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 دعاء
) يا رب ال تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت و ال باليأس إذا أخفقت و ذكرني أن اإلخف اق  

 هو التجربة التي تؤدي إلى النجاح( 

) يا رب إذا أعطيتني نجاحا ف ال تأخذ تواضعي و إذا أعطيتني تواضعا ف ال تأخذ اعتزازي  
 بكرامتي (

 اغفر لي و لوالدي و للمؤمنين يوم الحساب وقنا عذاب النار(  )ربي

 ) رب ارحم والدي كما ربياني صغيرا(

 ) اللهم أتينا في الدنيا حسنة و في اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار( 

ني أسألك حبك، وحب من أحبك،وحب عمل يقربني لحبك،اللهم ما رزقتني مما  إ)اللهم  
حب، اللهم ما زويت عني مما أحب، ف اجعله فراغا لي فيما  أحب، ف اجعله فراغا لي فيما ت

 تحب,(



 شكـــــــــــر وتقديـــــــــــــر
 

على أداء ىذا    نادرب العلم والمعرفة وأعان  ناالحمد هلل الذي أنار ل
 إلى انجاز ىذا العمل  االواجب ووفقن

 
من قريب أو من بعيد    اتوجو بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل من ساعدنن

 خصنمن صعوبات، و   ناهعلى انجاز ىذا العمل وفي ما واجي
 

و    ناشرف على تأطير أ"الذي  جوامع إسماعين"بالذكر األستاذ المشرف   
 قيمة مزودة بالنصائح و التوجييات  من مالحظات  نالما قدمو ل

 
مؤسسة سونطراك فرع والية بسكرة  شكر كل موظفي  نأن    ناوال يفوت

 باألخص
 لياسإمازري  

 
 
 

 



هداءاإل  
 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين

:أهدي هذا العمل إلى  
}وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وق ل رّب   :إلى من  ق ال فيهما عز وجل

 ارحمهما كما ربياني صغيرا{
من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات، إلى أغلى  إلى  

هذا الوجود أمي الحبيبة  إنسان في  
إلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكف اح وأوصلني إلى ما أنا  

أبى الكريم أدامه اهلل ليإلى رمز القوة لي  عليه    
 إلى أجمل هدية من والدي الكريمين

 إلى أخي هاني  
 إلى من جمعتني به الحياة زوجي رياض

و خاالتي    أعمامي وأخوالي وعماتي زوجة أخي و  منالعائلة    أفرادالى كل  
 كل باسمه

صديقتي جيهان وإلياس    إلى من عمل معي بكد بغية إتمام هذا العمل
 مازري

لهم    أتمنى 2222دفعة    تدقيقمحاسبة و جميع زمالء الدراسة تخصص    إلى
 النجاح و التوفيق

   
 

 

 لبنة



 إىداء  
 وكفى والصالة على الحبيب المصطفى وأىلو ومن وفى، أما بعد:الحمد هلل  

مرة جيدي ىذا إلى من تشققت يداه في سبيل رعايتي... إلى من علمني العطاء  ثأتشرف أن أىدي  
 العزيز أبينتظار.. إلى من أحمل اسمو بكل افتخار.. ا    بدون

كان دعائيا سر نجاحي.. إلى  و   إلى بسمة الحياة وسر الوجود... إلى من أبصرت بيا طريق حياتي
 أمي الغاليةالكف اح الذي ال يتوقف... إلى أغلى الحبايب.. 

 ، مراد ، أنور وسندي في حياتي... أمين  إلى إخوتي

 عائلتي من زوجات إخوتي وخالتي وأخوالي و أوالدىمإلى كل  

 وأعمامي رحميم اهلل  غاليةال  إلى روح جدتي

 صديقة طفولتي " أميمة "كل األحبة واألصدق اء خاصة  إلى  
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 الملخص

ودور النظام الرقايب يف ادلؤسسة، حيث أن ىناك عالقة عكسية بني أدلة اإلثبات والرقابة هتدف ىذه الدراسة إىل أمهية أدلة اإلثبات     
 ، أي كلما كان حجم أدلة اإلثبات قليل ىذا دليل على وجود نظام رقايب فعال يف ادلؤسسة والعكس صحيح. الداخلية

و ، الدراسة جانبني، جانب نظري وجانب تطبيق، يف األول تناولت أساسيات حول أدلة اإلثبات والرقابة الداخليةتضمنت ىذه    
، ومت فيو عرض أدلة اإلثبات ادلستعملة من طرف 9102الثاين مت تقدمي تقرير حمافظ احلسابات دلديرية الصيانة سوناطراك بسكرة لسنة 

رص حياليت كان  سوناطراك بسكرةيف ادلؤسسة  للمدقق الداخليكان الدور الكبري و  كتابة تقريره،  حمافظ احلسابات اليت استند عليها يف
 حمافظ احلسابات.ء قبل أن يكتشفها على اكتشاف وتصحيح األخطا

وتوصلنا أن أدلة اإلثبات ذلا أمهية يف حتسني الرقابة الداخلية وتساىم يف تسهيل عمل ادلراجع اخلارجي يف إبداء رأيو الفين يف عدالة    
 القوائم ادلالية وإعداد تقرير نظيف .

 مراجعة، أدلة إثبات، رقابة داخلية، مراجع خارجي، تقرير.الكلمات المفتاحية: 

The summary 

This study aims at the importance of evidence and the role of the regulatory system 
in the institution, as there is an inverse relationship between evidence and internal 
control, i.e. the smaller the volume of evidence, this is evidence of an effective 
regulatory system in the institution and vice versa.This study included two aspects, a 
theoretical and an application aspect, in the first dealt with the basics about evidence 
and internal control, and the second was submitted the report of the governor of the 
accounts to the Maintenance Directorate Sonatrach Skra for 2019, in which the 
evidence used by the governor of the accounts on which he based his report was 
presented, and the great role of the internal auditor of the institution Sonatrach Skra, 
who was keen to detect and correct errors before the governor discovered them.    
We have found that evidence is important in improving internal control and 
contributes to facilitating the work of the external auditor in expressing his technical 
opinion on the fairness of financial statements and preparing a clean report. 

Keywords: Review, proof evidence, internal censorship, external references, 
report. 
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ل مهنة التدقيق يف العمل االنتقادي دلا قام بو احملاسب، إذ يبدأ عمل ادلدقق عندما ينتهي عمل احملاسب حيث يقوم ثتتم
ادلدقق بإتباع عدة إجراءات تتمثل يف رلموعة من اخلطوات اليت حيددىا ادلدقق مسبقا يف صورة برنامج تدقيق، ختضع مهنة التدقيق إىل 

مقبولة عموما ومتعارف عليها على ادلستوى احمللي والدويل، ىذه ادلعايري تصدرىا ىيئات ومنظمات مهنية  االلتزام بتطبيق معايري دولية
ومعرتف هبا دوليا لضمان حتقيق اذلدف الرئيسي لعملية التدقيق وادلتمثل يف إبداء رأي حول القوائم ادلالية عن طريق إصدار سلتصة 

 إثبات للعمليات .تقرير يف هناية عملية التدقيق يكون كدليل 

جيب أن حيصل ادلدقق على أدلة إثبات كافية ومالئمة خالل عملية الفحص، وذلك لتوفري األساس ادلالئم إلبداء الرأي الفين 
الكمية والتنوع، كما جيب  واحملايد حول صحة وعدالة عرض القوائم ادلالية ككل، ومن الضروري أن تكون تلك األدلة كافية من حيث

 ن تلك األدلة جيدة ميكن االعتماد عليها بدرجة مقبولة.أن تكو 

أدى اتساع حجم ادلؤسسات وتوسع أنشطتها إىل صعوبة إدارهتا إدارة فعالة مباشرة، نتيجة لتعدد عملياهتا وتنوع مشكالهتا، 
ام ادلدقق الداخلي لتحقيق األىداف واستخدام عدد كبري من العاملني، شلا أدى إىل زيادة االىتمام بنظام الرقابة الداخلية ودور ومه

ابة وظيفة ثادلسطرة من قبل إدارة ادلؤسسة، باإلضافة إىل حتقيق الكفاءة والفاعلية يف استخدام موارد وأصول ادلؤسسة. وتعترب الرقابة مب
عاملني وحثهم على أداء دائمة ومستمرة وعملية ينبغي القيام هبا يف مجيع مراحل تنفيذ خطة العمل لكوهنا أداة تؤثر على سلوك ال

 . العمل بطريقة أفضل

 إشكالية البحث:
 من خالل ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية:

 الرقابة الداخلية؟ نظام ما أهمية أدلة اإلثبات في تحسين

 ولإلجابة على اإلشكالية البد من اإلجابة على األسئلة التالية:
 ما ادلقصود بأدلة اإلثبات؟ -1
 الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة؟ تقوم بو ما ىو الدور الذي -2
 ىل تساىم أدلة اإلثبات يف حتسني الرقابة الداخلية؟ -3

 فرضيات البحث:

احملايد حول صحة أدلة اإلثبات تعين كل ما ميكن أن حيصل عليو ادلدقق من أدلة زلاسبية تساعده يف تدعيم رأيو الفين  -1
 القوائم ادلالية .

 . يساعد نظام الرقابة الداخلية الفعال ضمان حتقيق ادلؤسسة ألىدافها -2
 تساىم أدلة اإلثبات من خالل فحص كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية . -3
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 أسباب اختيار الموضوع:
 الرغبة الشخصية يف االطالع على ىذا ادلوضوع . -
 . وادلراجعة يل عملية التدقيقإبراز الدور الفعال للرقابة الداخلية وأدلة اإلثبات يف تسه -
 زلاولة تقدمي موضوع يتطابق مع ختصصنا واالستفادة منو مستقبال . -

 أهمية الدراسة: 
تكمن أمهية الدراسة يف أمهية أدلة اإلثبات يف ادلؤسسات االقتصادية حيث أصبحت أداة الكتشاف سلتلف طرق التضليل 

 .على نقاط ضعف نظام الرقابة الداخلية والقضاء 

 حتاول الدراسة الوصول إىل رلموعة من األىداف أمهها: أهداف الدراسة: 
 التعرف على أدلة اإلثبات وأنواعها. -
 تسليط الضوء على نظام الرقابة الداخلية. -
 إيضاح كيف تساىم أدلة اإلثبات يف حتسني الرقابة الداخلية. -

 منهج الدراسة: 
لإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة وإلدتام مجيع جوانب البحث، اعتمدنا يف دراستنا يف اجلانب النظري على ادلنهج الوصفي 

دراسة حالة تقرير زلافظ احلسابات باعتباره منهجا مناسبا دلوضوع البحث، أما بالنسبة للجانب التطبيقي فاعتمدنا على التحليلي 
إرادة منا يف توضيح أمهية أدلة  وأسلوب ادلقابلة إلبراز أمهية نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة ،  2112سوناطراك بسكرة لسنة 

 اإلثبات يف حتسني الرقابة الداخلية .

 الدراسات السابقة:
دور المدقق الخارجي في تقييم المخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية لعمليات دراسة بوبكر عمريوش،  -1

قتصادية وعلوم التسيري ماجستري، كلية العلوم اال مذكرة(، دراسة حالة مبؤسسة مطاحن اذلضاب العلياالمؤسسة )المخزون داخل 
، دتثلت اإلشكالية يف " ما ىو دور ادلدقق اخلارجي يف تقييم خطر الرقابة وحتسني نظام 2111، جامعة سطيف، والعلوم التجارية

ىدفت الدراسة إىل التعرف على واقع مهنة التدقيق اخلارجي ومدى تطبيقها بادلؤسسة سسة؟ " الرقابة الداخلية لدورة ادلخزون داخل ادلؤ 
 االقتصادية اجلزائرية واعتماد ادلدقق اخلارجي على ادلعايري احلديثة دلهنة التدقيق اخلارجي وأثر ذلك يف تقدمي معلومات صادقة ألصحاب

 ادلشروع.

  وتطرقت الدراسة إىل أمهية نظام الرقابة الداخلية يف دعم مهنة ادلدقق اخلارجي وحتقيق نتائج جيدة. 

دور المراجع الخارجي في تقييم أدلة اإلثبات إلبداء الرأي على القوائم المالية وفقا لمعايير ىاين فرحان الزايغ،  -2
ادلراجعة يف فلسطني( رسالة ماجستري، كلية التجارة، جامعة غزة، دراسة تطبيقية على أداء مكاتب وشركات )المراجعة الدولية 
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، دتثلت اإلشكالية يف "ما مدى قيام ادلراجع اخلارجي بتقييم أدلة اإلثبات اليت حيصل عليها وما مدى كفايتها ومناسبتها إلبداء 2112
مل اليت تؤدي إىل حصول ادلراجع على أدلة اإلثبات رأيو الفين احملايد على صحة القوائم ادلالية؟" ىدفت الدراسة إىل دراسة العوا

 ادلقنعة، وادلعرفة ادلباشرة للمراجع مؤىالت من يقدم ادلعلومات، وموضوعية األدلة وبعدىا التحيز.
دراسة ميدانية مبؤسسة مطاحن احلضنة بادلسيلة( دور التدقيق الداخلي في تفعيل الرقابة الداخلية )فاطمة حباش،  -3

، دتلت اإلشكالية الرئيسية يف "كيف يساىم التدقيق 2112لية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة مسيلة، مذكرة ماسرت، ك
الداخلي يف تفعيل نظام الرقابة الداخلية مبؤسسة مطاحن احلضنة بادلسيلة؟" ىدفت الدراسة إىل زلاولة إبراز أمهية التدقيق الداخلي، 

    الداخلية ووظيفة التدقيق الداخلي.   وبيان العالقة بني نظام الرقابة 

 تلعبهما يف حتديد مكانة ادلؤسسة.تناولت ىذه الدراسة أمهية التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية والدور الكبري الذي 

 تصميم البحث: 

 قمنا بتقسيم حبثنا إىل ثالثة فصول، فصالن نظريان وفصل تطبيقي.
مفهوم أدلة اإلثبات يف ادلبحث األول،  مباحث، مو إىل ثالثةأدلة اإلثبات وقمنا بتقسيماىية تطرقنا يف الفصل األول إىل  ثحي

 لث.ارير عملية التدقيق يف ادلبحث الثاأنواع أدلة اإلثبات يف ادلبحث الثاين، إعداد تق
أيضا، يتضمن ادلبحث األول فكان لدراسة نظام الرقابة الداخلية الذي مت تقسيمو إىل ثالثة مباحث وبالنسبة للفصل الثاين 

ماىية الرقابة الداخلية، مث يف ادلبحث الثاين مكونات، مقومات، إجراءات ومسؤوليات الرقابة الداخلية، والبحث الثالث تناول طرق، 
 مراحل، معايري تفعيل الرقابة الداخلية.

ومت تقسيم ىذا الفصل إىل مبحثني، جاء  -رةبسك–أما اجلانب التطبيقي فهو عبارة عن دراسة حالة مبديرية الصيانة سونطراك 
-احلسابات دلديرية الصيانةتقرير زلافظ ل حالةيف ادلبحث األول تقدمي عام حول مؤسسة سونطراك، وادلبحث الثاين تناول دراسة 

 .-ةبسكر 
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 أدلة اإلثبات
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 تمهيد

أن يدعم رأيه الفين ا لة حماسبية وغريها مما يستطيع هبإن اإلثبات يف التدقيق يعين كل ما ميكن أن حيصل عليه املدقق من أد
املالية، ويعترب دليل اإلثبات بينة قاطعة أما القرينة فتستعمل لالستعاضة هبا عن الدليل حيث يلجأ احملايد حول صحة وعدالة القوائم 

 املدقق إىل مجع أكرب عدد ممكن من القرائن يف احلاالت املستعصية ليستعيض هبا عن دليل اإلثبات القاطع.

وتقنعه بسالمة وعدالة رأيه الذي سيفصح عنه يف وهذا يتطلب من مدقق احلسابات حصوله على أدلة وقرائن إثبات تؤكد له  
 تقريره الذي سريفعه، كما أن هذه األدلة والقرائن تعد مبثابة دليل إثبات عند معارضته يف رأيه.
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 المبحث األول: ماهية أدلة اإلثبات

ت والقوائم املالية، ومد  داللتاا عن إن من أهم واجبات املدقق أن يتأكد من صحة البيانات الواردة يف الدفاتر والسجال
 حقيقة نتائج األعمال واملركز املايل.

ومن أجل ذلك جيب على املدقق أن جيمع األدلة والرباهني اليت متكنه من حتقيق هذا اهلدف وجتعله يطمئن من تقاريره اليت 
 رأي مدقق احلسابات احملايد. يصدرها، وبالتايل مانة التدقيق هي مانة البحث عن األدلة والقرائن اليت تعزز

 وأهميتها المطلب األول: تعريف أدلة اإلثبات

 : تعريف أدلة اإلثبات1الفرع 

 هناك عدة تعاريف حول أدلة اإلثبات أمهاا مايلي:

عرفت على أهنا كل ما حيصل عليه  املدقق من أجل أن يكون على بينة قاطعة تستخدم يف التأكيد املطلق لتأكيد العملية 
 (030، صفحة 2102)كايد،  املالية. إذن كل دليل قاطع يثبت صحة البيانات الواردة يف السجالت يسمى دليل إثبات.

عرف أدلة اإلثبات يف التدقيق بأهنا كل ما ميكن أن يؤثر على حكم وتقدير املدقق فيما يتعلق مبطابقة ما عرض من معلومات 
 (33، صفحة 2101-2100)عمريوش،  مالية للحقيقة اإلقتصادية.

عرفت املعايري الدولية ملمارسة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد أخالقيات املانة أدلة اإلثبات بأهنا املعلومات اليت حيصل علياا 
رأيه املاين، وتشمل أدلة اإلثبات مصادر املستندات، والسجالت احملاسبية املتضمنة املدقق للتوصل إىل استنتاجات يبين على أساساا 

 (110)كاطع هاشم، صفحة  للبيانات املالية واملعلومات املؤيدة من املصادر األخر 

أدلة اإلثبات على أهنا كل ما جيب أن حيصل عليه مدقق احلسابات من أدلة كافية ومالئمة لكي يستطيع  أن وتر  الباحثتان
 أن خيرج باستنتاجات معقولة، لتكون األساس الذي يبين علياا رأيه.

