول بها في المنشأة لتحدید مدى االعتماد علیها عند تحدید حجم االختبارات الجوهریة الالزمة؛ 

 ریق یجب على المدقق الحصول على قدر كاف من أدلة التدقیق عن ط: ة أدلة التدقیقمعیار كفای

االستفسارات والمصادقات وغیرها كأساس سلیم إلبداء الرأي في الفحص المستندي و المالحظة و 

 .القوائم المالیة محل التدقیق
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قریر الذي یمثل وثیقة مكتوبة یعطي المدقق خالصة عمله من خالل الت: معاییر إعداد التقریر: ثالثًا     

المعاییر الفرعیة التي . ویقدمه ألطراف ذات العالقة ویمثل كذلك وثیقة تحدد مسؤولیات المدقق المدنیة والجنائیة

 : یتشكل منها معیار إعداد التقریر هي

 یجب اإلشارة إلى مدى توافق القوائم المالیة مع المبادئ المحاسبیة المقبولة قبوال عامًا؛ 

 شارة إلى ما إذا كانت حدث تغییر في إعداد القوائم المالیة عن الفترات السابقة وفي حال عدم التغییر اإل

 فال حاجة لإلشارة لذلك؛

 اإلشارة إلى ما إذا كانت القوائم المالیة ال تشتمل على اإلفصاح الكافي؛ 

  واحدة أو مجزأ حسب رغبة الدولةأن یشمل التقریر رأیًا مكتوبًا في فقرة خاصة عن القوائم المالیة كوحدة      .  

منظمة عالمیة للمحاسبة، تأسس (IFAC) االتحاد الدولي للمحاسبین: جهود اإلتحاد الدولي للمحاسبین -ب

دولة، وقد جاء في الفقرة الثانیة من الدستور أن  49منظمة محاسبیة في  63بمقتضى اتفاقیة بین  1977عام 

یضم االتحاد في  .مهنة محاسبة دولیة مترابطة في إطار قواعد متناسقة هدف االتحاد هو تطویر وتدعیم

ویضع اإلتحاد الدولي . ملیون محاسب 2,5بلد یمثلون أكثر من  124عضوا ومنظمة من  159عضویته 

للمحاسبین معاییر تتعلق بمجاالت تدقیق الحسابات والتأكید والتعلیم والسلوك وآداب المهنة المحاسبیة في القطاع 

  .العام، ویصدر االتحاد أیضا توجیهات لتشجیع المحاسبین المحترفین في الشركات على األداء بمستوى عال

ونتیجة للتغیرات العالمیة وحدة المنافسة والرغبة في توحید الممارسات المتعلقة بالمحاسبة والتدقیق، نشأت     

" لجنة ممارسات التدقیق الدولیة "لي للمحاسبین الحاجة إلى وضع معاییر دولیة للتدقیق، حیث أسس اإلتحاد الدو 

)IAPC ( تضطلع بمهمة إصدار معاییر مهنیة تغطي مختلف الخدمات التي یقدمها المدققون القانونیون لمختلف

فإن سلطة إصدار وتعدیل معاییر التدقیق الدولیة هي من صالحیات  ،2000المنظمات والهیئات؛ ومنذ سنة 

، الذي أنشأه اإلتحاد بعد إلغاء لجنة ممارسات التدقیق (IAASB)لتأكید الدولیة مجلس معاییر التدقیق وا

                                                            
 International Federation of Accountants 
 International Auditing and Assurance Standards Board 
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ویتمثل هدف هذا المجلس في تحسین درجة توحید ممارسات التدقیق والخدمات ذات الصلة عبر العالم . الدولیة

جلس على ولتحقیق هذا الهدف عمل الم. 1"عن طریق إصدار تعلیمات عن مجموعة وظائف التدقیق والتأكید

وفیما یلي . وضع مجموعة متكاملة من المعاییر التي تغطي مختلف أصناف الخدمات المقدمة من قبل المدققین

  :تشكیلة هذه المعاییر حسب نوع الخدمات المقدمة 

  الدولیة والتأكید التدقیق معاییر مجلس عن الصادرة المعاییر هیكل) : 4-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التأكید الدولیةى منشورات مجلس معاییر التدقیق و اد المؤلف اعتمادا علمن إعد :المصدر 

  : حیث

 .في تدقیق المعلومات المالیة التاریخیة(ISAs) تطبق المعاییر الدولیة للتدقیق  -

                                                            
1 http://www.ifac.org/auditing-assurance/about-iaasb 

99-1المعاییر الدولیة لرقابة الجودة   

 ات التأكید و الخدمات ذات العالقةمیلإلطار الدولي لعا

  الخدمات ذات العالقة عملیات تدقیق ومراجعة المعلومات المالیة التاریخیة

معاییر الدولیة ال
لتدقیق ل  

200-899  

المعاییر الدولیة 
  المراجعةلعملیات 

2000-  2699  

 عملیات التأكید األخرى

المعاییر الدولیة 
  لعملیات التأكید

3000-3699 

المعاییر الدولیة 
  للخدمات ذات العالقة

4000-4699 

 اإلطار الدولي لعملیات التأكید
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الفحص ( في مراجعة المعلومات المالیة التاریخیة(ISREs)  مراجعةالمعاییر الدولیة لعملیات التطبق  -
 .)المحدود

مراجعة للمعلومات التدقیق والفي عملیات التأكید بخالف (ISAEs) تطیق المعاییر الدولیة لعملیات التأكید  -
  .تاریخیةمالیة الال
على الخدمات غیر التأكیدیة مثل الخدمات (ISRSs) تطبق المعاییر الدولیة للخدمات ذات العالقة  -

  .اإلستشاریة ومسك المحاسبة

  )ISA( یةولالدمعاییر التدقیق . 3

تشتمل معاییر التدقیق الدولیة على المبادئ واإلجراءات األساسیة، وكذا اإلرشادات الخاصة بها، ویجب فهم    

إطارا متجانسا  (ISAs)تعتبر معاییر التدقیق الدولیة . المعاییر واإلجراءات في ضوء اإلرشادات الخاصة بها

والتي ال تتعارض مطلقا مع معاییر التدقیق المتعارف علیها من وقابال للتطبیق على المستویات المهنیة الدولیة، 

  .ناحیة، وال ُتحرِّم على أیة دولة إصدار معاییر تدقیق خاصة بها

 :الدولیة  التدقیق معاییر نطاق. 1.3

 یتمثل مجال تطبیق معاییر التدقیق الدولیة في تدقیق القوائم المالیة التاریخیة السنویة من قبل مدقق حسابات 

مستقل، إال أنه ال یمنع أن یتم مواءمة هذه المعاییر إذا لزم األمر بحیث تطبق على خدمات مهنیة ومعلومات 

 :أخرى كما هو الحال بشان

  فحص القوائم المالیة التاریخیة ربع السنویة ؛ 
 تجمیع القوائم المالیة؛ 
 اختبار القوائم المالیة التقدیریة.  

  قائمة المعاییر الدولیة للتدقیق .2.2

صدرت المعاییر في إصدارات زمنیة متتابعة حسب األهمیة النسبیة، حیث قام االتحاد بتبویب هذه المعاییر   

معیارا  37بلغ عدد المعاییر الدولیة للتدقیق الصادرة إلى حد اآلن . طبقا الرتباطاتها بمراحل عملیة التدقیق

  :حسب آخر إصدار، كما هو مبین في الجدول التلخیصي الموالي
                                                            
 International Standards Of Auditing 
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   2016  إصدار عام حسب(ISA)الدولیة  التدقیق معاییر قائمة)   1-1(جدول رقم 

  المبادئ العامة والمسؤولیات: المجموعة األولى  200-299
  .األهداف العامة للمدقق المستقل ٕو إجراء عملیة تدقیق وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة  200
  .بالتدقیق التكلیف شروط على االتفاق على  210
  رقابة الجودة لتدقیق القوائم المالیة  220
  توثیق أعمال التدقیق  230
  مسؤولیات المدقق المتعلقة باإلحتیال في عملیة تدقیق البیانات المالیة  240
  مراعاة القوانین واألنظمة عند تدقیق البیانات المالیة  250
  االتصال بالمكلفین بالحوكمة  260
  ي الرقابة الداخلیة للمكلفین بالحوكمة واإلدارةاإلبالغ عن نواحي القصور ف  265

  تقییم المخاطر و اإلستجابة للمخاطر المقّیمة: المجموعة الثانیة  300-499
  التخطیط لتدقیق القوائم المالیة  300
  التعرف علي مخاطر التحریف الجوهري وتقدیرها من خالل فهم المنشأة وبیئتها  315
  ط وتنفیذ التدقیقاألهمیة النسبیة عند تخطی  320
  استجابات المدقق للمخاطر المقدرة  330
  اعتبارات التدقیق ذات العالقة بمنشأة تستخدم منظمة خدمیة  402
  تقویم التحریفات الُمتعرف علیها خالل التدقیق  450

  أدلة التدقیق: المجموعة الثالثة  500-599
  أدلة تدقیق  500
  ود مختارةاعتبارات محددة لبن -أدلة التدقیق  501
  المصادقات الخارجیة  505
  األرصدة اإلفتتاحیة –عملیات التدقیق األولیة   510
  اإلجراءات التحلیلیة  520
  أخذ عینات التدقیق  530
اإلفصاحات ذات یرات المحاسبیة للقیمة العادلة و ، بما في ذلك التقدتدقیق التقدیرات المحاسبیة  540

  العالقة
  األطراف ذات العالقة  550
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  األحداث الالحقة  560
  االستمراریة  570
  اإلقرارات الخطیة  580

  اإلستفادة من عمل اآلخرین: المجموعة الرابعة  600-699
  اعتبارات خاصة -ها إستعمال أعمال مدققي الفروعتدقیق القوائم المالیة للمجمعات، بما فی  600
  استخدام عمل المدققین الداخلیین  610
  قق خبیراستخدام عمل مد  620

  التقاریر وٕاصدار التدقیق استنتاجات: المجموعة الخامسة  700-799
  تكوین  الرأي و التقریر عن البیانات المالیة  700
  اإلبالغ عن األمور الرئیسة للتدقیق في تقریر المدقق المستقل  701
  التعدیالت على الرأي الوارد في تقریر المدقق المستقل  705
  باه، وفقرات أمور أخرى في تقریر المدقق المستقلفقرات لفت االنت  706
  األرقام المقابلة والقوائم المالیة المقارنة –المعلومات المقارنة  710
  مسؤولیات المدقق ذات العالقة بالمعلومات األخرى  720

  المجاالت الخاصة: المجموعة السادسة  800-899
  مالیة المعدة وفقا ألطرف األهداف الخاصةعملیات تدقیق القوائم ال -  اإلعتبارات الخاصة  800
  عملیات تدقیق قائمة مالیة منفردة –اإلعتبارات الخاصة   805
  عملیات إعداد التقاریر حول القوائم المالیة الملخصة  810

  : من إعداد المؤلف إعتمادا على  :المصدر

IAASB, Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and 
Related Services Pronouncements, volume1, International Federation of Accountants, New York, 
USA, 2017/2016 . 

 : یتم عرض كل معیار من معاییر التدقیق الدولیة وفق معاییر لدیها هیكل، یتضمن أقسام منفصلة، كما یلي

 هیدیة، أو معلومات تخص غرض ونطاق وموضوع المعیار، باإلضافة یمكن أن تشمل أمور تم :مقدمة

 إلى المسؤولیات التي تقع على مدقق الحسابات أو غیره في سیاق ذلك المعیار؛
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 یحتوي كل معیار على بیان واضح لهدف مدقق الحسابات في المجال الذي یتناوله ذلك  :الهدف

 المعیار؛

 ابل للتأویل، یتم تحدید تعریفات لكل المصطلحات المعمول في لفهم المعیار أكثر وجعله غیر ق :تعاریف

 ذلك المعیار؛

 تدعم متطلبات المعیار والمنصوص علیها بوضوح كل هدف من األهداف التي یسعى إلیها  :المتطلبات

مدقق الحسابات وكل مسؤولیة تقع على عاتقه، ویتم التعبیر عن هذه المتطلبات بعبارات تحمل اإللزام، 

 ؛"على المدقق"و" ینبغي على المدقق"، "یجب على المدقق : "مثال

 توضع في كل معیار فقرات توضیحیة تكون أكثر تفصیال  :التطبیق وغیره من المواد توضیحیة

 للمتطلبات، وأكثر تفسرا للهدف أو الشرط أو المتطلب الذي یتناوله المعیار؛

 لبات المعیار أكثرتوضع في آخر المعیار أشكال أو أمثلة توضح متط: المالحق. 

  :خصائص معاییر التدقیق الدولیة. 4.3

 : تمتاز معاییر التدقیق الدولیة ببعض الخصائص، أهمها

التركیز على تفصیالت إجراءات العمل المیداني، األمر الذي یشكل بعض القیود على إمكانیة تحرك  -

قرب من الموضوعیة قدر اإلمكان المدققین، وٕان كان ذلك میزة تتمثل في تقلیل التفاوت واالختالف وال

 عند إتمام عملیة التدقیق؛

قدر جید من المرونة علیها لترك  یوفر ذلكأن  استخدمت اللجنة لفظ إرشادات تدقیق دولیة، وال شك -

المجال مفتوحا أمام المنظمات المهنیة في دول العالم لالسترشاد بتلك المعاییر وٕاتاحة الفرصة أمامها 

 ع الظروف البیئیة بكل دولة؛حتى یمكن تكییفها م
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دولي كبیر یضم معظم دول  مهني شموال من غیرها، ألنها صادرة عن تجمعتعتبر هذه المعاییر أكثر  -

ویلقى قبوال عاما على النطاق الدولي،  ،العالم، وبالتالي فهي تمثل اإلطار العام الذي ینظم مهنة التدقیق

  .ها من قبل مزاولي المهنة عند الحاجة إلیهاكما أنها تعتبر قواعد أساسیة عامة یجب إتباع

  :أهمیة المعاییر الدولیة للتدقیق .5.3

 : النقاط التالیة فيمعاییر التدقیق الدولیة  إبراز أهمیة إستخدام وٕاعتماد یمكن

 تُعتبر بمثابة ُمكّمل للمعاییر الوطنیة؛ 

 اتهتلبیة رغبات أفراد المجتمع في توفیر المعلومات عن دور المّدقق ومسؤولی. 

 تُشجع التعاون بین مكاتب التدقیق المحلیة والدولیة؛ 

 خاصة في ظل بعض التغیرات مثـل العولمـة، تحریـر التجـارة الدولیـة  ،تُعتبر أساسا لتوحید معاییر التدقیق

 وتكنولوجیا المعلومات؛

 تُعد أكثر تجانسا بین الدول بالمقارنة بغیرها من المعاییر الوطنیة لدول كثیرة؛ 

 كثر مالئمة لتدقیق حسابات الشركات متعددة الجنسیاتتُعتبر أ. 

 ضبط عمل المدققین وتوجیههم للعمل بصورة أكثر مثالّیة، ومن ثم تحسین أدائهم؛ 

  تقلیل الفجوة تجاه التوّقعات، وجعل إجراءات التدقیق متوّقعة بصورة أكبر؛ 

 بـــار حجـــم العمیـــل، ونـــوع العمـــل، تطبیـــق المعـــاییر علـــى مختلـــف القـــوائم المالیـــة، دون األخـــذ بعـــین االعت

 .وطبیعة النشاط، باإلضافة إلى كون المنشأة ربحیة أو غیر ربحیة
  

  قواعد سلوك وآداب مهنة التدقیق. 2

المبادئ التي تمثل القیم األخالقیة، وتكون بمثابة هي مجموعة من القواعد و التدقیق  مهنة وآداب سلوك قواعد 

یتعین على المدقق الخارجي التحلي بها عند ممارسة أعماله، وعند تعامله  مقاییس مثالیة للسلوك المهني، التي

والمدقق الخارجي أحوج ما یكون للقیم والمبادئ األخالقیة عندما یواجه  .مع زمالء المهنة والعمالء وغیرهم
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ار معضلة أخالقیة، حیث یكون أمام موقف فیه نوع من تضارب المصالح، وبالتالي فهو في حاجة إلى اختب

القرار الذي لیس فیه تحیز لجهة على حساب جهة أخرى؛ ولهذا، فقد عملت الهیئات المهنیة على تشجیع 

المدققین على اإللتزام بقواعد السلوك المهني، ورفع مستوى أدائهم إلى المستوى المتوقع منهم، من خالل وضع 

  .م بهامدونة السلوك المهني، یتعین على المنتسبین للمهنة اإللتزام الصار 

  : التي تحكم السلوك المهني للمدقق فیما یلي) 05(تتمثل المبادئ األساسیة الخمسة 

 أال یجب في كل عالقاته المهنیة، ولذا وصادقا أمینا یجب على المدقق أن یكون: اإلستقامة والنزاهة 

 :معلومات، إذا كانت أو قوائم أو یرتبط اسمه بأي تقریر

 .كبیر بشكل مضللة أو خاطئة بیانات على تحتوي -

 .مسؤولة غیر بطریقة مقدمة معلومات على تحتوي -

 .مضلالً  اإلخفاء أو الحذف هذا یكون حیث شملها یطلب التي المعلومات تخفي أو تحذف -

 یجب على المدقق أن یعمل بدون تحیز ألي طرف، وأال یسمح لتضارب المصالح أن : الموضوعیة

 .موضوعیته من تضعف قد لظروف حقائق على علم، وأال یتعرضتؤثر على عمله، وأال یقوم بتغییر ال

 الفنیة للمعاییر وفقاً  وعنایة اجتهاد بكل مهامه یؤدي أن المدقق على ینبغي: المهنیة والعنایة الكفاءة 

 :وتتضمن ،المهنیة الخدمات تقدیم عند بها المعمول والمهنیة

 .لمطلوبا بالمستوى الفنیة والمعرفة المهارات على المحافظة -

 .بها المعمول والمهنیة الفنیة للمعاییر وفقاً  ،وعنایة اجتهاد بكل المهام تأدیة -

 ذلك باالمتناعالتي اطلع علیها بحكم عمله، و  على المدقق المحافظة على سریة المعلومات :السریة 

 :عن

، إال بما ةالمهنی العالقات نتیجة علیها الحصول یمكن والتي. الشركة خارج سریة معلومات كشف -

 یسمح له القانون، وبموافقة المؤسسة المتعاقد معها؛
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 أو الشخصیة لمصلحتهم المهنیة العالقات نتیجة علیها الحصول یتم التي السریة المعلومات استعمال -

 .أخرى أطراف

 إلى یسيء قد عمل أي وتجنب ،الصلة ذات واألنظمة بالقوانین المدققین التزام هو: المهني السلوك 

بالغ فیها حول الخدمات إبداء ادعاءات مُ ، من خالل المهنة إلى یسیئواأّال  المدققین وعلى ،المهنة ةسمع

  .و مقارنات غیر مؤكدة مع أعمال اآلخرینأبداء إشارات مسیئة ، أو اقدمونهاالتي ی
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  مهنة التدقیق الخارجي في الجزائر: الثاني محورلا

  : في الجزائر الخارجي مهنة التدقیقل اإلطار التشریعيتطور : أوال

 التدقیقٌ  مهنة بها مرت التي المراحل أهم تلخیص یمكن: مراحل تطور مهنة التدقیق الخارجي في الجزائر - 1

 : ما یلي في الجزائر في

یخ بتار  107 - 69 رقم األمر ق،یالتدق بمهنة تعلقی ما يف صدر ثیح :1971إلى غایة  1962من . 1.1

 بهدف الحسابات، محافظ وواجبات مهام حدد والذي ، 1970لسنة ةیالمال قانون المتضمن 1969 دیسمبر 31

 یةالعموم المؤسسات وخصوم ألصول ةیالمال اتیالوضع لیلتح ضاأیو  الحسابات قیةومصدا سالمة من التأكد

 الوزیر عینی" أن علىمنه 31 ة مادال تنص حیث .الفترة تلك يف االقتصادي النشاط على ستحوذت كانت يالت

 الصناعي الطابع ذات العمومیة والمؤسسات الوطنیة الشركات في الحسابات مندوبي والتخطیط بالمالیة المكلف

 له ویجوز والخصوم، باألصول الخاص وضعها وتحلیل حساباتها وصحة مشروعیة تأمین بقصد التجاري أو

 في حصة عمومیة هیئة أو الدولة وزتح التي الشركات في الحسابات مندوبي الغرض لنفس یعین أن أیضا

 المحاسب مهنة تنظیم یتضمن ،1971 دیسمبر 29 في المؤرخ 82-71 رقم األمر صدور تم كما. رأسمالها

 العامة للمفتشیة تابع كان ألنه الحسابات، محافظ إلى یتطرق لم و المالحظ أن هذا األمر ،المحاسب والخبیر

 .لیةالما لوزارة تابعة مدیریة وهي للمالیة

عرفت هذه المرحلة إنشاء المجلس األعلى للتقنیات المحاسبیة تحت : 1991 سنة إلى 1972 سنة من. 2.1

 جهو الت مع یتماشى(PCN) الوطني امه تحضیر المخطط المحاسبيكان من بین مه المالیة،سلطة ووصایة وزارة 

أهم ما یمیز هذه و  .مهنة المحاسبة والعمل على تنظیم، 1969 سنة الحكومة تبنته الذي كيرااالشت اإلقتصادي

 لیتماشى خصیصا عدأُ  الذي ،)PCG(العام يالمحاسب المخططلیعوض  ،1975المخطط سنة هذا الفترة اعتماد 

  .سماليلرأا داإلقتصا مع
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 تتعلق یةقانون ونصوص تشریعات عدة صدرت الفترة هذه خالل: 2010إلى غایة  1991من سنة . 3.1

 والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب یرخبال لمهنة المنظم -08-91 قانون أبرزهاو  المهنة، یمتنظ بإعادة

وأهم ما جاء في هذا القانون هو وضع تنظیم مستقل للمهنة تمثل في المصف . 1991أفریل  27یخ بتار  المعتمد

ف المهنیین، الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین، الذي یتم إنتخابه من طر 

 وزارةل التابعون المالیون قبونراالم یمارسها كان بعدما، عتبرت هذه المرحلة بدایة الممارسة الحرة للمهنةوبالتالي أُ 

  :أهمها ،وقرارات تنفیذیة، مراسیم عدة القانون، هذا تبع وقد .المالیة

 مهنة قیاتأخال ق یتضمن ،1996أفریل  15 في المؤرخ 136 -96 رقم التنفیذي المرسوم 

 ؛المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب الخبیر

 وطني مجلس" إحداث یتضمن ، 1996 سبتمبر 25في مؤرخ 315- 96 رقم التنفیذي المرسوم 

 ؛بالمالیة المكلف الوزیر سلطة تحت یوضع،  للمحاسبة

 محافظي تعیین بكیفیات یتعلق ، 1996 نوفمبر 30 في مؤرخ 431- 96 رقم التنفیذي المرسوم 

 والتنمیة، البحث كزار مو  ،والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومیة المؤسسات في الحسابات

 المؤسسات وكذا ،التجاري الطابع ذات العمومیة والدواوین ،االجتماعي الضمان وهیئات

 الحسابات محافظي أو محافظ تعیین یتم أن على مرسومال أكد حیث المستقلة، غیر العمومیة

 والمحاسبین الحسابات ومحافظي المحاسبین راءللخب الوطني صفالم جدول في المسجلین

 المعتمدین؛

 یحددث حی الحسابات، محافظي أتعاب بسلم یتعلق ،1994 نوفمبر 07 في المؤرخ رارالق 

 التي العادیة المهام إطار في الحسابات محافظي على یطبق الذي األتعاب نظام رارالق هذا

  .بهما المعمول والتنظیم شریعللت طبقا إلیهم سندت
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منح  تدني مستوى التكوین للمهنیین، عرفت هذه المرحلة اضطرابات على مستوى المهنة بسبب   

، كما كانت لحاالت الفساد المالي المكتشفة على مستوى بعض بشكل عشوائي اإلعتماد لممارسة المهنة

لى مستویات أعلى في الدولة الجزائریة المؤسسات اإلقتصادیة والمالیة دور حاسم في إتخاذ قرار ع

ت بإجراء إصالحات جذریة في طریقة تنظیم وممارسة مهنة المحاسبة والتدقیق بما یتوافق مع الممارسا

 .الدولیة

 مستوى عرفت هذه المرحلة الشروع في تنفیذ إصالحات مهمة على: إلى یومنا هذا 2010منذ سنة . 4.1

المؤرخ في  10/01قد كانت البدایة بإصدار القانون رقم حاسبة في الجزائر، و نة التدقیق والمممارسة مهتنظیم و 

المتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، حیث جاء هذا القانون  06/2010/ 29

والمستوحى من  2007مباشرة بعد اإلصالح المحاسبي الذي تجسد في تبني النظام المحاسبي المالي سنة 

 : هو 10/01أهم ما جاء به هذا القانون . لمعاییر المحاسبیة الدولیةا

  إنشاء المجلس الوطني للمحاسبة تحت سلطة وزیر المالیة مهمته منح اإلعتماد والمعایرة

 ؛وتنظیم ومتابعة المهن المحاسبیة المحاسبیة

 خرى، مع الفصل بین المهام الثالث، بإنشاء ثالث منظمات مهنة كل واحدة مستقلة عن األ

 تحدید مهام كل هیئة؛

  إعادة النظر في بعض شروط ممارسة المهن المحاسبیة. 