 : أهمية أدلة اإلثبات2الفرع

تكمن أمهية أدلة اإلثبات يف املراجعة يف أهنا هي األساس الذي يبين عليه املراجع عملية املراجعة، وبالتايل دقة وصحة هذه 
 :مايلي األدلة يعود باملنفعة على املنشأة حمل املراجعة من خالل 

 ة يف القوائم املالية من شأنه زيادة وجود أدلة إثبات صحيحة ودقيقة تدعم البيانات احملاسبية واملعلومات املالية املوجود
 االعتماد على هذه البيانات واملعلومات من قبل املستخدمني الداخلني واخلارجيني للمنشأة وبالتايل زيادة الثقة يف هذه املنشأة.
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  ما يساعد تقرير إىل احلقيقة ، كتقرير املراجع ، وهو احملصلة الناائية من مجع أدلة اإلثبات اليت تساعد املراجع يف الوصول
 املراجع املستفيدين منه يف اختاذ قرارات صحيحة واملبنية على أساس سليم.

  ،اإلثباتملراجع من حقائق يعكس حقيقة أدلة وما ميكن مالحظته هنا أن العملية مرتبطة ببعضاا البعض، فالذي يتوصل إليه ا
أو املستفيدين وغريهم اختاذ قرارات سليمة تساعد يف بناء اقتصاد قوي وبالتايل على ضوء رأي املراجع الفين احملايد ميكن للمستثمرين 

 (02-00، الصفحات 2121-2102)جنينة و بكوش،  ميكن االعتماد عليه، وهنا تربز أمهية أدلة اإلثبات.

 المطلب الثاني: خصائص أدلة اإلثبات

 األدلة الواقعية مقابل األدلة اإلستنتاجية  .1
تتكون أدلة املراجعة من تلك احلقائق واالستدالالت املؤثرة على عقل املراجع فيما يتعلق بالعرض املايل واألدلة الواقعية مباشرة 

املباشرة، فبمالحظة ما يبدو أنه  وتعترب عموما أقو  من األدلة اإلستنتاجية. أما األدلة اإلستنتاجية فاي ال هتب نفساا لالستنتاجات 
كميات زائدة من أصناف خمزون معينة قد يؤدي باملراجع للشك بأن املخزن متقادم، وهذه أدلة إستنتاجية أي أهنا ليست أدلة قاطعة 

 (31، صفحة 2112)فرحان الزايغ،  أو مباشرة.
 والمعلومات المؤيدةالبيانات المحاسبية األساسية  .2

األدلة املؤيدة للقوائم املالية بأهنا تتكون من " البيانات احملاسبية  AICPAمن املعايري املانية ملعاد  322يصف القسم 
ل األساسية وكل املعلومات املؤيدة املتاحة للمراجع " وتشمل البيانات احملاسبية األساسية ودفاتر األستاذ وأوراق العمل املؤيدة، وتشم

املعلومات املؤيدة وثائق ومستندات مثل الشيكات امللغاة وقوائم البنك وفواتري املبيعات وفواتري البائعني و أذونات الصرف وأوامر 
 (32، صفحة 2112)فرحان الزايغ،  الشراء.

 كفاية ومالئمة األدلة .3
علياا مدقق احلسابات بالقدر الكايف والضروري ، أما املالئمة فاي معرفة نوعية أدلة الكفاية هي أن تكون األدلة اليت حيصل 

 اإلثبات، حيث ينظر إىل مالئمة الدليل من حيث عالقته هبدف التدقيق لتكوين الرأي الفين حول صدق القوائم املالية وإعداد التقرير.
لى األدلة اليت حيصل علياا املراجع اختبارات الرقابة وإجراءات الكفاية واملالئمة مرتبطان ويكمل كل مناما اآلخر، وتسري ع

التحقق والكفاية مقياس لكمية أدلة اإلثبات اليت مت احلصول علياا، أما املالئمة فاي مقياس جلودة الدليل ومد  ارتباطه مبوضوع 
 املراجعة ودرجة االعتماد عليه.

 اية و مالئمة أدلة اإلثبات كالتايل:ويتأثر احلكم الشخصي للمراجع فيما يتعلق مبد  وكف
 .طبيعة األنظمة احملاسبية وأنظمة الرقابة الداخلية وتقييم أخطار الرقابة 
 .األمهية النسبية للعنصر حمل الفحص 
 .اخلربة املكتسبة من عمليات املراجعة السابقة 
 .نتائج إجراءات املراجعة مبا يف ذلك الغش واخلطأ املكتشف 
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 (311، صفحة 2111)السيد الناغي،  تاحة ودرجة االعتماد علياا.مصدر املعلومات امل 
 مناسبة األدلة .4

 أما األدلة املناسبة فاي األدلة اليت تكون سليمة وذات صلة. والسالمة دالة لثالث صفات هي :
 استقالل ومالئمة المصدر 

املأخوذة من مصادر خارجية مثل ) تأكيد أرصدة حسابات العمالء ( تتمتع بسالمة أكرب هو الذي أخذ منه الدليل فاألدلة 
بعنوان " أدلة  111من تلك املأخوذة من مصادر داخلية ) مثل املستندات املعدة بواسطة العميل (. وينص معيار املراجعة الدويل رقم 

مبصدرها وطبيعتاا، ويشري ذلك املعيار إىل أن أدلة اإلثبات الناجتة من  إثبات املراجعة " على أن مصداقية أدلة إثبات املراجعة تتأثر
مصادر خارجية تكون أكثر مصداقية من أدلة اإلثبات املعدة داخليا، كما أن أدلة اإلثبات املكتوبة أكثر مصداقية من أدلة اإلثبات 

 الشفاية.
 الظروف التي تم فيها الحصول على األدلة 

 املعدة يف ظروف رقابة داخلية مرضية تتمتع بسالمة أكرب من تلك املعدة يف ظروف رقابة داخلية ضعيفة.فاتورة املبيعات 

 الطريقة التي تم بها الحصول على األدلة 
األدلة اليت يتم احلصول علياا بواسطة املراجع مباشرة ) مثل مالحظة املخزون للتأكد من وجوده ( أكثر اعتمادية من تلك اليت 

 احلصول علياا بشكل غري مباشر ) مثل توجيه أسئلة ملوظفي العميل (.يتم 

أما وثائق الصلة فتعين أن األدلة جيب أن تكون وثيقة الصلة بأهداف حمددة للمراجعة. ومالحظة جرد املخزون املادي مثال 
 (33،33، صفحة 2112)فرحان الزايغ،  توفر أدلة خبصوص وجود املخزون ولكناا غري وثيقة الصلة بتقرير امللكية.

 صالحية األدلة .5
يقصد بصالحية األدلة هي مد  جدارة األدلة وقدرهتا على جعل املراجع قادرا على أن يقرر ما إذا كان بإمكانه االعتماد 

 رئيسية هي :علياا أم ال. ولكي تكون أدلة اإلثبات صاحلة جيب أن يتوفر فياا صفات 
 الفعالية 

أي أن يتمتع الدليل بكل املواصفات اليت حتافظ على جودته، أي تلك النوعية اجليدة من األدلة اليت ميكن االعتماد علياا يف 
 إبداء رأي منطقي مثل مالحظة ومشاهدة املراجع للمحزون، واملعدات واآلالت

 الموضوعية 
، صفحة 2112)فرحان الزايغ،  بعيدا عن أي حتيز شخصي من قبل املراجع.أي أن يتم احلصول على الدليل بصورة حيادية 

32) 
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 جودة أدلة اإلثباتيف (: العوامل املؤثرة 0شكل رقم )
 
 
 
 
   
 
 

    

 

  

 

 

اإلثبات إلبداء الرأي على القوائم املالية وفقا هاين فرحان الزايغ، دور املراجع اخلارجي يف تقييم أدلة المصدر: 
 .33ملعايري املراجعة الدولية، ص

 

 

 

 

 

 

 كافية
Sufficient 

 لمكون النسبية ميةھاأل 
 المالية القائمة

 جودة الرقابة الداخلية

Competent مالئمة 

 :الصلة وثائق
 المراجعة دافھبأ

 

 :السالمة
 الداخلية الرقابة جودة   -
 .الخارجية األدلة مقابل الداخلية األدلة   -
 .غيرالمباشرة األدلة مقابل المباشرة األدلة   -
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 اإلثبات وحجية أدلةالمطلب الثالث: غرض 

 أوال: الغرض من الحصول على أدلة اإلثبات

إن الغرض الرئيسي لعملية املراجعة اليت يقوم هبا املراجع اخلارجي هو إبداء الرأي الفين يف سالمة وعدالة القوائم املالية الناجتة 
اف من النظام احملاسيب . غري أنه لن يكون املراجع يف مركز ميكنه مت تكوين رأيه املاين احملايد يف هذه القوائم إال بعد أن يقوم بعمل ك

لك ه من احلصول على األدلة والرباهني الكافية واملقنعة، واليت تساعده على إبداء هذا الرأي الفين احملايد يف عدالة القوائم املالية وذميكن
عن طريق الفحص واملعاينة واملالحظة الشخصية واالستفسارات واملصادقات. ومن هنا يتضح لنا أن عملية املراجعة اليت يقوم هبا 

رجي تتعلق باحلصول على أدلة اإلثبات، مث بعد ذلك فحص هذه األدلة، ويرجع للمراجع احلكم على مد  صالحية أي املراجع اخلا
يغ، )فرحان الزادليل من أدلة اإلثبات. وخيتلف تأثري أدلة اإلثبات على الذي يبديه املراجع فيما خيتص بالقوائم املالية حمل املراجعة . 

 (32، صفحة 2112

 ثانيا: حجية أدلة اإلثبات

يعتمد تقدير مد  حجية و أمهية األدلة ودرجة االعتماد علياا واملفاضلة بيناا على التقدير واالجتااد الشخصي للمدقق  
دير حجية أدلة اإلثبات، اخلارجي بناءا على خربته وكفاءته يف املانة، ولكن هناك بعض العوامل اليت تساعد املدقق اخلارجي على تق
 وجاءت أساليب خمتلفة للحصول على أدلة اإلثبات من أجل الوصول إىل قناعة بكفاية ومالئمة األدلة مناا:

 أدلة اإلثبات املتحصل علياا من املصادر اخلارجية تكون أكثر مصداقية وموثوقية من املصادر الداخلية. .1
نظام حماسيب ونظام رقابة داخلية جيدين فإهنا تكون أكثر موثوقية وميكن االعتماد إذا كانت األدلة من املصادر الداخلية يف ظل  .2

 علياا.
أدلة اإلثبات اليت حيصل علياا املدقق اخلارجي مباشرة بنفسه أو بواسطة مساعديه تكون أقو  حجة واعتمادا من األدلة اليت  .3

 يتحصل علياا من اإلدارة.
وتأكيدات مكتوبة، تكون أكثر حجية وقوة يف اإلثبات من األدلة اليت تأخذ اإلقرارات األدلة اليت تأخذ شكل مستندات ووثائق  .4

 الشفاية.
 كلما كان ارتباط الدليل بالعنصر حمل الفحص مباشرا و وثيقا كلما كان أقو  وميكن االعتماد عليه. .5
هذه األدلة وصحتاا وعدم وجود رأي كلما كان املدقق اخلارجي مستقال وحمايدا عند مجع األدلة فإنه يؤدي إىل دعم حجية  .6

 مسبق.
األدلة اإلجيابية أقو  يف حجتاا من األدلة الذاتية اليت تعتمد على االجتااد والتفسري الشخصي ومن أمثلة األدلة اإلجيابية هي  .7

 (113،112فحة )كاطع هاشم، ص اجلرد الفعلي واملستندات القانونية واملصادقات.
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 المطلب الرابع: العوامل التي تؤثر على كمية أدلة اإلثبات 
 :ةجيب على املدقق جتميع حجم أدلة اإلثبات من أجل تعزيز قراره و إبداء رأيه املاين باالعتماد على العوامل التالي  
 درجة قوة نظام الرقابة الداخلية .1

الداخلية عكسية، أي كلما كان نظام الرقابة كلما توجب احلصول على أدلة أقل، لذا يتوجب على العالقة بني األدلة ونظام الرقابة 
 مدقق احلسابات أن يقوم يف البداية بفحص نظام الرقابة الداخلية.

 األهمية النسبية للعنصر .2
نصر كلما توجب على املدقق أن حيتفظ تتوقف كمية أدلة اإلثبات على أمهية العنصر املراد تدقيقه، وكلما زادت األمهية النسبية للع

وجيمع أدلة أكثر والعكس متاما، وال تتوقف أمهية العنصر على زيادة مبلغ أو قيمة، بل على مد  تأثري هذا العنصر على العناصر 
 األخر ، وفيما يلي بعض املؤشرات اليت تدل على األمهية النسبية للعنصر وهي:

 قيمة العنصر 
كلما زادت أمهيته النسبية إال أن هذا املؤشر قد ال يعتمد وال يكون مؤشرا سليما يف كل األحوال، ألن   كلما زادت قيمة العنصر

 املبلغ القليل يف الشركة الصغرية يعترب ذو أمهية نسبية عالية .
 مدى تأثير هذا الرقم على نتائج قوائم األعمال 

زيادة تأثريه على هذه القوائم، وهنا تنبع األمهية النسبية هلذا البند. مثال  يعترب تأثري الرقم على قوائم نتائج األعمال مؤثرا يف حالة
 على ذلك البضاعة كلما كان التأثري أكرب كلما كانت األمهية النسبية أكثر.

 عدد مستخدمي القوائم المالية 

 تؤيد صحة هذا البند. كلما زادت األمهية النسبية جلاة معينة لبند من البنود كلما توجب زيادة كمية األدلة اليت

 درجة المخاطرة .3
كلما زادت ساولة التالعب والتزوير يف البند، كلما زاد على املدقق زيادة مجع أدلة اإلثبات، مثال على ذلك الصندوق ساولة 

 التالعب به يؤدي إىل التحقق التام من األدلة اليت تعزز أي عملية صرف أو قبض.
 الغرض من الفحص .4

ثبات على حجم الغاية اليت يرجى فياا التدقيق، فكمية األدلة الالزمة لفحص ومراجعة الرصيد تكون قليلة يتوقف حجم أدلة اإل
 (033،032، صفحة 2102)كايد،  مقارنة مع األدلة اليت تتطلب إثبات ميزان املراجعة وحدة واحدة.
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 أدلة اإلثباتالمبحث الثاني: أنواع 

لدراسة أدلة اإلثبات اليت حيصل علياا املراجع لدعم رأيه يف القوائم املالية، جيب عليه حتديد ووصف األنواع 
 األكثر استخداما يف املراجعة، وميكنه أن خيتار نوع من األنواع اليت سنقوم بدراستاا.

 المطلب األول: الفحص الفعلي، العينات اإلحصائية و المصادقات

 : الفحص الفعلي1الفرع

ويقصد بالفحص الفعلي املعاينة املادية لألصول امللموسة. فعن طريق اجلرد واملعاينة يتم التأكد من وجود األصل بصورة 
ملموسة، ويتم ذلك بإجراء العد أو القياس أو الوزن لألصل حمل االختبار. وخالفا لالعتقاد السائد بني كثري من املمارسني بأن اجلرد 

فعلي ال ينطبق إال على األصول املتداولة ذات الوجود امللموس مثل: النقدية باخلزينة، املخزون، أوراق القبض، االستثمارات. وهنا ال
طبق على كافة األصول امللموسة سواء كانت ثابتة أو متداولة. وجيب عند إجراء املراجعة د على أن إجراءات اجلرد جيب أن تنود التأكي

لفحص الفعلي ألصول متداولة، مثل األوراق املالية القابلة للتداول باألسواق والنقدية، وبني فحص املستندات مثل التمييز بني ا
الشيكات امللغاة ومستندات البيع.فإذا مل يكن للشيء حمل الفحص، مثل فاتورة البيع، قيمة يف حد ذاته يطلق على الدليل اسم التوثيق 

قبل التوقيع مستندا، وبعد التوقيع أصال، وعند إلغائه مستندا مرة أخر . ويتمثل التصرف النموذجي وعلى سبيل املثال، يكون الشيك 
 يف فحص الشيكات فقط عندما تكون يف صورة أصول. 

 .الفحص1

ية وذلك ويقصد بالفحص عملية املعاينة اليت يقوم هبا املراجع القانوين فيما يتعلق باملستندات والسجالت احملاسبية وغري احملاسب
 أثناء عملية احلصول على مزيد من األدلة والرباهني، وميكن تقسيم عملية الفحص اليت يقوم هبا املراجع اخلارجي إىل :

 الفحص المستندي 1.1

يقصد بالفحص املستندي اختبار السجالت واملستندات واألصول امللموسة ويوفر اختبار السجالت واملستندات أدلة ختتلف  
االعتماد علياا حبسب طبيعتاا ومصدر احلصول علياا ومد  فعالية نظام الرقابة الداخلية الذي يتم تنفيذه يف إعدادها يف درجة 

 وتشغيلاا، وتبوب األنواع الرئيسية املستندية وفقا لدرجة الثقة فياا كما يلي:
 . أدلة اإلثبات املستندية اليت ينشئاا طرف ثالث وحيتفظ هبا لديه تكون أقو 
 اإلثبات املستندية اليت ينشئاا طرف ثالث ويتم معاجلتاا واالحتفا  هبا لد  منشأة العميل تكون أقل قوة.أدىل  
 .أدلة إثبات مستندية اليت تنشأها منشأة العميل وحتتفظ هبا، تكون أضعف أنواع األدلة 
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ملراجعة، فاملستندات تعترب من أكثر األدلة من وتعترب املراجعة املستندية من أكثر األدلة والرباهني أمهية من وجاة نظر خدمات ا
حيث الكمية اليت يتعامل معاا املراجع ألهنا تغطي جزءا كبريا من عملية املراجعة، كما أن املراجع يعتمد يف مراجعته على املستندات 

ومستندات املصاريف النثرية، العقود،  أكثر من اعتماده على أي دليل آخر، ومن أمثلة املستندات اليت تقدم له : فواتري الشراء، البيع،
 حماضر اجتماعات جملس اإلدارة، وثائق التأمني..اخل.