، والتي 2011جانفي  27من أجل شرح وتفسیر هذا القانون صدرت مجموعة من المراسیم التنفیذیة بتاریخ 

وتوزیع  الصالحیاتنة، وٕاعادة وتحدید تصب في إطار التغییر الجذري للممارسات السابقة على مستوى المه

  .بین مختلف الفاعلین في المهنةاألدوار 

  :ة في الجزائریالمحاسبالمهنة  متابعةالمشرفة على تنظیم و الهیئات   -2
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 25المؤرخ في  96/318أنشأ هذا المجلس بموجب المرسوم التنفیذي رقم :  المجلس الوطني للمحاسبة 

ي تسیره، و جعله هیئة إستشاریة، ورغم والقواعد الت واختصاصاته،  الذي حدد صالحیاته 1996سبتمبر 

أعطى  10/01غیر أن القانون . 2007ذلك فقد ساهم في إعداد النظام المحاسبي المالي المعتمد سنة 

 .ته من أجل تفعیل دوره في الحیاة اإلقتصادیةتركیبالمجلس بتوسیع صالحیاته ومهامه و دفعا قویا لهذا 

 ،التقییس المحاسبي، وتنظیم ومتابعة المهن المحاسبیةعتماد و مهام االالمجلس الوطني للمحاسبة یتولى 

 .معاییر الدولیةفي الجزائر بما یستجیب لل التدقیقیةالممارسات المحاسبیة و  تطویرو 

أعضاء منتخبین ) 03(یضم المجلس ثالث و تحت سلطة وزیر المالیة، المجلس الوطني للمحاسبة یقع   

  :، كاآلتيلجان متساویة) 05(نبثق عن هذا المجلس خمس عن كل تنظیم مهني على األقل، كما ی

 ؛لجنة تقییس الممارسات المحاسبیة والواجبات المهنیة -

 ؛لجنة االعتماد -

 ؛لجنة التكوین -

 ؛لجنة االنضباط والتحكیم -

  .لجنة مراقبة النوعیة -

 طبیعیین هو تنظیم یتمتع بالشخصیة المعنویة، ویضم األشخاص ال: المصف الوطني للخبراء المحاسبین

 فإنه 10/01 رقم القانون من 18 المادة بنص .أو المعنویین، والمؤهلین لممارسة مهنة الخبیر المحاسب

 تنظیم مهمة مسؤولیته وتحت الخاص باسمه عادیة، بصفة یمارس شخص كل محاسبا خبیرا یعد

 نص التي التالحا في والهیئات للمؤسسات الحسابات أنواع ومختلف المحاسبة، وتحلیل یموتقی وفحص

 بالمهام المحاسب الخبیر یتكفل. الحسابات لخبرة تعاقدیة بصفة المهمة بهذه تكلفه والتي القانون، علیها

 :التالیة
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 المحاسبة؛ وتحلیل وتقویم وفحص تنظیم -

 المؤسسات؛ محاسبة وتجمیع ومراقبة وضبط وفتح ومركزة مسك -

 بذلك؛ للقیام الوحید هلالمؤ  وهو والهیئات للشركات والمحاسبي المالي التدقیق -

 االقتصادي؛ و واالجتماعي المالي المیدان في والهیئات للشركات استشارات تقدیم -

 عالقة لها التي والتسییر اإلداریة والتصرفات التزاماتهم تأثیر بمدى معه المتعاقدین إعالم -

 .بمهمته

 ویضم األشخاص الطبیعیین هو تنظیم یتمتع بالشخصیة المعنویة: الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات ،

، یعد 10/01من القانون  22بنص المادة . أو المعنویین، والمؤهلین لممارسة مهنة محافظ الحسابات

كل شخص یمارس بصفة عادیة، باسمه الخاص وتحت مسؤولیته، مهمة المصادقة محافظ الحسابات 

حسب المادة . تشریع المعمول بهعلى صحة حسابات الشركات والهیئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام ال

 : ، یضطلع محافظ الحسابات بالمهام اآلتیة10/01من القانون  23

یشهد بأن الحسابات السنویة منتظمة وصحیحة ومطابقة تماما لنتائج عملیات السنة المنصرمة،  -

 ؛لوضعیة المالیة وممتلكات الشركاتوكذا األمر بالنسبة ل

قتها للمعلومات المبینة في تقریر التسییر الذي یقدمه یفحص صحة الحسابات السنویة ومطاب -

 ؛المسیرون للمساهمین أو الشركاء أو حاملي الحصص

یبدي رأیه في شكل تقریر خاص حول إجراءات الرقابة الداخلیة المصادق علیها من طرف   -

 ؛مجلس اإلدارة ومجلس المدیرین أو المسیر

 ؛لمؤسسات أو الهیئات التابعة لهاي یراقبها وایقدر شروط إبرام االتفاقیات بین الشركة الت  -

، كتشفه أو اطلع علیهالمداولة المؤهلة بكل نقص قد یعلم المسیرین والجمعیة العامة أو هیئة ا  -

 .ومن طبیعته أن یعرقل استمرار استغالل المؤسسة أو الهیئة
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 یضم األشخاص ، و نظیم یتمتع بالشخصیة المعنویةهو ت: المنظمة الوطنیة للمحاسبین المعتمدین

من القانون  41بنص المادة . دالطبیعیین أو المعنویین، والمؤهلین لممارسة مهنة المحاسب المعتم

مهني یمارس بصفة عادیة باسمه الخاص وتحت مسؤولیته ، یعد محاسبا معتمدا كل شخص 10/01

یمكن  .خدماتهمهمة مسك وفتح وضبط محاسبات وحسابات التجار والشركات أو الهیئات التي تطلب 

  :أن یتكفل المحاسب المعتمد  ببعض أو كل بالمهام التالیة حسب عقد الخدمة المبرم مع الزبون

 مسك وفتح وضبط المحاسبات والحسابات؛ -

عناصر ممتلكات التاجر والشركة أو الهیئة التي أسندت  ریالمحاسبیة وتطو  تسجیالتعرض ال -

  اق المحاسبیة المقدمة إلیه، وتحتواألور  إلیه مسك محاسبتها، وذلك على أساس الوثائق

 مسؤولیته؛

اإلداریة المتعلقة و  یمكن للمحاسب المعتمد أن یعد جمیع التصریحات االجتماعیة والجبائیة -

 لف بها؛بالمحاسبة التي كُ 

 زبونه لدى مختلف اإلدارات المعنیة؛مساعدة  -

  .زبونلبطلب من ا مهام المساعدة في إعداد الجداول المالیةبالقیام  -

  : معاییر التدقیق الجزائریة -التدقیق المالي في الجزائر اإلطار العملي لمهام: انیاث

االنضمام لمنظمة  بغیة تطویر مهنة التدقیق محلیا وجعلها أكثر مالئمة مع الواقع الدولي، وكذا العمل على 
وهذا من ن معاییر التدقیق الدولیة، م ا، مستوحاةجزائری امعیار 16بإصدار وزارة المالیة ، قامتعالمیةالتجارة ال

ایجاد الحلول للمشاكل التي تصادفهم عند أداء ، و مصداقیة بكل بأعمالهم القیام في المهنیین ةأجل مساعد
 4 إصدار یضم كلو  .2016 فیفري في كان أول إصدارو  ،إصدار هذه المعاییر على دفعات ویتم. مهامهم
 وفیما یلي .المعاییر الدولیة للتدقیق، وتحمل تقریبا نفس العنوان هو فيما  مثلنفس الرقم  جزائریة تحملمعاییر 

مرتبة  التي صدرت إلى غایة الیوم ،(Les Normes Algériennes d’Audit) یر التدقیق الجزائریةمعای قائمة
  : حسب تاریخ إصدارها
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  اسم المعیار  رقم المعیار  المرجع

، المؤرخ 02المقرر الوزاري رقم 

  2016ي فیفر  04في 

  اتفاق حول أحكام مهام التدقیق  210

  التأكیدات الخارجیة  505

  أحداث تقع بعد إقفال الحسابات واألحداث الالحقة  560

  التصریحات الكتابیة  580

، المؤرخ 150المقرر الوزاري رقم 

  2016أكتوبر  11في 

  العناصر المقنعة  500

  تخطیط تدقیق الكشوفات المالیة  300

  األرصدة اإلفتتاحیة –م التدقیق األولیة مها  510

  تأسیس الرأي وتقریر التدقیق للكشوفات المالیة  700

المؤرخ  23رقم  الوزاري المقرر

  2017مارس  15في 

  اإلجراءات التحلیلیة  520

  استمراریة اإلستغالل  570

  استخدام أعمال المدققین الداخلیین  610

  طرف مدقق خبیر معین من أعمال استخدام  620

، المؤرخ 77المقرر الوزاري رقم 

  2018سبتمبر  24في 

  وثائق التدقیق  230

  اعتبارات خاصة -العناصر المقنعة  501

  السبر في التدقیق  530

تدقیق التقدیرات المحاسبیة بما فیها التقدیرات المحاسبیة   540

  للقیمة الحقیقیة، والمعلومات الواردة المتعلقة بها
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  المنهجیة العامة للتدقیق المالي: الثالث محورال

تنتهي مهمة المدقق المالي بإعداد تقریر المصادقة على الحسابات، ومن أجل ذلك یتبع المدقق منهجیة   

 تقنیات التدقیق المالئمة التي تسمح له في األخیر من تكوین رأي مهني صحیح مجموعة من مستخدمامعیاریة، 

   .سة التي قام بتدقیقهاحول القوائم المالیة للمؤس

  تقدیم عام لمنهجیة التدقیق المالي -1

 دققللم للسماح المطلوب التأكید مستوى إلى للوصول ومنطقیة فكریة عملیة هي التدقیق المالي عملیة إن  

 ،دققین القانونیینالم جمیع بین مشتركة أسسها تكون منهجیة، إلى تستند وهي، الحسابات حول رأیه بصیاغة

 ببعض التقنیات یتعلق فیما سیما وال ،مؤسسة مدققة بكل المتعلقة بعض الخصوصیات من لرغما على

 ات المسجلة محاسبیالیعمال حقیقةو  ةصحأن یتأكد من  ألسباب إقتصادیة واضحة ال یمكن للمدققو  .المستخدمة

ا واحدة بواحدة؛ ال یمكن للمدقق فحصه فاتورة في السنة 10.000بأكثر من  ، فمؤسسة تتعامل%100 بنسبة

ولهذا منهجیة المدقق تتمثل في تحدید مناطق الخطر، حیث سیعمق المدقق التحلیل في هذه المخاطر من خالل 

وقبل التطرق  .الحسابات الختامیة عدالةعلى  تأثیرهاحقیقیة ومدى  مخاطروصات دقیقة لمعرفة مدى وجود فح

  .یق القائم على أساس المخاطرمفهوم التدقالتدقیق المالي، نتطرق أوال  خطواتإلى 

 Approche) المخاطر أساس على التدقیق) مدخل( مقاربة تعتبر: التدقیق على أساس المخاطر. 1.1

d’audit par les risques)   تحقق المزایا  ألنها الحجم، الكبیرة المؤسسات في خصوصا جدا، مفیدة مقاربة

   1:التالیة

 ؛التدقیق أعمال تنفیذ خالله یتعین الذي الوقت مرونة 

                                                            
1IFAC, Guide pour l’Utilisation des  Normes Internationales d’Audit  dans l’Audit des Petites et Moyennes 
Entreprises - Les Concepts Fondamentaux , Traduction réalisée par ACFI Audit & Consulting (Tunisie), 
P.46. 
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 تحقیق، ومن ثم  تركیز جهود فریق التدقیق علیهاو  التدقیق لعملیة المرافقة الخطر لمناطق أفضل تحدید 

 ؛التدقیق  تكلفة في إقتصاد

  ومن تقییمها تم التي للمخاطر لالستجابة اإلضافیة التدقیق إجراءات تصمیمتعدیل إجراءات التدقیق ب ،

 ؛ عام بشكل المخاطر مع فقط تتعامل التي فصیلیة،الت الفحص إجراءات تقلیلثم 

 فعالیة الرقابة الختبارمما یسمح للمدقق المالي بإتخاذ قرارات مستنیرة  ،معرفة الرقابة الداخلیة للمؤسسة 

 . ما یقلل من عمل إجراءات تفصیلیة معمقةوهذا ، الداخلیة

 القصور في نظام الرقابة ب والمتعلقة أساسا، بشأن المسائل التي تهم اإلدارة التواصل في الوقت المناسب

 .الداخلیة

 الخطر كان فإذا آلخر، حین من ویراجعه مهمته، بدایة في التدقیق خطر یقدر أن المدقق على ینبغي 

  . صحیح جوهریة، والعكس تحریفات على المالیة القوائم تحتوي أن إحتمال على یدل فهذا مرتفعا المقدر

 عن الناجمة المخاطر" بأنه(Le risque d’audit)  التدقیق خطر القانونیین حاسبینللم األمریكي المعهد عّرف

 على تحتوي التي الختامیة المالیة بالقوائم والمتعلق مناسب بشكل رأیه إبداء في یدري أن دون المدقق فشل

  :وهي رئیسیة، أسباب ثالثة له المدقق فشل". جوهریة أخطاء

 المالزمطر الخ )Le risque inhérent (RI):( احتمال أن یحتوي رصید حساب أو فئة من  هو

على سبیل (المعامالت على معلومات غیر دقیقة بسبب الطبیعة المعقدة لنشاط الشركة وقطاع نشاطها

تنجم هذه . ؛ أو بسبب بیئتها والتشریعات الساریة علیها)المثال، في حالة البنك أو شركة التأمین

 .یق إجراءات الرقابة الداخلیةالمخاطر المالزمة عن عدم تطب

 خطر الرقابة (Le risque de contrôle (RC)) : من فئة أو حساب رصید یحتوي أن هو احتمال 

 الوقت في اكتشافها أو منعها للشركة الداخلیة الرقابة لنظام یمكن ال تحریفات، على المعامالت
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 فّعالة، كانت هذه األخیرة وٕاذا لداخلیة،ا الرقابة إجراءات فعالیة عدم خطر الرقابة عن ینتج. المناسب

 .الرقابة سینخفض خطر

 اإلكتشاف عدم خطر(Le risque de non détection)  :التي التدقیق إجراءات هو احتمال أن 

 قد( المعامالت، من فئة في أو حساب معین رصید تحریف في باكتشاف له تسمح ال المدقق یستخدمها

 على الخطر هذا یعتمد. )%100( اتبع أسلوب الفحص الشاملحتى لو  ،)جوهریا التحریف یكون

  .المدقق الفحص والتحقق المطبقة من إجراءات فعالیة مستوى

یشكالن معا مخاطر ، المؤسسة مخاطرباعتبارهما  الرقابة ومخاطر المخاطر المالزمة بتقییم المدقق یقوم

 أجل من وهذا المالیة، البیانات تدقیق عند ستقلم بشكل وموجودان التحریفات الجوهریة في البیانات المالیة،

مقبول، لكون  مستوى إلى وتقلیلها للمهمة الكلیة المخاطر لتقلیل المطلوبة عدم اإلكتشاف مخاطر درجة تحدید

  . یقوم  بها مدقق الحسابات التي التدقیق إجراءات إلى هذه المخاطر ترجع

 خالل من )(Le risque global de la mission (RG) يالكل التدقیق خطر مستوى تطبیق عن التعبیر یتم

   :التالیة المعادلة

                      

  

 التي یتبعها المدقق المالي )La démarche( المنهجیة تنفیذ مكنی: مراحل تنفیذ مهمة التدقیق المالي. 2.1

 التعرف علىب تبدأ والتي ،)Le découpage par phases( للتدقیق الرئیسیة المراحل بینمن خالل التدرج 

 Par cycles de(الرقابة  ه حسب دوراتتدخل تقسیم، أو یقوم المدقق بتقریر التدقیق إصدار حتى المؤسسة

contrôle(، حیث یقوم المدقق بجمع حسابات المؤسسة في مجموعات صغیرة تقسیم عملیاتي لمهمة التدقیق ،
                                                            

  ناتجة عن " مخاطر خارج المعاینة"الناتجة عن تطبیق المعاینة، و" ةمخاطر المعاین: "من المخاطر یتضمن خطر عدم اإلكتشاف نوعین
  .یق غیر مالئم إلختبارات التدقیق و سوء تفسیر نتائجهاتطب

  اإلكتشاف عدم خطر×  الرقابة خطر×  المالزم الخطر=  التدقیق الكلي خطر

RG = RI x RC x RND  
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المدخل  یسمح، حیث البعض لبعضهماكال المدخلین مكمالن و  .بالوظائف والعملیات األساسیة للمؤسسةتتعلق 

 تتبع كیف دورات إلى الرأسي التقسیم ُیظهر المالي بشكل أفقي، بینما للتدقیق الرئیسیة المراحل بفهماألول 

 1.تماًما وبشكل متناسق عملیة في دورة كل في عملًیا البعض بعضها للتدقیق المختلفة المراحل

 لتحدید NAA 210 للمعیار طبقا) العمیل( للمؤسسة أولي تقییمب همتهمنجاح لضمان  ليالما المدقق یقوم   

 المؤهلة الجهة مع شروطها على اإلتفاق علیه یتعین قبولها المدقق قرر وٕاذا للمهمة، قبوله إمكانیة مدى

   .مهمةال في تنفیذ، لیشرع مباشرة بالمهمة التكلیف رسالة خالل من وترسیمها

  :كما هو مبین في الشكل التالي، التدقیق الماليمهمة  تنفیذ فيأساسیة  مراحل ربعأ تمییز یمكن

  المنهجیة العامة للتدقیق المالي  ):1-3( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  .اصر الموالیة من هذا المحورا بالتفصیل ضمن العنسیأتي شرحهو 

  

                                                            
1 E. Berltin et al, Manuel Comptabilité  Audit, Ed. Berti, Alger, 2013, P642. 

لتعرف على المؤسسةا  

 تقییم نظام الرقابة الداخلیة

 فحص الحسابات

لنهائيتحریر ونشر التقریر ا  
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   :التعرف على المؤسسة –مرحلة األولى  :ثانیا

، من أجل قق ألداء زیاراته األولى للمؤسسة، وذلك لتوجیه المدأخذ صورة عن المؤسسةالمرحلة إلى تهدف هذه  

یسمح له هذا الفحص بالحصول على معلومات تمكنه . فحصها من النواحي اإلقتصادیة، القانونیة واإلجتماعیة

قد تكون لها آثار  من أداء مهمته بكفاءة، كما أنه یستفید من معرفته بالمؤسسة من الفهم الجید لألحداث التي

تنفیذ هذه  ویتم. جوهریة على الحسابات الختامیة، من أجل أخذها بعین اإلعتبار عند تخطیط مهمة التدقیق

  : ثالث خطوات، وهي على المرحلة

 بتحدید هل سمح، وتوتنظیمها وبیئتها المؤسسة فهممن  لمدققا هذه المرحلة تمكن :المعرفة العامة بالمؤسسة. 1

تخص المعلومات الضروریة لمهمة التدقیق ما . مهمته وبرمجة لتخطیط ،بالمؤسسة المرتبطة امةالع المخاطر

  :یلي

حیث نجد منها بعض المعلومات الخارجیة مثل اإلحصائیات عن قطاع نشاط المؤسسة : معلومات عامة .1.1

في القانون الداخلي، النظام  وهناك معلومات أخرى داخلیة، تتمثل أساسا. ، ومعلومات جبائیة وقانونیة وٕاجتماعیة

الداخلي للمؤسسة، منشورات تعرف بالمؤسسة، تقاریر محافظي الحسابات السابقة، تقاریر المدققین الداخلیین، 

الهیكل التنظیمي للشركة بالتفصیل، تركیبة رأس المال، تركیبة مجلس اإلدارة، محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة 

ث سنوات ماضیة، وثائق تتعلق بعالقة المؤسسة بهیئة مراقبة العملیات بالبورصة والجمعیة العامة للمساهمین لثال

  ...إن وجدت،

  : تتمثل أساسا فیما یلي: معلومات وظیفیة .2.1

 .، ومختلف العناصر المكونة له)یدوي، أو آلي( معلومات حول النظام المحاسبي المطبق في المؤسسة -

 ؤسسة؛معلومات حول العملیات التمویلیة في الم -

 ...)عدد الزبائن، قائمة الزبائن الرئیسیین،( معلومات تتعلق بالجانب التسویقي -
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 ؛)شراء وتخزین(معلومات تتعلق بوظیفة التموین  -

عدد األجراء حسب األصناف، طرق مكافئة (معلومات حول تسییر الموارد البشریة في المؤسسة  -

 ...)األجراء، معدل دوران العمال،

  : علومات یستخدم المدقق الوسائل التالیةللحصول على هذه الم

 التعرف  استمارةو خالل إستخدام تقنیة المحادثة،  اإلتصاالت مع مسؤولي وٕاطارات المؤسسة، من

 على المؤسسة؛

 الزیارات ألماكن اإلستغالل؛ 

 مخططات التمویل؛ 

 تحلیل الهیكل التنظیمي؛ 

 فحص الوثائق والتقاریر الداخلیة؛ 

 إلخ...لمسیرین؛العالقة المباشرة مع ا 

 Le seuil(یتطلب تحدید المجاالت المهمة تحدید أوال مستوى األهمیة النسبیة : المجاالت المهمةتحدید . 3.1

de signification (  ُسمى أیضا بالمادیة أو ما ی)Matérialité( ، یحدده  المبلغ الذي تعّرف بأنهاوالتي

یؤثر على إنتظام وصدق القوائم المالیة الختامیة وكذا عنده أي خطأ أو عدم دقة أو حذف یمكن أن المدقق، 

بالتالي فاألهمیة النسبیة هي تقییم و  .المركز المالي للمؤسسة ووضعیة الخزینةالدورة و الصورة الصادقة لنتیجة 

مجموعة من  على أساس ، وذلكقراراتهم مفیدة التخاذمستخدمي القوائم المالیة من المعلومات ال الحتیاجات

   . ل الكمیة والنوعیة تبعا للتجربة والحكم المهني للمدققالعوام

تستند في تحدید مستوى األهمیة خذ تجربة مكاتب التدقیق الكبیرة التي تؤ  ،النسبیة األهمیة مستوى لتحدید    

قیمة ، وبالتالي  ) 10و 5یتراوح بین ( یزانیة أو رقم األعمال اإلجماليالنسبیة بالمقارنة مع إجمالي الم
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ال یمكن للمدقق عندئذ  10 ت التحریفات المكتشفة اإلجمالیةجاوز تٕاذا ، و تعتبر مقبولة 5أقل من  لتحریفاتا

یجب على  10و 5ح بین او تتر  اإلجمالیة في القوائم المالیة، أما إذا كانت التحریفات المصادقة على الحسابات

 10تفوق نسبة في الحسابات  أخطاء وجود إمكانیةن أجل تحدید المخاطر م ن یقوم بتعمیق تحلیلالمدقق أ

یجب توزیعه على مختلف الحسابات، النسبیة اإلجمالي عند تحدید مستوى األهمیة  1).كمرجع من رقم األعمال(

تحدید مبلغ ، أو على أساس ...)للزبائن، 32للمخزون،  25: مثال(حجم كل بند من  أساس نسبةإما على 

 بعض مراعاة أیًضا یجب 2.من القوائم المالیة المقبولة لكل بندكذا مبالغ التحریفات و التحریفات المقبول اإلجمالي 

 معینة، عناصر في أو النتائج في أخرى إلى سنة من الكبیر التباین األهمیة حد تحدید عند الخاصة الظروف

وى األهمیة یتمثل الهدف األساسي لتحدید مست .طبیعي غیر بشكل النتائج أو الخاصة األموال ضعف وكذا

تقییم إن كانت التحریفات بشأن تقدیر العناصر التي ستأخذ بعین اإلعتبار عند اتخاذ القرار النهائي النسبیة في 

  .المكتشفة جوهریة أم ال

 :فئتین إلى المهمة المجاالت تصنیف یمكن 

 كبیرة أخطاءً  طبیعتها أو/و قیمتها خالل من تخفي قد التي تلك أي ،المهمة الحسابات.  

 منها التحقق یجب التي القانونیة لاللتزامات االمتثال. 

 Les procédures analytique) التمهیدیة التحلیلیة اإلجراءات على أساسا المهمة الحسابات تحدید یعتمد  

préliminaire)  ،السابقة الشركة وبیانات الختامیة المالیة القوائم عن الناتجة البیانات بین مقارنات بإجراء 

 إلى إضافة واالتجاهات، التقلبات تحلیلو  بینها؛ عالقات وٕاقامة المماثلة، الشركات بیانات أو والمتوقعة الحقةوال

 تحتوي التي الحسابات هي المهمة الحساباتو  .المقارنات هذه عن الناتجة العادیة غیر العناصر وتحلیل دراسة

 االعتبار في یأخذ أنالمدقق  على یجب دها،لتحدی، و السنویة الحسابات في جوهریةال األخطاء مخاطر على

                                                            
1 L. collins & G. Vallin, Audit et contrôle interne – aspects financiers, opérationnels et stratégiques,Ed. 
Dalloz,4 éme Ed, Paris, 1992, p. 127. 
2 Bernard Grand &  Bernard Vaerdalle, Op.Cit, P.89. 
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 .األخطاء باحتمالیة وكذلك ،النسبیة األهمیة بمستوى وثیًقا ارتباًطا جمیعها ترتبط التي العناصر من العدید

في  المدقق ألن أهمیة ذات السنویة الحسابات من هاًما جزًءا تمثل التي الحسابات جمیعالمدقق  عتبری ،مبدئیا

  .صحیح بشكل ومحاسبتها تقییمها یتم هاتم تسجیل التي المعامالت أن من دالتأك إلى حاجة

تصف وثیقة  في جمعها تم التي المعلوماتمختلف  على المدقق تجمیع یجب :خطة المهمة صیاغة. 4.1

تتضمن  أنمكن یالتي و ، Plan de mission ) (" المهمة خطة" سمىت ،المعتمدةللتدقیق  العامة اإلستراتیجیة

 :التالیة الرئیسیة وینعناال

 معلومات عامة( مؤسسةال تقدیم.( 

 الرئیسیة المحاسبیة السیاسات المحاسبي، والتنظیم اإلجراءات( المحاسبیة والسیاسة التنظیم.( 

 الخطر مناطق. 

 مةالمه الحسابات تحدید ،أو مبالغ األهمیة النسبیة مبلغ(المهمة والمجاالتالنسبیة  األهمیة مستوى.( 

 الفحص ألعمال رئیسیةال المحاور. 

 سیأتي شرحه الحقا ( المهمة تنظیم.( 

 األعمال المخططة وعلى ،للمهمة وتوزیعه زمنیاالمقدر الحجم الساعي  حدیدت( المهمة میزانیة( 

 :یحدد فیها ما یلي المهمةعمله ضمن خطة  ینظم أن المدقق على یجب

 .المؤسسة نشاط بقطاع ومعرفتهم خبرتهم على بناءً  أعضاء فریق التدقیق اختیار -

 )الزیارات للوحدات و أماكن العمل(والمكان  )الزیارات ومدة مواعید( العمل وفق الزمن توزیع -

  .)NAA 610متطلبات المعیار ل اوفق الداخلیین المدققین لعمل االستخدام المحتمل أوجه -

 .ألما الشركة أو التابعة للشركات القانونیین المدققین مع عملیات التنسیق -
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 تطبیقات( مجاالت مساعدتهمأن یستعین بهم في إنجاز المهمة و طبیعة الخبراء الذین یمكن  -

  .NAA 620وفقا لمتطلبات المعیار  ...)ضریبیة، تقنیة، قانونیة،: مجاالت الكمبیوتر،

  .التقاریر إلصدار النهائیة والمواعید اإلجتماعات تواریخ -

 Un programme) "عملال برنامج"مى ما یس وضع على قادًرا لمدققا یصبح المهمة، خطة من االنتهاء عند

de travail) خطة وضع أثناء تحدیدها تم التي المختلفة األسئلة على لإلجابة المهمة خطة من تفصیالً  أكثر 

 من مهمةال فریق أعضاء قبل من تنفیذها سیتم التي التدقیق إجراءات ومدى طبیعة العمل برنامج یحدد .المهمة

 خطة وتعدیل تحدیث یجب .منخفض مستوى إلىتدقیق ال مخاطر تقلیل. مناسبةالو  كافیةال التدقیق أدلة جمع جلأ

 أو المتوقعة غیر األحداث بعد سیر عملیة التدقیق أثناء -الضرورة حسب- مرات عدة العمل وبرنامج المهمة

 طبیعة یتم تعدیل لذلك ونتیجة ؛تدقیقلا إجراءات أداء أثناء جمعها تم التي األدلة أو الظروف في التغیرات

 .اإلضافیة التدقیق إجراءات ومدى وتوقیت

تمتد أعمال التدقیق إلى المیدان من خالل جمع أوراق العمل لتكوین ملف التدقیق، الذي : ملف التدقیق. 5.1

ملف  فیعرّ . NAA 230وهذا عمال بالمعیار  یعبر عن عمل المدقق ویسمح له بالرجوع إلیه في أي وقت

التدقیق بأنه مجموعة من الوثائق واألوراق والمعلومات، التي تهم حیاة المؤسسة ونشاطها من نواحي مختلفة، 

كما یشمل ملف التدقیق على كل الوثائق . والتي من شأنها أن تساعد المدقق في القیام بعمله في ظروف مالئمة

  .ملف التدقیق دون اإلكثار من الوثائقینبغي إعداد . رها المدقق خالل عملیة التدقیقحضّ التي یُ 

  :من نوعین من الملفات یتكون ملف التدقیق من المتعارف علیه مهنیا أن 

 الفّعال تنفیذال الممكن من تجعلل تشكیلها تم التي، و العمیل بیانات قاعدة الدائم الملف یشكل :الملف الدائم/ أ

یحتوي على العقد و  ،الملف من التعرف على المؤسسة هذا هیمكنو  ،إلى المدقق العمیل بها عهد التي مهمةلل

قائمة بالدفاتر  ؛الخریطة التنظیمیة مفصلة ؛لغیرالعقود المبرمة مع ا ؛نظامها الداخلي ؛التأسیسي للمؤسسة
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القوائم المالیة للسنوات  ؛مجلس اإلدارة واجتماعاتمحاضر الجمعیة العامة ؛ والسجالت المحاسبیة المستخدمة

  .إلخ...ئمة بالمالك أو الشركاء؛؛ قااألخیرة

رسالة نسخة من  :مثلمحل التدقیق  التدقیق الخاصة بالسنة المالیة أوراقیحتوي جمیع  :الملف الجاري/ ب

الوثائق والسجالت المالیة والمحاسبیة المتعلقة بالدورة الحالیة  ؛نسخة من برنامج التدقیق؛ التكلیف بالمهمة

 ؛رسائل التأكید ألرصدة حسابات المتعاملین مع المؤسسة ؛تقدیریة للسنة الحالیةالمیزانیات ال ؛موضوع التدقیق

  .إلخ...؛تقریر المدقق

  تقییم نظام الرقابة الداخلیة -المرحلة الثانیة: لثاثا

 تحدید، و يمعلوماتال هانظامسیر  كیفیة فهم إلى المدقق یسعى ،التعرف على المؤسسة محل التدقیق بعد  

 یساعدس كل ذلك، و واالحتیال المحاسبیة األخطاء حدوث لمنع المؤسسة إدارة وضعتها التي لةالص ذات الضوابط

  .تحریفات الجوهریة في القوائم المالیةال مخاطر تحدید فيالمدقق 

  : تعریف نظام الرقابة الداخلیة. 1

ر على التعریف الصادر یمكننا اإلقتصا الداخلیة بإختالف مراحل تطورها، تعددت التعاریف التي وضعت للرقابة 

، وكان التعریف (ISAs)، وهي الهیئة التي وضعت المعاییر الدولیة للتدقیق الدولیة التدقیق ممارسات لجنةعن 

من طرف  وضوعةمإلجراءات الالخطة التنظیمیة، ومجموع الطرق وا تضمننظام الرقابة الداخلیة ی: "كما یلي

نظام الرقابة الداخلیة  أهدافتشمل . ال لألعمالسیر المنظم والفعّ ضمان الو  أهدافها، بغیة دعم إدارة المؤسسة

 دقة واكتمال كذا، و الغش واألخطاء أعمال ٕاكتشافداریة، حمایة األصول، الوقایة و اإل اتضمان إحترام السیاس

 .1"المحاسبیة، وتحضیر المعلومات المالیة الموثوقة في الوقت المطلوب الدفاتر

 : ة الداخلیةالرقاب أهداف ووسائل. 2

                                                            
1 L. collins & G. Vallin,Op.Cit, P.38. 
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 من هذا النظام لمراد تحقیقها هداف ااألأن أجمعت التعاریف المقدمة للرقابة الداخلیة على  :األهداف
تشجیع العمل  ؛ضمان جودة المعلومات المالیة وغیر المالیة ؛التحكم في المؤسسة؛ حمایة األصول: هي

 ؛بالسیاسات اإلداریة االلتزاموتشجیع  ؛بكفاءة
 المحاسبي للمؤسسة؛ النظام ؛الخریطة التنظیمیة: الرقابة الداخلیة عدة وسائل، أهمها تستخدم: الوسائل 

وظیفة التدقیق  ؛)الموازنات التقدیریة: مثل( المؤسسةبمعاییر األداء  ؛اإلجراءات الداخلیةالطرق و 
  .إلخ...الداخلي؛

  :مقومات نظام الرقابة الداخلیة الفعال. 3

   1:المذكورة سابقا، ال بد من توفر المتطلبات أو المقومات التالیة خلیة تحقیق أهدافهبة الداحتى یتسنى لنظام الرقا

 من الواضح أنه إذا كان المسیرون غیر مهتمین بالرقابة الداخلیة، عندئذ سیتم تجاوز : المسیرین إنخراط

 اإلجراءات لمعمول بها في المؤسسة؛

  لشهادة والخبرة المهنیة، أما النزاهة، فیمكن التأكد من تتعلق الكفاءة بمستوى ا:  نزهاءمستخدمون مؤهلون و

 وجودها من خالل نتائج المحادثة مع قدماء الموظفین، وفحص سیرتهم الذاتیة؛

 یفعل من "من المهم أن تكون الهیكلة التنظیمیة للمؤسسة واضحة، بأن تحدد : تحدید الوظائف والمهام

مناسب التوزیع الالتأكد من إحترام ب تحدید مسبق للمناصب و وهذا یتطل ،"من المسؤول عن ماذا؟"أو  "ماذا؟

 .للمهام

  رقابة داخلیة فعالة مرتبطة بوجود إجراءات تتصف بما یلي :إجراءات الرقابة: 

  ینبغي أن تتفق اإلجراءات مع الهیكلة التنظیمیة، أي خفیفة وفعالة؛: متناسقة -

  ل إستثناء؛أي مطبقة عبر السنة، وال تكون مح: دائمة وشاملة -

  من طرف الجمیع؛مقبولة أي أنها معروفة و : باستمرارمعرفة  -

                                                            
1 B. Grand & B.Verdalle, Op. Cit,P.68. 
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ینبغي وضع إجراءات تضمن مبدأ الرقابة المتبادلة، أي یتم تسجیل وفحص : تحقق الرقابة المتبادلة -
  المعلومات من طرف أشخاص مختلفین؛

سجیل سریع للعملیات الیومیة، أي یتم ت: المنهجي لألعمالتسمح بالتسجیل والترتیب السریع و إجراءات  -
  .وحفظ الوثائق المبررة لها، بطریقة تسهل الرجوع إلیها في أیة لحظة

 بطریقة تمكن من فصل مالئم للوظائف عمالأي أن یتم تنظیم األ :إجراءات تسمح بفصل الوظائف -
  .وتحدید دقیق للمسؤولیات والوسائل المستخدمة لذلك )غیر المتطابقة(

  :الخارجي عن الرقابة الداخلیةالمالي دقق مسؤولیة الم. 4

یوجد إتفاق عام على أن مسؤولیة تصمیم وتنفیذ نظام فعال للرقابة الداخلیة، والعمل على تطویره إنما تقع    

على عاتق إدارة المؤسسة، بینما على المدقق الخارجي أن یدرس هذا النظام، ویبحث عن الضعف المهم نسبیا 

یتمثل في الضعف الذي یتجاوز الحد األدنى للخطر الذي یؤدي إلى حدوث أخطاء  الممكن وجوده، والذي

في الحسابات الختامیة، والتي ال یمكن إكتشافها عند حدوثها، حتى ولو قام العاملون بمهامهم بشكل  وانحرافات

ة نظام الرقابة عندئذ، وهكذا فإن ضعف أو قو ) اإلختبارات(وعلیه یجب على المدقق أن یوسع الفحوصات . معتاد

الحصول علیها، وكذلك العمق  على المدقق بمثابة محدد لطبیعة أدلة اإلثبات للمهمة التي یجبتعد الداخلیة 

یهتم فقط بالرقابة الداخلیة من النواحي ) القانوني(نشیر إلى أن المدقق الخارجي . المطلوب في فحص تلك األدلة

یث أن هذا النوع من الرقابة هو هتم بالرقابة الداخلیة المحاسبیة، حالتي ترتبط بطبیعة مهمته، وبعبارة أخرى، ی

 .للمؤسسةعلومات المالیة یؤثر مباشرة على جودة الم الذي

  : مراحل تقییم نظام الرقابة الداخلیة. 5

ها ال بد أن یقوم المدقق الخارجي بتقییم طرق العمل، اإلجراءات والتعلیمات المعمول بها قصد الوقوف على آثار  
على الحسابات الختامیة للمؤسسة، وبعبارة أخرى یقوم المدقق الخارجي بالتأكد من وجود وفعالیة نظام الرقابة 

والملخصة ضمن  من خالل الخطوات التالیةوصحیحة، وذلك الداخلیة، بما یسمح بإعداد قوائم مالیة صادقة 
 .)2-3(الشكل رقم 
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   لرقابة الداخلیة من قبل المدقق المالي الخارجيالمنهجیة العامة لتقییم ا ):2-3( الشكل رقم

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

   

التعرف ووصف نظام الرقابة 
  الداخلیة

 اختبارات الوجود والمطابقة
 )فهم نظام الرقابة الداخلیة(

 التقییم األولي لنظام الرقابة الداخلیة

 نقاط ضعف نظریة نقاط قوة نظریة

  )اإلستمراریة(اختبارات الدیمومة 
 تطبیق نقاط القوة

 نقاط قوة غیر مطبقة  نقاط قوة مطبقة

 التقییم النھائي للرقابة الداخلیة

إعداد برنامج فحص 
 الحسابات

 المدقق توصیات أثره على رأي المدقق

 نقاط قوة نقاط ضعف
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یعمل المدقق على اإلطالع الشامل على مكونات نظام الرقابة الداخلیة وتحلیلها  :وصف الرقابة الداخلیة. 1.5

قابي من أجل فهم تصمیمها وآلیة عملها، لیتمكن الحقا من تحدید نقاط القوة ونقاط الضعف في النظام الر 

 Le(المذكرة الوصفیة : عدة طرق، منها الداخلیة استخدام الرقابة نظام لوصف للمدقق یمكن. للمؤسسة

mémorandum(، الوثائق سیر ومخطط )DCD( اإلجراءات الداخلیة أّدلة، تحلیل( Manuels des 

procédures) . 

ه خصوصا في شقه طریقة عملوصف ، و بعد التعرف على مكونات نظام الرقابة الداخلیة: التقییم األولي. 2.5

 Tests)    المتعلق بالقوائم المالیة، یجب على المدقق أن ینفذ ما یسمى باختبارات اختبارات الفهم أو المطابقة

de conformité)   لتأكید فهمه ووصفه لإلجراءات الرقابیة المعمول بها في المؤسسة محل التدقیق بشكل سلیم

 :خالل من الختباراتا هذه إجراء یمكن. وصحیح

 ؛باشرةالم المالحظة -

 من موظفي المؤسسة؛ شفهي تأكید -

      .إعادة األداء - 

 وذلك النظام، هذاتصمیم  لفعالیة أولي تقییم إعطاءبعد إختبارات الفهم والمطابقة من  الخارجي المدقق یتمكن 

 وفي وصادقة، منتظمة مالیة قوائم دبإعدا تسمح ضمانات تمثل والتي القوة نقاط -مبدئیة بصفة- باستخراج

 أخطاء ارتكاب مخاطر عنها یترتب یمكن نقائص، أو عیوب تمثل والتي الضعف، نقاط المدقق یستخرج المقابل

تنطوي هذه المرحلة على مخاطر نسیان المدقق بعض الجوانب المهمة في الرقابة  .محاسبي وتالعب وغش

خالل تقنیات الوصف السالفة الذكر، ولهذا یجب أن یلجأ المدقق  الداخلیة والتي قد ال تبرز بشكل واضح من

، التي تسمح للمدقق من خالل عدد كبیر "استمارة الرقابة الداخلیة"إلى استخدام تقنیة أخرى مهمة جدا أال وهي 

بات فعالیة من األسئلة المغلقة والمنظمة بالتركیز على التفاصیل الجوهریة في الرقابة الداخلیة، والتي تمثل متطل
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نقاط الضعف في نظام الرقابة ) ال(تصمیم نظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة، ومن ثم ستعكس اإلجابات السلبیة 

  .نقاط قوة نظریة) نعم(الداخلیة في المؤسسة محل التدقیق، وفي المقابل ستكون ستمثل اإلجابات اإلیجابیة 

قاط القوة في نظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة محل التدقیق، بعد تحدید المدقق المالي لن: التقییم النهائي. 3.5

مما یجعل المدقق یحصل مبدئیا على تأكید معقول بقدرة نظام الرقابة الداخلیة على الحد من مخاطر التحریفات 

 الجوهریة للقوائم المالیة؛ لكن یجب علیه ترسیم هذه النتیجة من خالل تنفیذه لما یسمى باختبارات الدیمومة

(Tests de permanence) ، ،للتأكد من أن نقاط القوة المكتشفة سابقا هي نقاط قوة حقیقیة، أي مطبقة في الواقع

  (Techniques de sondage). ویعتمد المدقق في ذلك على تقنیات السبر .وباستمرار وبطریقة صحیحة،

 التي التصمیم ضعف نقاط إلى باإلضافة ،ينهائ بشكل الداخلیة الرقابة بتقییم الدیمومة للمدقق اختبارات سمحت  

  :بین وسیمیز النظریة القوة نقاط فیما یخص المرحلة هذه في المدقق سیقرر ،ياألول تقییمه بعد تحدیدها تم

 ال؛فعّ  بشكل تطبیقها یتم التي النظام تصمیم في قوة نقاط 

 .تطبیقها یتم لم ، أينظریة تظل والتي النظام تصمیمقوة في  نقاط إن 

 على المكتشفة الضعفالقوة و  نقاط آثار فیها یحدد حیث العملیة، هذه عن وثیقة تلخیصیة بإعداد المدقق یقوم 

 ،الفعلي الرقابة في النهایة مستوى خطر ویقیم المالیة، القوائم في الواردة المالیة المعلومات وصدق انتظام

 فحص برنامج تحدید في التدقیق محل لمؤسسةل الداخلیة الرقابة نظام على اعتماده مستوى سیحدد وبالتالي

تقریر  تقدیموتجدر اإلشارة أن المدقق ملزم ب. على أساس المستوى المقّدر لخطر عدم االكتشاف الحسابات

للمؤسسة محل التدقیق في  الرقابیة اإلجراءات لتحسین عملیة اقتراحات خاص حول الرقابة الداخلیة، یتضمن

  .احال عثر على نقائص مهمة فیه
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بعد إنجازه للمرحلتین األولى والثانیة یقوم المدقق بتحدید مستوى خطر عدم اإلكتشاف المطلوب لتحقیق مستوى 

 یوضح التالي والجدولخطر التدقیق المقبول، وذلك انطالقا من مستوى كل من الخطر المالزم وخطر الرقابة، 

  :ذلك

  اإلكتشاف خطر عدمریة مخاطر التحریفات الجوهتقدیر سّلم  ): 1-3(الجدول رقم 

 تقییم الخطر المالزم 
(RI)من قبل المدقق  

  من قبل المدقق RC)(تقییم الخطر المرتبط بالرقابة
  ضعیف  متوسط  مرتفع

  متوسط  RND  ضعیف  RND  ضعیف  RND  مرتفع
  مرتفع RND مرتفع  RND ضعیف RND  متوسط
  مرتفع RND مرتفع RND متوسط RND  ضعیف

Source : E. Berltin et al, Op.Cit, P622. 

 الرقابة، وخطر المالزم الخطر من وكال لمرغوبا االكتشاف عدم خطر بین عكسیة عالقة هناك أن نالحظ 

 الخطر ثبات حالة في وهذا ،االكتشاف عدم خطر زاد كلما الرقابة وخطر المالزم الخطر درجة انخفضت فكلما

 .صحیح العكسو  ،للتدقیق الكلي

   اتفحص الحساب: رابعا

   : فحص الحسابات أسس. 1

 وتوضیح  الفحص عملیات تنظیم من خالل ضمان فعالیة أعمال المدققین في الحسابات فحص برنامج یساعد 

حسب طبیعة الحسابات أو  عام بشكل أعمال فحص الحسابات وتختلف. االرتجال عن بعیدا منها الهدف

 .تحریف أو خطأ حدوث حالة في المخاطر نفسلها سبیة الدورات أو البنود المحا جمیع فلیس المعنیة، وراتالد

 ذات طابع شاملإختبارات وكذا  ها الحسابات تتضمن اإلختبارات التفصیلیة،أعمال الفحص التي تخضع ل

 .سنتطرق إلى بعضها في المحور الرابع والتي لمالي مجموعة من التقنیات،، وذلك بتطبیق المدقق ا)عامة(
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التأكد من أنها ال الختامیة و  في فحص الحسابات) إختبارات التحقق( ارات التفصیلیةمثل الهدف من اإلختبیت 

 على المخاطر لتقییم استجابة بمثابة األول المقام اإلختبارات في وتعتبر هذه ،تحتوي على تحریفات جوهریة

 الجوهریة خطاءاأل خطر أن المدقق اعتبر كلماو  .الرقابة الداخلیةو  )Assertions(اتالتأكید كل من مستوى

 خطر ألن نظًرا ذلك، على عالوة. )إتساعا(شموالً  أكثر بها یقوم التي الجوهریة اإلختبارات كانت كلما مرتفع،

 اإلختبارات نطاق من تزید المرضیة غیر ات الرقابةاختبار  نتائج فإن ،الرقابة خطر یتضمن الجوهریة التحریفات

 وتنفیذ بتصمیم القانوني المدقق یقوم الجوهریة، األخطاء مخاطر تقییم عن النظر وبصرف .الالزمة تفصیلیةال

 الملحق، في المقدمة المعلومات أو الحساب رصید أو المعامالت فئات من )صنف( فئة لكل تفصیلیة إختبارات

 المنفذة، التفصیلیة اإلختبارات نهایة في .ISA 330على أساس أهمیتها النسبیة، وفق ما ینص علیه المعیار 

  .منها التحقق في یرغب التي التدقیق لتأكیدات االمتثال إلى یخلص أن للمدقق كنیم

 1:تشمل وهي، الجوهریة األخطاء مخاطر تقییم عن مستقل بشكل عامةإختبارات  تنفیذ یتم  

 منها؛ نشأت التي المحاسبیة المستندات مع الموحدة أو السنویة الحسابات بین المطابقة 
بما فیها ( الحسابات إقفال عند إجراؤها تم التي التعدیالت ذلك في بما الهامة، المحاسبیة القیود فحص 

 ؛)تلك التي طلبها المدقق المالي
 في المقدمة المعلومات ذلك في بما الحسابات، لعرض به المعمول المحاسبي للمرجع االمتثال تقییم 

 ؛الملحق
  .لیةالما البیانات ملحق في الواردة المعلومات جودة من التحقق 

أن  والتي یعني تحققها كلها ،الحساباتفي عملیة فحص  معاییر خمسة في الجزاٍئر مدقق الماليال یستخدم  

ن حقیقة الذمة المالیة للمؤسسة تعطي صورة وفیة عوصادقة و  منتظمةالقوائم المالیة للمؤسسة الخاضعة للتدقیق 

   2:مثل هذه المعاییر فیما یليتت. وضعیة الخزینة خالل الدورة المنتهیةنتائج أعمالها و و 

                                                            
1  F. Lefebvre, Mémento d’Audit et Commissariat aux Comptes, France, 2011 – 2012, p. 807. 
2 Société Nationale de Comptabilité, Guide d’audit et de commissariat aux comptes, P.1103. 
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 الشمولیة )Exhaustivité( : ؛تسجیل كل العملیات ؛تسجیل العملیات في وقتهایتحقق من خالل 

 إحترام مبدأ الفصل بین الدورات؛

 الوجود(Existance) : بین الفصل مبدأ یتحقق من خالل الوجود المادي؛ حقیقة العملیات؛ إحترام 

 الدورات؛

 الملكیة (Propriété)  : 

؛ تحدید یتحقق من خالل وجود عقود الملكیة، القیم المنقولة، اإلتفاقیات: )الحقوق( األصول -

 الضمانات المحتملة؛

 دیون حقیقیة تتعلق بالمؤسسة؛): اإللتزامات(الخصوم  -

 التقییم (Evaluation) :ثبات طرق یتحقق من خالل تطبیق طرق التقییم المحاسبي المعمول بها ،

 ؛التقییم

 التسجیل المحاسبي (Comptabilisation) :یتحقق من خالل التسجیل المحاسبي الصحیح للعملیات 

  .أرصدة الحسابات صحیحة؛ ثبات في طرق التسجیل المحاسبيبمبالغها الصحیحة؛ 

الدورات  منهجیقوم المدقق المالي بتطبیق من أجل التبسیط العملي لمهمة التدقیق واإلحاطة بكل جوانبها 

)Approche par cycle (فرعیة مجموعات في تدقیقها علیه یجب التي الحسابات بتجمیع المدقق حیث یقومب 

 احترامالتحقق من  هو الدورة حسب للتدقیق الرئیسي ، ویتمثل الهدفللشركة الرئیسیة الوظائف مع تتوافق

طبیعة هذه  یشاء كما یحدد نأ مدقق لكل یمكنمع اإلشارة إلى أنه  ؛Assertions d'audit)( تدقیقال تأكیدات

 المدقق قبل من المتبعة للمنهجیة مختصر دلیل تقدیم جزءال هذا في نحاول .التي ستخضع للتدقیق دوراتال

 دورة التثبیتات، دورة: وهي المؤسسة، في األساسیة الدورات على بالتركیز، لفحص الحسابات الخارجي المالي

/ المقبوضات( الخزینة دورة األجور، دورة دورة المخزون، زبائن،ال /المبیعات دور الموردین،/ المشتریات

  .نسبیا معتبرةال هابعددها الكبیر وبمبالغ المتمیزة التي تخص العملیات المتكررة خالل السنة المالیة،و  ،)المدفوعات
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  : لتثبیتاتدورة افحص . 2

 حسب معیار الشمولیة : 

التنازل عن األصول الثابتة مسجلة محاسبیا، وأن ع عملیات اإلكتساب و یتأكد المدقق من أن جمی -

اإلهتالكات الخاصة بالتثبیتات المادیة والمعنویة تم تسجیلها، بما في ذلك المتنازل عنها، وكذلك 

هنا بفحص المدقق ملفات التثبیتات المعنیة ووثائق . اإلیجار األصول المستأجرة في إطار عقود قرض

یمكن للمدقق أن یكتشف . علومات المدونة علیها مع تسجیالتها بالیومیةاإلثبات الخاصة بها، ویقارن الم

هتالك المستحقة للدورة المنتهیة، كأن ینسى أن المحاسب لم یحتسب ویسجل بدفتر الیومیة كل أقساط اإل