 الفحص الحسابي 1.2

ويقصد به الفحص واملراجعة الرقمية للقيم والكميات والتأكد من العمليات احلسابية ومن سالمة نقل األرقام من صفحة إىل 
 أو من السجالت إىل الكشوفات األخر  كموازين املراجعة والتقارير املالية.أخر  أو من دفرت تسجيل إىل دفرت تسجيل آخر 

 واملراجعة احلسابية مطلوبة يف كثري من نواحي عملية املراجعة، وميكن أن نبوب هذه النواحي كاآليت:
 .مراجعة نقل األرصدة االفتتاحية يف السجالت ومطابقتاا ألرقام امليزانية املعتمدة للعام السابق 
  اجعة جماميع وضرب مستندات القيد األوىل، أي مراجعة صحة العمليات احلسابية يف نفس املستندات خاصة الفواتري وكشوفات مر

 الرواتب.
 .يف املنشآت اليت تعمل بأكثر من عملة جيب التأكد من إدخال املستند على احلاسوب بعملة املستند املعزز للعملية 

  الفحص المحاسبي1.3

املراجعة لإلجراءات احملاسبية املتبعة يف الشركة حمل املراجعة، وذلك للتأكد من صحة املعاجلة احملاسبية للعمليات ويقصد به 
 املختلفة. ومن أهم إجراءات الفحص احملاسيب مايلي:

 .اختبار طرق تقييم األصول الثابتة والتأكد من عدم وجود أي رهونات علياا 
 سليمة لألرباح واخلسائر الناجتة من بيع األصول الثابتة.التأكد من املعاجلة احملاسبية ال 
 .التأكد من مراعاة احلد الفاصل بني السنوات املالية فيما يتعلق بالعمليات النقدية اليت حدثت يف هناية السنة املالية 
 ديون للتحصيل، والتحقق من التأكد من املعاجلة احملاسبية السليمة للمدينني وما يتعلق هبا من عمليات خمتلفة مثل قابلية ال

 وجودها فعال.
  التأكد من سالمة التسجيل احملاسيب للعمليات املختلفة املتعلقة باالستثمارات وكذلك صحة التقييم وذلك مبا يتفق مع املبادئ

 احملاسبية املتعارف علياا.
 .التأكد من صحة احتساب وسالمة تسجيل اإليرادات الناجتة عن االستثمارات 
  من التتبويب السليم ملكونات األصول وااللتزامات وحقوق أصحاب املشروع يف قائمة املركز املايل.التأكد 
  التأكد من العمليات الالزمة الستخراج البيانات احملاسبية اليت جتاز ألغراض إعداد احلسابات اخلتامية، مثل : احتساب

 صص بدل اإلجازة، وترك اخلدمة.االستاالك لألصول املختلفة، وخمصص الديون املشكوك فياا، وخم
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  التأكد من رصيد اإليرادات، واختبار مد  الثبات يف تصنيف وتبويب القيود والتسجيل احملاسيب للعمليات املختلفة لإليرادات
 وخاصة مد  فصل اإليرادات من النشاط العادي عن اإليرادات من النشاط غري العادي.

 للتفرقة بني املصروفات اخلاصة بالنشاط العادي وتلك اخلاصة بالنشاط غري العادي. التأكد من أن هناك سياسة واضحة وثابتة 
 (32،30،23،23،22،21، صفحة 2112)فرحان الزايغ، 

 : العينات اإلحصائية2الفرع

مجيع أعمال املراجعة تتم على أساس االختبار جزء من اجملتمع أو استخدام أسلوب العينة اإلحصائية، من الناحية الواقعية فإن 
وذلك بسبب ظاور الشركات املسامهة الضخمة وكثرة عملياهتا والرتكيز على قوة نظام الرقابة الداخلية، وتوفري الوقت وختفيض التكلفة، 

لمراجع التوصل إىل خالصات فقط من خالل قيامه بفحص جزء من عمليات وأحداث لذا فإن املراجعة على أساس االختبار تتيح ل
مهية املنشأة حمل املراجعة، فاذه املراجعة املفصلة ال ميكن تربيرها من ناحية فعالية التكلفة، وهلذا السبب بدأ املراجعون يف االعرتاف بأ

وهرية والغش، ويف ذات الوقت انتقلت تقارير املراجعة من مرحلة سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية ملنع واكتشاف األخطاء اجل
ضمان دقة احلسابات، إىل مرحلة تقدمي تأكيد معقول بعدالة عرض القوائم املالية. وإجراء املراجعة على أساس االختبار، واختيار تلك 

املتعارف علياا إما بالعينات اإلحصائية أو العمليات اليت جيري فحصاا يتطلب مناجية العينات، وحاليا تسمح معايري املراجعة 
 العينات غري اإلحصائية.

وتستخدم طرق العينات بواسطة املراجعني يف أداء كل من االختبارات األساسية واختبارات الرقابة، وبالنسبة الختبارات الرقابة 
الرقابة الداخلية، ويف اختبارات التحقق األساسية تستخدم العينات لتقدير معدالت اخلطأ، ومن مث تساعد يف تقييم فعالية إجراءات 

 تستخدم العينات لتقدير مبالغ أرصدة احلسابات والعمليات.

وأسلوب العينة اإلحصائية مستمد من نظرية االحتماالت يف الرياضيات ومؤداها أننا إذا اخرتنا عينة من جمموعة من العمليات 
نتائج جيدة عن العمليات املالية اليت سحبت مناا هذه العينة، ولكن جيب على املراجع  املالية بطريقة عشوائية فإننا سوف حنصل على

مراعاة عدم التحيز عند سحب العينة، حبيث تعطى كل مفردة من العمليات املالية نفس الفرصة واحلط ألن تكون من ضمن مفردات 
 العينة.

( %21اح العينة، كأن حيدد مقدما درجة الثقة كنسبة مئوية هي )كما أن على املراجع مراعاة حتديد درجة الثقة املطلوبة لنج
( كحد أعلى للوقوع يف اخلطأ مث يقوم املراجع بتحديد حجم العينة املناسب، ويبدأ يف عملية الفحص، %1مثال وأن يرتك يف حدود )

مث بعد ذلك يعمم نتيجة العينة إىل  ( فأكثر فإنه يقرر جناح العينة،%21فإذا وجد أن نتيجة العينة بعد فحصاا قد وصلت إىل )
 اجملتمع ) العمليات املالية (الذي سحبت منه.

كما جيب على مراجع احلسابات مراقبة املخاطر املرتبطة باستخدام العينة اإلحصائية واليت مناا املخاطر الناشئة عن األخطاء 
املراجع يف اكتشاف هذه األخطاء. وجيب على املراجع مراعاة أنه  اجلوهرية عند إعداد القوائم املالية، وكذلك عدم كفاية ومناسبة عينة
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عند تطبيق املعاينة اإلحصائية ألغراض االستنتاج اإلحصائي تظار بعض املشاكل ذات الطبيعة اخلاصة واليت حتتاج منه إىل اختاذ 
حجم كل من اجملتمع حمل الدراسة وحجم العينة قرارات بشأهنا مثل اختيار خطة املعاينة اليت تتالءم مع اهلدف من االختبار، وحتديد 

 املناسب، مث بعد ذلك اختيار مفردات العينة وإجراء التقييم الالحق لنتائج العينة.

وعند تقييم مد  إمكانية االعتماد على األدلة والقرائن املستمدة من اختبارات التحقق التفصيلية املنفذة على أساس عينة من 
وضوع االختبار أو من اختبارات االلتزام املنفذة على أساس عينة من العمليات اليت ختضع إلجراء رقايب معني األرصدة أو العمليات م

جيب أن يأخذ املراجع عدة عوامل يف االعتبار بغض النظر عما إذا كانت العينة املختارة عينة إحصائية أو غري إحصائية ومن هذه 
رها، وطبيعة وتكرار حدوث اخلطأ واالستثناءات املوجودة، ومد  االعتماد على األدلة اليت العوامل حجم وتصميم العينة، وطريقة اختيا
 (31،33،33، صفحة 2112)فرحان الزايغ،  يتم احلصول علياا ملفردات القيود يف العينة.

 : المصادقات3الفرع

 تعريف المصادقات: .1

املصادقات إيصال أو رد كتايب ) استفسارات رمسية مكتوبة ( أو شفوي ) استفسارات شفاية  عادية موجاة إىل متثل 
أشخاص داخل املنشأة ( قد توفر اإلجابة علياا معلومات للمراجع مل يكن ميلكاا سابقا، أو توفر لديه أدلة إثبات من طرف ثالث 

 املراجع .حمايد للتحقق من دقة املعلومات اليت يطلباا 

وميكن كذلك تعريف املصادقة اخلارجية بأهنا عبارة عن عملية احلصول على تقييم أدلة إثبات املراجعة من خالل االتصال 
املباشر من طرف ثالث استجابة إىل طلب للحصول على معلومات خبصوص بند معني يؤثر على التأكيدات اليت قامت اإلدارة بعملاا 

را ألنه يتم احلصول على املصادقات من مصدر مستقل عن املراجع، ينظر إلياا على أهنا دليل قوي ويتم يف القوائم املالية. ونظ
استخدامه كثريا بواسطة املراجعني. وبرغم ذلك تكون املصادقات دليال مكلفا نسبيا عند التوصل إليه وقد ال يكون مالئما أن يطلب 

يتم استخدام املصادقات يف كل احلاالت اليت يصلح تطبيقاا فياا. ونظرا للثقة من بعض األفراد الرد على املصادقات. ولذلك ال 
الشديدة واعتماد املراجع على املصادقات، يقوم املراجعون عادة باحلصول على استجابة كتابية وليس استجابة شفوية كلما كان ذلك 

جعة مبا ميكنام من تقدمي دعم أفضل عند الضرورة إلثبات ممكنا. وتكون املصادقات املكتوبة أيسر للفحص من قبل مشريف فريق املرا
 (32،30، صفحة 2112)فرحان الزايغ،  احلصول على املصادقات

 أنواع المصادقات .2

عند تنفيذ إجراء املصادقة، جيب على املراجع أن يقرر: نوع املصادقة الذي سيتم استخدامه، توقيت اإلجراءات، حجم العينة، 
والعناصر الفردية اليت سيتم اختيارها، وللمصادقات صور ختتلف يف شكلاا وصيغتاا باختالف نوعية املعلومات املطلوبة، وقد حدد 

 ثالثة أنواع من املصادقات ميكن للمراجع استخداماا وهي :  (SAS 67)جملس معايري املراجعة 
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 المصادقة اإليجابية 2.1

وهي عبارة عن وسيلة اتصال يتم توجيااا إىل املدين ويتم فياا الطلب منه بالتأكيد بشكل مباشر ما إذا كان الرصيد املوجود 
وجيب إعالم املراجع عن ذلك ) أي جيب أن يكون الرد يف حالة املوافقة   يف طلب املصادقة يعد رصيدا صحيحا أو رصيد غري صحيح

أو عدم املوافقة (، وترسل هذه املصادقات للمدينني ذوي األرصدة الكبرية أو يف حالة عدم ثقة املراجع بنظام الرقابة الداخلية اخلاصة 
املوجبة يكون املراجع متوقعا لرد املدينني الذين أرسل حبسابات حتت التحصيل بغض النظر عن حجم األرصدة، ويف حالة املصادقات 

هلم مبصادقات من هذا النوع، ويف حالة عدم تسلم املرجع نسبة كبرية من املصادقات املوجبة فعليه أن يرسل مبصادقات ثانية وقد 
 (33،32، صفحة 2112)فرحان الزايغ،  يتبعاا بإرسال ثالث حىت يتمكن من احلصول على أكرب عدد ممكن من الردود.

 مصادقات سالبة 2.2

وهي اليت ترسل للمدينني ويطلب منام إعالم املراجع يف حالة عدم صحة الرصيد فقط، أي أن املدين مطالب بالرد ي حالة 
عدم موافقته على الرصيد املبني باملصادقة، وهذا النوع املفضل يف حالة وجود عدد كبري من املدينني ذوي األرصدة الصغرية كما أهنا 

جع ألنظمة الرقابة الداخلية اخلاصة حبسابات حتت التحصيل. ويعاب على املصادقات السالبة أن املراجع ترسل يف حالة اطمئنان املرا
ال يستطيع معرفة سبب عدم الرد بالتحديد، فعدم الرد قد ال يكون بالضرورة موافقة العميل على ما جاء باملصادقة، بل قد يكون سببه 

أو عدم تسلم املدين للمصادقة أو ضياع الرد بالربيد. ويعوض العيب اخلاص بعدم إمكانية عدم اكرتاث املدين بالرد، رغم عدم موافقته 
 االعتماد على املصادقة السالبة، أن هذا النوع يكون أقل تكلفة عند اإلرسال باملقارنة مع املصادقات اإلجيابية، وبالتايل ميكن أن يتم

 (33،33، صفحة 2112)فرحان الزايغ، مجالية. توزيع املصادقات السلبية بعدد أكرب بنفس التكلفة اإل

 مصادقات عمياء 2.3

وهي تلك املصادقات اليت  ترسل عادة للدائنني، واملصارف وخمازن االستيداع العامة ووكالء البيع، وهي ختتلف عن املصادقات 
املوجبة واملصادقات السالبة، حيث إن املصادقات العمياء ال يذكر فياا الرصيد املراد التصديق عليه، وإمنا يطلب املراجع يف املصادقة 

ادة( بأية معلومات أو بيانات خاصة باملنشأة املدينة هلم، أو يطلب كشف حساب املنشأة لديام. ومصادقات إقرارا كتابيا )شا
 (31،33، صفحة 2112)فرحان الزايغ، الدائنني مل تصل بعد إىل مرتبة اإللزام للمراجع كما هو احلال بالنسبة ملصادقة املدينني. 
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 المطلب الثاني: التوثيق، المالحظة، المقابالت واالستفسار من العميل

 : التوثيقاألولالفرع 

يتمثل التوثيق يف قيام املراجع بفحص مستندات ودفاتر العمل اليت تدعم املعلومات املدرجة بالقوائم املالية، ويشمل التوثيق 
العميل لتقدمي املعلومات اليت تشري إىل أن أداء العمل قد مت يف صورة الذي يقوم بفحصه املراجع كافة السجالت اليت يستخدماا 

منظمة. ونظرا ألن كل عملية مالية لد  العميل يتم تدعيماا مبستند واحد على األقل، سيكون هناك عدد ضخم من هذا النوع من 
قة سجالت العميل عن العمليات املالية األدلة، وتعد هذه املستندات أدلة مفيدة ميكن للمراجع أن يستخدماا يف التحقق من د

للمبيعات، ويتم استخدام التوثيق كنوع من األدلة على نطاق واسع يف كل عملية مراجعة، حيث إنه متاح بساولة للمراجع بتكلفة 
 منخفضة. ويف بعض األحيان يكون هو الدليل املناسب الوحيد املتاح.

 ويوجد نوعان من املستندات وهي:

 ة مستندات داخلي .1
ويتمثل املستند الداخلي يف املستند الذي يتم إعداده واستخدامه لد  منظمة العميل مث حتتفظ به، دون أن خيرج إىل أطراف 

 خارجية مثل فواتري البيع.
 مستندات خارجية .2

ميكن له يتمثل يف املستند الذي يتعلق بتعامل طرف خارجي عن منظمة العميل يف عمليات مالية ويكون يف حوزة العميل أو 
 أن يتوصل إليه. ويف بعض احلاالت ال تنشأ املستندات اخلارجية خارج منظمة العميل و تنتاي هبا.

ويتمثل احملدد الرئيسي يف رغبة املراجع لقبول املستند كدليل يعتمد عليه يف ما إذا كان هذا املستند داخليا أم خارجيا، وإذا كان 
كان املستند قد نشأ ومت تشغيله يف ظل رقابة داخلية جيدة. حيث إن املستندات الداخلية   املستند داخليا، جيب التعرف على ما إذا

 اليت تنشأ ويتم تشغيلاا يف ظل رقابة داخلية ضعيفة ال تشكل أدلة ميكن االعتماد علياا.
، سيوجد بعض املؤشرات ونظرا ألن املستندات الداخلية يتم تداوهلا بني العميل وأطراف خارجية عند إجراء العمليات املالية

اليت تعرب عن اتفاق كال الطرفني بشأن املعلومات والشروط املوجودة يف املستند، ولذلك ينظر إىل املستندات اخلارجية على أهنا أدلة 
تعد بعناية ميكن االعتماد علياا بأكثر من املستندات الداخلية. وبعض املستندات اخلارجية ميكن أن يعتمد علياا بدرجة كبرية لكوهنا 

 (22،21،23، صفحة 2112)فرحان الزايغ، فائقة، ويتم فحصاا على حنو متكرر من احملامني أو خرباء حمايدون. 
 : المالحظةالثانيالفرع 

املشاهدة والسمع واللمس والشم لتقييم يتم استخدام املالحظة لتقييم أنشطة معينة، وتوجد طوال املراجعة فرص ملمارسة 
األمور على مد  واسع. وعلى سبيل املثال ميكن للمراجع أن يقوم بزيارة مصنع ليكون انطباعا معينا بوجه عام عن التجايزات اخلاصة 

ن يتابع تنفيذ بعض للعميل، وميكن للمراجع مالحظة الصدأ على آلة معينة لتقييم ما إذا كان جيب تكايناا، وأيضا ميكن للمراجع أ
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املاام مبفردها. فمن الضروري أن يتبع االنطباع األويل للحصول على أنواع أخر  من األدلة تدعمه ومع ذلك تعد املالحظة أمرا مفيدا 
 (22، صفحة 2112)فرحان الزايغ،  يف معظم أجزاء املراجعة.

 واالستفسار من العميل: المقابالت الثالثالفرع 

يصادف املراجع اخلارجي أثناء فحصه للدفاتر والسجالت وما حتتويه من بيانات ومعلومات بعض املسائل أو النقاط اليت 
 حتتاج إىل إيضاح أو تفسري.

واملسئولني  وقد ال جيد املراجع أية وسيلة الستيضاح هذه املسائل إال عن طريق االستفسار عناا أثناء مناقشته مع املوظفني
باملنشأة. ومن الواضح أن هذه الوسيلة تكميلية للوسائل األخر  اليت يستخدماا املراجع للحصول على األدلة والرباهني اليت تساعده 
على إبداء الرأي حول سالمة وعدالة القوائم املالية. وتقوم هذه الوسيلة على توجيه أسئلة واحلصول على إجابات ومعلومات إما كتابية 
أو شفوية كمناقشات بني املراجع والعميل عن هذه األسئلة، وعلى الرغم من أنه يتم التوصل إىل قدر معقول من األدلة عن طريق 
االستفسار، فال ميكن النظر إىل االستفسار كدليل حاسم ألنه ال يتم التوصل إليه من مصدر حمايد وميكن أن يوجد هبا حتيز لصاحل 

راجع أال يقبل اإلجابات املعطاة ويكتفي هبا هنائيا، بل عليه أن يتأكد من صحة اإلجابات بكافة اإلجراءات العميل، وبالتايل على امل
 (23،22، صفحة 2112)فرحان الزايغ،  املمكنة واملتاحة.