 .أو یتعمد عدم تسجیل أقساط إهتالك األصول المستأجرة

 حسب معیار الوجود: 

ي لألصول الثابتة التي تظهر في حسابات المیزانیة، وذلك بالرجوع إلى یتأكد المدقق من الوجود الفعل -

الضریبي بمسكه بشكل صحیح وبطریقة منتظمة، الذي ألزم به القانون التجاري و  سجل جرد التثبیتات

كما یمكن للمدقق زیارة مواقع العمل للتأكد من ذلك من خالل المالحظة المباشرة ، مصحوبا بالبطاقات 

  .لجمیع عناصر التثبیتاتالتفصیلیة 

على المدقق أیضا التأكد من حقیقة التثبیتات المالیة، وهل هي محفوظة في أماكن آمنة سواء داخل  -

یمكن للمدقق الذهاب إلى البنك الذي یحتفظ بتلك األصول المالیة لدیه لیتأكد . المؤسسة أو لدى البنك

 .من وجودها

 المؤسسة في األصول الثابتة المدونة بالدفاتر المحاسبیة إما  یتأكد المدقق من حق :حسب معیار الملكیة

ملكیة أو استئجارا؛ ویتحقق المدقق من ذلك من خالل مراجعة ومطابقة التسجیالت المحاسبیة الخاصة 

بتلك األصول مع فواتیر وعقود الشراء أو االستئجار، وغیرها من الوثائق والمستندات الثبوتیة األخرى، 

 . وجود على هذه الوثائق إمضاءات ومصادقات األشخاص والهیئات المخولة  بذلكمع التأكد من 
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 حسب معیار التقییم:  

یتأكد المدقق من التقییم الصحیح لعناصر األصول الثابتة، وذلك باحترام المبادئ وقواعد التقییم -

جیل عناصر المنصوص علیها في أحكام تطبیق النظام المحاسبي المالي، الذي ینص صراحة على تس

سجل بالتكلفة اإلستثمارات المشتراة بتكلفة حیازتها؛ أما تلك اإلستثمارات المنشأة من طرف المؤسسة فت

  .الحقیقیة إلنتاجها

من قبل القانون الجبائي،  یتأكد المدقق من أن المؤسسة تبنت طریقة إهتالك التثبیتات مسموح بها -

ا تم عن أي تغییر في سیاسة اإلهتالك بالمؤسسة في ملحق وٕاذا م.ووفقا لقرار من الجهات المخولة بذلك

 .كما یتأكد المدقق من عدم وجود مغاالة أو تقلیل من اإلهتالكات عن مبالغها الحقیقیة. التوضیحات

یتأكد المدقق أیضا من قیام المؤسسة بإعادة تقییم أصولها الثابتة بشكل صحیح، وذلك بفحص طرق  -

سائر الحاصلة على قیم بعض األصول الثابتة، وتحدید مدى موضوعیة أو الخ حساب فوائض القیمة

  .العملیة

ات المقیمة بالعملة األجنبیة، وذلك وفق سعر تیتأكد المدقق بأن المحاسب سّجل عملیات إقتناء التثبی -

  .الصرف بتاریخ إبرام العقد أو الفاتورة

 حسب معیار التسجیل المحاسبي : 

محاسبیة الخاصة باألصول الثابتة ، ومطابقتها مع الوثائق الثبوتیة الخاصة لیقوم المدقق بفحص القیود ا

بها، للتأكد من التسجیل المحاسبي الصحیح لمختلف عملیات اإلكتساب والتنازل واإلیجار، واإلهتالكات 

  .الخاصة بها

  الموردین/ دورة المشتریات . 2

 الشراء المنجزة في الدورة المالیة المنتهیة قد یتأكد المدقق من أن جمیع عملیات : حسب معیار الشمولیة

ویتم ذلك بفحص عینة من الفواتیر . تم تسجییلها محاسبیا بالمبالغ الظاهرة بالوثائق الثبوتیة الخاصة بها
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ومقارنتها مع القیود المحاسبیة في الیومیة، والتأكد من وجود ووصوالت اإلستالم وأوامر الدفع للموردین، 

 ...).المبالغ، الكمیات، الخصائص النوعیة،(تطابق بین المعلومات الظاهرة بهذه الوثائق 

 یتأكد المدقق من أن المشتریات التي تم تسجیلها أنها مشتریات حقیقیة ولیست  :حسب معیار الوجود

یتم ذلك بمطابقة بیانات بطاقات جرد المخزونات . ت المخولة بذلكوهمیة، وأنها مرخصة من الجها

في الوثائق الثبوتیة للمشتریات؛ یمكن للمدقق مراسلة الموردین الظاهرین في دفتر  بالمعلومات الواردة

 .سسة محل التدقیقالمبالغ المستحقة لهم على المؤ  )التأكید رسائل(الیومیة من أجل تأكید

 یتأكد المدقق من أن جمیع مشتریات السنة من المخزونات والمسجلة محاسبیا : حسب معیار الملكیة

فواتیر، عقود (الوثائق الثبوتیة المتعلقة بها تعود للمؤسسة، وتندرج ضمن نشاطها، وذلك بالرجوع إلى 

 ...).شراء، محاضر لجنة المشتریات،

 ة الشراء، وأن فمحاسبیا وفق تكلیتأكد المدقق من أن مشتریات المخزونات تسجل  :حسب معیار التقییم

 . الرسم على القیمة المضافة على المشتریات قد تم تسجیله محاسبیا دون دمجه في تكلفة الشراء

 یتأكد المدقق من أن جمیع عملیات الشراء تم تسجیلها محاسبیا طبقا : حسب معیار التسجیل المحاسبي

– 38/ا المبررة، مع استعمال الحساب الوسیط حلقواعد النظام المحاسبي المالي، استنادا إلى وثائقه

 .المشتریات المخزنة

  : الزبائن/ دورة المبیعات. 3

 یتأكد المدقق من أن جمیع عملیات البیع المنجزة في الدورة المالیة المنتهیة قد تم : حسب معیار الشمولیة

لك بفحص عینة من الفواتیر، تسجیلها محاسبیا بالمبالغ الظاهرة بالوثائق الثبوتیة الخاصة بها؛ ویتم ذ

وصوالت التسلیم، وصوالت الطلب، والشیكات المقدمة من طرف الزبائن، ومقارنتها مع القیود المحاسبیة 

المبالغ، الكمیات، الخصائص (في الیومیة، والتأكد من وجود تطابق بین المعلومات الظاهرة بهذه الوثائق 

 ...).النوعیة،
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 دقق من أن المبیعات التي تم تسجیلها أنها مبیعات حقیقیة ولیست وهمیة، یتأكد الم: حسب معیار الوجود

وأنها مرخصة من الجهات المخولة بذلك؛ ویتم ذلك بمطابقة بیانات جرد المخزونات بالمعلومات الواردة في 

 رسائل(الوثائق الثبوتیة للمبیعات، ویمكن للمدقق مراسلة الزبائن الظاهرین في دفتر الیومیة من أجل تأكید

 .التدقیق المبالغ المستحقة علیهم لصالح المؤسسة محل )التأكید

 یتأكد المدقق من أن جمیع مبیعات السنة من المخزونات والخدمات والمسجلة  :حسب معیار الملكیة

فواتیر، عقود البیع، (محاسبیا تعود للمؤسسة، وتندرج ضمن نشاطها، وذلك بالرجوع إلى وثائق اإلثبات 

 ...).ن المختصة،محاضر اللجا

 یتأكد المدقق من أن مبیعات المخزونات والخدمات تسجل محاسبیا وفق ثمن البیع،  :حسب معیار التقییم

وأن المخزونات المباعة خرجت من المخزن بتكلفة شرائها  أو تكلفة إنتاجها، وأن الرسم على القیمة المضافة 

 .یا دون دمجه في سعر البیععلى المبیعات قد ورد في الفاتورة، وتم تسجیله محاسب

 یتأكد المدقق من أن جمیع عملیات البیع تم تسجیلها محاسبیا طبقا لقواعد : حسب معیار التسجیل المحاسبي

المبیعات من البضائع  - 70النظام المحاسبي المالي، و استنادا إلى وثائقها المبررة، مع إستعمال الحساب 

 .جات الملحقةلمنتالمصنعة والخدمات المقدمة واوالمنتجات 

 : دورة المخزون. 4

 یقوم المدقق بالتحقق من أن أرصدة حسابات المخزون كانت نتیجة معالجة : حسب معیار الشمولیة

، وأن كل العملیات المتعلقة بالمخزون قد تم بي الماليمحاسبیة سلیمة وفقا لقواعد ومبادئ النظام المحاس

مخزونات تمثل ال حسابات بالتالي فإن أرصدةو  ؛عملیة أي منها تسجیلها ولم یحذف أو ینس المحاسب

الناتجة  تسمح المعلومات .المخزونات خالل الدورة المالیة المنتهیة بصدق حقیقة التدفقات التي طرأت على

 :من احترام مبدأ الفصل بین الدورات من خاللمدقق بالتأكد الجرد المادي للمخزون لل عن
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 بفواتیر جردال أثناء مالحظته تم رقم آخر قبل أرقامها تكون تيال وصوالت اإلستالم بین مقارنة -

 جرد؛ال تاریخ قبل تسجیلها للتأكد من المقابلة، الشراء

 المبیعات فواتیر مع مالحظته تم آخر رقم قبل أرقامها كانت التي اإلرسال وصوالت بین مقارنة -

 .الجرد تاریخ قبل تسجیلهاللتأكد من  المقابلة،

 ودحسب معیار الوج : 

بوجود مستندات المؤسسة مخازن المخزون موجود فعال على مستوى  یسعى المدقق إلى التأكد من أن -

كذا فحص بطاقات المخزون وترقیمها الم الموجودة لدى أمین المخزن، و تثبت ذلك مثل وصوالت اإلست

  ومدى تمثیلها للمخزون الفعلي؛

 ؛ في نهایة السنة لمؤسسةالتي تقوم بها ا المادي للمخزونحضور عملیة الجرد  -

 ؛الكشف النهائي للمخزونجردها و بین الكمیات التي تم  ،المطابقة من خالل تقنیات السبر -

 ؛الفروقتلك  مبرراتفي  نتائج العد، والنظرو  الدائم الجرد معلومات بین الكبیرة الفروق فحص -

 رة في المیزانیة؛ضمن قیمة المخزون الظاهالتأكد من أن المخزون التابع للغیر غیر مدرج  -

 ؛قیمة الجرد النهائي بشكل كامل ضمن ي قد تم إحصاؤهالخارج أن مخزون المؤسسة من تأكدال -

حتفظ ت التي األطراف وتأكیدات العد كشوف جمیع یتضمنالمادي  للجرد الموجز التقریر أنالتأكد من  -

 ؛المؤسسة بمخزون

الواردة في  البیاناتالمادي  جردر الموجز للالتقری إلى ترحیلال دقة من ،عینات أخذ خالل من تحققال -

 ؛الغیر تأكیدات في أو عدال كشوف

  .العد وأوراق الموجز للجرد المادي تقریر في للعملیات الحسابیة الواردة ةحسابی مراقبة بإجراء میاقال -

 اتیر یقوم المدقق بالتحقق من ملكیة المؤسسة لعناصر المخزون عن طریق فحص الفو  :حسب معیار الملكیة

أن یتأكد من ملكیة المؤسسة للعناصر المدقق  على والحصول على مصادقات من الموردین، كما یجب
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خزون الذي تعود ملكیته للمؤسسة یعمل المدقق أیضا على التمییز بین الم .)37/ ح( خارج مخازنها المخزنة

مقارنة مخزن و ر لدى أمین ال، وذلك باإلستفسامخزون مباع أو برسم األمانةكذلك الذي یعود للغیر سواء و 

 .معلومات بطاقات المخزون مع المخزون الفعلي

 حسب معیار التقییم:  

في الجزائر،  المحاسبیة المعمول بها للقواعد امتثالهاعلى طریقة تقییم المخزون ومدى المدقق  یتعرف -

 ؛ودائمة ومدى تطبیقها بطریقة صحیحة

یقوم المدقق بالتأكد من أن الفروق بین التكلفة المعیاریة  إذا كان المخزون مقیم بالتكلفة المعیاریة،  -

 ، أو معالصناعة نفس في المؤسسات األخرى معمقارنات  وذلك بإجراء، مهمة والتكلفة الحقیقیة غیر

 ؛، والمعالجة المحاسبیة لهاالمهمة االختالفات في التحقیق ویتم ،التكلفة في سنوات سابقة

  الشراء؛ فواتیر مع المعتمدة األسعار مقاربة -

 یوم المخزونات قیمة انخفاض حالة في الالزمة،) 39/ح(المخزونات قیمة تدني مؤونة تكوین من التأكد -

  المرجحة؛ الوسطیة التكلفة من أقل إلى الجرد

والتأكد من أن تكلفة الصنع تضم  ،(en-cours)الصنعقید من المنتجات النهائیة و  فحص تقییم المخزون -

  .تالمباشرة وغیر المباشرة ذات العالقة بالمنتجا كل المصاریف

وهي ( المسموح بها في النظام المحاسبي الماليوفق الطرق المخرجات من المخزونات  تقییممن التأكد  -

CMP,FIFO(ٕاذا كان هناك تغییر في الطریقة، على في استخدمها من سنة إلى أخرى، و  ، وكذا الثبات

  .على الحسابات التغییرمدى وجود إفصاح كاف حول تأثیرات و  نعةالتأكد من وجود مبررات مق المدقق

تقییمها بسعر بیعها المتوقع مخصوما منه یة تقییم الفضالت والمهمالت، حیث یتم فحص مدى معقول -

 .نسبة معینة تمثل مصاریف توزیعها أو تصریفها
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 المتعلقة بالمخزونات تم  تعملیایقوم المدقق بالتأكد من أن جمیع ال :حسب معیار التسجیل المحاسبي

قواعد النظام المحاسبي المالي، وأن كل الوثائق المدعمة لهذا التسجیل موجودة فعال، وأنها تسجیلها وفق 

فحصها، التسویات المحاسبیة   على المدقق ومن النواحي التي یتعین .تتعلق بأحداث متعلقة بالمخزونات

، وأن الرسم على )حساب وسیط یرصد في نهایة السنةألنه ( 38 حسابتسویة ال من التأكدو  .لفروق الجرد

مبلغه ضمن  ، وتم إدراجالمشتراة القیمة المضافة لم یتم إدراجه ضمن سعر البیع أو تكلفة المخزونات

 .)4457/ح أو 4456/ح(الحساب المعني 

  : دورة األجور. 5

 ر والمنح الخاصة بالدورة یتأكد المدقق من أن جمیع عملیات تسدید األجو : حسب معیار الشمولیة

المالیة المنتهیة قد تم تسجیلها محاسبیا بالمبالغ الظاهرة بالوثائق الثبوتیة الخاصة بها؛ ویتم ذلك بفحص 

 .عینة من كشوفات األجر لمختلف أصناف الُمسَتخدمین

 كما یمكن للمدقق المقارنة بین كشوفات األجر وبطاقة الحضور الیومیة للعمال: حسب معیار الوجود ،

، یتأكد المدقق وبطریقة شرعیة للتأكد من وجود عقود عمل حقیقیة یفحص المدقق ملفات المستخدمین

بأن الملفات الموجودة تدل على أن المستخدمین المعنیین ال یزالون یمارسون مهامهم فعلیا، ولم یغادروا 

 .المؤسسةمن إدارة ) تسریح(المؤسسة، إما للتقاعد، أو مغادرة طوعیة، أو بتوقیف 

 األجور الخاصة بالسنة المالیة المنتهیة  جمیع مستحقاتیتأكد المدقق من أن : حسب معیار الملكیة

شركات، (تخص المؤسسة، إما لمستخدمین دائمین أو مؤقتین، أو مستخدمین منتدبین من جهات أخرى 

 ...).هیئات التوظیف الحكومیة،

 صحة طریقة حساب مختلف األجور، وأنها أعدت  یجب على المدقق التأكد من: حسب معیار التقییم

 .طبقا لقانون العمل، و كذا حسب  اإلتفاقیة الجماعیة المعتمدة في المؤسسة
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 یتأكد المدقق من أن جمیع األجور المستحقة المدفوعة وغیر : حسب معیار التسجیل المحاسبي

واستنادا إلى وثائقها المبررة، مع  المدفوعة تم تسجیلها محاسبیا طبقا لقواعد النظام المحاسبي المالي،

األجور  –المستخدمون  -421/ أجور المستخدمین، ح – 631/ ح: إستعمال الحسابات المعنیة

 ...الضمان اإلجتماعي،-431/المستحقة، ح

  ):المدفوعات/ المقبوضات( دورة الخزینة  .6

 ض بواسطة الصندوق أو یتأكد المدقق من أن جمیع عملیات التسدید والقب: حسب معیار الشمولیة

الحساب البنكي لصالح المؤسسة أو للمتعاملین معها قد تم تسجیلها محاسبیا بمبالغها الحقیقیة كما 

 . تظهر في الوثائق الثبوتیة الخاصة بها

 یتأكد المدقق من أن جمیع عملیات التسدید والقبض تمت فعال، وأن المبالغ  :حسب معیار الوجود

بر بصدق عن تلك ؤسسة، وأن رصید الخزینة الظاهر في المیزانیة یعالمقبوضة هي بحوزة الم

یقارن المدقق بین قیمة األصول المباعة أو المشتراة مع القیمة المقبوضة أو . التدفقات النقدیة

 . المدفوعة الخاصة بها

 یتأكد المدقق من أن جمیع المقبوضات والمدفوعات النقدیة تخص المؤسسة،  :حسب معیار الملكیة

المدیر (وفي مصلحتها، وأنها تمت من األشخاص المخولین بذلك، وبترخیص من الجهات المؤهلة 

 ...).العام،

 یقوم المدقق بفحص المقبوضات والمدفوعات التي تم تسجیلها محاسبیا للتأكد  :حسب معیار التقییم

مدقق بین الفواتیر من إحتساب الخصومات المالیة المستفاد منها، أو الممنوحة للغیر، حیث یقارن ال

 ...وصوالت الصندوق، والحواالت أو الشیكات من حیث المبالغ وتاریخ اإلثبات في الیومیة،

 یتأكد المدقق من أن جمیع المبالغ المدفوعة والمقبوضة المستحقة  :حسب معیار التسجیل المحاسبي

وثائقها المبررة، مع إستعمال تم تسجیلها محاسبیا طبقا لقواعد النظام المحاسبي المالي، واستنادا إلى 
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الخزینة -515/الحسابات الجاریة، ح –بنوك -512/الصندوق، ح - 53/ ح: الحسابات المعنیة

  ...العمومیة و المؤسسات العمومیة،

  أعمال الغش المحاسبياء المحاسبیة و األخط. 7

جود العدید من األخطاء أثبتت الممارسات المیدانیة في مجال تدقیق الحسابات و  :األخطاء المحاسبیة. 1.7

ٕاعداد دفتر األستاذ، أو خالل مرحلة التسجیل المحاسبي في الیومیة، و  التي یمكن أن ترتكب خالل القیام بعملیات

یمكن تلخیص أنواع . ٕاعداد الحسابات الختامیة ضمن القوائم المالیة الختامیةجراء التسویات في نهایة السنة، و إ

  : هذه األخطاء فیما یلي

تلك األخطاء التي ترتكب نتیجة نسیان المحاسب القیام بالتسجیل في دفتر الیومیة أو  :السهو أخطاء  . أ

إن . قیامه بترحیل إلى دفتر األستاذ جانبا واحدا دائن أو مدین من العملیة دون ترحیل الجانب اآلخر

یمكن . إكتشاف بعض األخطاء یكون سهال في بعض الحاالت، ویكون صعبا في حاالت أخرى

كتشاف بعض األخطاء عن طریق موازین المراجعة التي تعد من طرف المحاسب على فترات منظمة إ

؛ أما حالة نسیان المحاسب تسجیل )كل ثالثة أشهر، أو كل سداسي: مثال( خالل الدورة المالیة الواحدة

ه هو فحص عملیة كاملة بدفتر الیومیة یكون صعبا على المدقق إكتشاف ذلك، والسبیل الوحید إلكتشاف

ومطابقة المستندات و الوثائق الثبوتیة مع القیود المسجلة في الیومیة بكل عنایة، ألن میزان المراجعة 

 .في هذه الحالة یتوازن على الرغم من وجود مثل هذه األخطاء

وهي تلك األخطاء المرتكبة من طرف المحاسب لیس سهوا أو نسیانا، وٕانما بسبب : أخطاء اإلرتكاب  . ب

لقد ثبت میدانیا أن هذا النوع من األخطاء . له أو تحّكمه في تقنیة المحاسبة وقواعدها ومبادئهاعدم تأهی

یرتكب . هو األكثر إرتكابا، وفي المقابل هو األكثر تأثیرا سلبا على جودة المعلومات المالیة الختامیة

ریة على أنها نفقة المحاسب مثل هذه األخطاء عندما یسيء فهم عملیة ما، كأن یعتبر نفقة إستثما
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وهذا النوع من  .تثنائیة على أنها إیرادات عادیةإس) نواتج(إستغاللیة أو العكس، أو یعتبر إیرادات 

األخطاء ال یمكن إكتشافه بواسطة میزان المراجعة، وٕانما یكتشف من طرف المدقق عن طریق فحص 

وتجدر اإلشارة . اسبیة في دفتر الیومیةوتدقیق ومقارنة المستندات والوثائق الثبوتیة مع تسجیالتها المح

مرهونة إلى حد بعید بدى إلى أنه مهما كان الخطأ المرتكب من طرف المحاسب فإن عملیة إكتشافه 

التنفیذ كفاءة المدقق الخارجي والتحضیر و الضبط الجید لنظام الرقابة الداخلیة المحاسبي، وكذا مدى 

 .الجیدین لبرنامج التدقیق

  :ش و التزویر المحاسبيأعمال الغ. 2.7

یمكن إرجاع السبب . یتمثل في إختالس أموال المؤسسة في صورة نقدیة أو معدات :غش مادي  . أ

الرئیسي لحدوث الغش المادي إلى ضعف نظام الرقابة الداخلیة؛ كما یقترن هذا النوع من الغش بالغش 

والمورد، وذلك ) ومن تواطأ معه( المحاسبي، في تسجیل نفقات وهمیة یتم اإلتفاق علیها بین المحاسب 

والمورد، وذلك بإصدار هذا األخیر فاتورة ) ومن تواطأ معه( بوهمیة یتم اإلتفاق علیها بین المحاسب 

 .شراء وهمیة، لیتم تقاسم المبلغ بینهم

یتم التالعب المحاسبي من طرف قسم المحاسبة وبأمر من اإلدارة : المحاسبي) أوالتالعب( التزویر  . ب

التهرب الضریبي، أو تضخیم النتیجة للتأثیر على سعر سهم : ض من األغراض المقیتة مثللتحقیق غر 

  ..الشركة، للتأثیر على تقییم المساهمین لعمل اإلدارة التنفیذیة للشركة،

  :أعمال الغش والتالعب المحاسبيدقق المالي الخارجي من األخطاء و موقف الم. 3.7

محاسبیة نهائیا، خاصة في المؤسسات الكبیرة، فإنه من المتفق علیه مهنیا نظرا لعدم إمكانیة تجنب األخطاء ال 

أن ینصب إهتمام المدقق بالدرجة األولى على تقییم مدى مساهمة نظام الرقابة الداخلیة المحاسبي في منع 

حه وتصحیح األخطاء المحاسبیة، فإن اكتشف المدقق خطَأ ینبغي أن یبحث عن أسبابه، ویقدم توجیهات لتصحی
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وقد یتنازل المدقق عن طلب تصحیح بعض األخطاء لتجنب . وتجنبه مستقبال، والتأكد من أن التصحیح تم فعال

وتحمل نفقات إضافیة ال لزوم لها، ألن طبیعة تلك المبالغ ال تؤثر على انتظام وصدق الحسابات ضیاع الوقت 

أما فیما یخص أعمال الغش والتالعب . ه النهائيالختامیة؛ أما إذا كثرت األخطاء فعلیه أن یشیر إلیها في تقریر 

المحاسبي، فإن وجد المدقق ما یثیر شكه، فعلیه أن یفحص بكل دقة وعنایة العملیات والقیود المحاسبیة، ویتأكد 

 .من مدى مالءمتها

  .تقریر المهمة ونشره إعداد: المرحلة الرابعة: خامسا

ه األمر سواء داخل المؤسسة أو خارجها، فهو مرحلة نهائیة من تقریر التدقیق هو بلورة لنتائج الفحص لمن یهم

  .مهمة التدقیق

  )القانوني( المالي التدقیقتقریر  خصائص. 1

قیق المالي الخارجي یكون مكتوبا بشكل یسهل فهمه، فهو تقریر ال قصیر وال طویل، أي یكون تقریر التد -

  .واإلستعاب تضعف درجة اإلنتباه واإلهتمام، التقریر بالمختصر المفید؛ فالتقاریر الطویلة للغایة

ینبغي أن یعد تقریر التدقیق بسرعة دون اإلخالل بالواجبات المهنیة، وذلك ألهمیة المعلومات الواردة في تقریر  -

  التدقیق لمتخذ القرار؛

یسمح  فالتحلیل الجید للتقریر سیكون سهال إذا كان هناك نص معیاري ، (Texte type)وجود نص معیاري -

، ولهذا تقاریر التدقیق آلیا بكشف نقاط الضعف المالحظة من طرف المدقق، ومن ثم ضمان مقروئیة التقریر

غیر أن محتوى التقریر یختلف بحسب رأي المدقق حول المعلومات  ،(Uniforme) المالي القانوني تكون موحدة

  .یق التعاقدي فال تكون بصفة واحدةالتدقالداخلي أو  ، على عكس تقاریر التدقیقالمالیة الخاضعة للتدقیق