 الالحقةالمطلب الثالث: إعادة التشغيل، اإلجراءات التحليلية، واألحداث 

 : إعادة التشغيلاألولالفرع 

يتم من خالل إعادة التشغيل إعادة فحص عينة من العمليات احلسابية وحتويل املعلومات اليت قام هبا العميل خالل الفرتة اليت 
فواتري تتم املراجعة عناا. ويشمل إعادة فحص العمليات احلسابية اختبار الدقة احلسابية لد  العميل. وتتضمن إجراءات مثل ترحيل 

البيع واملخزون، عمليات اجلمع يف دفاتر اليومية واليومية املساعدة، وفحص العمليات احلسابية ملصروف االهتالك واملصروفات املدفوعة 
مقدما. وتشمل إعادة فحص حتويل املعلومات تتبع أثر القيم حىت يتم التأكد أن املعلومات اليت مت إدراجاا يف أكثر من مكان واحد 

تسجيلاا بنفس القيمة يف كل مرة. فمثال يقوم املراجع عادة بأداء اختبارات حمدودة للتحقق من أن املعلومات املدرجة يف يومية قد مت 
)فرحان الزايغ،  املبيعات ختص العميل املالئم وبالقيم الصحيحة عند تسجيلاا يف دفرت يومية املدينني وتلخيصاا يف دفرت األستاذ العام.

 (22،23، صفحة 2112

 التحليلية مراجعة: الالثانيالفرع 

على أهنا: " تقييم   (SAS 56)مت تعريف اإلجراءات التحليلية ) االختبارات التحليلية (  يف نشرة معايري املراجعة 
من  للمعلومات املالية يتم من خالل دراسة العالقات املمكنة بني البيانات املالية وبعضاا البعض وبيناا وبني البيانات غري املالية، ويتم

 خالهلا مقارنة القيم املسجلة بالدفاتر مع توقعات املراجع".
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ألسلوب اإلجراءات التحليلية أن يتم التوصل إىل معلومات هامة فتكمن أمهية هذه الوسيلة يف استخدام املراجع اخلارجي 
 تساعده على التوصل إىل أدلة إثبات معينة تساعده يف تكوين رأيه الفين و احملايد على القوائم املالية للمنشأة حمل املراجعة ومن خالل

العميل وجمال عمله وتعد اإلجراءات التحليلية أحد  اإلجراءات التحليلية اليت يقوم هبا املراجع يتم التوصل إىل معلومات عن نشاط
 (011، صفحة 2112)فرحان الزايغ،  األساليب اليت تستخدم عادة للتوصل إىل مثل هذه املعلومات.

.ويوجد مخس أنواع رئيسية من كما يتمثل اجلانب األهم يف استخدام اإلجراءات التحليلية يف اختيار النوع األكثر مالئمة 
 اإلجراءات التحليلية هي:

 .مقارنة بيانات العميل مع بيانات النشاط الذي يعمل فيه 
 .مقارنة بيانات العميل مع ما يقابلاا من بيانات يف الفرتة السابقة 
 .مقارنة بيانات العميل مع توقعات العميل 
 .مقارنة بيانات العميل مع توقعات املراجع 
 (013، صفحة 2112)فرحان الزايغ،  انات العميل مع التوقعات باستخدام بيانات غري مالية.مقارنة بي 

 : األحداث الالحقةالثالثالفرع 

املدقق، ميكن تعريف األحداث الالحقة من زاوية التدقيق بأهنا: " األحداث اليت تظار بني هناية الفرتة املالية وتاريخ تقرير 
 (013، صفحة 2112)فرحان الزايغ،  واحلقائق املكتشفة بعد تاريخ تقرير املدقق ".

بأنه جيب على املدقق عمل اإلجراءات الالزمة للحصول على أدلة  121( من املعيار الدويل للتدقيق رقم 3وتشري الفقرة رقم )
 ولغاية تاريخ التقرير، وتشمل هذه اإلجراءات مايلي :تدقيق كافية ومناسبة 

 بالنسبة لألحداث التي تقع حتى تاريخ تقرير المراجع .1
 .فحص اإلجراءات اليت قامت اإلدارة بوضعاا للتأكد من األحداث الالحقة قد شخصت 
 دة بعد تاريخ الفرتة، واالستفسار عن قراءة حماضر اجتماعات املسامهني وجملس اإلدارة وجلان التدقيق واللجان التنفيذية املنعق

 األمور اليت متت مناقشتاا يف االجتماعات واليت ال تتوفر حماضرها حىت ذلك الوقت.
  قراءة أحداث البيانات املالية الفعلية املتوفرة للمنشأة، وكذلك املوازنات التقديرية وتوقعات التدفق النقدي وتقارير اإلدارة ذات

 تعترب فيه ضرورية ومناسبة.العالقة، بالقدر اليت 
 .االستفسار أو توسيع االستفسارات الشفوية أو التحريرية السابقة من حمامي املنشأة عن الدعاوي واملطالبات 
 .االستفسار من اإلدارة فيما إذا كانت هناك أية أحداث الحقة حدثت واليت قد يكون هلا تأثري على البيانات املالية 
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 المكتشفة بعد تاريخ تقرير المراجع وقبل إصدار البيانات الماليةبالنسبة للحقائق  .2

عند اطالع املراجع بعد تاريخ تقريره ولكن قبل إصدار البيانات املالية على واقعة قد تؤثر بشكل جوهري على البيانات املالية، 
مر مع اإلدارة واختاذ اإلجراء املناسب يف تلك جيب دراسة ما إذا كانت البيانات املالية يف حاجة إىل تعديل، وأن يقوم مبناقشة األ

ر الظروف، وعند قيام اإلدارة بتعديل البيانات املالية، على املراجع القيام باإلجراءات الضرورية يف تلك الظروف، وتزويد اإلدارة بتقري
التوقيع واملوافقة على البيانات املالية املعدلة،  جديد حول البيانات املالية املعدلة، وال يؤرخ التقرير اجلديد للمراجع بتاريخ يسبق تاريخ

 ووفقا لذلك فإنه جيب متديد اإلجراءات إىل التقرير اجلديد للمدقق. أما إذا كان املراجع قد أرسل تقريره إىل املنشأة، جيب عليه إشعار
الية وتقريره املتعلق هبا إىل األطراف الثالثة، ويف األشخاص الذين يتحملون املسؤولية الناائية يف إدارة املنشاة بعدم إصدار البيانات امل

حالة نشر البيانات الحقا فإنه جيب عليه اختاذ اإلجراءات املناسبة ملنع االعتماد على تقريره، ويعتمد اإلجراء املتخذ على حقوق 
 املراجع القانونية وعلى مسؤولياته الصادرة عن حماميه.

 البيانات المالية بالنسبة للحقائق المكتشفة بعد إصدار .3
يف حالة اطالع املراجع، وبعد إصدار البيانات املالية على واقعة كانت موجودة يف تاريخ تقريره واليت كانت تسبب قيامه إذا 
مع علم هبا يف ذلك التاريخ، ففي هذه احلالة جيب عليه دراسة ما إذا كانت هناك حاجة لتعديل البيانات املالية مث قيامه مبناقشة األمر 

 اإلدارة مع ضرورة اختاذ اإلجراء املناسب يف تلك الظروف.
وعند قيام اإلدارة بتعديل البيانات املالية، جيب على املراجع القيام بإجراءات التدقيق الضرورية يف تلك الظروف وفحص 

قا مع تقرير املراجع املرفق هبا، والتعديل اخلطوات اليت اختذهتا اإلدارة للتأكد من إعالم أية جاة استلمت البيانات املالية الصادرة ساب
الذي مت ومن مث قيامه بإصدار تقرير جديد حول البيانات املالية املعدلة، ويؤرخ التقرير اجلديد بتاريخ ال يسبق تاريخ املوافقة على 

 البيانات املالية املعدلة.
أية جاة استلمت البيانات املالية الصادرة سابقا مع  ويف حالة عدم قيام اإلدارة باختاذ اخلطوات الضرورية للتأكد من إعالم

جيب  تقرير املراجع املرفق هبا، وكذلك عدم قياماا بتعديل البيانات املالية يف الظروف اليت يعتقد املراجع بوجود احلاجة إىل تعديلاا فإنه
بأنه سيتخذ اإلجراء املطلوب ملنع االعتماد مستقبال على املراجع إشعار األشخاص الذين يتحملون املسؤولية الناائية يف إدارة املنشأة 

على تقريره، ويعتمد اإلجراء املتخذ على حقوق املراجع القانونية وعلى مسؤولياته والتوصيات الصادرة عن حماميه. هذا وقد ال يكون 
ت املالية للفرتة التالية، بشرط أن تتضمن من الضروري تعديل البيانات احلالية وإصدار املراجع تقريرا جديدا يف حالة قرب صدور البيانا

 (003،003،002، صفحة 2112)فرحان الزايغ،  هذه البيانات إفصاحا مناسبا حول املوضوع.
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 المطلب الرابع: التقديرات المحاسبية، استمرارية المنشأة، و إقرارات اإلدارة.

 : التقديرات المحاسبيةاالولالفرع 

 تعريف التقديرات المحاسبية -أ

ب على إدارة املنشأة اختيار وتطبيق السياسات احملاسبية املتعارف علياا ومناا التقديرات احملاسبية للمشروع حىت تكون جي
عن اللجنة الدائمة للتفسريات، وعندما ال توجد القوائم املالية مستوفية لشروط ومتطلبات معايري احملاسبة الدولية والتفسريات الصادرة 

متطلبات معينة، فإن إدارة املنشأة جيب علياا تطوير السياسات احملاسبية للتأكد من أن القوائم املالية بوصفاا مصدرا هاما وفعاال 
 لتزويد املعلومات املالية فإهنا: 

 الضرورية.مناسبة ملستخدمي القوائم املالية من أجل اختاذ القرارات  .1
 موثوق هبا عن طريق: .2

 .أهنا معروضة بطريقة صادقة وعادلة للمركز املايل ونتائج األعمال 
 .أهنا تعكس العمليات واألحداث االقتصادية وليس الشكل القانوين فقط 
 .أهنا حمايدة وبعيدة عن التحيز 
 .أهنا مكتملة من مجيع النواحي اجلوهرية واهلامة 

تعد غالبا يف ظروف قوائم املالية، وهذه التقديرات املسئولة عن عمل التقديرات احملاسبية اليت تشملاا الإن إدارة املنشأة هي 
عدم التأكد بالنسبة لنتائج األحداث اليت حدثت أو من احملتمل حدوثاا واليت تتضمن استخدام احلكم الشخصي، ونتيجة لذلك فإن 

 القوائم املالية التقديرات احملاسبية. خماطر االحنرافات املادية تتزايد عندما تتضمن

وعليه فإن على املراجع احلصول على أدلة إثبات كافية ومالئمة تتعلق بالتقديرات احملاسبية واليت تعىن بالتقدير التقرييب لقيمة 
( 131املراجعة الدولية رقم )( من معايري 3أحد البنود يف غياب وسائل دقيقة للقياس احملاسيب احملكم وذلك كما تشري إليه الفقرة رقم )

 ومن أمثلتاا مايلي:

 .خمصصات لتخفيض املخزون وحسابات حتت التحصيل إىل قيمتاا التقديرية القابلة للتحقيق 
 .خمصصات توزيع تكلفة األصول الثابتة على عمرها اإلنتاجي املقدر 
 .اإليراد املستحق 
 .الضريبة املؤجلة 
 .خمصص خسارة عن دعو  قضائية 
 قاوالت إنشائية قيد االجناز.خسائر مل 
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 .خمصص ملقابلة مطالبات دعو  الضمان 

وعليه يعد مراجع احلسابات مسئوال عن االحنرافات املادية إذا مل يقم بتبين واحدا أو أكثر من األساليب اآلتية ملراجعة 
 التقديرات احملاسبية:

 وعادة تشمل خطوات الفحص ما يأيت: فحص واختيار العمليات املستخدمة بواسطة اإلدارة إلعداد التقدير، .1
 .تقييم البيانات املالية وتفام الفروض اليت تبىن علياا التقدير 
 .اختبار العمليات احلاسبية اليت يتضمناا التقدير 
 .مقارنة التقديرات املعدة يف فرتات سابقة مع النتائج احلقيقية هلذه الفرتات 
 ت.دراسة إجراءات اعتماد اإلدارة هلذه التقديرا 
 .استخدام تقدير مستقل ملقارنته بالتقدير املعد من قبل إدارة املنشاة 
 .(002،003،003، صفحة 2112)فرحان الزايغ،  فحص األحداث الالحقة اليت تؤيد عمل التقدير 

 اإلجراءات المراجعة  -ب
على أدلة إثبات كافية ومالئمة فيما إذا كان التقدير احملاسيب معقوال يف الظروف احمليطة، وأن اإلفصاح لى املراجع أن حيصل ع

عنه عند احلاجة لذلك ، قد مت بشكل مناسب. وأن األدلة املتوفرة لدعم التقدير احملاسيب غالبا ما تكون أكثر صعوبة للحصول علياا 
 د األخر  يف البيانات املالية.واقل حسما من األدلة املتوفرة لدعم البنو 

إن فام اإلجراءات والطرق املستخدمة من قبل اإلدارة، ومن ضمناا النظام احملاسيب ونظام الرقابة الداخلية، لعمل التقديرات 
 احملاسبية هي غالبا ذات أمهية للمراجع ليستطيع ختطيط طبيعة وتوقيت ومد  إجراءات املراجعة.

 األساليب اآلتية، أو جمموعة مناا، عند مراجعة التقدير احملاسيب:على املراجع تبين أحد 
 .فحص واختيار السياق الذي استخدم من قبل اإلدارة إلعداد التقدير 
 .استخدام تقدير مستقل ألغراض املقارنة مع التقدير املعد من قبل اإلدارة 
 .(022، صفحة 2112)فرحان الزايغ،  فحص األحداث الالحقة املؤيدة للتقدير املعمول به 

 : استمرارية المنشأةالثانيالفرع 

تشري املعايري املانية الصادرة عن املنظمات الدولية احملاسبية إىل أن املدقق أصبح مسئوال عن تقييم قدرة املنشأة على االستمرار 
املنشأة مستمرة وستبقى عاملة يف املستقبل املنظور، وعليه نفرتض أنه ليس لد  حيث إن إعداد القوائم املالية جيري عادة بافرتاض أن 

املنشأة النية أو احلاجة للتصفية أو لتقليص حجم عملياهتا بشكل هام، ولكن إن وجدت مثل هذه النية أو احلاجة، فإن القوائم املالية 
( من معيار 2األساس املستخدم، ولذلك تشري الفقرة ) جيب أن تعد على أساس خمتلف، ويف مثل هذه احلالة جيب أن يفصح عن
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( بأنه جيب على املدقق عند ختطيط وإجناز إجراءات التدقيق، وعند تقييم النتائج مراعاة مالئمة فرض 131التدقيق الدويل رقم )
 (023،022، صفحة 2112)فرحان الزايغ،  االستمرارية والذي على أساسه متت هتيئة البيانات املالية.

وعندما يثار شك يتعلق مبالئمة فرض االستمرارية، على املراجع أن جيمع أدلة إثبات كافية ومالئمة حملاولة إزالة الشك املتعلق  
 بقدرة املنشأة على االستمرار يف العمل يف املستقبل املنظور، وبالشكل املقنع للمراجع.

قيامه بعملية املراجعة، يقوم املراجع بتنفيذ إجراءات املراجعة املصممة للحصول على أدلة إثبات لتكوين األساس الذي خالل 
يبين عليه رأيه يف البيانات املالية، وعندما يثار شك يتعلق بفرض االستمرارية، فإن بعضا من هذه اإلجراءات قد تأخذ أمهية إضافية أو 

اذ إجراءات إضافية أو حتديث املعلومات اليت مت احلصول علياا سابقا، ومن ضمن اإلجراءات املناسبة هبذا قد يكون من الضروري اخت
 الصدد ما يلي:

 .حتليل ومناقشة التدفق النقدي والرحبية والتوقعات املناسبة األخر  مع اإلدارة 
 أة للتواصل كمؤسسة مستمرة.فحص األحداث احلاصلة بعد هناية الفرتة للبنود اليت تؤثر على قابلية املنش 
 .حتليل ومناقشة آخر بيانات مالية دورية متوفرة 
 .فحص شروط السندات واتفاقيات القروض وحتديد فيما إذا كان هنالك أي إخالل يف تطبيقاا 
 .قراءة حماضر اجتماعات املسامهني وجملس اإلدارة واللجان املامة واليت تشري إىل وجود صعوبات يف التمويل 
 فسار من حمامي املنشأة حول الدعاوي واملطالبات.االست 
  التأكد من وجود ترتيبات قانونية وملزمة لتوفري الدعم املايل أو اإلبقاء عليه، مع أطراف ذات عالقة أو أطراف ثالثة، وتقدير

 القدرة املالية هلذه األطراف بتوفري أموال إضافية.
 (021،023، صفحة 2112)فرحان الزايغ،  ن القائمة.مراعاة موقف املنشأة فيما يتعلق بطلبات الزبائ 

 : إقرارات اإلدارةالثالثالفرع 

( خبصوص إقرارات اإلدارة كأداة تدقيق، وقد 131لقد اهتمت جلنة معايري التدقيق الدولية بإصدار معيار التدقيق الدويل رقم )
على املدقق توثيق إقرارات اإلدارة والتأكد من توقيعاا بواسطة من هلم املسؤولية الرئيسة يف املنشأة، ويف أكدت اللجنة على أنه جيب 

دي حالة رفض اإلدارة تقدمي اإلقرارات اليت يراها املدقق ضرورية فإن هذا ميثل حتديدا على نطاق التدقيق وبالتايل فإن املدقق عليه أن يب
 الرأي. رأيا مقيدا أو ميتنع عن إبداء

 اعتراف اإلدارة بمسؤوليتها على البيانات المالية .1
على املراجع أن حيصل على دليل باعرتاف اإلدارة مبسؤوليتاا عن تقدمي البيانات املالية بشكل عادل ويتماشى مع اإلطار 

 املناسب للتقارير املالية، وأهنا قد قامت باملوافقة على البيانات املالية.
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 كدليل إثباتإقرارات اإلدارة   .2
على املراجع أن حيصل على إقرارات حتريرية من اإلدارة حول أمور جوهرية للبيانات املالية يف حالة عدم وجود أدلة إثبات 
أخر  كافية ومالئمة، وأن إمكانية حصول سوء فام بني املراجع واإلدارة سيقل عندما تؤكد اإلدارة إقراراهتا الشفوية كتابة ويتضمن 

 التمثيل املرفق األمور اليت ميكن أن تتضمناا الرسالة الصادرة من اإلدارة أو رسالة اإلدارة التأكيدية.منوذج كتاب 

خالل عملية املراجعة، تقوم اإلدارة بعمل عدة إقرارات إىل املراجع، إما من تلقاء نفساا أو بناء على استفسارات معينة، ويف  
 للبيانات املالية، فإن املراجع سوف حيتاج إىل: حالة كون هذه اإلقرارات تتعلق بأمور جوهرية

 .طلب أدلة إثبات معززة من مصادر داخل أو خارج املنشأة 
  تقييم فيما إذا كانت اإلقرارات املقدمة من اإلدارة معقولة وتتوافق مع أدلة اإلثبات األخر  اليت مت احلصول علياا، ومن ضمناا

 اإلقرارات األخر .
  إقرارات اإلدارة بدال من األشخاص الذين قدموا اإلقرارات بأن يكونا ملمني باألمور التفصيلية.دراسة فيما إذا يتوقع 

ال ميكن أن تكون إقرارات اإلدارة بديلة عن أدلة اإلثبات األخر ، واليت يتوقع املراجع اعتياديا أن حيصل علياا، ويف حالة عدم 
ئمة تتعلق بأمر ما، أو قد يكون له تأثري جوهري على البيانات املالية، وإن مثل استطاعة املراجع أن حيصل على أدلة إثبات كافية ومال

هذه األدلة متوقع توفرها، فإن ذلك سيشكل حتديدا لنطاق املراجعة، حىت لو مت استالم اقرار من اإلدارة حول هذا األمر. ويف بعض 
قع توفره بشكل معقول فمثال ال يتوقع املراجع بالضرورة توفر أدلة احلاالت قد يكون إقرار اإلدارة هو دليل اإلثبات الوحيد الذي يتو 

 إثبات أخر  لتعزيز نية اإلدارة بامتالك استثمارات معينة طويلة األجل الرتفاع مثناا.

على املراجع يف حالة تناقض إقرارات اإلدارة مع أدلة اإلثبات األخر ، أن يستقصي أسباب ذلك وعند الضرورة جيب عليه 
 (031،022، صفحة 2112)فرحان الزايغ،  النظر مبصداقية اإلقرارات األخر  من اإلدارة. إعادة
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 : إعداد تقرير عملية التدقيقثالثالمبحث ال

رأيه فيما يتعلق بالتقارير املالية بصورة إن الناتج الناائي لعملية تدقيق احلسابات هو كتابة مدقق احلسابات تقرير حيتوي على 
واضحة ، تبني مد  فحصه الذي قام به، ومد  انتظام الدفاتر و السجالت، ودقة ما حتتويه من بيانات حماسبية ومد  صدق 

 وعدالة احلسابات اخلتامية وقائمة املركز املايل.

 المطلب األول: ماهية تقرير المدقق الخارجي

 : تعريف التقريراألولالفرع 

"بأنه عبارة عن وثيقة مكتوبة تصدر من شخص توافرت فيه مقومات علمية وعملية وشخصية معينة، وتوفرت له ضمانات 
جتعله أهال إلبداء رأي فين حمايد يعتمد عليه، ويتضمن تقريره بإجياز إمجال ما قام به من عمل، ورأيه يف انتظام الدفاتر والسجالت، 

)حممد الوقاد و حممد وديان،  اسبية ومد  تعبري القوائم اخلتامية عن نتيجة نشاط املركز املايل".ومد  دقة ما حتتويه من بيانات حم
 (233، صفحة 2102

عرف تقرير التدقيق على أنه: " خالصة ما توصل إليه مدقق احلسابات ومن خالل تدقيقه والتعرف على أنشطة املؤسسة 
األدلة واملستندات واالستفسارات واملالحظات واألدلة املِؤيدة األخر  اليت رآها ضرورية، ويعترب التقرير الوثيقة املكتوبة اليت وفحص 

 (333، صفحة 2120)عمري و ماضي،  البد من الرجوع إلياا لتحديد مسؤولية املدقق".

 : أهمية التقريرالثانيالفرع 

 ميكن حتديد أمهية التقرير يف العناصر التالية: 

  يعترب خالصة ما توصل إليه املدقق يف هناية املامة، فاو مبثابة كشف عن التصرفات واألعمال و النتائج، يقدم إىل املالك
 واألطراف األخر .

  إبداء الرأي.يعترب وثيقة مكتوبة حتدد مسؤولية املدقق املانية واجلنائية عن كل تقصري أو إمهال يف 
 .تزايد الطلب على الرأي الفين احملايد للمدقق باعتباره املنتج الناائي للتدقيق 
  يشكل أمهية خاصة للمدقق نفسه باعتباره املنتج الناائي لعملية التدقيق واملؤشر على إجنازه لعمله وفقا ملعايري التدقيق املتعارف

ألصحاب املؤسسة، وبالتايل االستفادة من ردود أفعاهلم واليت تعكس احتياجاهتم مما يؤثر  علياا، وأداة املدقق لتوصيل رأيه الفين احملايد
 على جودة عملية التدقيق اخلارجي ككل.
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  يضفي على القوائم املالية للمؤسسة قيمة مضافة للمتعاملني يف سوق املال للمؤسسات االستشارية أو املقرضني أو املستثمرين
املدقق الذي يساعدهم يف حتديد مد  جودة ونوعية املعلومات يف القوائم املالية ودرجة االعتماد علياا يف والدائنني، من خالل رأي 

 اختاذ قراراهتم.
  يعطي مؤشرا عن مد  وفاء اإلدارة العليا للمنشأة حمل التدقيق مبسؤولياهتا يف إدارة املوارد االقتصادية باعتبارها وكيال عن املالك

 باملبادئ احملاسبية املقبولة واملعايري احملاسبية الدولية، ومد  التزاماا بالقوانني واللوائح والتشريعات املنظمة ألنشطتاا.ومد  التزاماا 
  يعترب مبثابة الوثيقة املكتوبة واليت جيب الرجوع إلياا لتحديد مسؤوليته القانونية، وذلك يف حالة مسائلته جزائيا أو مدنيا نتيجة

، 2120)عمري و ماضي،  إمهال وكذلك مسؤوليته املانية أمام اجملتمع واليت تنظماا قواعد اآلداب وسلوك املانة. لوجود تقصري أو
 (333صفحة 

 : شروط تقرير المدقق الخارجيالثالثالفرع 

 يتوفر التقرير على جمموعة من الشروط وهي أن يكون :

 يعدها املدقق للجمعية العامة للمسامهني واملالك. مكتوبا، كونه وثيقة رمسية 
 .حياديا، حيث يوجه إىل مجيع الفئات املستعملة له وليس لفئة حبد ذاهتا 
 .رمسي، يتضمن توقيع املدقق وبياناته 
 .مؤرخا، من اجل حتديد مسؤولية املدقق يف الفرتة اليت دققاا فقط 
 ام دون غموض يف العبارات أو فتح باب للتأويل.واضحا، صياغة التقرير واضحة وسالة القراءة والف 
 .(331، صفحة 2120)عمري و ماضي،  متضمنا الفرتة اليت متثلاا القوائم املالية واليت تغطياا عملية التدقيق و إعداد التقرير 

 المطلب الثاني: خصائص التقرير

الواردة يف التقرير حقيقة ومدعمة بأوراق العمل اليت حيتفظ هبا املدقق، ومعروضة بدقة متنع أي عندما تكون مجيع العبارات 
تأويل أو حتريف غري مقصود، ميكن القول أن هذا التقرير جيد ويتميز باجلودة لذلك هناك بعض اخلصائص اليت تربهن نوعية التقرير 

 وهي كما يلي:

 اإليجاز  .1
مطوال أكثر من الالزم ، وأن ال يكون هناك مجل أو كلمات غري مرتابطة، وال يتضمن التفاصيل الكثرية اليت جيب أن ال يكون التقرير 

 تفقده الرتكيز.
 الوضوح .2

 جيب أن ال يكون هناك أي غموض يف حمتويات التقرير حىت يتم توصيل البيانات بشكل واضح.
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 األهمية .3
ال  أمهية للطرف املستفيد وأن يتم االبتعاد عن اجلمل اليت من املمكن أنجيب أن تكون املعلومات الواردة يف التقرير ذات 

 تكون ذات أمهية.
 الصحة والدقة .4

 جيب أن تكون املعلومات الواردة يف التقرير دقيقة حىت ال يتسىن لألطراف املعنية االستفادة مناا.
 الترابط .5

 على إكمال التقرير دون تشتت يف األفكار الواردة فيه.جيب أن تكون اجلمل يف التقرير مرتابطة وأن تشجع الشخص القارئ 
 (331، صفحة 2120)عمري و ماضي، 

 الصدق واألمانة .6
 جيب أن ال يكون املدقق متحيزا يف تقريره ألي طرف من األطراف، وأن يوضح النتائج يف التقرير بكل صدق وأمانة.

 (33، صفحة 2101-2100)عمريوش، 

 المطلب الثالث: محتوى التقرير

 وهي:  ) (ISA 700العناصر الرئيسية الواجب توفرها يف تقرير املدقق وفقا ملعيار التدقيق الدويل 

 العنوان .1
لتمييزه عن باقي التقارير الصادرة جيب أن حيتوي تقرير املدقق على عنوان يدل بوضوح على أنه تقرير مدقق مستقل، وذلك 

 عن خمتلف املانيني أو موظفي املنشأة أو جملس إدارهتا.
 الجهة المرسل إليها التقرير .2

نص املعيار على توجيه التقرير حسب متطلبات التعاقد أو االرتباط مع املنشأة، حيث يوجه يف الغالب إىل املسامهني ) اجلمعية 
 دارة املنشأة حمل التدقيق.العامة للمسامهني ( أو جملس إ

 الفقرة التمهيدية ) االفتتاحية ( .3
 تتضمن الفقرة التمايدية على عدة عناصر وهي :

 حتديد املنشأة حمل التدقيق 
 . حتديد القوائم املالية اليت مت تدقيقاا وعنوان كل مناا، مع التطرق إىل تارخياا والفرتة اليت تغطياا 
  احملاسبية اهلامة واملعلومات التوضيحية األخر .اإلشارة إىل ملخص السياسات 
 مسؤولية اإلدارة " المكلفين بالحوكمة " .4

يتطرق املدقق يف هذا اجلزء إىل مسؤولية اإلدارة " املكلفني باحلوكمة" عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم املالية وتشمل هذه 
 املسؤولية ما يلي :
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  الداخلية اخلاصة باإلعداد والعرض العادل للقوائم املالية اخلالية من األخطاء اجلوهرية سواء تصميم وتنفيذ واحملافظة على الرقابة
 بسبب الغش أو اخلطأ، وذلك بوضع إجراءات رقابة داخلية تضمن ذلك والسار على تنفيذها.

 .اختيار وتطبيق السياسات احملاسبية اهلامة 
 ملؤسسة.عمل التقديرات احملاسبية يف ظل الظروف احمليطة با 
 مسؤولية المدقق .5

 خيصص املدقق هذا اجلزء يف تقريره لتحديد مسؤوليته املتمثلة يف إبداء رأيه حول هذه القوائم املالية للمنشأة حمل التدقيق.
 فقرة النطاق .6

 تتضمن هذه الفقرة على شرح لطبيعة عملية التدقيق املنجزة، حيث يصف املدقق ذلك بالتطرق إىل النقاط التالية:
 مت التخطيط  لعملية التدقيق وإجنازها، حسب احلالة ، وفقا ملعايري التدقيق الدولية أو املعايري احمللية املناسبة لذلك، ممتثال يف  أنه

ذلك ملتطلبات السلوك األخالقي من أجل احلصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم املالية خالية من التحريفات 
 اجلوهرية.

 جراءات الالزمة للحصول على أدلة التدقيق.مت اختاذ اإل 
 .اإلجراءات اليت مت اختيارها ختضع حلكم املدقق يف ظل إجراءات الرقابة الداخلية املتعلقة باإلعداد والعرض العادل للقوائم املالية 
 جرهتا اإلدارة.تقييم مد  مالئمة الطرق والسياسات احملاسبية املطبقة، وكذا معقولية التقديرات احملاسبية اليت أ 
 .يتضمن تقرير املدقق أن عملية التدقيق قد وفرت أدلة التدقيق الكافية واملالئمة لتأسيس رأيه الفين 
 فقرة الرأي  .7

يف هذا اجلزء من التقرير، جيب أن ينص صراحة وبوضوح على رأيه حول ما إذا كانت القوائم املالية تعرب بصورة حقيقية وعادلة 
 كافة النواحي اجلوهرية (، وكذا توافقاا مع املتطلبات القانونية واملرجع احملاسيب املعمول به.) أو متثل بعدالة من  

 تاريخ تقرير المدقق .8
ينبغي أن يؤرخ التقرير مبا يوافق تاريخ إكمال مامة التدقيق، حيث ال يسبق التاريخ الذي حصل فيه املدقق على أدلة اإلثبات، 

أخذ بعني االعتبار كل األحداث واملعامالت اليت أصبح على علم هبا واليت حصلت حىت هذا التاريخ، و وخيرب تاريخ التقرير بأن املدقق 
ل احرتاما ملسؤوليته يف إبداء الرأي، فعليه عدم إصدار تقرير بتاريخ يسبق تاريخ املصادقة على القوائم املالية من قبل إدارة املنشأة حم

 التدقيق.
 عنوان المدقق .9

 تقرير املدقق العنوان الكامل للمكتب الذي ميارس فيه نشاطه. ينبغي أن يتضمن
 توقيع المدقق .11

على املدقق أن يوقع على تقريره حىت يضفي عليه الطابع الرمسي، ويكون هذا التوقيع باستخدام اسم شركة التدقيق، أو اسم 
 (332,333,333، الصفحات 2120)عمري و ماضي،  املدقق أو كالمها معا، حسب احلالة.
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 المطلب الرابع: أنواع تقارير عملية التدقيق

 يلجأ املدقق يف إبداء رأيه املاين على مد  عدالة وصدق القوائم املالية إىل أربعة أنواع من التقارير واليت تتمثل: 
 تقرير نظيف .1

 أي أن هناك عدالة يف متثيل القوائم املالية عن حالة املؤسسة حمل التدقيق.يشري هذا النوع من التقرير إىل عدم وجود حتفظات، 
وميكن للمدقق إضافة فقرات أخر  للرأي إذا وجد أن هناك أحداث معينة جيب ذكرها يف التقرير أو تأكيد معني أو تفسري 

 (31، صفحة 2101-2100)عمريوش،  ملوضوع معني.
 والشكل اآليت يوضح هيكل التقرير النمطي يف حالة الرأي النظيف.

 

 –حالة الرأي النظيف   –( هيكل التقرير النمطي 2الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .31املصدر: بوبكر عمريوش، مرجع سابق:ص
 تقرير غير نظيف جزئيا .2

هذا النوع من التقارير يشري إىل وجود حتفظات، و هو أن يصدر املدقق تقرير متحفظ بسبب وجود بعض االعرتاضات   
 املالية املدققة.وجيب على املدقق أن يذكر هذه التحفظات وأثرها على القوائم 

يعترب الرأي بتحفظ من أصعب املاام اليت تقع على عاتق املدقق، حيث يلجأ املدقق فياا إىل استخدام أسلوب واضح لتربير 
               أسباب التحفظ بشكل حمدد ودقيق، وقد ترجع هذه التحفظات إىل أحد العوامل التالية:

 طبقا ملعايري التدقيق. أن عملية الفحص للدفاتر والسجالت مل تتم 
  وجود معوقات من طرف إدارة املؤسسة إلجراءات التدقيق، من خالل عدم مساعدة املدقق يف احلصول على املصادقات

 والشاادات من الغري.

 اسم التقرير

 

 

 

:                                                           التوقيع: التاريخ  

 الفقرة التمهيـــدية

النطـــــاقفقرة   

 فقرة إبداء الرأي
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 .عدم كفاية نظام الرقابة الداخلية 
 .عدم إعداد القوائم املالية وفقا للمبادئ احملاسبية 
 حتماالت فيما خيص استمرارية املؤسسة يف املستقبل القريب.ويف حالة ما إذا تبني للمدقق ا 

 33و  33و  32و  30ال سيما الفقرات  311وقد أكد االحتاد الدويل للمحاسبني على ما تقدم يف املعيار الدويل رقم 
 على أن يكتب املدقق عبارات التحفظ بعد فقرة النطاق.

 تقرير غير نظيف كليا  .3
عدم التمثيل للقوائم املالية للصورة احلقيقية للوضع املايل للمؤسسة وطبقا للمبادئ احملاسبية املقبولة ويشري هذا التقرير إىل    

 عموما، وعند استخدام املدقق هلذا الرأي يف تقريره البد أن يوضح بعبارات ال تقبل الشك يف أسباب هذا الرأي.
اح عن النقص أو التضليل يف القوائم املالية وجيب على مدقق وعند هذا النوع من رأي املدقق جيد أن التحفظ غري كاف لإلفص
 .311( من املعيار الدويل للتدقيق رقم 32احلسابات بيان أسباب إصداره للرأي السليب كما جاء يف الفقرة رقم ) 

 ومن األسباب اليت تؤدي إىل إعداد مثل هذا التقرير:  
  االعتماد عليه من قبل املدقق .عدم كفاية نظام الرقابة الداخلية لدرجة ال ميكن 
 .وضع القيود والعقبات من طرف إدارة املؤسسة 
  استخدام املؤسسة ألسس تقييم لألصول بقيمة ختتلف عن القيم احلقيقية، أو إحداث املؤسسة لتغيريات يف السياسة احملاسبية

 (32، صفحة 2101-2100)عمريوش،  اليت تستخدماا من فرتة إىل أخر  )عدم كفاية اإلفصاح (.
 التقرير السلبي أو االمتناع عن إبداء الرأي .4

يقوم مدقق احلسابات باالمتناع عن إبداء الرأي يف حالة عدم متكنه من احلصول على أدلة إثبات كافية ومالئمة، لذلك ال 
 يستطيع إبداء رأي حول البيانات املالية.