  :)محافظ الحسابات( الماليتقریر المدقق . 2
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 تسجیل على الحسابات محافظي في الجزائر القانوني تلزم النصوص القانونیة والتنظیمیة الخاصة بمهنة التدقیق

  : هماالتقریر  من ننوعی یمكن التمییز بینو . إلیهم الموكلة مهاملل وفًقا مكتوب تقریر في استنتاجاتهم

ویبلغه  المكلف ویوقعه المدقق القانوني هو التقریر الذي یحررهو : لمحافظ الحسابات التقریر العام. 1.2

 ینقسم في إیداعه یجب. الجمعیة العامة في من أجل اإلطالع علیه قبل المصادقة علیه الشركاء للمساهمین أو

 :كاآلتي ،1جزأین إلى التقریر هذا

 وتم المدقق، رأي قلیلة، بكلمات العام، التقریر یترجم :للتعبیر عن الرأي التقریر العام: الجزء األول 

 منتظمة السنویة الحسابات بأن المدقق یشهد التقریر، هذا في. قانونیة نصوص عن طریق محتواه تحدید

 ألصولوا المالي الوضع وكذلك الماضیة المالیة السنة عملیات بنتائج وفیة صورة وتعطي صادقةو 

آراء أخرى یعبر محافظ الحسابات عن  أن المحتمل منو  .المالیة السنة هذه نهایة في للشركة المالیة

 بالمصادقة إبداء رأي إلى تؤدي التيأو توجد قیود على التدقیق، و  شكوكو  تحفظات عندما تكون لدیه

  .المصادقة رفض، أو )أو تحفظات( تحفظب

 ویتمحور هذا الجزء حول الفقرات الثالثة التالیة :ت الخاصةاجعات والمعلوماالمر : الجزء الثاني: 

 الخالصات الناتجة عن بعض المراجعات الخاصة؛ -

 المخالفات والشكوك التي ال تؤثر على الحسابات السنویة؛ -

 .المعلومات التي یوجب القانون على محافظ الحسابات اإلشارة إلیها -

 أو الشركات من معینة خاصة بأشكال المدقق، ن أن یصدرهایمك أخرى تقاریر هناك :التقاریر الخاصة. 2.2

 تقاریر بإصدار مفید، أنه اعتقد إذا المدقق، یقوم القانوني، التدقیق عملیات من كجزء عام، بشكل. معینة لحاالت

الذي یمثل الحد  اإللزامي القانوني التقریر زیادة على للشركة وتوصیاته استنتاجاته تتضمن بما تفصیلیة

 إلدارة مخصصة التفصیلیة التقاریر هذه. الذي یجب على المدقق كتابته) صفحتین أو واحدة صفحة(نىاألد
                                                            

  .، وزارة المالیة، الجزائر2013جوان  24یحدد محتوى معاییر تقاریر محافظ الحسابات، المؤرخ في  30القرار الوزاري رقم   1
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 التي المضافة القیمة وهي ،المنجزة األعمال جمیع حول المدقق استنتاجات من باالستفادة لها وستسمح الشركة

 بتقدیم االلتزام 10/01ن رقم القانو من  25المادة  بموجب القانوني المدقق یجب على كما .المدقق یوفرها

 :التالیة خاصةال تقاریرال

 : المنظمة االتفاقیاتتقریر خاص حول  -

 ؛مكافآت خمسة أعلى تفاصیلتقریر خاص حول  -

 للموظفین؛ الممنوحة الخاصة المزایاتقریر خاص  حول  -

 الشركة؛ حصة أو السهم والنتیجة حسب األخیرة الخمس السنوات نتیجة تطورتقریر خاص حول  -

 الداخلیة؛ الرقابة إجراءاتتقریر خاص حول  -

 .على إستمراریة اإلستغاللتقریر خاص في حالة مالحظة تهدید محتمل  -

  شكل الرأي حول القوائم المالیة. 3

حول الحسابات الختامیة للمؤسسة، بشكل صریح یبدي فیه رأیه  ا عاماتقریر لخارجي المستقل ا المدقق الماليیعد 

تشكل قاعدة أنجزت طبقا لمعاییر المهنة، وأن األعمال التي قام بها الحسابات  دقیقت مهمة ویوضح فیه أن

 :التالیة الثالثة 1اآلراء یمكن أن یكون أحدوالذي  ،قیة للتعبیر عن رأیهمنط

  بدون تحفظ بالمصادقةرأي) Opinion Favorable ( :ة على القوائم المالیةیقوم المدقق بالمصادق 

وصادقة من جمیع الجواب الجوهریة، وفقا للقواعد والمبادئ المحاسبیة المعمول  ویشهد بأنها منتظمة

في نهایة  كذا أدائه ووضعیة خزینتهو  للكیان ومركزه المالي بها، كما تقدم صورة مطابقة للوضعیة المالیة

والتي ة، المعلومات الواردة في ملحق القوائم المالیهذا الرأي أیضا مدى تطابق   یشمل .السنة المالیة

                                                            
   .، وزارة المالیة، الجزائر2013جوان  24المؤرخ في یحدد محتوى معاییر تقاریر محافظ الحسابات،  30الوزاري رقم  مقررال  1
   حسب المعیار" الرأي غیر المعدل"، وكذا "الرأي النظیف"یسمى أیضا  ISA و المعیار  700رقمNAA  700رقم   
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ة على القوائم المالیة بدون تحفظ رغم عن رأیه بالمصادق المدقق ویمكن أن یعبر. تفسر القوائم المالیة

 . وٕارفاقه لهذا الرأي بمالحظات ومعاینات ذات طابع حیادي موجهة لتنویر قارئ الحسابات السنویة

 أو بتحفظات(بتحفظ  رأي ((Opinion avec réserve(s)) :ن الرأي بتحفظ یتم التعبیر ع) أو

الحسابات على بتحفظ على القوائم المالیة واإلقرار بأنها منتظمة من خالل مصادقة محافظ ) بتحفظات

صورة وصادقة في جمیع الجوانب الجوهریة وفقا للقواعد والمبادئ المحاسبیة الساریة المفعول، كما تقدم 

كات الكیان في نهایة هذه السنة لمالیة وممت، وكذا الوضعیة العملیات السنة المنتهیةمطابقة لنتیجة 

هنا یجب على محافظ الحسابات أن یبین بوضوح في فقرة تسبق التعبیر عن الرأي التحفظات . المالیة

 .المعبر عنها، مع تكمیمها إن أمكن قصد إبراز تأثیرها على النتیجة والوضعیة المالیة للكیان

 : المدقق إذا كانالرأي المتحفظ یكون عموما        

 في أو بمفردها التحریفات أن-  التدقیق المناسبة أدلة من یكفي ما على الحصول بعد  -یستنتج 

 أو شائعة؛ لیست لكنها المالیة، للقوائم بالنسبة تعد جوهریة مجموعها،

 الرأي، أساس تشكل التي المناسبة أدلة التدقیق من یكفي ما على الحصول على قادرٍ  غیر یكون 

 - وجدت إن - المالیة القوائم المكتشفة على غیر للتحریفات المحتملة التأثیرات أن نتجولكنه یست

 .)منتشرة(شائعة لیست لكنها تكون جوهریة، أن یمكن

  بالرفضرأي )Opinion Défavorable( :بالرفض من خالل رفض رأي الحسابات  حافظیبدي م

ساریة المبادئ المحاسبیة القواعد و ي عن حالة واحدة وهي إذا كان هناك خروج جوهر  في بوضوحمبرر 

یجب على محافظ الحسابات أن یبین بوضوح في فقرة قبل . المفعول في إعداد القوائم المالیة للكیان

علیه أیضا تكمیم المصادقة على القوائم المالیة، و إلى رفض ن الرأي، التحفظات التي دفعته عالتعبیر 

 المدقق یقوم. الوضعیة المالیة للكیانتأثیرها على النتیجة و  زهذه التحفظات إن أمكن ذلك، قصد إبرا
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 أن المناسبة، التدقیق أدلة من یكفي ما على الحصول بعد یستنتج، عندما ،)سلبي( بالرفض رأي إبداءب

 .المالیة القوائم في وشائعة جوهریة تعد مجموعها، في أو بمفردها التحریفات

حول أن یعبر عنها في تقریره  في الجزائر التي یمكن لمحافظ الحساباتالثالثة السابقة هي اآلراء  اآلراء  

على   705رقم  ISAیار معالالحسابات الختامیة، وهذا طبقا للنصوص القانونیة المنظمة للمهنة، بینما نص 

 Impossibilité(متناع عن إبداء الرأياإلالتعبیر عنه في تقریر المهمة، أال وهو رأي رابع یمكن للمدقق المالي 

d’exprimer une opinion( ،لما یترتب عنه من  المالي الخارجي أخطر أنواع الرأي للمدقق الذي یعتبر

 هذا الرأي یكونعادة و  .ذلكذكر األسباب  تبعات قانونیة، وٕاذا قرر المدقق اإلمتناع عن إبداء الرأي یجب علیه

وكان  لمعاییر ومبادئ المهنة،عملیة التدقیق وفقا إتمام قادر على جعلته عدم  ،مدققالفي حالة وجود قیود على 

لهذه القیود تأثیر جوهري على إتمام عملیة التدقیق مثل وجود قیود من اإلدارة بحیث تجعله غیر مستقل في أداءه 

مع مالحظة أن القیود والضغوط المفروضة  مهنیة،وفقا للمعاییر ال لعملیة التدقیق وأداء االختبارات المخططة

مدقق من قبل اإلدارة قد ترتب علیها عدم إمكانیة التحقق من بعض العناصر ذات األهمیة النسبیة الكبیرة على ال

  .أو الجوهریة بالنسبة للقوائم المالیة

 : الخارجي المالي مدققالعام لل ریرالتق مكونات. 4

، )النموذج المرفق( بالمكتو  المدقق المتطلبات الخاصة بتقریر 700 رقم الجزائري للتدقیق المعیار وضحی

 :  والتي نوردها فیما یلي مهنةال لمعاییر طبقاً  بها القیام تم تدقیقال ةعملی عن المتضمن الرأي غیر المعدل،

 على سبیل المستقل المدقق تقریر أنه إلى بوضوح یشیر عنواناً  المدقق لتقریر یكون أن یجب :العنوان ،

 ؛قق حّقق جمیع المتطلبات اإلستقاللیةمدیؤكد أن ال "تقریر المدقق المستقل"المثال 

 هیئة شخص أو ، أو أي الجمعیة العامة للمساهمین إلى المدقق تقریر یوجه یمكن أن: المرسل إلیه

 ؛مخولة قانونا
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 المالیة،  تم تدقیق بیاناته لذياالكیان یجب أن تحدد الفقرة التمهیدیة في تقریر المدقق : الفقرة التمهیدیة

 المالیة، وملخص القوائم مع المرفقة ، بما في ذلك اإلیضاحاتكیانلل المالیة القوائم جعرا قد المدقق أنو 

المهمة، وأیة معلومات إضافیة أخرى التي تعتبر جزًء ال یتجزأ من  والطرق بالسیاسات المحاسبیة

ر في إطا )السنوي التقریر مثل(یتم عرض معلومات إضافیة غیر مطلوبة عندماو  .المعلومات المالیة

تزامنا مع القوائم المالیة، فعلى المدقق تقدیر إمكانیة تمییزها بشكل واضح عن المرجع المحاسبي المطبق 

القوائم المالیة، وفي حالة العكس على المدقق مطالبة اإلدارة بتغییر كیفیة عرض المعلومات اإلضافیة، 

 ،مراجعة هذه المعلومات اإلضافیةوٕاذا رفضت اإلدارة ذلك على المدقق اإلشارة في تقریره أنه لم تتم 

كما . المدقق تقریر بها یتعلق التي المالیة المعلومات تحدید في المستخدمین یساعد وهذا من شأنه أن

 یجب أن تتضمن الفقرة التمهیدیة تاریخ إقفال السنة المالیة أو الفترات التي تغطیها كل القوائم المالیة

 ؛التي تمت مراجعتها

 التي تمت مراجعتها  المعلومات المالیة المتعلقة بإعدادو  :للكیان مسیرین اإلجتماعیینفقرة مسؤولیة ال

وكذالك مسؤولیتهم نحو الرقابة الداخلیة التي تعتبر ضروریة إلعداد ، وفق المرجع المحاسبي المطبق

  .أخطاءنتجت عن غش أو قوائم مالیة خالیة من التحریفات الجوهریة، سواء 

 القوائم المالیة على أساس عملیة  التدقیق التي  والمتعلقة بالتعبیر عن الرأي حول :ققفقرة مسؤولیة المد

المدقق إلى أن هذه كما یجب أن یشیر ).NAA(s)(هذه األخیرة تمت وفقا للمعاییر المهنیة  ، وأنقام بها

ول على ى المدقق إحترام القواعد األخالقیة، تخطیط وأداء التدقیق قصد الحصر تستوجب علالمعایی

كما تتضمن هذه الفقرة شرحا موجزا لسیر  .التأكید المعقول بأن القوائم المالیة ال تتضمن تحریفات معتبرة

   .عملیة التدقیق

 بات، محتوى معاییر تقاریر محافظ الحسال المحدد 30رقم قرار الوزاري رقم اللقد حدد : المدقق فقرة رأي
المصادقة بدون (غیر معدل توفرها إلعطاء تقریر  غيالشروط التي ینب ،2013جوان  24 المؤرخ في

في جمیع جوانبها وفق للمرجع  المالیة ه تم إعداد القوائمفیه المدقق أن صرح، وهو التقریر الذي ی)تحفظ
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بدون أن ، )النظام المحاسبي المالي والنصوص القانونیة والتنظیمیة المرتبطة به( المحاسبي المطبق
 ُعرفت كما المالیة، القوائم من الكاملة المجموعة المدقق رأي یغطي .تحفظاتن الیكون هناك أي نوع م

األموال  في التغیرات جدولو  ،جدول النتائجو  ،المیزانیة: هي ، بأنها النظام المحاسبي المالي بموجب
 المهمة المحاسبیة للسیاسات ملخص عادة یتضمن ذيوال ملحقوال ،خزینةال تدفقات جدولو  ،الخاصة
 .أخرى توضیحیة اتومعلوم

 المدقق باسمه أو اسم مكتب التدقیق حسب البلد؛ تقریر على التوقیع ینبغي: المدقق توقیع 
 على المدقق فیه حصل الذي التاریخ یسبق المدقق ال لتقریر تاریخ وضع ینبغي: المدقق تقریر تاریخ 

 المالیة؛ قوائمال حول هرأیفي إبداء إلیها التي استند  كافیة ومناسبة تدقیق أدلة
 ق نشاطهالمدق فیه یمارسالعنوان الذي  المدقق تقریر جب أن یشیری :المدقق عنوان.  

) المصادقة بدون تحفظ(ا غیر معدل وفي یلي نموذج تقریر المدقق المستقل حول القوائم المالیة یتضمن رأی
  .700لمعیار الجزائري للتدقیق رقم وارد في اال

  : حول القوائم المالیة الخاضعة للتدقیق، وذلك كما یلي رأیا معدالتقل المتضمن المسجزئیا تقریر المدقق ویختلف 

 التقریر المتضمن الرأي في  "مسؤولیة المدقق" فقرة آخرفي ضاف ی :بالمصادقة بتحفظ الرأي حالة في
لرأینا نعتقد أن األدلة التي حصلنا علیها كافیة ومناسبة لتزویدنا بأساس "عبارة ال بالمصادقة بدون تحفظ

 في التقریر ویتم إظهار، "أسس التحفظ في الرأي: "تضاف فقرة تبین سبب التحفظ بعنوانو ."المتحفظ
وفي رأینا، وباستثناء تأثیر أي تعدیالت قد تكون  :وبذكر فیه العبارة التالیة "المتحفظ الرأي"عنوان 

والبقیة بدون  (...ة المرفقةضروریة بسبب ما ذكر في فقرة أسس الرأي المتحفظ، فإن القوائم المالی
 .')تغییر

 معدل، غیر رأیا المتضمن التقریر في" المدقق مسؤولیة" فقرة إلى یضاف: برفض المصادقة الرأي حالة 
و  ."المعدل لرأینا بأساس لتزویدنا ومناسبة كافیة علیها حصلنا التي األدلة أن نعتقد" :عبارة األخیر في

 الرأي"عنوان  التقریر في إظهار ویتم ،"بالرفض الرأي أسس"": نبعنوا التحفظ سبب تبین فقرة تضاف
 قوائمفإن ال "رفضالبأسس الرأي "سبب تأثیر ما تم ذكره في فقرة بفي رأینا و  ' : یتضمن العبارة ،"بالرفض

  . المرجع المحاسبي المطبقة بما یتفق مع جوهریالمالیة غیر معدة من جمیع النواحي ال
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  قنیات التدقیق الماليت: الرابع المحور

  :للمؤسسة الداخلیة الرقابة تقییمتقنیات وصف و  : أوال

ف علیه، بهدف الحكم على فعالیة یستخدم المدققون عدة تقنیات وأدوات لوصف نظام الرقابة الداخلیة والتعر 

ذلك تحدید أداء هذا النظام في إنتاج بیانات محاسبیة ومالیة ذات جودة والمحافظة على أصول المؤسسة، وكو 

أكثر وفیما یلي . لتالي تحدید نطاق فحص الحساباتالتي تتطلب فحصا دقیقا، وبا واالنحرافجوانب الضعف 

  : التقنیات استخداما لهذا لغرض وصف وتقییم نظام الرقابة الداخلیة من طرف المدقق المالي

  : )Le mémorandum( التقریر الوصفي. 1

ت الرقابة الداخلیة عن طریق شرح تدفق البیانات وعن طریق تحدید مراكز تقوم هذه التقنیة على وصف إجراءا 

السلطة والمسؤولیة لكل دورة عملیات، حیث یقوم المدقق بوصف نظام الرقابة الداخلیة بتتبع المناقشات مع أفراد 

، حیث یمكن تعتبر المرونة بمثابة المیزة األولى لمذكرات وصف النظام. المؤسسة، ویعد وصفا مكتوبا للنظام

وعلى أي حال، فإن نجاح هذه التقنیة یعتمد على قدرة المدقق في ممارسة . استخدام اللغة لوصف جمیع األنظمة

الكتابة؛ ویمكن أن یؤدي الوصف غیر الجید لنظام الرقابة الداخلیة إلى سوء فهم النظام، ومن ثم تصمیم و 

  .تطبیق غیر صحیح الختبارات اإللتزام

  : حسب الشخص الذي یقوم بالوصف، وهما التقاریر أو المذكرات الوصفیة من نوعان هناك

 المدقق معه  الوصف من قبل)L’audité( :وهي طریقة أساسیة وال یمكن  ،شفهیا الوصف یكون

شخص یستمع ویسجل ما یقوله ال استخدام هذه الطریقة هو أن المدقق في السلبيالشيء . إغفالها

 فإن معین، لغرض وتنفیذها إعدادها تم التي )أو المحادثة( المقابلة هو فيلما  المدقق معه، وهذا خالفا

كلمة ، ولهذا ینصح المدقق بإعطاء عام إطار وصف سوى آخر شيء أي له لیس العرض الوصفي

 .إفتتاحیة للمدقق معه
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  الوصف من قبل المدقق)L’auditeur(: أجراها التي لمقابالتبإعداد ملخص مكتوب ل المدقق یقوم 

 واستنتاجات والنتائج المادیة المالحظات ،جمعها من تمكن التي والوثائق المعنیین المسؤولین عم

 . المدقق قبل من التقاریر الوصفیة المعدة مصادر هي...)  إلخ ات المنجزةاالختبار 

 :وعیوب التقاریر الوصفیة فوائد

 ، حیث یتمالبدایة منذ والمدقق معهم المدققین بین جیًدا مناًخا ستخلق هاأن هيللمذكرات الوصفیة  األولى المیزة

 في هي ،جدا مهمةال الثانیة المیزةأما  .دعمهم لكسب طریقة أفضل هوبحریة، و  بالتحدث لألشخاص السماح

 أكثرفمن خالل هذه التقنیة سنحصل على حجم معتبر من المعلومات  ،علیها الحصول یتم التي المعلومات حجم

أما  .الحًقا الستخدامها لمعلوماتلهذه ا على المدقق العنایة بالترتیب والحفظ الجید بیجلهذا و  متوقع، هو مما

 المطلوبة المعلومات على العثور صعوبةالتي یمكن أن تتصل باستخدام هذه التقنیة، یمكن حصرها في  العیوب

 التفاصیل یعالج ما ةعاد فإنه للمدقق معه الكلمة إعطاءه یتم عندما الشخص المتحادث معه، مع المقابلة في

 فهمالعلى المدقق  أیًضا الصعب من یكون قدكما . تبعده عن جوهر الموضوع ما غالًبا والتي الضروریة، غیر

  .المختصرة والعبارات التقنیة المصطلحات استخدام یسيء الشخص المدقق معه كان إذا

   :مثال

 .)ئًیاجز (عملیة الشراء  عملیة تقنیة المذكرة الوصفیة لوصف نستخدم

وتوقعات  المخزون على أساس وضعیة(Demande d’achat)بإعداد طلب شراء " س" شركة مشتري یقوم -

 .والتسلیم الدفع وشروط وأسعارها المطلوبة الكمیات في هذا الطلب یوضح اإلنتاج

 .المشتریات قسمالعامل ب )ب(الموظف  إلى هذا الشراء طلب إرسال یتم  -

 .مسبًقا مرقمة نسخ أربع في ) Bon de commande( اد وصل الطلبإعدعلى أساس هذا الطلب، یتم  -

 .یةالطلب باستالم لإلقرار أحدهما استخدام علیه یجب الذي المورد، إلى نسختین من وصل الطلب إرسال یتم -
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 .باالستالم المورد إلقرار انتظاًرا مؤقتال للحفظ انیخضع الشراء، بطلب ةمرفق ةالثالثالنسخة  -

 تسلسلوفق  مؤقًتا یحتفظ به والذي ،المشتریات قسمالموظف ب) ج(الشخص  إلى ةالرابعسخة الن إرسال یتم  -

 .من المورد االستالم إلقرار انتظاًرا رقمي

 التسلیم موعد یقارن الذي )ج( الموظف إلى إرساله یتم الشركة، إلى من المورد االستالم إقرار وصول عند -

 إلى االستالم إقرار إرسال یتم ثم ،....رقم وصل الطلب يف الموضح والموعد المورد إلیه یشیر الذي

 .القسم نفس إلى أیًضا ینتمي الذي )د( الموظف

 .األسعار ملف منإنطالقا  االستالم إقرار علىالمدونة  األسعار من التحققیتم  -

 نسخةال مع المورد السم أبجدي ترتیبوفق  نهائًیا یحفظه الذي ،)ب(الموظف  إلى ستالماإل إقرار تسلیم یتم -

  .الشراء طلبكذا  و الطلب لوصل 3رقم 

  ):خرائط التدفق(الوثائق سیرمخطط . 2

   (Le diagramme de circulation des documents )  :الوثائق سیرمخطط تعریف . 1.2 

هو مذكرة وصفیة، یسمح بتمثیل مسار حركة مستندات اإلثبات بین مختلف الوظائف ومراكز المسؤولیة،  

یسمح مخطط سیر الوثائق للمدقق بأخذ نظرة . مصدرها واتجاه حركتها، من خالل استعمال رموز معینة وتحدید

شاملة ومتكاملة ودینامیكیة عن تدفق المعلومات واألدوات الحاملة لها ومحطات العمل، والقرارات والمسؤولیات 

مع اإلشارة إلى أن  .سة محل التدقیقتحدید نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلیة للمؤسمن ثم والعملیات، و 

سیر ملحقة أو غیر أنه یمكن إعداد مخططات  بعض العملیات النمطیة،مسارات معروفة تمیز مخططات لهناك 

 إلى سیرال مخطط یهدف .، وهذا من أجل الفهم الجید لكیفیة سیر عملیات المؤسسةعملیات فرعیةخاصة بمكملة 

 ونقاط الضعف نقاط كشف من المدقق تمكن تحلیلیة، وصفیة أداة وهو ما، لعملیة الداخلیة الرقابة نظام وصف

والتعرف على مختلف ، من عملیات المؤسسة عملیةكل فهم تدفق المعلومات لو ، الداخلیة الرقابة في األولیة القوة
                                                            
 Flow Chart 
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تحقق من أن ل، التي تستخدم ل)الفهم(المطابقة اتیشكل أساسا الختبار  هذا الرسم البیاني. الرقابة بهامظاهر 

  .من قبل المدقق بشكل صحیحومفهومة  اإلجراءات موجودة فعال

، ومن من مؤلف إلى آخر قد یختلف السیر مخططعلى الرغم من أن عرض : إعداد مخطط السیرقواعد . 2.2

  :هذا المخطط، همامن لعرض  ، فإن هناك نمطینبیئة إلى أخرى

الزمني لها،  ورة الوثائق عمودیا حسب التسلسلر هذا النمط من المخططات سییعرض  :النمط العمودي -

، هنا المصالح )واحدة یركز على وظیفة( بداء من ظهور الوثیقة إلى غایة اإلحتفاظ النهائي بها

 .واإلدارات تقع الواحدة تحت األخرى، یفصل بینهما خط أفقي

إلنتقال بین المصالح الزمني، ولكن ا تسلسلالوثائق حسب ال سیر مخطط األفقيیعرض ال: النمط األفقي -

ندئذ معروضة الواحدة بجانب یكون أفقیا، وتكون ع )أو األشخاص( المتدخلة في العملیة واإلدارات

كبیرا  ؛ ولهذا سیكون مخطط السیر وفق النمط األفقيویفصل بینها خط عمودي ،...األخرى، وهكذا

 . تخداما في الواقع المهني، غیر أنه األكثر إسوفق النمط العمودي بالمقارنة مع المخطط المعد

، القواعد من معین عدد احترام الضروري من ،من أجل تحقیق المدقق المالي لفوائد استخدام مخطط السیر

  : أهمها

 متنوعةوهو لیس في حاجة إلى استخدام الكثیر من الرموز ال یستخدمها، التي الرموز تحدیدب المدقق یقوم 

 ؛للغایة

 رمز إنشاء إلى سیؤدي تدخل أي جهة أو ،استخدام أي وثیقة كل حیث عند، للعملیة متسلسل نهج إتباع 

  ؛محدد وعمود

، التوثیق( الممكنة المصادر جمیع من التخطیطي الرسم لرسم جمعها تم التي المعلومات جمع یتم 

 ؛نممك وقت أقرب في منها التحقق یتم، ...)اإلجراءات، ، أّدلةالتنظیمیة الخطة ،)المحادثات( المقابالت



 

 

ین متخصصین وكذا من منظمات 
هو توحید قائمة الرموز المستعملة من قبل نفس فریق 
 البیاني
 المختلفة

ستخدامها في إعداد مخطط 

 

     
  مؤقت 

  ملف أو سجل

 

  احتفاظ بالوثیقة وفق تسلسل زمني
                                        
1 L. Collins & G. Valin, Op.Cit, P.115.
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  .المسیرین في المؤسسة

ین متخصصین وكذا من منظمات 
هو توحید قائمة الرموز المستعملة من قبل نفس فریق 

البیاني الرسم وضوح
المختلفة الرموز

ستخدامها في إعداد مخطط 

       
مؤقت  احتفاظ

 

ملف أو سجل               

 

احتفاظ بالوثیقة وفق تسلسل زمني
                                        

L. Collins & G. Valin, Op.Cit, P.115.
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 ؛تكون متقاطعة

المسیرین في المؤسسة

ین متخصصین وكذا من منظمات 
هو توحید قائمة الرموز المستعملة من قبل نفس فریق 

وضوحضمان 
الرموز من العدید

ستخدامها في إعداد مخطط ال

                     

   

                

  

  تسجیل محاسبي

احتفاظ بالوثیقة وفق تسلسل زمني
                                                           

L. Collins & G. Valin, Op.Cit, P.115.
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 محاسبة ومراجعة

 : أن یأخذ بعین اإلعتبار األمور التالیة

تكون متقاطعةال ، و عمودیة

المسیرین في المؤسسة مع المناقشات

ین متخصصین وكذا من منظمات من مؤلف
هو توحید قائمة الرموز المستعملة من قبل نفس فریق 

ضمان لو . ، أو نفس مكاتب التدقیق التي تشترك في إنجاز مهمة تدقیق معینة
العدید استخدام 

 Colins & Valinال
   .، مع العلم أنه یمكن للمدقق أن یضع رموزا خاصة به إلعداد هذا المخطط

              نھائي احتفاظ

  

                

  المعلومات       

  لمؤسسة

                En   تسجیل محاسبي

احتفاظ بالوثیقة وفق تسلسل زمني   Cياحتفاظ بالوثیقة وفق تسلسل عدد
                    

L. Collins & G. Valin, Op.Cit, P.115.
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محاسبة ومراجعة: تخصص

أن یأخذ بعین اإلعتبار األمور التالیة

  ؛التعقید شدید

عمودیة أو أفقیة 

المناقشات خالل

من مؤلف المقترحة 
هو توحید قائمة الرموز المستعملة من قبل نفس فریق 

، أو نفس مكاتب التدقیق التي تشترك في إنجاز مهمة تدقیق معینة
 - ذلك أمكن 

 Colins & Valin1تي إقترحها
، مع العلم أنه یمكن للمدقق أن یضع رموزا خاصة به إلعداد هذا المخطط

احتفاظ    

                     تخزین إلكتروني    

المعلومات        انتقال

لمؤسسةإلى خارج ا

                

احتفاظ بالوثیقة وفق تسلسل عدد

L. Collins & G. Valin, Op.Cit, P.115. 
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تخصص، شعبة علوم مالیة ومحاسبة

أن یأخذ بعین اإلعتبار األمور التالیة

شدید مخطًطا 

 ؛نهایة نقطة

أفقیة سیر خطوط

 .غیر الضروریة

خالل من السیر

 (Tables de symboles) 
هو توحید قائمة الرموز المستعملة من قبل نفس فریق  مهنیة، لكن اختیار قائمة الرموز لیس مهما، بقدر ما یهم

، أو نفس مكاتب التدقیق التي تشترك في إنجاز مهمة تدقیق معینة
 كلما- تجنب
تي إقترحهایلي بعض الرموز ال

، مع العلم أنه یمكن للمدقق أن یضع رموزا خاصة به إلعداد هذا المخطط

        یار أو قرار   

تخزین إلكتروني      

انتقال               

إلى خارج ا...) ،سلع 

                 )یوضع  فوق الوثیقة األولى

احتفاظ بالوثیقة وفق تسلسل عدد
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شعبة علوم مالیة ومحاسبة

أن یأخذ بعین اإلعتبار األمور التالیة المدقق 

 تولد قد التي

نقطة لها الوثائق

خطوطفقط  رسم، و 

غیر الضروریة اإلضافیة

السیر مخطط واكتمال

de symboles) 
مهنیة، لكن اختیار قائمة الرموز لیس مهما، بقدر ما یهم

، أو نفس مكاتب التدقیق التي تشترك في إنجاز مهمة تدقیق معینة
تجنبینبغي  ،

یلي بعض الرموز ال
، مع العلم أنه یمكن للمدقق أن یضع رموزا خاصة به إلعداد هذا المخطط

یار أو قرار   خ

              
  

                       مادي للوثائق

 ،وثیقة(انتقال 

یوضع  فوق الوثیقة األولى

احتفاظ بالوثیقة وفق تسلسل عدد  N أبجدي  
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شعبة علوم مالیة ومحاسبة موجهة لطلبة السنة الثالثة

 على ،المخطط

التي الزائدة التفاصیل

الوثائق جمیع أن

، و الخطوط القطریة

اإلضافیة المالحظات

واكتمال صحة من

 (de symbolesالرموز 
مهنیة، لكن اختیار قائمة الرموز لیس مهما، بقدر ما یهم

، أو نفس مكاتب التدقیق التي تشترك في إنجاز مهمة تدقیق معینة
،و إمكانیة قراءته بشكل صحیح

یلي بعض الرموز الوفیما . 
، مع العلم أنه یمكن للمدقق أن یضع رموزا خاصة به إلعداد هذا المخطط

 وثیقة

             
 

مادي للوثائق انتقال

انتقال                                       

یوضع  فوق الوثیقة األولى( نقطة بدایة المسار 

أبجدي   احتفاظ بالوثیقة وفق تسلسل

2020 محاضرات في مقیاس المراجعة المالیة                                           د

موجهة لطلبة السنة الثالثة

المخطط إعداد عند

التفاصیل تجنب -

أن من التأكد -

الخطوط القطریة تجنب -

المالحظات تجنب -

من التحقق یتم

قوائمیوجد العدید من 
مهنیة، لكن اختیار قائمة الرموز لیس مهما، بقدر ما یهم

، أو نفس مكاتب التدقیق التي تشترك في إنجاز مهمة تدقیق معینةمهمة التدقیق
و إمكانیة قراءته بشكل صحیح

. والمالحظات الهامشیة
، مع العلم أنه یمكن للمدقق أن یضع رموزا خاصة به إلعداد هذا المخطط

وثیقة 

 عالجةم  
  

انتقال                   

                                   

نقطة بدایة المسار  

احتفاظ بالوثیقة وفق تسلسل

2019/2020  

موجهة لطلبة السنة الثالثةمطبوعة 

عند 

-

-

-

-

یتم 

یوجد العدید من  
مهنیة، لكن اختیار قائمة الرموز لیس مهما، بقدر ما یهم

مهمة التدقیق
و إمكانیة قراءته بشكل صحیح

والمالحظات الهامشیة
، مع العلم أنه یمكن للمدقق أن یضع رموزا خاصة به إلعداد هذا المخططالسیر

 

                   
  

                                   
  

  
A   احتفاظ بالوثیقة وفق تسلسل
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   :یا وعیوب مخطط سیر الوثائقامز . 3.2.

 األداة أنه یستعمل رموز واضحة المعنى، یتم الربط بینها بطریقة منهجیة وبسیطة؛  من مزایا هذه: المزایا

 .ات بین المصالح واإلداراتیسمح بالتعرف على العالق، كما یسمح بتقدیم العملیات وفق ترتیب منهجي

 العملیة، ویساعده على طرح أو اإلجراء على بسرعة السیر المعدد بعنایة للمدقق التعرف مخطط یتیح

 ؟من؛  )النسخ عدد( ؟كم :، وهيوثیقة كل حول) Les 5 Qestions (الخمسة  نموذجیةال سئلةاأل

  )التاریخ( ؟متى؛ )موضوع الوثیقة( ؟ ماذا؛ )مكانال(  ؟أین؛ )المرسل(

 :ثم ومن ،)Ordre Séquentiel(التسلسلي الترتیبوفق  ضمن مخطط السیر العملیات عرض یتم

 العالقات وٕابراز بوضوح التحكم نقاط تحدید ، من خاللوالضعف لقوةا نقاط على الضوء تسلیطیتم  -

الضوابط  غیاب: مثل أوجه الخلل البیاني الرسم سیكشف هذا بالتالي،، و المصالح في المؤسسة بین

 ؛بعض الضوابط الرقابیة المعتمدة مبالغ فیها ة، أو أنكافی غیرأنها  أو الرقابیة،

 من یجعل هذا المخطط ألن من الوثیقة نسخةأي  نسیان مكنی ال ، حیثالسهو مخاطر تقلیل یتم -

 ؛مسارها إلى آخره متابعتها الممكن

، المقدمة التفسیرات فهم ضمان على یساعد ألنه ،أیضا ةالذاتی للرقابة أداة السیر مخططیعتبر  -

 ؛أخرى مصادر من علیها الحصول تم التي المعلومات صحة من للتحقق وسیلة ولهذا فهو

 رقابیة وضوابط فعالیة، أكثر ومسارات أفضل حلوالً  بتصور المتمرس للمدقق ط السیرمخط یسمح -

 توصیات لصیاغة مفیدة مساعدة أداة هو مخططال هذا فإن وبالتالي،. اكتماالً  أكثر أو أبسط

  .للتحسین
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ئج تحلیل الرقابة بشكل منفردة، بل یتم تدعیم نتا األداة هذه استخدام یتم ال المزایا، هذه كل من الرغم على   

 بعض على یحتوي ، وهذا لما یتضمنه مخطط السیرالداخلیة باستخدام أدوات أخرى ذات نفس الهدف

  .نقائص أو السلبیات ال یمكن تجاهلهاال

  بإعتبار للتحكم فیها إلى تدریب مستمر حتاجتصعبة أنها  ما یعاب على تقنیة مخطط السیر: العیوب ،

یعاب  كما .قلت باستعمال اإلعالم اآللي یر أن صعوبة إعداد هذا المخطط درجة األولى، غا بالذلك فنً 

 كل ترجمة على القدرة عدم وكذا، عطي تفاصیل كافیة عن الرقابة الداخلیةال ت اأنه أیضا على هذه التقنیة

مبدأ التمثیل  مع تعارضهذا ما یو  ،إضافیة مالحظات كتابة األمر تطلبفأحیانا ی رمز، إلى شيء

  .األدنى الحد إلى المالحظات هذه تقلیل ه على المدققفإن ذلك، ومع ني؛البیا

 : مثال

  ":آفاق'حصل المدقق المالي على المعلومات التالیة حول إجراءات عملیة البیع في المؤسسة 

 إلى المصلحة التجاریة؛ )BC(یتوجه الزبون بوصل الطلب -

 في ثالث نسخ؛) OV(ر البیععلى أساس وصل الطلب تقوم المصلحة التجاریة بإعداد أم -

ترسل المصلحة التجاریة النسخة األصلیة من أمر البیع إلى مصلحة الفوترة، بینما ترسل النسخة  -

 الثانیة إلى مصلحة المخزون للتنفیذ؛

 : عند استالم مصلحة المخزون أمر البیع، تقوم بتهیئة السلع المطلوبة -

لهذه  )BL(ة المخزون بإعداد وصل التسلیمفي حالة توفلر السلع المطلوبة كلیا، تقوم مصلح 

من أربع نسخ، نسخة تعطى للزبون، نسخة یحتفظ بها في المصلحة، وترسل نسخة إلى السلع 

مصلحة الفوترة، بینما ترسل النسخة األصلیة إلى مصلحة المحاسبة للتسجیل في یومیة 

 المخزون؛
                                                            

   مثل في وقت قصیر، خطط السیرإعداد مب تسمح  یوجد العدید من البرامج  المعلوماتیة :ABC flow-chart 
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زون بإعادة أمر البیع إلى المصلحة في حالة عدم توفر السلع المطلوبة كلیا، تقوم مصلحة المخ 

 .التجاریة

إلى الزبون مباشرة، بینما ترسل األخرى إلى  ، ترسل نسخةتقوم مصلحة الفوترة بإعداد الفاتورة في نسختین -

  للتسجیل في یومیة المبیعات؛مصلحة المحاسبة 

  : المطلوب

  لدینا؛باستخدام الرموز المعتمدة  قم بإعداد مخطط سیر الوثائق -

تحدید التأثیرات ، و الزبائن/لرقابة الداخلیة لدورة المبیعاتستخراج نقاط القوة ونقاط الضعف في اا -
  .المحتملة لنقاط الضعف على الحسابات

  : الجواب

  ظر الرسم البیاني في الصفحة الموالیةأن( إعداد مخطط سیر الوثائق.( 

 تقییم إجراءات الرقابة الداخلیة الخاصة بالبیع:  

  :ةنقاط القو  

، مما یحقق إلى حد كبیر الفصل بین تقسیم مالئم للمهام بین مختلف المصالح المتدخلة في عملیة البیع -

 ؛الوظائف والمهام

 الرقابة المتبادلة بین مختلف المصالح؛) نسبیا(إجراءات البیع تحقق   -

قبل هذه المصلحة التجاریة بخصوص مصیر أمر البیع المرسل من وجود تنسیق بین مصلحة المخزون و  -

 األخیرة؛

 والمتعلقة بعملیة البیع؛ إستعمال عدة نسخ من الوثائق الثبوتیة التي یتم إعدادها داخل المؤسسة -

 وتیة في الوقت المناسب؛الوثائق الثب المعنیة إرسال المصالح -
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وصل التسلیم ( التسجیل المحاسبي الفوري لخروج السلع المباعة على أساس الوثائق الثبوتیة المعنیة  -

 ؛)فاتورة البیعو 

وصل التسلیم  ( التسجیل المحاسبي الفوري لخروج السلع المباعة على أساس الوثائق الثبوتیة المعنیة  -

 ؛)وكذا فاتورة البیع

  

  

  نقاط الضعف 

، قبل الموافقة (La solvabilité)المصلحة التجاریة بتقییم مدى تمتع الزبون المحتمل بالمالءة  تقوم ال -
 البیع؛علیها وٕاعداد أمر 

توفر الكمیة المطلوبة من السلع التي  إعداد أمر البیع ال یأخذ بعین اإلعتبار إمكانیة عدم كفایة أو -
طلبها الزبون المحتمل، وبالتالي إحتمال الوقوع في حالة سوء تفاهم معه نتیجة ضیاع الوقت لإلجابة 

 على طلبیته؛
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بین وصل التسلیم والفاتورة  عد إجراء مطابقةالتسجیل المحاسبي في مصلحة المحاسبة العامة ال یكون ب -
 أمر البیع؛و 

عدم إرسال نسخة من أمر البیع إلى مصلحة المحاسبة العامة أووصل الطلب من أجل تأكد المحاسب  -
  .أن األمر یتعلق بعملیة بیع حقیقیة

 :   (La grille d'analyse de taches)سلم فصل المهام. 3

هم المبادئ التي یجب أن تتوفر في نظام الرقابة الداخلیة، لیكون فعاال، أحد أ یعتبر الفصل بین المهام  -

 وتحلیلیة وصفیة أداة یمثل سلم فصل الوظائف والمهام. فاألمر یتعلق بفعالیة التنظیم في المؤسسة

 لكونه یقدم المهام، فصل في األخطاء للمدقق باكتشاف للمؤسسة، تسمح الداخلیة الرقابة لنظام وتقییمیة

محددة في شكل جدول، بالربط بین  عملیة لكل أو رئیسیة وظیفة لكل العمل بالمؤسسة، لتقسیم ةصور 

. تحدد المهام المحددة عمودیا بشكل متسلسل، واألشخاص المعنیین بتنفیذ هذه المهام المحددین أفقیا

ؤول في المهام المكلف بها كل موظف أو مس تحلیل في وعلیه فإن سلم فصل االمهام یساعد المدقق

  . المؤسسة

  : یجب أن یتم الفصل بین المهام والوظائف غیر المتطابقة، حیث یمكن تصنیف الوظائف كما یلي    -

الشراء، : بتنفیذ أنشطة المؤسسة، مثل وهي تلك الوظائف التي لها عالقة): تشغیلیة( وظائف عملیاتیة - -

  ؛...البیع، إدارة الموارد البشریة، اإلدارة المالیة،

أي اإلحتفاظ والمحافظة على األصول المادیة والمالیة من قبل : ف اإلحتفاظ والمحافظةوظائ - -

  ؛...المخزني، أمین الخزینة،

: وهي تلك الوظائف التي تخص إدخال ومعالجة وتلخیص البیانات، مثل: الوظائف المحاسبیة - -

  ؛...المحاسبة العامة، المحاسبة التحلیلیة، 

فعالیة نظام الرقابة الداخلیة تنص على تفادي حالة تكلیف موظف في  القاعدة المتفق علیها لضمان -

غیر متطابقتین، وهذا من أجل تحقیق الرقابة المتبادلة لكشف األخطاء ) أو أكثر(المؤسسة بوظیفتین 
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و لعل من المناسب أن یقوم المدقق بالتأكد من عدم قیام الموظف . والمخالفات في الوقت المناسب

  :ثر من الوظائف التالیةبوظیفتین أو أك

 ؛)Authorisation(وظیفة الترخیص  - -

  (Exécution)وظیفة التنفیذ   - -

  ؛ (Détention) وظیفة اإلحتفاظ بالوسائل والقیم - -

  ؛(Enregistrement)وظیفة التسجیل - -

  . (Contrôle)وظیفة الرقابة - -

  : ومن أمثلة عن حاالت عدم التطابق بین الوظائف أو المهام نجد -

  اسب وفي نفس الوقت أمین خزینة ؛مح - -

  مندوب مبیعات، وفي نفس الوقت یحصل قیمة فواتیر البیع؛- -

  بائع وفي نفس الوقت مسیر مخزون؛ - -

  مشتري و في نفس الوقت یستلم المشتریات؛- -

على الموظفین و المصالح  المهام استیعاب كیفیة توزیع جًدا على المدقق السهل یمكن القول أنه من  -

الكبیرة؛ إال أن  العملیات تعقیًدا في أكثر حتى وٕان كانت ستخدام تقنیة سلم فصل المهام،من خالل ا

 تشیر األعمدة رؤوس كانت إذا إال استخالص االستنتاجات یمكن ال أنه هو األداة لهذه الرئیسي العیب

  .المصالح عناوین وأسماء األشخاص أسماء إلى بوضوح

  : مثال

، یقوم بها عدة موظفین ومسؤولین أعمال 10د فواتیر الموردین تتكون من ، عملیة تسدی"رتاج"في مؤسسة 

 :بالمؤسسة، كما هو موضح في سلم فصل المهام التالي
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طبیعة   المهام
  العملیة

مسؤول مصلحة 
  البرید

مسؤول مصلحة 
  المشتریات

مدیر   المحاسب
  التموین

المدیر 
  العام

  غیر محققة
  )غیر مطبقة(

           Ex  X  إستالم الفاتورة
  Ex            X  تسجیل الفواتیر المستلمة

إجراء مطابقة بین الفواتیر 
  وطلبیات الشراء؛

C    X          

إجراء مطابقة بین الفواتیر 
  ووصالت اإلستالم

C    X          

          C    X  فحص الفاتورة

  تسجیل محاسبي للفاتورة
En      X        

      Au        X  أمر بالدفع
        Ex      X  إعداد الشیك

    Au          X  إمضاء الشیك
        Ex      X  إرسال الشیك للمورد

  

  :القراءة البسیطة لهذا السلم تكشف عن نقاط الضعف التالیة 

 الفواتیر ال تسجل في سجل خاص عندما تصل؛ 

  مسؤول المشتریات الذي یقوم بإعداد الطلبیات یقوم أیضا بمهام الفحص والمراقبة للفواتیر، والتي هي من

 مهام المحاسب؛

 أو الخزینة(أن یعد الشیك من طرف المحاسب، وٕانما هو من اختصاص أمین الصندوق  ال ینبغي.(  
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  :)(Le questionnaire de contrôle interne(QCI) لرقابة الداخلیةا إستبیان. 4

تعتبر هذه التقنیة قدیمة نسبیا، ورغم ذلك فهي أداة أساسیة في التدقیق،  :تعریف استبیان الرقابة الداخلیة. 1.4

جراءات المتبعة والمتعلقة بوظائف المؤسسة وعملیاتها یث تتلخص في إعداد قائمة من األسئلة الوافیة عن اإلح

یجب أن تصاغ األسئلة بعنایة ویكون هدفها اإلستفسار عن النواحي و . الداخلیة الرقابة أهداف لتحقیق المختلفة

یتمثل الهدف الرئیسي لتقنیة استبیان الرقابة ؛ التفصیلیة المتبعة في المؤسسة بخصوص سیر عملیاتها ووظائفها

 الداخلیة الرقابة ضوابط وجود من والتحقق، مخاطرذات  عملیة لكل الداخلیة الرقابة نظام تقییمالداخلیة هو 

  .مدى فعالیتهاو  األساسیة

 الداخلیة، الرقابة أنظمة في الضعف نقاط عن السلبیة اإلجابات تكشف بطریقة االستبیانات هذه تصمیم میت  

 Test) علیها اختبارات بإجراء سنقوم، والتي القوة نقاط عن اإلیجابیة اإلجابات تكشف ذلك، من العكس وعلى

de contrôle)  ،تدل على إتباع  "بنعم: "، بحیث أن اإلجابة بـ"ال"أو " نعم: "تكون اإلجابة إما بـ؛ وبعبارة أخرى

  .وعدم إتباع اإلجراء السلیم على وجود قصور في مجال معین فتدل "ال"اإلجراء السلیم ، أما اإلجابة بـ 

 إلى عامال من باالنتقالللمدقق  الداخلیة الرقابة )إستفسار(استبیان یسمح: هیكل إستبیان الرقابة الداخلیة. 2.4

 استبیانات من عدد وجود في السبب هو هذا ،وظیفة لكل األساسیة التحكم إجراءات هي ما وتحدیدالخاص 

 جمیع تجمع التي (5Q) الخمسة األساسیة األسئلة على اإلجابة خالل من المدقق مساعدة یتم .الداخلیة ابةالرق

 :الجوانب جمیع تغطیة تتیح والتياإلستفسار المتعلقة بالرقابة الداخلیة،  بنقاط المتعلقة األسئلة

 الغرض لهذا المدقق دمیستخ األسئلة، هذه على لإلجابة. المعني الفاعل تحدد التي األسئلة:  من؟ 

  ؛...والوظائف، المهام فصل سلم الوظائف، تحلیل الوظیفي، والهیكل التنظیمي الهیكل

األشخاص  المنفذة، المهام طبیعة( والعملیات المهام تحدید الممكن من تجعل التي األسئلة:  ماذا؟ 

 ؛)المعنیون
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 ؛وموقعها لیةالعم فیه تتم الذي المكان بتحدید تسمح التي األسئلة:  أین؟ 

 الالزمة الزمنیة والدورات بالمیزانیات یتعلق فیما إجابات على بالحصول تسمح التي األسئلة:  متى؟ 

 ؛)المخطط الزمني ،المدة ،النهایة، البدایة( العملیات لتنفیذ

 .عملیاتال تشغیل أسلوب لوصف أسئلة:  كیف؟ 

 سیتم الذي طارالسابقة اإل الخمسة األساسیة األسئلة هذه تشكل الداخلیة، الرقابة استبیانات إطار إعداد في   

 المهمة كانت إذا ما لمعرفةبعنایة فائقة  األسئلة صیاغة ویتم ،أولیة مهمة لكل المحددة األسئلة توزیع ضمنه

حسب  استبیان الرقابة الداخلیة ، مع اإلشارة إلى أهمیة تكییف أسئلةالمطلوب شكلالبیتم إنجازها و  األولیة

   .، مع ضمان تغطیة الموضوع بأكملهموضوع التقییم ت الوظیفة أو العملیةخصوصیا

یتضح أنه من مزایا اإلستبیان سهولة التطبیق في  مما سبق: مزایا وعیوب استبیان الرقابة الداخلیة. 3.4

إضافة إلى أهمیتها في مساعدة المدقق على وضع برنامج العمل بالتركیز على مناطق  مختلف المؤسسات،

إال أنه یعاب على هذه التقنیة طول قائمة األسئلة، مما یجعل  خطر التي تبرزها أجوبة استبیان الرقابة الداخلیة؛ال

. مهمة اإلجابة مملة وروتینیة؛ األمر الذي یؤدي إلى عدم الجدیة من طرف الشخص الذي یقوم باإلجابة علیها

كما ال تهتم . ن بإعطاء أجوبة غیر صحیحةكما یجد بعض الموظفین صعوبة في فهم بعض األسئلة، فیقومو 

في  ا توضع استبیانات معیاریة الرقابة الداخلیة بشكل إلكترونيهذه األداة بالتغیرات الهیكلیة الجدیدة، وعادة م

، خصوصا للعملیات متناول المدققین لإلضافة والحذف والتحدیث، لیتم تكییفها مع حجم المؤسسة ونشاطها