إبداء رأيه بسبب قيود كبرية على مد  الفحص الذي يقوم به، أو يف حالة عدم تأكده من قيمة أحد  وقد ميتنع املدقق عن
العناصر أو نتائج معينة تؤثر بشكل كبري على املركز املايل وعلى نتائج األعمال، ففي هذه احلالة جيد املدقق أنه من الصعب عليه 

 تكوين رأيا عن القوائم املالية كوحدة واحدة.
 املمكن ملدقق احلسابات أن ميتنع عن إبداء الرأي يف احلاالت التالية:ومن 

  يف حالة عدم السماح للمدقق بإرسال مصادقات من العمالء للتحقق من أرصدهتم أو إرسال مصادقات للدائنني للتحقق من
 رصيد املؤسسة لديام.

 ه من فحص األرصدة يف تاريخ الحق.القيام بعملية اجلرد مع عدم حضور املدقق أو من ينوب عنه، وعدم متكن 
 يف حالة عدم قناعة املدقق بقيم بعض العناصر الظاهرة يف امليزانية أو عدم االقتناع بطريقة التقييم 
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أنه جيب على املدقق أن يكتب يف تقريره أسباب امتناعه  311هذا وقد أكد االحتاد الدويل للمحاسبني يف معيار التدقيق الدويل رقم 
 لرأي.عن إبداء ا

 (33، صفحة 2101-2100)عمريوش،  والشكل التايل يوضح هيكل تقرير املدقق خبالف التقرير النظيف.     
 (: هيكل التقرير النمطي خبالف التقرير النظيف. 3الشكل رقم )      

 

  

 

 

 

 

 

 .33املصدر: بوبكر عمريوش، مرجع سابق:ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم التقرير

 

 

 

:                                                                     التوقيع: التاريخ  

 فقرة النطاق تحذف في حالة االمتناع عن إبداء الرأي

 الفقرة التمهيـــدية

 فقرة النطـــــاق

 الرأي إبداء عن االمتناع أسباب
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 خالصة الفصل

و اخلربة  املباشرةاملالحظة  إىل إضافةتتكون من أساليب فنية،  اإلثباتنستخلص من خالل الفصل الذي قنتا بدراسته أن أدلة 
, وتساعده يف قوائم املنشأة دفاتر ووسيلة اتصال بينه و بني سجالت و  إجيادالشخصية للمراجع. وهي تتعلق بتقصي احلقائق و 

 أكرب إثبات ممكن أو دليل موضوعي يقتنع به لغرض تكوين رأيه الناائي حول القوائم املالية.احلصول على 

وال تعترب أدلة اإلثبات ذات داللة إال بعد تقييماا بواسطة املراجع اخلارجي وهي بذلك ختتلف عن احلقائق كوهنا تنطوي على 
 من احلكم الشخصي. ءشي

  



 
 الفصل الثاني

ةنظام الرقابة الداخلي  
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 تمهيد

منذ مطلع القرن احلادي والعشرين وشادت املراجعة الداخلية   شادت الرقابة الداخلية كوظيفة إدارية تطورا ملموسا خاصة
 .كوظيفة إدارية وأهم أداة من أدوات الرقابة الداخلية تطورا مماثال أيضا

حيقق وجود نظام فعال وكفأ للرقابة الداخلية يف أي شركة محاية ألصحاب املصلحة يف الشركة وبصفة خاصة املسامهني 
ات الصلة بالشركة مثل البنوك والدائنون والعمال، وال شك أن ازدياد حاالت اإلفالس واإلعسار واملستمرين وكافة األطراف ذ

 والفشل املايل للعديد من الشركات يف السنوات األخرية أدت إىل االهتمام بأنظمة الرقابة الداخلية يف الشركات.

من خالل التطرق إىل تعريف، أهداف، أنواع حيث يتناول هذا الفصل معظم اجلوانب النظرية للرقابة الداخلية، وذلك 
الرقابة الداخلية، ومن هنا مت تقسيم الفصل األول إىل دراسة وتقسيم نظام الرقابة الداخلية من خالل إعطاء نظرة دقيقة حول 

 املقومات و العوامل اليت ساعدت على تطور هذا النظام و كذلك حتديد خماطر الرقابة الداخلية.
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 ث األول: ماهية الرقابة الداخلية المبح

يعترب نظام الرقابة الداخلية أداة حلماية مصاحل املسامهني بصفة خاصة وكافة األطراف ذات الصلة بالشركة، حيث أنه هو 
 النظام الذي يوفر احلماية لعملية إنتاج املعلومات املالية اليت ميكن االعتماد علياا يف اختاذ القرارات

 مفهوم الرقابة الداخليةالمطلب األول: 

 الفرع األول: تعريف الرقابة الداخلية

 يوجد عدة تعريفات للرقابة الداخلية ختتلف حسب اجلاة اليت وضعتاا.       

مت تعريف الرقابة على أهنا: " عملية تتأثر مبجلس اإلدارة واإلدارة واألفراد اآلخرين يف الشركة ويتم تصميماا لتوفري تأكيد 
كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية، إمكانية االعتماد على عملية إعداد التقارير املالية، وااللتزام بالقوانني واللوائح   معقول بشأن
 (02، صفحة 2102-2101)علي،  ذات الصلة " .

( بأهنا:" نشاط تقييمي تقوم به وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي بالوحدة احلكومية، يتضمن 2111وعرفاا )بدران، 
فحص ومراجعة النواحي احملاسبية والعمليات األخر ، والتحقق من تطبيق القوانني واللوائح والنظم املالية دون حدوث عجز أو 

، 2102)اجلوهر، عبداهلل، ايااب، و مسعود، دارة الوحدة احلكومية". اختالس أو تالعب باملال العام، هبدف خدمة إ
 (33-32الصفحات 

: " تعد خطة تنظيمية إدارية وحماسبة للرقابة الداخلية عند استخدام عوامل اإلنتاج املتاحة بأهنا الرقابة الداخلية كما عرفت
)نورالدين، أعلى معدالت ممكنة من الكفاية اإلنتاجية ومن هذا ميكننا حصر أهداف الرقابة الداخلية ". لد  املؤسسة وصوال إىل 

 (20، صفحة 2103

البيانات جمموعة الوسائل واإلجراءات املتبعة من قبل إدارة املؤسسة حلماية ممتلكاهتا وضبط وتدقيق  أهناوتر  الباحثتان 
 احملاسبية والتأكد من إمكانية املؤسسة من حتقيق أهدافاا.

 خصائص الرقابة الداخلية: الفرع الثاني: 

 من التعاريف السابقة ميكن استنتاج خصائص الرقابة الداخلية، تتمثل يف: 

 .سالمة ونزاهة وكمال املعلومات 
 . محاية موجودات املؤسسة 
  واإلجراءات والقوانني والتنظيمات .احرتام السياسات واملخططات 
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 .االستعمال االقتصادي والفعال للموارد 
 .تنفيذ األهداف واألغراض املمنوحة لكل نشاط أو برنامج 

 المطلب الثاني: أهداف نظام الرقابة الداخلية

 تكمن األهداف الرئيسية للرقابة الداخلية يف: 

 القرارات من قبل اإلدارة: صحة ونزاهة المعلومات والبيانات الالزمة التخاذ  .1

جيب تنفيذ العمليات بشكل نظامي وأخالقي واقتصادي وفعال ومؤثر وأن تكون متناسقة مع املاام اليت تقوم هبا املنشأة. 
 معظماا.يوفر هذا اهلدف سواء للمنشأة أو لغريها املعلومات الصحيحة والدقيقة عن املنشأة، وبالتايل تكون صائبة يف 

 االلتزام بالسياسات، الخطط، اإلجراءات، القوانين واألنظمة:  .2

تعني عن املنشأة عن تتبع العديد من القوانني واللوائح، فاإلدارة مسؤولة عن وضع األنظمة والتعليمات واللوائح ودائرة 
االلتزام بتلك السياسات  التدقيق مسؤولة عن فحص وتقييم وقياس مد  االلتزام باألنظمة املوضوعية والتأكد دائما من مد 

واخلطط واإلجراءات والقوانني ذات التأثري اهلام على أعمال املنشأة والتقرير عن ذلك ما إذا كانت األنظمة سارية وفعالة وأن 
 االلتزام يتحقق.

 حماية األصول والموجودات والممتلكات: .3

دارة واألخطاء والتالعب واملخالفات وجند يف ويقصد هبا تفادي خسارة األصول بسبب الفاقد وسوء االستغالل وسوء اإل
 هذا اجملال محايتني: 

  :حماية مادية 
ويقصد هبا محاية األصول من األخطار اليت ميكن أن تتعرض له من جراء العوامل اخلارجية من سرقة أو تلف إذا مل حتفظ 

 يف خمازن مايأة خصيصا لذلك.
  :حماية محاسبية 

يقصد هبا ارتباط التسجيالت باحلركات الفعلية لألصول وتتضمن مجيع حتركاهتا حىت ميكن متابعتاا بدقة مل استالم املواد و
 وإدخاهلا إىل املخزن وعملية االستثمار وغريها من احلاالت. 

اخلسائر وكجزء من هذه وقيام التدقيق الداخلي بفحص مد  كفاية وسائل احملافظة على األصول ومحايتاا من كافة أنواع 
العملية ومن حني آلخر جيب على املدققني التأكد من صحة وجود هذه املوجودات واملمتلكات للمسامهة يف هذه اخلطة، يقوم 

 املدققني بعدد من عمليات اجلرد هلذه املوجودات واملمتلكات أثناء السنة واملشاركة يف أعمال اجلرد السنوي.
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 االكتمال: .4

نا هو التأكد من أن مجيع املعامالت املوثقة قد مت تسجيلاا وأنه ليس هناك حذف ألي معامالت مثال واهلدف العام ه
 .مطابقتاا(أن تكون مستندات متسلسلة األرقام ويتم  )جيب

 القياس:  .5
  ويشمل اآليت: 

  :يف الدفاتر. اهلدف مناا هو التأكد من الدقة احلسابية واملكتبية لقيم املعامالت اليت يتم تسجيلاا الدقة 
  :اهلدف مناا هو التأكد من التوجيه احملاسيب للعمليات وكذلك التأكد من التحميل على مركز التكلفة.التصنيف/ التبويب 
  :اليت ختص الفرتة احملاسبية املختصة حىت يتم القياس احملاسيب  املعامالت مجيع اهلدف مناا هو تسجيلالفترة المحاسبية

على وجه سليم وكذلك مقابلة )مقارنة( اإليرادات باملصروفات/ النفقات اليت ختص نفس الفرتة احملاسبية اليت تعد عناا البيانات 
 (330، صفحة IIA ،2103ايري الدولية االدرة عن )الوردات، دليل التدقيق الداخلي وفق املعاملالية. 

 المطلب الثالث: أنواع الرقابة الداخلية

 الرقابة المحاسبية .1

تتمثل يف اإلجراءات اليت تتعلق حبماية األصول وضمان دقة وسالمة السجالت احملاسبية ومطابقة األصول املدرجة بدفاتر 
، الصفحات 2112-2111)نصر و شحاتة، وسجالت الشركة مع األصول املوجودة بالفعل يف أقسام الشركة املختلفة وخمازهنا. 

13-12) 

وتعترب اإلدارة املالية أو إدارة احلسابات بالشركة مسئولة عن وضع نظام سليم للرقابة احملاسبية هبدف محاية األصول وزيادة 
 الثقة يف املعلومات احملاسبية وبالتايل زيادة درجة االعتماد علياا.

تنفيذها وفقا لنظام تفويض السلطة املالئم واملعتمد هتدف الرقابة احملاسبية إىل التحقق من أن كل عمليات املنشأة قد مت 
ردة من اإلدارة، وأن كل عمليات املنشأة طبقا للمبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما، وبالتايل التحقق من دقة املعلومات احملاسبية الوا

 يف التقارير والقوائم املالية.

 الرقابة اإلدارية: .2

ليب والطرق املتعلقة بالكفاءة التشغيلية وااللتزام بالسياسات اإلدارية، أي أن اهلدف من تتمثل يف كافة اإلجراءات واألسا
 الرقابة اإلدارية التحقق من كافة أداء العمليات 

 التشغيلية يف الشركة والتحقق من االلتزام بالقوانني واللوائح والسياسات اليت وضعتاا إدارة الشركة.
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م التشغيلية يف الشركة وليس يف اإلدارة املالية وذلك نظرا لعدم ارتباط الرقابة اإلدارية بصورة ترتبط الرقابة اإلدارية باألقسا
 مباشرة بالسجالت والدفاتر املالية.

ويركز مراجع احلسابات اخلارجي على الرقابة احملاسبية ملا هلا من تأثري على صدق وسالمة القوائم املالية وحىت يستطيع أن 
 رات اجلوهرية جيب أن يقوم هبا.حيدد درجة االختبا

 الضبط الداخلي:  .3

ويادف إىل محاية املوجودات من السرقة أو الضياع أو التلف. ويعتمد الضبط الداخلي على تقسيم العمل، وحتديد 
الصالحيات واالختصاصات، وفصل الواجبات املتعارضة حيث يسري العمل وتنفذ املعامالت بصورة تلقائية مستمرة، مع مراعاة 

ايتاا ملوظف واحد دون أن يراجع عمله من قبل موظف آخر ضمانا لسالمة سري عدم إناطة تنفيذ عملية كاملة من بدايتاا إىل هن
العمل ولتدارك األخطاء. وتتأثر بيئة الضبط الداخلي باهليكل التنظيمي للمنشأة والرقابة واإلشراف اإلداري واملوظفني يف املنشأة. 

 (13، صفحة 2112)احلسبان، 

 اجلدول التايل االختالف بني الرقابة احملاسبية والرقابة اإلدارية من ناحية طبيعتاا وأهدافاا. ويوضح

 (: جدول االختالف بين الرقابة المحاسبية واإلدارية  1جدول رقم )

 الرقابة اإلدارية الرقابة المحاسبية وجه المقارنة

 
 

 اهلدف من الرقابة

محاية األصول من السرقة والضياع  -
 واالختالس وسوء االستخدام .

التحقق من دقة املعلومات املالية  -
 الواردة يف القوائم والتقارير املالية.

التحقق من كفاءة أداء العمليات  -
 التشغيلية. 

التحقق من االلتزام بالقوانني  -
واللوائح والسياسات واإلجراءات 

 اليت وضعتاا إدارة الشركة .

 
 

 طبيعة عملية الرقابة

من تنفيذ عمليات املنشأة التحقق  -
وفقا لنظام تفويض السلطة املالئم 

 واملعتمد من اإلدارة.
التحقق من أن عمليات املنشأة  -

قد مت تسجيلاا يف الدفاتر 
والسجالت طبقا للمبادئ 

  احملاسبية املقبولة قبوال عاما. 

التحقق من تنفيذ وتطبيق  -
 اإلجراءات والسياسات اإلدارية .

 

 .22عبد الوهاب نصر علي، شحاته السيد شحاته، مرجع سابق ص  المصدر:
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 المطلب الرابع: أقسام وحدود الرقابة الداخلية 
 أقسام الرقابة الداخلية:الفرع األول: 

 تقسم الرقابة الداخلية إىل أربعة أقسام:  
 رقابة المنع:  .1

 هتدف إىل منع اخلطأ أو الغش قبل حدوثه، مثل إجراء فصل املاام واإلشراف. 
 رقابة االكتشاف: .2
هتدف إىل اكتشاف اخلطأ بعد حدوثه، مثل التسوية البنكية اليت ميكن هلا اكتشاف أخطاء حمددة يف تسجيل القيود املتعلقة  

 بالتقدير.
  رقابة التصحيح: .3

 بواسطة رقابة االكتشاف.هتدف إىل تصحيح اخلطأ الذي اكتشف 
 رقابة التوجيه: .4
 (13، صفحة 2112)احلسبان،  هتدف إىل احلصول على نتائج اجيابية من برامج معينة وضعت هلذا الغرض. 

 حدود الرقابة الداخلية: الفرع الثاني: 
من املالحظ أنه ماما كانت الرقابة الداخلية مصممة ومطبقة بشكل مناسب، إال أهنا تعمل على تزويد املنشأة بتأكيد 
معقول وليس تأكيد مطلق يساعد يف حتقيق أهدافاا، ويرجع السبب يف ذلك إىل وجود بعض القيود اليت حتد من فعالية هذه 

 الرقابة مثل: 
الية الرقابة الداخلية بسبب اختاذ اإلدارة لقرارات حكمية ال متثل الواقع، أو ألداء ماام روتينية األخطاء احلكمية: قد تتأثر فع .1

 نسبة لعدم اكتمال املعلومات أو لضيق الزمن، أو ألية ضغوط أخر .
رة،أو فام املوظفني اخلاطئ للمعلومات: قد يناار نظام الرقابة الداخلية بسبب فام املوظفني اخلاطئ لتعليمات اإلدا  .2

الرتكاهبم أخطاء نتيجة اإلمهال أو عدم الرتكيز أو اإلعياء، أو بسبب التغريات املؤقتة أو الدائمة اليت قد حتدث للموظفني أو يف 
 النظم أو اإلجراءات.

احتمال حدوث تواطؤ من بعض املوظفني إلبطال إجراءات الرقابة الداخلية سواء كان ذلك مع أطراف من داخل وخارج   .3
 ة، مما يؤثر على الرقابة الداخلية.املنشأ

احتمال جتاوز اإلدارة لإلجراءات الرقابية املعتمدة لتحقيق أهداف غري قانونية أو لتحقيق مصلحة ذاتية أو حتريف املعلومات،  .4
، مما أو احتمال تقادم السياسات واإلجراءات بشكل كاف نسبة لتغري األصول، أو أن يتدهور تطبيق اإلجراءات مع مرور الزمن

 (2103)الشحنة،  يؤثر على الرقابة الداخلية.
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 المبحث الثاني: عموميات حول الرقابة الداخلية

يشمل نظام الرقابة الداخلي على جمموعة من املكونات واملقومات واإلجراءات اليت تساعد يف حتقيق أهداف هذا النظام، 
 املؤسسة .وبالتايل حتقيق أهداف 

 المطلب األول: مكونات الرقابة الداخلية

 : / بيئة الرقابة1

متثل بيئة الرقابة األساس لكل مكونات  الرقابة الداخلية األخر ، و يضع جملس اإلدارة و اإلدارة املناخ العام بان مد  
 العملية و اهليكل .أمهية الرقابة الداخلية و معايري السلوك املتوقعة، وتوفر بيئة الرقابة الفلسفة و 

ويتم التعرف على نزاهة اإلدارة  والقيم األخالقية هلا من خالل وجود الئحة للسلوك نزاهة اإلدارة و قيم األخالقية :  -1/1
تركز على النزاهة و القيم األخالقية، مع التحقق من إتباع هذه الالئحة سواء كانت مكتوبة أو يف  صورة خطاب ترسله اإلدارة  

 ني للمنشاة بصفة دورية .للعامل

يتم االلتزام بالكفاءة من خالل وجود مستويات لألداء  داخل املنشاة مع ضمان االلتزام بتلك االلتزام بالكفاءة :  -2/1
 املستويات بصفة مستمرة .

اجع احلسابات تلعب جلنة املشاركة دور هام يف تدعيم استقالل مر دور و مشاركة مجلس اإلدارة  أو لجنة المراجعة :  -3/1
اخلارجي حيث تتكون هذه اللجنة من املديرين أو أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني، وتكون  أداة االتصال بني جملس اإلدارة 

 ومراجع احلسابات اخلارجي ومتثل جلنة املراجعة وجملس اإلدارة جانبا هاما من بيئة الرقابة يف أي منشاة .

تعترب فلسفة اإلدارة و منط التشغيل  جز هام من بيئة الرقابة . و يقد بفلسفة اإلدارة  شغيل :فلسفة اإلدارة و نمط الت -4/1
 مد  التزاماا بتطبيق اللوائح و القوانني أو ما إذا كانت لدياا الرغبة يف القيام بعمليات تشغيلية تتسم باملخاطرة أو ال .

جزء هام من بيئة الرقابة  ألي شركة ألنه يتم ختطيط و تنفيذ أعمال  ميثل اهليكل التنظيمي ألي شركةالهيكل التنظيمي :  -5/1
 الشركة و الرقابة علياا من خالل اهليكل التنظيمي مع ضرورة دراسة اهليكل التنظيمي للشركة  ملعرفة مزاياه و عيوبه .

وليات األفراد و اليت يتم حتديدها تتأثر بيئة الرقابة يف أي شركة بسلطات و مسؤ تحديد و توزيع السلطة و المسؤولية :  -6/1
 وفقا للايكل التنظيمي املطبق يف الشركة .

وتتضمن تلك السياسات طريقة توظيف العاملني و تدريبام والتقييم سياسات و ممارسات األفراد و الموارد البشرية:   -7/1
 اءات عليام.املستمر هلم، وكذلك حتديد كيفية حتديد مرتباهتم، وكيفية ترقيتام وتوقيع اجلز 
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والبد من وضع سياسات تتعلق بتلك اجلوانب تعمل على حتقيق الكفاءة والسلوك األخالقي يف ممارسات األفراد، وتعترب 
 تلك السياسات عنصرا هاما من بيئة الرقابة.

 / تقييم المخاطر: 2

املخاطر من ناحية حتديد وحتليل  تتعرض أي منشأة عند مزاولة أعماهلا للعديد من املخاطر، والبد من حتديد وحتليل تلك
 املخاطر املتعلقة بتحقيق أهداف الشركة، والتعرف على احتمال حدوثاا، وحماولة ختفيض حد تأثريها إىل مستويات مقبولة.

يعترب حتديد أهداف الشركة أول خطوة لتقييم املخاطر، وتعترب أهداف أي شركة مبثابة معايري تستخدم تحديد األهداف:  -1/2
 ييم أداء اإلدارة.لتق

تتعرض أي منشأة للخطر الذي قد يؤثر على حتقيقاا ألهدافاا، وقد حيدث هذا اخلطر تحديد الخطر واحتمال حدوثه:  -2/2
 بسبب عوامل داخلية وخارجية.

وعدم ومن أمثلة العوامل الداخلية للخطر حدوث خلل يف عمليات التشغيل وعدم فاعلية جلنة املراجعة أو جملس اإلدارة، 
 مقدرة العاملني يف السيطرة أصول الشركة مما يؤدي إىل إمكانية التالعب فياا.

ومن أمثلة العوامل اخلارجية للخطر ظروف املنافسة، وصدور تشريعات جديدة تتطلب تغيري يف أنشطة الشركة ويف 
 التشغيل وعلى طبيعة أنشطتاا.سياساهتا وإسرتاتيجيتاا أو حدوث تغري يف احتياجات العمالء بصورة تؤثر على عمليات 

بعد التعرف على املخاطر الداخلية واخلارجية اليت ميكن أن تتعرض هلا الشركة، مواجهة الخطر الذي تواجهه الشركة:  -3/2
 ينبغي اختاذ اإلجراءات املالئمة ملواجاة تلك املخاطر احملتملة والسيطرة علياا.

  لكيفية اليت هبا يتم تقييم إدارة الشركة للخطر املتعلق بإعداد القوائم املالية.أي أنه البد أن يفام مراجع احلسابات جيدا ل
 (31-33، الصفحات 2103)شحاتة و عبد الوهاب، 

 / أنشطة الرقابة:3

توجياات اإلدارة بشأن مواجاة  متثل أنشطة الرقابة التصرفات اليت حتددها السياسات واإلجراءات للمساعدة يف ضمان أن
املخاطر ذات الصلة بتحقيق األهداف قد مت تنفيذها. ويتم أداء أنشطة الرقابة يف كل مستويات الشركة وخالل املراحل املختلفة 

 لألنشطة التجارية ويف ظل بيئة تكنولوجيا املعلومات.
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 ويوجد ثالثة مبادئ ألنشطة الرقابة وهي:

 طة الرقابة اليت تساهم يف تدنيه املخاطر املتعلقة بتحقيق أهداف الشركة إىل مستويات مقبولة.حتدد وتطور الشركة أنش -
 حتدد وتطور الشركة أنشطة رقابية عامة على تكنولوجيا املعلومات لدعم حتقيق األهداف. -
 لة. تنشر الشركة أنشطة الرقابة كما يظار يف السياسات اليت حتدد املتوقع فعله واإلجراءات ذات الص -

 / المعلومات واالتصال:4

مامة للشركة لتنفيذ مسؤوليات الرقابة الداخلية الداعمة لتحقيق أهداف الشركة وحيدث االتصال داخليا  تعد املعلومات
 وخارجيا ويساعد االتصال األفراد يف فام مسؤولياهتم الرقابية ومد  أمهيتاا لتحقيق أهداف الشركة.

 ملعلومات واالتصال وهي: ويوجد ثالثة مبادئ ذات صلة با

 وتستخدم املعلومات املالئمة مرتفعة اجلودة لدعم أداء املكونات األخر  للرقابة الداخلية. –أو تنتج  -حتصل الشركة على  -
تقوم الشركة بتوصيل املعلومات داخليا متضمنة األهداف ومسؤوليات الرقابة الداخلية والضرورية لدعم أداء مكونات الرقابة  -

 الداخلية األخر .
 تتواصل الشركة مع األطراف اخلارجية ذات العالقة بشأن القضايا اليت تؤثر يف أداء املكونات األخر  للرقابة الداخلية. -
 / المتابعة: 5

ويقصد هبذا اجلزء املتابعة املستمرة والتقييم الدوري ملختلف أجزاء أو مكونات هيكل الرقابة الداخلية للتحقق من فاعلية 
 وكفاءة هيكل الرقابة الداخلية.

ويتوقف مد  تكرار املتابعة والتقييم على نتائج املتابعة املستمرة واملخاطر املرتبطة هبيكل الرقابة الداخلية وعلى طبيعة 
 أنشطة الشركة .

 يوجد مبدآن ألنشطة املتابعة ومها: 
ستمرة للتأكد من مد  وجود وعمل مكونات الرقابة حتدد وتطور وتؤدي الشركة التقييمات املنفصلة و/ أو التقييمات امل -

 الداخلية.
تقيم الشركة وتقوم بتوصيل أوجه القصور يف الرقابة الداخلية يف الوقت املناسب لألطراف املسئولة عن اختاذ اإلجراءات  -

 (02صفحة  ،2102-2101)علي،  التصحيحية مبا يف ذلك جملس اإلدارة واإلدارة.
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 (: مكونات الرقابة الداخلية 3الشكل رقم)
 

 

 

 

  

 

 .الطالبتانمن إعداد المصدر: 

 المطلب الثاني: مقومات الرقابة الداخلية

 يقوم نظام الرقابة الداخلية على جمموعة من املقومات األساسية التالية: 

 فصل المهام:  .1
يشكل فصل املسؤوليات أو الوظائف وسيلة من وسائل املراقبة األساسية اليت تساعد على إجناز العملية يف جمملاا. حبيث 

تستوجب فصلاا تلك املتعلقة بإصدار أوامر الصرف، تقلص من خطر التالعب واخلطأ الصادر عن قصد، ومتل الوظائف اليت 
التنفيذ، احلماية، التسجيل، وكذلك عمليات تطوير األنظمة والعمليات اليومية يف حالة اعتماد الوظيفة على نظام حماسبة املسؤولية  

 كما جيب أن يكون التدقيق.
 التنظيم:  .2

تنظيم ليحدد املسؤوليات والصالحيات، وكذلك إجراءات جيب على الوحدات اخلاضعة للتدقيق أن تتوفر فياا تصميم لل
عمل تشخيص قنوات املعلومات للعمل اليومي، كما جيب حتديد وبوضوح تفويض الصالحية كيفما كان نوعاا لتفعيل حماسبة 

 املسؤولية.
 عمليات المراقبة:  .3

ترتكز أساسا على محاية مكونات األصول من خالل عدة إجراءات أمنية للتأكد أن الوصول إلياا مقتصر فقط على 
املستخدمني املرخص هلم سواء تعلق األمر باملنفذ املباشر أو غري املباشر. وتعد عمليات املراقبة هامة يف حالة كون مكونات 

أعمال املراقبة إىل التأكد من أن العمليات اليت ستخضع للتسجيل واملعاجلة قد  األصول قابلة أو مرغوب فياا للحمل. وقد تطال
مت إدراجاا كلاا، وتسجيلاا، ومعاجلتاا على وجه صحيح. وتشمل هذه العمليات حتر  دقة التسجيالت احلسابية، واملقارنات. 

 مكونات الرقابة

 الداخلية 

المخاطر تقييم  بيئة الرقابة  

المعلومات  أنشطة الرقابة 

 واالتصال 
 المتابعة 
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جمموعة مالئمة من املستندات والسجالت ورقابة مادية على أصول وممتلكات املنشأة أو من خالل نظام حماسيب يقوم على 
 احملاسبية ودليل للحساب. 

 الترخيص والتأشيرة:  .4
تتطلب مجيع قرارات التنفيذ وكذلك العمليات ترخيصا أو تأشرية من طرف مسؤول متخصص، وجيب أن تكون حدود هذه   

 الرتاخيص دقيقة.
 الموظفون: .5

ظفني املؤهلني ويتمتعون بالقدرات اليت تناسب مسؤولياهتم، ألن جيب وضع بعض الرتتيبات الالزمة للتأكد من أن املو 
السري اجليد ألي نظام يرتبط بالضرورة بكفاءة ونزاهة واستقامة املوظفني، لذا تشكل املاارات والكفاءة واملميزات الفردية عناصر 

 هامة جيب أخذها بعني االعتبار عند وضع أي نظام مراقبة.
  التيسير: .6

مليات املراقبة اليت يقوم هبا اإلداريون خارج أوقات سري العمل اليومي العادي، وتضم مراقبة اإلشراف العام يتعلق األمر بع
 الذي ميارسه هؤالء اإلداريون كذلك فحص معلومات التسيري ومقارنتاا بامليزانيات، ومقاييس األداء، وكل إجراء يام الفحص.

  اإلشراف على العمل:  .7
جيب أن حيتوي كل نظام مراقبة داخلية اعتماد وسيلة اإلشراف على سري العمل اليومي للعمليات وعلى تسجيلاا وذلك 
من خالل اهليكل التنظيمي املعتمد، كان يراجع رئيس القسم على أعمال وموظفني القسم، أو من خالل اإلشراف املباشر من 

    شخص مؤهل يراجع األعمال أول بأول. 
 عة الداخلية ) المراقب المالي (:المراج .8

ميارس املراقب املايل مامة مراقبة مستقلة جملاالت واسعة حبيث حيق له رد أو االعرتاض على الصرف املستند ما مل يكن 
 مكتمل الشروط وفق إجراءات العمل املعتمد أو وفق األنظمة والتعليمات املصرح هبا يف العمل .

الداخلية يف املنشأة إىل منع واكتشاف الغش والتالعب مبا يقوم عليه من مقومات تكفل  ويؤدي توفر نظام فعال للرقابة
-032-033، الصفحات 2112)الوردات، التدقيق الداخلي بني النظرية والتطبيق، هذا ومبا يعتمد عليه من أساليب ووسائل. 

011) 

 إجراءات الرقابة الداخليةالمطلب الثالث: 

 إجراءات وقائية، تصحيحية وتدقيقية:   .1
اإلجراءات الوقائية متنع املشكلة قبل حدوثاا، فمثال اختيار احملاسبني املؤهلني ذوي الكفاءة، وفصل املاام بني املوظفني،  -

 الوقوع يف األخطاء وضمان حتقيق األهداف.وحتديد املسئولية، تعترب من أهم اإلجراءات الرقابية اليت تعمل على الوقاية من 
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اإلجراءات التدقيقية تعترب ضرورية الكتشاف األخطاء الرقابية حاملا حتدث، فمثال إعادة احلسابات، وإعداد املطابقة  -
 البنكية وإعداد موازين املراجعة تعترب من الطرق التدقيقية املتبعة يف اكتشاف األخطاء الرقابية

ة متثل العالج الذي جيب إتباعه لتصحيح األخطاء الرقابية املكتفة، وتتضمن عدة إجراءات قبل اإلجراءات التصحيحي -
اكتشاف أسباب اخلطأ، ومن مث تصحيح تلك األخطاء، ومن مث تعديل النظام، حبيث يضمن عدم تكرار مثل هذه األخطاء أو 

 على األقل تقليلاا.
 إجراءات عامة وتطبيقية: .2

هبدف ضمان أن بيئة املنظمة الرقابية ثابتة وتدار بشكل فعال، لضمان فاعلية تطبيق أنظمة اإلجراءات العامة تصمم  -
 الرقابة وسياساهتا.

اإلجراءات التطبيقية تستخدم لكشف ومنع وتصحيح األخطاء يف العمليات أثناء حدوثاا. وهتدف اإلجراءات التطبيقية   -
 والربامج، وليس فقط الرقابة على الربامج احلاسوبية وتطبيقاا. بشكل عام إىل ضمان دقة املدخالت التطبيقية كامللفات

 إجراءات إدارية وحسابية: .3

 اإلجراءات اإلدارية تساعد على ضمان الفاعلية التشغيلية، وااللتزام بالسياسات اإلدارية

 اإلجراءات احلسابية تساعد على محاية أصول املؤسسة، وضمان مصداقية وصحة السجالت احملاسبية.

 اإلجراءات المتعلقة بالمدخالت والمخرجات: .4

 :  كاأليتميكن تصنيف الرقابة حسب املكان الذي تطبق فيه ضمن دائرة معاجلة البيانات  

 إجراءات الرقابة على املدخالت: تصمم لضمان دقة هذه البيانات، وصالحيتاا وإدخال املصرح هبا فقط للنظام. -
البيانات: تصمم لضمان معاجلة البيانات بشكل دقيق وتام وضمان أن السجالت إجراءات الرقابة أثناء معاجلة  -

 وامللفات مت تعديلاا وحتديثاا آنيا.
إجراءات الرقابة على املخرجات: ومتم لضمان أن خمرجات النظام مراقبة بدقة وإحكام ملنع أي تسرب للمعلومات  -

 املامة اليت متت معاجلتاا.
 : القوانين والضوابط الحكومية .5

هتدف مثل هذه القوانني إىل ضمان صحة ودقة السجالت وامللفات اإلدارية واحملاسبية عن طريق وضع القوانني 
 واإلجراءات والسياسات اليت متنع التالعب والتزوير بتلك امللفات والسجالت. 

 الشرعية واملخالفة وتعترب جلان التفتيش احلكومية إحد  تلك السياسات اليت هتدف إىل كشف مثل تلك األعمال غري
ل للقوانني واللوائح احلكومية، كما أن إلزام الشركات واملؤسسات بتقدمي تقاريرها املالية السنوية املدققة يعترب أحد العوامل اليت تعم
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)اجلوهر،  على ضبط وضمان دقة وصحة تلك السجالت وامللفات، باإلضافة إىل العديد من السياسات والقوانني األخر .
 (33-32، الصفحات 2102عبداهلل، ايااب، و مسعود، 

 (: إجراءات الرقابة الداخلية  5شكل رقم )      

 

 

 

 

 

 

 

 لطالبتان.إعداد االمصدر: 

 الرقابة الداخليةالمطلب الرابع: المسؤوليات تجاه 

يقوم املوظفون داخل املنشأة بتشغيل الضوابط الرقابية الداخلية وذلك بأفعاهلم وأقواهلم وبالتايل تتأثر الرقابة 
 الداخلية باملوظفني الذين جيب أن يكونوا على علم بأدوارهم ومسؤولياهتم وحدود صالحياهتم. 

 مسؤولية اإلدارة تجاه أنظمة الرقابة الداخلية:  .1
اإلدارة مسؤولية وضع نظام الرقابة الداخلية )الضبط الداخلي( واحملافظة عليه حيث تبني هيئة البورصة األمريكية "  تتحمل

بأن تعميم وتنفيذ وتقومي نظام الرقابة الداخلية هو التزام هام يقع على عاتق اإلدارة والغاية من ذلك هو تزويد املسامهني بتأكيد 
شأة تقوم مبراقبة الرقابة الداخلية للتأكد من أنه حيقق األهداف املرجوة وكذلك تعديل بعض اإلجراءات معقول ومنطقي بأن املن

الرقابية املستخدمة وفقا الختالف الظروف حىت تستطيع مراقبة نشاط املنشأة " وحسب رأي الكتاب أن الرقابة الداخلية جزء من 
لتدقيق الداخلي وعليه ال ميكن أن حتل الرقابة الداخلية حمل التدقيق العمل اإلداري يف املنشأة ويعمل بشكل مستقل عن ا

 الداخلي.
 