  ...الشراء، عملیات البیع، عملیات التوظیف، عملیات المقبوضات والمدفوعات، عملیات: المتكررة مثل

الرقابة الداخلیة من خالل عدد كبیر من األسئلة المحددة من إجراء تقییم إلجراءات المؤسسة  استبیانسمح ی

راز نقاط القوة إن كانت تستوفي أهداف الرقابة الداخلیة األساسیة، وذلك من خالل إب ، لمعرفةالخاضعة للتدقیق

  .ونقاط الضعف فیها
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  بیان الرقابة الداخلیة الخاص بعملیات الشراءتنموذج اس

 المستجوباسم                                                                 المشتریات اسبیان خاص ب

 طبقال ی ال نعم اإلجراء الرقابي وزن البند
  4  ى عملیات الشراء هل یوجد دائرة مستقلة تتول 4 1

  4  هل تنحصر جمیع عملیات الشراء بهذه الدائرة  4 2

  5  هل هناك دلیل تنظیمي یبین إجراءات العمل بالدائرة  5 3

  4  هل هناك وصف وظیفي یحدد مهام العاملین بالدائرة  4 4

كل هل تقوم هذه الدائرة بأعداد قوائم باحتیاجاتها السنویة من اللوازم ل 4 5
 من اللوازم لكل سنة في السنة التي تسبقها 

 4  

    :هل یتم التأكد قبل عملیة الشراء من    6

   3 رصید الحد األدنى للمخزون  - أ 3  

   3 عدم إمكانیة تأمین اللوازم المطلوبة من أقسام     -ب 3  

ع عدم إمكانیة تأمین اللوازم المطلوبة من خالل المركز أو الفرو  -ج 3  
 التابعة لها 

3   

هل یقدم طلب شراء بأرقام متسلسلة قبل مباشرة أي عملیة شراء  5 7
 دینار  )  500(لوازم تزید قیمتها عن 

   

هل یعزز طلب الشراء بمواصفات واضحة ودقیقة وعامة تحقق مبدأ  4 8
 المنافسة العادلة بین الشركات 

4   

  4  ات هل یعهد للجنة متخصصة إلعداد المواصف 4 9

ها تحتفظ الدائرة بمواصفات قیاسیة للوازم ذات االستعمال المشترك  2 10
 والمتكرر 

 2  

هل یراعى الوقت الكافي عند تقدیم طلب الشراء إلتمام عملیة  3 11
 الشراء والتورید 

3   

   4 هل یتم تجمیع اللوازم المتشابهة لتشترى مرة واحدة  4 12

    اللوازم بطرح عطاء كلما أمكن ذلك  هل تتم عملیات شراء 4 13

  4  هل سقف صالحیات الشراء محدد بتعلیمات واضحة  4 14

   2 هل یوجد في الدائرة سجل للموردین یجري تحدیثه باستمرار  2 15



مزیاني نور الدین/ محاضرات في مقیاس المراجعة المالیة                                           د  2019/2020  

 

 محاسبة ومراجعة: تخصص، شعبة علوم مالیة ومحاسبة موجهة لطلبة السنة الثالثةمطبوعة  93
 

   2 هل یوجد في الدائرة لوائح أسعار یجري تحدیثها بأستمرار  2 16

    المناقصین  هل هناك أسس وقواعد مكتوبة لتأهیل 3 17

    هل یكون اإلعالن عن العطاءات بأرقام متسلسلة سنویا  3 18

هل یكون اإلعالن عن العطاءات بثالثة صحف محلیة ولیومین  3 19
 كحد أدنى  

   

هل یمنح المناقصین وقت كافي بین اإلعالن عن العطاء واخر  3 20
 موعد لقبول العروض 

   

أي عرض مقدم وال یحتوي عل كفالة دخول هل یتم االلتزام برفض  4 21
 بالنسب المحددة من قبل لجنة العطاءات 

   

    :هل یحتفظ بكفالة دخول العطاء    22

للمناقصین الذین لم تتم اإلحالة علیهم لما بعد اكتساب قرار  - أ 3  
 اإلحالة الدرجة القطعیة على الفائز  

   

    لیهم  للمناقصین الذین جرت اإلحالة ع -ب 3  

    هل یوجد بالدائرة صندوق للعطاءات بثالثة مفاتیح  4 23

هل یقوم المناقص نفسه بإیداع العرض في صندوق العطاءات قبل  4 24
 انتهاء المهلة المحددة لذلك 

   

   3 هل هناك سجل للعروض الواردة  3 25

 هل ترفض العروض التي ترد بالبرق أو الفاكس أو التلكس أو 4 26
 الهاتف 

   

    هل ترفض العروض التي ترد بعد التاریخ المحدد لقبول العروض  4 27

هل ترفض العروض التي ترد غیر موقعة أو مختومة حسب  4 28
 األصول 

   

هل یتم التأكد من أن المناقص الواحد لم یقدم عرضین مستقلین  4 29
 خر لنفس اللوازم سواء بأسمه الشخصي أو بشراكته مع اسم ا

   

هل یتم سحب العروض أو تعدیلها بموجب طلبات خطیة موقعة  4 30
 ومختومة تودع بالصندوق قبل انتهاء اخر موعد لتقدیم العروض 

   

هل تفتح العروض وتوقع بوجود كامل أو أكثریة أعضاء لجنة  4 31
 العطاءات 

4   

   3 هل یتم تنظیم محضر لفتح العروض ویوقع من اللجنة  3 32

    هل هناك جدوال خاصة لتفریغ العروض المقدمة  3 33
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هل هناك لجان فنیة مشكلة أو تشكل لدراسة العروض من النواحي             4 34
 )القانونیة / المالیة / الفنیة ( 

   

    هل تقوم لجنة العطاءات ببیان سبب اإلحالة مكتوبا  3 35

على اللوحة ) الة المبدئیة اإلح( هل یتم اإلعالن عن الفائزین  3 36
 المخصصة حسب التعلیمات 

   

هل القرارات الصادرة عن لجنة العطاءات تعطي أرقاما متسلسلة  3 37
 سنویا 

   

هل یتم التحقق من رخصة المهن والسجل التجاري للمناقص مقدم  4 38
 العرض

   

/ ید هل تتخذ اإلجراءات القانونیة بحق المتعهد المتأخر بالتور  3 39
 المستنكف 

   

هل یتم االحتفاظ بالعینات في مكان مخصص بحیث ال یمكن  3 40
 العبث بها 

3   

    هل تقوم اللجنة بتوقیع وختم العینات المقدمة  4 41

    هل هناك سجل او قیود لمتابعة العینات عند ورودها او ردها  4 42

  4  المالي  العطاءات مستقل عن القسم/ هل قسم المشتریات  4 43

هل لجان االستالم المشكلة مستقلة عن لجنة العطاءات یحقق  3 44
 فصال للمهام 

3   

    هل تعد لجان االستالم تقاریرها بأرقام متسلسلة سنویا  3 45

   5 هل تقوم للجان بفحص اللوازم لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات  5 46

للوازم حال ورودها لمستودعات ا باستالمهل تقوم لجان االستالم  4 47
 ) خالل أسبوع ( الدائرة       

4   

   3 هل یتم إدخال اللوازم فور استالمها  3 48

هل تقوم وحدة الرقابة الداخلیة بالتحقیق والمتابعة لكافة عملیات  5 49
 الشراء وبكافة مراحلها 

   

 0 35 52 المجموع 185 /

  األسئلة أوزانمجموع ) / نعم (  ةاألسئل أوزانمجموع  =درجة الثقة 

 %28 =درجة الثقة 
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وهي لقاء مباشر بین شخص مسؤول في المؤسسة والمدقق، حیث یطلب هذا  ):أو المقابلة(المحادثة : ثانیا

األخیر من األول وصف نظام الرقابة الداخلیة فیما یتعلق بنطاق مسؤولیات ومهام ذلك الشخص المدقق معه 

)Audité( .ألنها تتطلب أن یقوم المدقق بالتحلیل و التلخیص والمالحظة،  -نسبیا–هذه التقنیة بصعوبتها  تتمیز

المشكل األساسي لهذه التقنیة . كما تتطلب منه أیضا قدرة كافیة على التأقلم مع سلوك الشخص المدقق معه

جم الهائل من یكمن في التلخیص الضروري لكل محادثة یجریها المدقق، حیث یصعب علیه تلخیص الح

 .المعلومات التي تحصل علیها من خالل المحادثة

ینبغي على المدقق الذي أراد استخدام المحادثة للتعرف على نظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة محل     

 : التدقیق أن یلتزم بعدة قواعد، أهمها

افیة ومالئمة للمدقق عن اختیار الشخص المدقق معه، الذي بإمكانه إعطاء معلومات ك: القاعدة األولى -

 الرقابة الداخلیة وطرق العمل؛

طلب رخصة من الرئیس المباشر للشخص المدقق معه، حتى ال تتدهور الثقة من البدایة : القاعدة الثانیة -

 بین المدقق والمسؤولین في المؤسسة محل التدقیق؛

لمنطقي، مع العلم أن هناك تحضیر األسئلة التي یجب أن تكون موضوعة بالتسلسل ا: القاعدة الثالثة -

 مفتوحة و مغلقة؛: نوعین من األسئلة

یجب على المدقق أن یكون له موقف مالئم إزاء المدقق معه، حیث یجب علیه تكییف : القاعدة الرابعة -

 سلوكه معه، كما یجب أن یكون في نفس المستوى؛

 .لمحادثة وتلخیصها للمدقق معهفي نهایة المحادثة، یجب على المدقق قراءة محتوى ا: القاعدة الخامسة -
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  :المالحظة المادیة :ثالثا

المدقق لیس ذلك الشخص الذي ال یغادر مكتبه، بل یذهب إلى المیدان لیطلع بنفسه على مظاهر الرقابة   

یمكن أن یقوم بزیارة المصانع، . ، ویتأكد من الوجود الفعلي لألصول الظاهرة بالمیزانیةالداخلیة في المؤسسة

  .ال یكتفي بطرح األسئلة، بل یطبق تقنیة المالحظة المادیة؛ فهو ...التخزین، نقاط البیع، كنأما

  : ، وهيمختلفة مراحلیقوم المدقق باستخدام تقنیة المالحظة المادیة في  المهنیة معاییروفقا لل

 معاینة ما یلي تمی: الداخلیة ةإختبارات الرقاب في مرحلة:  

 ؛...،المادي  الجرد شراء والتخزین، سیر عملیاتعملیة السیر : سیر العملیات 

 داخل وبین  كیفیة معالجة المعلومات مالحظة الوثائق والسجالت المحاسبیة،: الوثائق

 ؛...المصالح

 سلوكیات األفراد أثناء العمل، خاصة الصعوبات التي یواجهونها أثناء العمل، وكذا : السلوكیات

التدخین في األماكن الخطرة، عدم إستعمال الخوذة، : لتحدید السلوكیات غیر المرغوب فیها مث

 ...التراخي في مراقبة حركة الدخول والخروج من المؤسسة،

 استخداما لفحص  اإلختبار أكثر تقنیات تقنیة المالحظة المادیة تعتبر :في مرحلة اإلختبارات التفصیلیة

 في المالحظة المادیة تتمثل عالیة؛ إثبات تتمتع به من قیمة لما )االختبارات التفصیلیة(الحسابات 

یتم تطبیق هذه التقنیة  .مؤسسةلل ا ضمن المیزانیة المالیةبه معترفال عناصرلل الفعلي الوجود من التحقق

والسیولة على عناصر األصول المادیة المتمثلة في التثبیتات المادیة، المخزون، األوراق التجاریة، 

 . النقدیة بالصندوق

 على  مسؤولیة المؤسسة أن تنظیم وٕانجاز عملیة الجرد المادي هي التذكیرتجدر  :ماديأثناء الجرد ال

ویراقب  القانوني أن یرافق عملیة الجرد بالحضور میدانیاعلى المدقق  ولكن یجب، األقل مرة في السنة

قیم  حول وكذا تجمیع المعلومات الضروریة ،حسابیة ویقوم باختباراتالمعتمدة تطبیق إجراءات الجرد 
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. ومراقبة مدى احترام استقاللیة الدورات المالیة ،بما فیها المخزون المتواجد لدى الغیر المخزون والكمیات

التأكد بأنه تم القیام بالجرد المادي بشكل سلیم، إلى المالحظة المادیة في هذه الحالة هدف المدقق من ی

 .بصدق قةالحقی تعكسي تم جردها بالتواریخ المحددة وأن الكمیات الت

قنیة المالحظة المادیة من دلیل قوي من أدلة التدقیق التي یعتمد علیها المدقق المالي أال وهو رغم ما توفره ت  

 المؤسسة أن) آلة مبنى، مخزون،( فعلیا مادي عنصر مالحظة یعني ال ومع ذلك الوجود المادي لألصول،

 قبل للمدقق عرضها یتم التي مخزونالما تم بیع رب واقعیا؛ مالحظتها تمت التي األصول مالك هي المدققة

 تم أو المدققة المؤسسة یخص للمدقق الموضح المبنى یعد لم أو العمیل، إلى بعد شحنه یتم لم ولكن أیام، بضعة

ولهذا یجب على . المعاینة المیدانیة المدقق خالل فترة إجراءإحالل بعض األصول بعضها اآلخر تم ، أو تأجیره

 األصولعند تطبیق تقنیة المالحظة المادیة، خصوصا على والیقظة  االنتباهكون في أعلى درجة المدقق أن ی

یعد  ولكن .كحال بعض األصول الثابتة المادیة تفاصیل شاملة حولها وجمع التي یصعب معاینتها مباشرة

، مباشرو  دبشكل جیّ  هعلی األصل الذي یمكن تطبیق المالحظة المادیة ،، بالمقارنة مع األصول األخرىالمخزون

على ما سبق  بناءً و  .محل التدقیق المالیة السنة نهایة في المؤسسة في لمخزوننتكلم هنا عن الجرد المادي لو 

الوجود  دفهي تؤك یتضح أن المالحظة المادیة غیر كافیة وحدها لجمع أدلة التدقیق للنقائص المذكورة سابقا،

مثل  المتعلقة بالملكیة والقیم یتم فحصها باستخدام تقنیات أخرى رىالفعلي لألصول فقط، أما المعلومات األخ

للتوفیق بین نتائج هذه التقنیة  أخرى باختبارات المالحظة المادیة استكمال یجبولهذا المراجعة المستندیة، 

  .التي توفرها تقنیات أخرى األخرى المعلوماتو 

  )المصادقات الخارجیة(رسائل التأكید : رابعا

التي یجمعها المدقق بنفسه خالل إنجاز مهمته أدلة ذات قوة، بینما تمثل رسائل التأكید  لة التدقیقأدتعتبر 

؛  فإذا أخذنا مثال )أي مصادر مستقلة(بإعتبار أنها تأتي من مصادر خارجیة الخارجیة بمثابة أدلة أكثر قوة 

یون، فالوثائق التي یكون مصدرها خارج فاتورة البیع ال تكون لها نفس قوة اإلثبات مثل شهادة اإلعتراف بالد
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المؤسسة لن تكون محل تالعب  بكل سهولة  كما هو الحال بالنسبة للوثائق الداخلیة، التي تنجز من طرف 

، التي تستعمل هؤالء اإلداریین بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلعداد وثائق إداریین تحت مراقبة إدارة المؤسسة

تكمن قوة رسائل التأكید أیضا في أنها تضع المدقق الخارجي في عالقة . ؤسسةتغطي حاالت تالعب في الم

  . مباشرة مع األطراف المتعاملة مع المؤسسة

  :من طلبات التأكیدتوجد ثالثة أصناف 

 حیث یقوم المدقق بإرسال معلومات مفصلة حول رصید حساب معینة للتأكید لدى : ةاإلیجابی اتالتأكید

 ة؛المتعاملین مع المؤسس

 إلیها طلب التأكید، ولهذا یحتاج المدقق إجابة في حالة عدم موافقة الجهة المرسل : ةالسلبی اتالتأكید

 فهو قلیل اإلستعمال؛

 یطلب المدقق من الجهات المتعاملة مع  برسائل التأكید البیضاء أیضاوتسمى : ةالمفتوح اتالتأكید

یستعمل هذا الصنف . دفاترها المحاسبیة بات المؤسسة محل التدقیق فيالمؤسسة إرسال وضعیة حسا

 .من الرسائل في حالة الدیون

ت الذي یتطلبه إستعمال هذه التقنیة، فإن المدقق المالي الخارجي یكلف مسیري المؤسسة بتزویده ونظرا للوق

نماذج  ، وكذاعن طریقة تطبیق تقنیات السبر بهذه التأكیدات بعد قیامه بتحدید المتعاملین المعنیین بالعملیة

رسائل التأكید التي یجب استخدامها، مع العلم أن رسائل التأكید تعد من طرف المؤسسة وترسل باسم 

  .المدقق، حیث تنجز هذه الرسائل في نسختین، نسخة للمدقق، ونسخة للمؤسسة محل التدقیق

  : مراجعة المستندات: خامسا

لمرحلة األولى من مراحل الدورة المحاسبیة، وال بد أساس القید في الدفاتر المحاسبیة فهي اتعتبر المستندات 

  : لكل عملیة مالیة من مستند یؤیدها أو یؤید حدوثها، ولهذا یجب على المدقق التأكد مما یلي
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  تم قیدها بالدفاتر المحاسبیة مستند أو أكثر یؤیدها؛ أن لكل عملیة -

  .أن هذه المستندات مستندات صحیحة وقانونیة -

  : انوالمستندات نوع

وهي المستندات التي یتم تحریرها بواسطة المؤسسة محل التدقیق، ویتم تداولها  :المستندات الداخلیة -

للمواد من  والخروج) اإلستالم(ومستندات قبض النقود، ووصالت الدخول  داخلها مثل مستندات صرف النقود

من داخل المؤسسة محل التدقیق فعلى وبما أن هذه المستندات وثائق مقدمة . المخازن وقوائم البیع وغیرها

وأنها تعبر فعال عن عملیات  عملیة التدقیق للتأكد من صحتها وجدیتها أثناءالمدقق أن یولیها عنایة كافیة 

  .حقیقیة

وهي المستندات التي یتم تحریرها خارج المؤسسة ویتم تداولها داخل المؤسسة، وقد :  خارجیةال المستندات -

؛ فعلى أكثر قوة من المستندات الداخلیة، إال أن احتماالت التالعب والتزویر فیها واردة تكون هذه المستندات

الشراء، مستندات الملكیة، وصوالت استالم  ومن أمثلتها فواتیر. أن یولیها أهمیة كبیرة تبعا لذلكالمدقق 

   .النقود من قبل غیر وغیرها

إذا كانت معدة وفقا لألصول القانونیة، ولهذا تعد  خصوصاتعتبر المستندات من األدلة القویة للتدقیق،  

)  أو مستندات(عملیة التحقق من وجود مستند مراجعة المستندات جوهر عملیة التدقیق، حیث أنها تقوم على 

یؤید كل عملیة قامت بها المؤسسة، والتأكد من سالمة وقانونیة تلك المستندات وكذا صحة التسجیل 

ش معین إال عن طریق المدقق المالي بعملیة التدقیق قد ال یستطیع اكتشاف غ عند قیامو  .المحاسبي لها

ولهذا وجب . تندیة، لذلك تعتبر هذه األخیرة أكثر أهمیة من غیرها لتأیید عملیات المؤسسةالمراجعة المس

. آخر على المؤسسة االحتفاظ المنهجي والمنظم بالمستندات ونسخ منها للرجوع إلیها عند التدقیق أو لسبب

  :یجب على المدقق المالي مراعاتها عند المراجعة المستندیة، وهي االعتباراتهناك عدد من 
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الشكلیة والقانونیة، وأن یكون خال من الكشط والحذف أو أن یكون المستند المقدم للمدقق مستوفیا الشروط  -

  التضلیل أو التعدیل، وأن یشتمل على جمیع األركان الشكلیة؛

، وأن یتحقق المدقق من صحة الدفاتر المحاسبیة بطریقة صحیحة ستند یخص عملیة قیدت فيأن یكون الم-

  تسجیل وترحیل العملیة التي تخص المستند؛

المختصین داخل المؤسسة، وأن یكون مدققا من هؤالء  األشخاصمن قبل أن یكون المستند قد اعتمد  -

  األشخاص ویتم حفظه بطریقة سلیمة؛

وأن یكون موجها باسم المؤسسة ومتعلقا بالعملیات  بذلك،ستند من الجهة المخولة أن یتم إصدار الم-

  .الخاصة بها، وكذلك متفق مع الغرض من إصداره، ویخص الفترة محل التدقیق

تتم عملیة مراجعة المستندات من األسفل إلى األعلى، أي من مستندات القید األصلي إلى القوائم المالیة، 

، أي التحقق من كتمالاالساسي في هذا النوع من المراجعة المستندیة هو التأكد من حیث یكون الهدف األ

وتكون المراجعة المستندیة أیضا .  أن جمیع العملیات التي حدثت في المؤسسة وتخصها تم تسجیلها بالكامل

رة في القوائم من األعلى إلى األسفل، حیث یبدأ من القوائم المالیة من أجل التحقق من أن األرصدة الظاه

  . "الحدوث"المالیة هي أرصدة ناتجة عن عملیات حدثت في المؤسسة وتخصها، وهو ما یسمى 

   : التحلیلیة اإلجراءات: سادسا

د وتع على أدلة وقرائن التدقیق، الالزمة للحصول الجوهریة ختباراتاإل نوع من التحلیلیة اإلجراءات تعتبر   

دوات استخداما من قبل المدقق المالي الخارجي وذلك لكونها تساعده في تحدید اإلجراءات التحلیلیة من أكثر األ

یستطیع المدقق تحقیق الكفاءة في أداء  وتشخیص المشكالت المحتملة والهامة نسبیا، وبأقل التكالیف، وبالتالي

  . عملیة التدقیق
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ادر عن المعهد األمریكي الص SAS 56عرف معیار المراجعة األمریكي : تعریف اإلجراءات التحلیلیة. 1

بأنها عبارة عن دراسة للعالقات بین البیانات المالیة وغیر المالیة "التحلیلیة  جراءاتاإلالقانونیین  للمحاسبین

اإلجراءات  ISA 520المعیار  عرفكما  ."دققالممتضمنًا مقارنة القیم المسجلة والتوقعات التي یصل إلیها 

نسب والمؤشرات المهمة وبحث التقلبات والعالقات التي تكون متعارضة مع تعني تحلیل ال" بأنهاالتحلیلیة 

التحلیلیة دراسة  جراءاتاإلكما تتضمن  ،تلك تنحرف عن المبالغ المتنبأ بها أوالمعلومات األخرى ذات العالقة 

  NAA 520 رویعرفها المعیا ."العالقات بین عناصر المعلومات المالیة والمعلومات غیر المالیة ذات العالقة

 معلومات مع ترابطها خالل من المالیة المعلومات تقدیر في تتمثل مراقبة تقنیة هي التحلیلیة اإلجراءات"بأنها 

 مقارنات التحلیلیة اإلجراءات تتضمن .الحسابات نع صادرة غیر أو صادرة مالیة غیر معلومات و أخرى مالیة

 باللجوء وهذا معقدة أو بسیطة طرق باستخدامك ذلو ، مشابهة لكیانات أو للكیان تقدیریة أو سابقة معطیات مع

   .متوقعة الغیر االتجاهات أو الهامة التغیرات وتحلیل لتحدید استحداثها تمَ  إحصائیة تقنیات إلى

 : :التالیة المقارنات طریق عن ةالتحلیلی قد تتم اإلجراءات

 ؛)أفقي تحلیل( ابقةس بفترات الخاصة المالیة بالقوائم المالیة القوائم مقارنة -

 ؛)الموازنات التقدیریة( المالي والمركز المتوقعة النتائج مع المالیة القوائم مقارنة -

 ؛للمقارنة القابلة االقتصادي النشاط أو الصناعة بمتوسطات للشركة المالیة المعلومات مقارنة -

 به التنبؤ یمكن لسلوك عتخض أن المتوقع من یكون التي المالیة القوائم عناصر بین العالقات دراسة  -

 .ةالمؤسس فیه تعمل الذي النشاط في علیه متعارف هو ما أو المؤسسة خبرة على بناء وذلك

حسب المعیار الدولي  تستخدم اإلجراءات التحلیلیة :استخدامات اإلجراءات التحلیلیة في التدقیق المالي. 2

   :في تحقیق األهداف التالیة ،520للتدقیق 

 حیث  ،األولى التخطیط مراحلفي  المدقق المراجعة التحلیلیة تساعد :لى المؤسسةأثناء التعرف ع

زیادة فهم المدقق للعمیل والتعرف على مخاطر التدقیق ب تسمح له نتائج المراجعة التحلیلیة التمهیدیة
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، كأن یقوم المدقق بدراسات العالقات المحتملة عن طریق دراسة األرصدة والعالقات غیر العادیة

 ؛...ن المبیعات والمدینون، المخزون وتكلفة المبیعات، األصول الثابتة ومخصصات اإلهتالك،بی

 األمور تحدید وفي األخرى، التدقیق إجراءات وتوقیت ومدى طبیعة تحدیدب وهذا ما یسمح له

 التدقیق؛ أثناء خاص اهتمام إلى تحتاج التي الخاصة

 كإجراء جوهري  :أثناء فحص الحسابات)Substantive ( ن استخدامها أكثر فعالیة عندما یكو

عدم لتخفیض خطر  ، وذلكن االختبارات التفصیلیةم وٕاقتصادا في التكالیف والوقت وكفاءة

، ومن أمثلة اإلجراءات التحلیلیة التي )أرصدة حسابات معینة( مالیة معینة االكتشاف لتأكید بیانات

المسجلة  تالكات، حیث یقارن قیمة اإلهتالكإلهبند ایقوم بها المدقق في هذه المرحلة التحقق من 

في الدفاتر مع تلك المحسوبة بتطبیق طریقة اإلهتالك مع األخذ بعین اإلعتبار أي إكتساب أو 

 تنازل عن األصول القابلة لإلهتالك خالل تلك الفترة؛

  لیة التدقیقمن عم االنتهاءخالل مرحلة ة للقوائم المالی شاملة راجعةكم :ختام عملیة التدقیقفي ،

على تقییم سالمة اإلستنتاجات التي توصل إلیها أثناء عملیة التدقیق، وهذا من أجل مساعدة المدقق 

ومن  .فهذه اإلستنتاجات تساعد المدقق على الوصول إلى نتیجة عامة عن معقولیة القوائم المالیة

 :جدأمثلة اإلجراءات التحلیلیة التي یستخدمها المدقق في هذه المرحلة، ن

 مقارنة أرقام القوائم المالیة باألرقام المناظرة لها في السنة أو سنوات سابقة؛ 

 تحلیل النسب المالیة؛ 

 تحلیل اإلتجاهات؛ 

 إعداد قوائم مالیة بتحویل أرقامها إلى نسب مالیة. 
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  جراءات التحلیلیةأسالیب اإلبعض . 3

 یر عادیة تستوجب البحث واإلستفسار، تساعد المدقق على معرفة أیة أمور غ :تحلیل النسب المالیة

نفس النسب لفترات ماضیة، وكذا حیث یقوم المدقق بإعداد ومقارنة النسب المالیة للسنة الحالیة مع 

 ؛النسب المالیة المتعلقة بالقطاع الذي تعمل فیه المؤسسة

  ترات مالیة هو عبارة عن تحلیل التغیرات في رصید بند معین خالل فترة أو عدة ف :االتجاهتحلیل

 ؛مع قیم السنوات الماضیة االتجاهوذلك للتحقق من قیم السنة الحالیة تسیر في نفس  سابقة

 ات وهو مقارنة العالقات بین الحسابات التي تتضمنها القوائم المالیة مع العالق :تحلیل المؤشرات

 بین المؤسسات في نفس قطاع نشاط المؤسسة محل التدقیق لمعرفة تطور أدائها؛

 حیث یتم التعبیر عن رصید كل حساب في صورة نسبیة من  :لیل الحجم العام للقوائم المالیةتح

، كأن تنسب قیمة كل أصل من أصول المیزانیة إلى قیمة اإلجمالي المرتبط به مقدار الحساب

 ؛)أصول جاریة، أصول غیر جاریة( إجمالي األصول أو الصنف الذي تنتمي إلیه 

 متغیر ( المعني تخدم لتقییم معقولیة الرصید وذلك بالربط بین الحساب وهو یس :تحلیل اإلنحدار

، وبذلك یمكن التنبؤ بقیمة المتغیر التابع ومقارنتها بالرصید )متغیر مستقل(ابات ، و أحد الحس)تابع

فإن المدقق سیفسر ذلك باحتمال وجود تحریفات جوهریة في هذا الفعلي، فإذا كان اإلختالف جوهریا 

 .الحساب

 التحلیلیة اإلجراءات نتائج على الخارجي المالي المدقق اعتماد زدادی: حدود استخدام اإلجراءات التحلیلیة  .4 

لم فإذا  .التقنیة هذه اعلیه تطبق التي المالیة وغیر المالیة المعلومات على االعتماد في أكبر ثقة له تكون عندما

احتمال وجود مخالفات أو  انخفاضة، فإن ذلك یدل على بعد تطبیق اإلجراءات التحلیلی یجد فروقا جوهریة

 ال المهنیة الناحیة من لكن. لفحص الحساباتتفصیلیة ال االختبارات من تقلیلالأخطاء هامة، وعلیه سیقوم ب
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 حالة وفي نسبیة، أهمیة ذو محاسبي بند رصید كان إذا التحلیلیة اإلجراءات نتائج على اإلعتماد للمدقق یمكن

   .التفصیلیة في هذه الظروف التركیز على االختبارات ، وعلى المدققضعیفة للمؤسسة الداخلیة بةالرقا كون

  : بعض األمثلة لإلجراءات التحلیلیة

معدل  یشیر إلى انخفاض مقارنة معدل دوران الزبائن وأوراق القبض المعدل السائد في قطاع نشاط المؤسسة -

اب هذا الفرق من بدقق إلى أخذ هذه النتیجة باهتمام للبحث عن أسهذا یقود المالدوران بشكل غیر معقول، و 

  ؛من أجل تقییم الرقابة الداخلیة للمبیعات خالل تطبیق إجراءات تدقیق بدیلة

حین یشهد  في، ةمواد خالل الدورة المالیالكبیرة للقیمة مشتریات ال یتوافق مع مخزون المواد الوسیطة رصید  -

، في هذا الحالة یجب على المدقق أن یبحث عن بالمقارنة مع السنة السابقة 5بـ انخفاضا  السنوياإلنتاج 

من مشتریات المواد ، ربما یعود إلى عدم دقة نتائج الجرد المادي للمخزون أو تعرض جزء أسباب هذا التناقض

  .المخزون تدقیقو . ، وهذا یقود المدقق إلى أخذ هذه المخاطر عند تدقیق دورة المشتریاتالتلف إلى السرقة أو

وهذا  .سالبللدورة   (EBE)خام لإلستغاللالفائض الدج، بینما ملیون  120بـ  رقم أعمال حققت المؤسسة -

األعباء الداخلة في حساب الفائض الخام  عناصربعض  قیم رة التأكد من معقولیةرو یعني بالنسبة للمدقق ض

المبالغة في هذه  ، فمن المحتمل أن یتمتهلكةمسالخدمات الوسیطة و المواد المصاریف مثل لالستغالل، 

   ).إدارة األرباح الحقیقیة( من أجل تخفیف العبء الضریبي المصاریف

ا بسبب بینما تشهد وتیرة اإلنتاج انخفاضا ملحوظخالل الدورة الحالیة  15إرتفاع الكتلة األجریة بنسبة  -

بالتالي احتمال وقوعها في االستغاللیة للمؤسسة، و ة ، مما یعني بالنسبة للمدقق سوء إدارة الدور تراجع الطلب

بنفسها من خالل التدفقات النقدیة  صاریفهاتمویل م في االستغاللخطر اإلستغالل الذي یعبر عن عجز دورة 

  .الصافیة لالستغالل، وهو مؤشر على وجود تهدید الستمراریة المؤسسة
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ثة األخیرة مع نمو متزاید لإلحتیاجات من رأس المال خالل السنوات الثال الصافیة تراجع مستوى الخزینة -

ن المالي قصیر األجل وبالتالي احتمال ز ، مما یعني عدم تحكم المؤسسة في وضعیة التواالعامل لإلستغالل

  .بالتزاماتهاالقدرة على الوفاء  موقوعها في خطر التوقف عن الدفع وعد

ن رقم األعمال المحقق، وهي بذلك تتجاوز النسبة القطاعیة م 8تمثل  )الفوائد المسددة( المصاریف المالیة -

  .، وهذا مؤشر على وجود إفراط في اإلعتماد على التمویل الخارجي ألنشطة المؤسسة3المقدرة بـ 
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  عملیة حاالتو  أسئلة

  على العبارات التالیة مع تصحیح العبارات الخاطئة' خطأ'أو '  صحیح': أجب بـ: أوال

  .تع محافظ الحسابات بإستقاللیة مطلقة، بینما تكون إستقاللیة المدقق الداخلي نسبیةیتم -

  . یعتمد محافظ الحسابات على رأیه فقط بخصوص عدالة القوائم المالیة للمؤسسة- 2

  .الهدف من التعرف على المؤسسة من قبل محافظ الحسابات هو تحدید برنامج فحص الحسابات- 3

الذي یمسكه محافظ الحسابات حصرا من مختلف الوثائق و السجالت المحاسبیة یتكون ملف التدقیق  - 4

  .للمؤسسة

  .یبدأ تحضیر ملف التدقیق عندما یصل محافظ الحسابات إلى مرحلة فحص الحسابات - 5

  .یشرع محافظ الحسابات في مهمة التدقیق المالي عندما یتلقى رسالة تكلیف من اإلدارة- 6

  .تدقیق الخاص بالمؤسسة الخاضعة للتدقیق إال بعد نهایة عملیة التدقیقال یمكن تحدید خطر ال - 7

  .یتعلق خطر عدم اإلكتشاف بحالة عدم بذل العنایة المهنیة من محافظ الحسابات - 8

  .یكون الخطر المالزم في المؤسسات البنكیة أقل منه في المؤسسات اإلقتصادیة - 9

كامل نظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة، وتدوین ذلك في تقریر یعتبر محافظ الحسابات مسؤوال عن تقییم  -10

  خاص

  .یستخدم  مخطط سیر الوثائق من أجل تحلیل إجراءات الرقابة الداخلیة لعملیة معینة -11

  . تستخدم إختبارات التطابق من أجل التأكد من فهم المدقق بشكل صحیح لإلجراءات المعتمدة في المؤسسة-12

المصادقة سة محل التدقیق تتوفر على نظام مالئم للرقابة الداخلیة یمكن لمحافظ الحسابات إذا كانت المؤس -13

  .على الحسابات

  . من مظاهر وجود رقابة داخلیة فعالة هو إسناد عدة مهام ومسؤولیات  لمسؤول واحد-14

  .ذه العملیاتیجب أن تتوافق اإلجراءات الرقابیة لعملیات  الخزینة مع درجة المخاطر الضعیفة له -15
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  .السرقة ال یدخل ضمن مسؤولیات محافظ الحساباتدابیر حمایة المخزون من التلف و تقییم  ت 16 

  .تتسبب المبالغة في التقدیرات المحاسبیة المتعلقة بالمؤونات في الرفع من نتیجة الدورة-17

  .یعتبر الوجود الفعلي لألصل أقوى أدلة اإلثبات في التدقیق على اإلطالق-18

  .ال تؤثر حاالت نسیان المحاسب لتسجیل عملیات تنازل عن تثبیتات مادیة على توازن المیزانیة المالیة-19

یمكن أن یتم إعداد تقریر المدقق القانوني بأي شكل كان المهم أن یتضمن رأیه المهني حول عدالة القوائم  -20

  .المالیة

  : ثانیا

یة لیس هدفا في حد ذاته، بل یخضع األمر إلى المقارنة من المتفق علیه أن وضع نظام للرقابة الداخل -

خصائص حدد :  المطلوب. بین منافع وضع اإلجراءات الرقابیة من جهة، و تكلفتها من جهة أخرى

 الرقابة الداخلیة؟ جراءاتا

 في "المحادثة"، و "استمارة الرقابة الداخلیة" ،"سلم فصل المهام والوظائف"حدد أهداف وقواعد استخدام  -

 .إطار مهام التدقیق المالي

من المتفق علیه أن وضع نظام للرقابة الداخلیة لیس هدفا في حد ذاته، بل یخضع األمر إلى المقارنة  -

حدد ممیزات : المطلوب. بین منافع وضع اإلجراءات الرقابیة من جهة، و تكلفتها من جهة أخرى

 اف الرقابة الداخلیة بأقل التكالیف؟إجراءات الرقابة الداخلیة الفعالة التي تسمح بتحقیق أهد

في ممارسة مهنته إلى ثالثة أصناف من المسؤولیة، كل ) محافظ الحسابات( یخضع المدقق القانوني -

لك المسؤولیات، تحدید ت: المطلوب .صنف یتعلق بطبیعة األخطاء و المخالفات المرتكبة من قبل المدقق

 ؟)ذكر أمثلة(العقوبات على المدقق المخالفات التي تستدعي فرض وطبیعة األخطاء و 

بمجرد حصول المدقق على معلومات وصفیة وأدلة تخص تصمیم وسیر نظام الرقابة الداخلیة یقوم  -

إذا كان تقدیر  ما المقصود بخطر الرقابة الداخلیة ؟: المطلوب .المدقق بتقدیر خطر الرقابة الداخلیة
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مرتفعا فإن ذلك سیؤدي في النهایة إلى تخفیض خطر خطر الرقابة الداخلیة بالنسبة للمدقق القانوني 

 وضح كیف یتم ذلك؟. التدقیق

یستخدم المدقق القانوني في إطار تقییم نظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة محل التدقیق صنفین من  -

 .حدد طبیعة وأهداف كل صنف من هذه االختبارات: المطلوب.إختبارات الرقابة كتقنیة للتحقق

: المطلوب. لرقابة الداخلیة مهمة جدا، ال یستطیع المدقق المالي اإلستغناء عنهامرحلة تقییم ا -

 بعد ذكر أهداف هذه المرحلة، بّین أهمیتها، وكیف یعتمد علیها المدقق المالي لمراجعة الحسابات؟

ؤولیة القانوني طبیعة عالقة ومس التدقیقالتشریعات المنظمة لمهنة أقرت المعاییر الدولیة للتدقیق و لقد  -

نون القاولیة للتدقیق و في ضوء المعاییر الد: المطلوب .كذا اإلدارة نحو الرقابة الداخلیةالمدقق القانوني و 

طبیعة و مسؤولیة كل من المدقق القانوني و )باختصار(المحاسبة، حدد المنظم لمهن التدقیق و  10/01

   ؟) محافظة الحسابات(لقانوني إدارة المؤسسة نحو الرقابة الداخلیة في إطار التدقیق المالي ا

  حاالت تطبیقیة

  :1الحالة رقم 

   2018 المالیة للدورة" آفاق" لمؤسسة الزبائن/ المبیعات دورة تدقیق الحسابات مدقق من طلب

 المعلومات الغرض لهذه وجمع الدورة، لهذه الداخلیة الرقابة نظام بتقییم قام علیها، المتعارف للمنهجیة طبقا

 المعنیین المؤسسة مسیري مع المحادثة إجراء وكذا الداخلیة اإلجراءات كتیب تحلیل طریق عن الضروریة

   :البیع عملیة إلجراءات ملخص یلي وفیما. البیع بعملیات

 بالكمیة السلع توفر حالة وفي المخزون، مصلحة إلى وٕارسالها الطلبیات بإستالم التجاریة المصلحة تقوم -

  بالقبول؛ علیها والتأشیر التجاریة المصلحة طرف من یلهاتسج یتم المطلوبة والنوعیة
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 السلع إرسال المصلحة تتولى كما المقبولة، للطلبیات التسلیم مخطط بوضع المخزون مصلحة مسؤول یقوم - 

    .المؤسسة في المخزون ومتابعة للزبائن، وتسلیمها

 منها نسخ وترسل الزبائن، إلى وٕارسالها لهاوتسجی المقبولة للطلبیات الفواتیر بإعداد الفوترة مصلحة تقوم -

   المحاسبة؛ لمصلحة

 الشیكات كشف وٕاعداد الزبائن تسویات سجل ومسك للفواتیر، المحاسبي بالتسجیل المحاسبة مصلحة تقوم -

   .الدفع عن المتخلفین الزبائن ومتابعة للبنك، المرسلة

   :المطلوب

  الحالة؟ هذه في لحساباتا مدقق بها المكلف التدقیق مهمة نوع هو ما -

  لدینا؛ المعتمدة الرموز باستخدام الوثائق سیر مخطط بإعداد قم -

 المحتملة التأثیرات تحدید و الزبائن،/المبیعات لدورة الداخلیة الرقابة في الضعف ونقاط القوة نقاط استخراج -

  .الحسابات على الضعف لنقاط

  2الحالة رقم 

، مع )س(قم بتحدید نقاط القوة ونقاط الضعف في الرقابة الداخلیة للمؤسسة  یة،الملحقات التال اعتمادا على  

  . تحدید اآلثار المحتملة لنقاط الضعف على حسابات المؤسسة
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  : 1الملحق رقم 

  المصالح المكلفة  )األعمال(المهام 
المصلحة 

  التجاریة
مصلحة 
  المخزون

مصلحة 
  الفوترة

مصلحة 
  المحاسبة

       X  استالم الطلبیة
        X  إعداد وصل الطلب 
      X    وضع مخطط التسلیم

      X    إرسال البضائع
      X    متابعة المخزون

        X  تسجیل الطلبیات 
    X      تسجیل الفواتیر
    X      إرسال الفواتیر

  X        التسجیل المحاسبي للفواتیر
  X        استالم سجل تسویات الزبائن

  X        إعداد كشف الشیكات المرسلة للبنك
  X        متابعة الزبائن  المتخلفین  عن الدفع
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  2الملحق رقم 

  ال یطبق  ال  نعم   األسئلة 

 :وصوالت التسلیم  - 1

  هل هي مستعملة؟-

هل هي مستعملة لكل العناصر الخارجة من  -

  المؤسسة؟

  هل هي مرقمة مسبقا؟ -

   

X 

  

   

 

بین وصوالت )  المطابقة(هل تتم عملیة التقارب  - 2

  طلبیات الزبائن؟ التسلیم مع

  X    

      X  هل یتم إعداد الفواتیر لكل  المبیعات ؟ - 3

هل تتم  عملیة المراقبة للتأكد من وجود وصوالت  - 4

  التسلیم لكل الفواتیر ، و العكس؟ 

  X    

 : مستوى هل تكون الفواتیر موضوع مراقبة على - 5

  السحب  -

  المجموع -

  .األسعار  والكمیات-

   

X 

X 

X  
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   3الحالة رقم 

  . إلیك جزء من إستمارة الرقابة الداخلیة الخاصة بعملیة الشراء إلحدى المؤسسات الصناعیة تمت اإلجابة علیها
 -المشتریات: الدورة  إستمارة الرقابة الداخلیة

  الموردین
  13:الرقم المرجعي

  )الشمولیة(التأكد من تسجیل كل المشتریات : الهدف
  :هل یتم فحص الفواتیر على مستوى -1

 الكمیات  -
 األسعار  -
 العملیات الحسابیة  -
 الرسم على القیمة المضافة  -
  )المهلة(المدة  -

  
X  
X  

  
  
  
X  
X  
X  

    

یتوفر بالمؤسسة دلیل اإلجراءات الداخلیة خاص  -2
  بعملیات الشراء

  X      

بعض الوثائق ضاعت أثناء     X    كل الوثائق  یتم اإلحتفاظ بها  -3
  تحویل الملفات

الجرد المادي للمخزون یتم مرة     X    .لجرد المادي للمخزون بشكل منتظمهل یتم القیام با -4
  كل سنة

هل یتم إعتماد أسلوب المناقصات في عملیات الشراء  -5
  .المهمة

    X    

هل یتم إعداد وصل الطلب من طرف مسؤول الشراء -6
  .في المؤسسة

  X    ال یوجد مسؤول خاص بالشراء  

ات المستلمة مع هل یتم دائما مقارنة المشتری  -7
  .المعلومات الواردة في وصل الطلب

  X    لیس في كل الحاالت  

هل یتم دائما تحویل الفواتیر المستلمة مباشرة إلى  -8
  .مصلحة المحاسبة فور إستالمها 

  X    بعض الفواتیر تصل متأخرة
  .للمصلحة

  

  ء لهذه المؤسسة الصناعیة؟لعملیات الشرا تحدید مخاطر نقاط الضعف في الرقابة الداخلیة :المطلوب 
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     4الحالة رقم  

تعتبر مرحلة فحص الحسابات مرحلة جد هامة في إطار عملیة التدقیق المالي باعتبارها مرحلة جمع أهم أدلة    

التدقیق التي یستند إلیها المدقق المالي إلبداء رأیه المهني حول انتظام و صدق الحسابات الختامیة للمؤسسة 

  :المطلوب.حیث یستخدم منهجیة تعتمد على تطبیق خمسة معاییر لفحص نوعیة هذه الحساباتمحل التدقیق، 

  تحدید أي من تلك المعاییر غیر محقق في الحاالت و الظروف المكتشفة من قبل المدقق المالي في

 ؟"س"مؤسسة 

  الحاالت  تتأثر بتلك) الحسابات)شرعیة( صدق الحسابات، أو إنتظام (تصنیف أي من أهداف التدقیق

  والظروف؟

  ؛تثبیتات عینیة مستأجرة في األصولعدم تسجیل - 1
  ؛ت نتیجة عدم تضمنها ترقیم تسلسلينسیان المحاسب تسجیل عدد من فواتیر المبیعا - 2

  ؛إجراءات متابعة الزبائن الحالیینعدم وجود  - 3

  : تسجیل المحاسب شراء تجهیزات صناعیة كما یلي - 4

  یة، معدات و أدوات صناعیةالتركیبات التقن     215/ ح

  حسابات بنكیة جاریة                             

   08، تسدید بشیك رقم12شراء تجهیزات فاتورة رقم

200000    

  200000    512/ح  

من قیمة البضائع تالف تماما نتیجة لظروف مناخیة  %10عند فحص المخازن، تبین أن ما قیمته  - 5
  .من طرف المحاسب االعتبار، لم یتم أخذه بعین )تسرب میاه األمطار(طارئة 

 .بعض التثبیتات المادیة في المؤسسة غیر مستعملة - 6
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  5الحالة رقم 

هذا قررت اإلستعانة بمدقق مالي خارجي ، و لفي إجراء تقییم مالي شامل لهاإدارة شركة للصناعة الغذائیة ترغب 

أنجز المدقق المهمة المسندة . 31/12/2017المنتهیة في  تسند له مهمة تدقیق حسابات الشركة للدورة المالیة

إلیه خالل المدة المتفق علیها، ومن بین النقائص التي الحظها في حسابات الشركة وأشار إلیها في تقریره 

ن رصید الحساب ، بحیث وجد أ2017النهائي عدم قیام محاسب الشركة بإعداد جدول التقارب البنكي للدورة 

في حین كان رصید هذا الحساب بنفس دج، 266000مدینا بملغ  31/12/2017بتاریخ  شركةبدفاتر ال 512

وتبین للمدقق أن سبب . دج270000للشركة دائنا بملغ  من بنك التنمیة المحلیة التاریخ بكشف البنك المرسل

  :هذا اإلختالف یرجع إلى ما یلي

 25في للشركة  )س (سلمه الزبون دج  تمثل شیكا 40000سّجل المحاسب بدفاتر الشركة مبلغ  -

  ؛2018، وظهر هذا الشیك بكشف البنك الخاص بشهر جانفي 12/2017/

دج لم  یسجلها المحاسب 6000مصاریف اآلجیو بملغ  2017 یسمبرظهر بكشف البنك الخاص بشهر د -

  بدفاتر الشركة؛

المورد إلى  دج، وتقدم50000بمبلغ  61 520شیكا رقم ) أ(إلى المورد  27/12/2017ت الشركة في سلم-

  .03/01/2018البنك لتحصیل مبلغ هذا الشیك في 

  : المطلوب

 في هذه الحالة؛ مدققنوع مهمة التدقیق المسندة لل هو ما -

والمتعلقة  السابقة صحیح النقائصما هي اإلجراءات المحاسبیة التي سیطلبها المدقق من إدارة الشركة لت -

   . 2017بالدورة المالیة 
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  6قم الحالة ر 

  : قام محاسب شركة بإعداد جدول التقارب البنكي على النحو التالي

  بدفاتر البنك  بدفاتر الشركة  بیان العملیة  تاریخ العملیة

  دائن  مدین  دائن  مدین

  90000    -  100000  31/12/2018الرصید في   

ألمر  101شیك رقم إصدار   5/12/2018

  )أ(المورد

    10000    

        5000   67لشیك رقم فرق على ا  10/12/2018

      500    631إشعار بنكي مدین رقم   15/12/2018

  20000        )س(شیك من الزبون  استالم  20/12/2018

فرق على الشیك مستلم من   25/12/2018

  )ع( الزبون

  9000      

        4500  متنوعةإیرادات   28/12/2018

  110000  10000  9500  19500  المجموع  

  10000  10000  31/12/2018الرصید الجدید في   

  :وٕالیك بعض المالحظات لفهم بعض المعلومات الواردة في جدول التقارب البنكي االسابق 

دج ، لم یظهر 10000بمبلغ  5/12/2018بتاریخ  )أ(المورد ألمرأصدرته الشركة  101 رقم شیك -

 بكشف البنك المرسل للشركة؛

لضرائب لتسدید الرسم على القیمة المضافة لفائدة إدارة ا 2018/ 10/12أصدر في  105الشیك رقم  -

 ؛دج20000دج، سجل هذا الشیك بدفاتر الشركة بمبلغ 15000واجب الدفع بمبلغ 

دج تمثل مصاریف اآلجیو غیر مسجل  500بملغ  15/12/2018بتاریخ  631إشعار بنكي مدین رقم  -

 بدفاتر الشركة؛



مزیاني نور الدین/ محاضرات في مقیاس المراجعة المالیة                                           د  2019/2020  

 

 محاسبة ومراجعة: تخصص، شعبة علوم مالیة ومحاسبة موجهة لطلبة السنة الثالثةمطبوعة  116
 

، لم یظهر 20/12/2018تحصیل في دج، سلم للبنك لل20000بملغ ) س(استالم شیك من الزبون  -

 بكشف البنك المرسل للشركة؛

، وظهر 25/12/2018دج، ّسلم للبنك للتحصیل في  15500بمبلغ ) ع(شیك من الزبون  استالم -

 دج؛ 6500بكشف البنك بمبلغ 

دج،  لم تسجله الشركة 4500مبلغ  28/12/2018أنه سجل لصالح الشركة بتاریخ  ظهر بكشف البنك -

طبیعة ومصدر هذا اإلیراد، مع العلم أن المحاسب سّجل هذا المبلغ في دم توفر وثیقة إثبات بدفاترها لع

  إیرادات متنوعة؛ الحساب 

، 31/12/2018المحاسب بتاریخ ق على جدول التقارب البنكي الذي أعده مدققا مالیا علّ بصفتك  :المطلوب

  .مقترحا التسویات المحاسبیة الضروریة إن وجدت
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