 إجراءات الرقابة الداخلية

، وقائية، تصحيحية

 تدقيقية

ت إ متعلقة بالمدخال إدارية وحسابية  عامة وتطبيقية

 والمخرجات 

ط القوانين والضواب

ضمان صحة ودقة  - الحكومية

ة.السجالت المحاسبي  

كشف المخالفات  -

ح والقوانين واللوائ

 الحكومية.

 

ضمان دقة  -

 البيانات.

ضمان معالجة  -

قيق.البيانات بشكل د  

ضمان بأن  -

مخرجات النظام 

 مراقبة بدقة. 

المساعدة على  -

ضمان الفاعلية 

 التشغيلية.

المساعدة على  -

 حماية األصول.

ضمان فاعلية  -

ابة تطبيق أنظمة الرق

 وسياستها.

ضمان دقة  -

 المدخالت.

 منع المشكلة قبل -

 حدوثها.

اكتشاف األخطاء  -

ث.الرقابية حالما تحد  

تصحيح األخطاء  -

 الرقابية المكثفة.
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 مسؤولية المدقق الداخلي تجاه أنظمة الرقابة الداخلية:  .2
يقوم املدقق الداخلي بدراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية بقصد العمل على حتسيناا وإحكاماا. لقد نصت معايري 

للتدقيق الداخلي الصادرة عن معاد املدققني الداخليني يف أمريكا على أنه جيب أن يتضمن جمال عمل التدقيق املمارسة املانية 
 الداخلي فحص وتقومي كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية يف املنشأة واحلكم على درجة متانتاا.

  مسؤولية المدقق الخارجي تجاه أنظمة الرقابة الداخلية: .3
اية اليت ينطلق مناا عمل املدقق اخلارجي هي تقومي كفاية وفعالية الرقابة الداخلية وهو األساس الذي يبين عليه إن نقطة البد

برنامج التدقيق يف حتديد نسبة االختبارات والعينات وعليه كلما كان نظام الرقابة الداخلية متينا ومتماسكا كلما زاد اعتماد املدقق 
لة وقرائن اإلثبات وعلى حجم العينة املختارة، وكلما كان ضعيف كلما سعى املدقق إىل زيادة على أسلوبه يف احلصول على أد

حجم العينة املختارة، ألنه هدفه بصورة رئيسية تقدمي رأي البيانات املالية بصورة عامة، كما أن فحوص اختباراته تتجه إىل حتقيق 
 (330، صفحة IIA ،2103ت، دليل التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية االدرة عن )الوردا هذه الغاية.
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 ، مسؤوليات تجاه الرقابة الداخلية معايير تفعيل المبحث الثالث: طرق، مراحل،

داخل املؤسسة، وكذلك من يعترب تقييم نظام الرقابة الداخلية من املراحل األساسية وذلك للسعي على فام ذلك النظام 
 أجل التحقق من صحة عمل النظام .

 المطلب األول: طرق فحص وتقييم الرقابة الداخلية 

ال يقتصر فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ألي منشأة على تلك األنظمة كما وضعتاا اإلدارة على كراريس أو 
 ائل اليت يستخدماا املدققني للتعرف على النظام املطبق ما يلي:  منشورات بل يتعداها إىل دراستاا كما هي الفرتة ومن الوس

 االستبيان:   .1
وهو عبارة عن أسئلة استفسارية ملا جيب أن تكون عليه الرقابة الداخلية. وتقدم هذه القائمة إىل موظفي املنشأة املختصة 

طريق االختبار واملعاينة وذلك للحكم على درجة  لإلجابة علياا وردها إىل املدقق الذي يقوم بدوره بالتأكد من اإلجابات عن
 متابعة النظام املستعمل. 

ويتوقف جناح هذه الطريقة على كيفية صياغة األسئلة حبيث تدل اإلجابات )بنعم( على أنظمة دقيقة للرقابة واإلجابة ب 
 )ال( على أنظمة ضعيفة.

 مزايا االستبيان: 

 ساولة التطبيق  -
 إبراز معظم خصائص النظام.مرونة األسئلة مبا يضمن  -
 منفردة.توفري الوقت حيث يستغين املدقق عن إنشاء برنامج جديد بكل عملية تدقيق  -
 الملخص التذكيري:  .2

يقوم املدقق هنا بوضع قواعد وأسس نظام الرقابة الداخلية السليم وطرق حتديد أسئلة واستفسارات حيث متتاز هذه   
ذ على هذه الطريقة بأن ال يتم التدوين الكتايب ومرتوك األمر لكل مدقق بأن يضع األسس الطريقة باالقتصاد بالوقت ولكن تأخ

 الذي يراها مناسبة.
  التقرير الوصفي: .3

يقوم املدقق بوصف اإلجراءات املتبعة يف املنشأة لكل عملية يف العمليات مع وصف نظام الرقابة والدورة املستندية ويتم 
 ستعملة وحماسبتاا حتديد نقاط الضعف يف النظم امل

 فقد يعاب عليه يف صعوبة تتبع الشرح املطول يف األنظمة وكذلك عدم تغطية مجيع اجلوانب ألنظمة الرقابة الداخلية.
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  دراسة الخرائط التنظيمية: .4
املستندية يقوم املدقق بدراسة نظام الرقابة الداخلية وتعميمه من خالل دراسته للخرائط التنظيمية املستعملة مثل الدورة 

 املختلة للعمليات / املبيعات، الرواتب فقد يعاب على هذه الطريقة عجزها عن إظاار اإلجراءات غري العادية.
  فحص النظام المحاسبي: .5

يقوم املدقق بدراسة النظام احملاسيب من خالل احلصول على قائمة بالسجالت احملاسبية وأمساء املسئولني عن إنائاا 
ر  حتتوي على مستندات والدورة املستندية ومن خالهلا نستطيع احلكم على درجة متانة نظام الرقابة الداخلية وتدقيقاا وقائمة أخ

-033، الصفحات 2112)الوردات، التدقيق الداخلي بني النظرية والتطبيق،  حيث تركز على الظاور اخلاصة لكل منشأة .
032-011) 

 المطلب الثاني: مراحل تقييم الرقابة الداخلية 

 وصف األنظمة :  .1
احلكم على نظام الرقابة الداخلية يكون فاماا من طرف املراجع امرا حتميا ، من اجل السماح له باحلول على فام  قبل

 جيد  حمليط معاجلته للمعلومات .

 من أن إجراءات الرقابة تطبق بطريقة مستمرة و بفعالية.والبد على املراجع أن يقوم بسلسلة من االختبارات للتأكد 

و يف مرحلة وصف األنظمة فان املراجع يعرب عن مسار املعلومات اجملمعة يف املرحلة السابقة ، على شكل  وصف كتايب أو 
يق  لنظام الرقابة على شكل خرائط تدفق ، و يف حالة قيام املراجع باالستجوابات  داخل املؤسسة من اجل الوصول إىل وصف دق

 الداخلية فالبدا عليه  ان حيرتم جمموعة من القواعد أمهاا : 

 .احرتام السلم التنظيمي فاستجواب موظف يكون بعلم من مسؤولية إىل يف حاالت خاصة 
 .حصر أجوبة املوظف إال يف جمال عمله فقط 

  التحقق من فهم النظام: .2
ان ، فانه يتحقق من استيعابه للنظام من اجل جتنب انطالقه من أسس خاطئة بعد إعداد املراجع خلرائط التدفق أو االستبي

 فخرائط التدفق تسمح للمراجع بإجياد اإلجراءات الرقابية املناسبة ، فاملراجع من خالل عمله يقوم باإلجابة على مايلي:
 . كيف تتم عملية االختبارات 
  ما هي اإلجراءات اليت جيب اختبارها 
 ليت جيب إعطاءها هلذا االختبار .ما هي األمهية ا 
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 التقييم األولي لنظام الرقابة الداخلية: .3
املراجعة ألرصدة القوائم إن تقييم نظام الرقابة الداخلية يساعد املراجع على حتديد طبيعة و توقيت و نطاق اختبارات 

، فاملراجع ال ميكنه مراجعة مجيع القوائم املالية ، وإمنا  ، كون نظام الرقابة اجليد تنتج عنه معلومات مالية ميكن االعتماد علياااملالية
 يعتمد على أسلوب العيينات اإلحصائية .

باالعتماد على اخلطوتني السابقتني يتمكن املراجع من إعطاء تقييم أويل للمراقبة الداخلية باستخراجه مبدئني لنقاط القوة 
اب علياا " بنعم  " أو "ال" ، و يكون اجلواب بنعم هو جواب اجيايب و نقاط الضعف ، أي استمارات تتضمن أسئلة يكون اجلو 

و جواب  بال هو جواب سليب و عليه يستطيع املراجع فنااية هذه اخلطوة حتديد نقاط قوة النظام و نقاط ضعفه و ذلك من 
 حيث التصور، أي من الناحية النظرية للنظام حمل الدراسة .

 اختبارات االستمرارية :  .4
املراجع من خالل هذا النوع من االختبارات من أن نقاط القوة املتوصل إلياا يف التقييم األويل للنظام نقاط قوة فعال يتأكد 

 أي مطبقة يف الواقع و بصفة مستمرة و دائمة .
يقني إن اختبارات االستمرارية ذات أمهية قصو  مقارنة باختبارات الفام و التطابق ألهنا تسمح للمراجع أن يكون على 

 بأن اإلجراءات اليت راقباا إجراءات مطابقة باستمرار و ال حتمل خلل .
حيدد عجم هذه االختبارات بعد الوقوف على األخطار حمتملة الوقوع عند دراسة اخلطوات السابقة هلا ، كما يعترب دليل 

راءات و احرتام املبادئ اإلج إثبات على حسن السري خالل الدورة و يف كل  مكان .فيتأكد هذا األخري من حسن تنفيذ
 .املوضوعة

 التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية: .5
باالعتماد على اختبارات االستمرارية  السابقة الذكر يتمك املراجع من الوقوف على ضعف النظام و سو سريه عند  

)ضعف التصور(، اليت توصل إلياا عند التقييم اكتشاف سوء تطبيق أو عدم تطبيق لنقاط القوة ، هذا باإلضافة إىل نقاط الضعف 
األويل لذلك النظام .باالعتماد على النتائج املتوصل إلياا )نقاط القوة و نقاط الضعف (، يقدم املتدخل حوصلة يف وثيقة شاملة 

ه عادة تقرير املرجع مبني أثار ذلك على املعلومات املالية مع تقدمي اقرتاحات قصد حتسني اإلجراءات ،متثل وثيقة احلوصلة هذ
 حول املراقبة الداخلية، يقدمه املراجع لإلدارة، كما ميثل  احد اجلوانب االجيابية ملامته .

 إن جودة هذا النظام جتعل املراجع خيفف تدقيقاته و حترياته املباشرة ، و أن ضعفه جيعله يتعمق أكثر يف ذلك .
 و يظار بوضوح: يتميز النظام اجليد لرقابة الداخلية بتنظيم جيد،

  وضيفة و مسؤولية كل فرد يف املؤسسة يف شكل مكتوب إن كان ذلك ممكنا و مفاوم من  طرف اجلميع 
  نظام الرخص الالزمة و يراقب كل العمليات يف شكل إجراءات و طرق العمل اليت ينبغي إتباعاا عند اجناز كل عملية من

 العمليات اليت تقوم هبا املؤسسة .
 فالتقييم الناائي لنظام الرقابة الداخلية يسمح للمراجع باختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة على الرقابة الداخلية 
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 الثالث: معايير تفعيل نظام الرقابة الداخلية  طلبالم

قوائم مالية  إن إدارة الشركة هي املسؤولة عن تصميم هيكل فعال للرقابة الداخلية وتشغيله بصورة يساعدها على إعداد
 صادقة ميكن االعتماد علياا والثقة فياا .

 معيار ضرورة فهم وإدراك اإلدارة للهدف من هيكل الرقابة الداخلية:  -1
جيب أن تكون إدارة الشركة مدركة للادف من وجود هيكل فعال للرقابة الداخلية وهو ضمان إعداد قوائم مالية صادقة 

حي أن إدارة الشركة هي املسؤولة عن تصميم وتشغيل هيكل فعال للرقابة الداخلية يضمن هلا ميكن الثقة فياا واالعتماد علياا. 
 إعداد ونشر قوائم مالية صادقة ميكن الثقة فياا واالعتماد علياا وذلك ألن إعداد القوائم املالية هي مسؤولية إدارة الشركة.

  معيار تكامل مكونات أو أجزاء هيكل الرقابة الداخلية: -2
أن وضحنا أن هيكل الرقابة الداخلية يتكون من مخسة مكونات أو أجزاء وهي بيئة الرقابة، تقييم املخاطر، أنشطة بق س

الرقابة، املعلومات واالتصاالت واملتابعة، وتكون إدارة الشركة مسؤولة عن تصميم وتشغيل هيكل الرقابة الداخلية بأجزائه أو 
 مكوناته اخلمس بصورة متكاملة.

  الية كل جزء من أجزاء هيكل الرقابة الداخلية:معيار فع -3
 سنوضح يف هذا اجلزء ملعايري فعالية كل جزء من مكونات هيكل الرقابة الداخلية اخلمسة، وذلك على النحو التايل:

 معيار فعالية بيئة الرقابة:  -
الداخلية األربع األخر ، وال شك أن  يساعد وجود بيئة رقابية تعمل بفعالية على حتقيق الفعالية يف مكونات هيكل الرقابة

فعالية بيئة الرقابة يتوقف على السياسات وتصرفات جملس اإلدارة وإدارة الشركة، ومد  اقتناعام بأمهية وجود هيكل فعال للرقابة 
 الداخلية للشركة، وذلك ألن تلك السياسات ستنعكس على سلوك مجيع العاملني بالشركة

 خاطر:معيار فعالية تقييم الم  -
جيب أن تقوم إدارة الشركة بتقدير املخاطر املتعلقة بعملية إعداد القوائم املالية يف ظل ظروف بيئة الرقابة ويف ظل الظروف 
االقتصادية والقانونية والتشريعية واالجتماعية اليت تعمل فياا الشركة، حي أنه ميكن أن يكون نظام الرقابة الداخلية فعال يف ظروف 

 فعالة يف ظروف أخر .معينة وغري 
وجيب أن تقوم اإلدارة بتقييم املخاطر املتعلقة بإعداد القوائم املالية بفعالية، واختاذ اإلجراءات الالزمة للتغلب على العوامل 
 واألسباب اليت تؤدي إىل وجود تلك املخاطر، أو اليت تؤدي إىل زيادة مستو  اخلطر، والقيام بالعديد من اإلجراءات اليت تؤدي

 إىل ختفيض مستو  اخلطر الذي تتعرض له الشركة.
ومن العوامل اليت تؤدي إىل زيادة اخلطر عد كفاءة العاملني بالشركة وزيادة درجة تعقيد نشاط الشركة، وزيادة درجة اعتماد 

 املؤسسة على تكنولوجيا املعلومات، ودخول منافسني جدد يف سوق املنتجات اليت تقوم الشركة بتصنيعاا.
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 معيار فعالية أنشطة الرقابة:  -  
لكي يكون هيكل الرقابة الداخلية فعاال ال بد من القيام بأنشطة الرقابة بصورة فعالة تضمن ختفيض مستو  اخلطر وحتقيق 
أهداف الرقابة الداخلية، وتتضمن أنشطة الرقابة جمموعة من اإلجراءات والسياسات اليت يتم اختاذها مل سياسات وإجراءات 

بة على األصول والسجالت، والفصل بني الواجبات واملسؤوليات، واالعتماد السليم للعمليات واألنشطة، وكذلك األنشطة الرقا
 املتعلقة بتقييم األداء واختاذ اإلجراءات التصحيحية.

 معيار فعالية نظام المعلومات واالتصاالت:  - 
ات واالتصال احملاسيب يقوم بتوصيل املعلومات املالئمة جلميع جيب أن يكون لد  الشركة نظاما فعاال ومالئما للمعلوم    

املستويات اإلدارية داخل اهليكل التنظيمي لشركة لضمان حتقيق أهدافاا، ويقوم هذا النظام بتجميع وتسجيل وتصنيف عمليات 
ن قنوات االتصال مبا يسمح بإعداد الشركة والتقرير عناا ملختلف املستويات اإلدارية إىل أسفل أو إىل األعلى من خالل العديد م

   قوائم مالية صادقة ميكن االعتماد علياا والثقة هبا. 

 معيار فعالية المتابعة والتقييم المستمر لمكونات الرقابة الداخلية: - 
حتقيق الكفاءة والفعالية يف نظام  الداخلية إىلتؤدي املتابعة والتقييم املستمر وبفعالية ملختلف مكونات وأجزاء نظام الرقابة 

داخلية الرقابة الداخلية، ألن التقييم واملتابعة املستمرة وبفعالية ملكونات الرقابة الداخلية يساعد على معرفة ما إذا كان نظام الرقابة ال
لتغريات يف ظروف وما إذا كانت هناك حاجة لتعديل بعض أجزائه لتتمشى مع ا ال؟يعمل وفقا للتصميم السابق إعداده أم 

 التشغيل.

  معيار كفاءة وفعالية إدارة التدقيق الداخلي: -3

 شك أن وجود إدارة مستقلة وذات كفاءة عالية للتدقيق الداخلي مبؤسسة ومبا هلا من خربات ومؤهالت مناسبة ال
يكل التنظيمي للشركة وتتبع جملس اإلدارة وباعتبارها أداة من أدوات الرقابة الداخلية بالشركة خاصة إذا كانت اإلدارة مستقلة يف اهل

 مباشرة، وتلعب إدارة التدقيق الداخلي اليت تعمل بفعالية دورا كبريا يف تقييم مد  فعالية نظام الرقابة الداخلية باملؤسسة .

  معيار مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالستفادة منها:  -1

داخلية ال بد من استخدام واالستفادة من تكنولوجيا املعلومات ،ومن أمثلة كي يتم تصميم وتشغيل نظام فعال للرقابة الل
وسائل االستفادة من هذه التكنولوجيا عند تصميم وتشغيل نظام الرقابة الداخلية تسجيل العمليات آليا  ، والتحقق من دقة 

اد على مصادر املعلومات املختلفة الداخلية أو التشغيل آليا وحتقيق الرقابة على كافة العمليات من خالل احلاسب اآليل  واالعتم
 (33-33-32، الصفحات 2103)سرايا، شحاتة، و حممد،   اخلارجية من خالل شبكة االنرتنت .
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 خالصة الفصل

تعترب الرقابة الداخلية جمموعة من اإلجراءات والطرق املتبعة يف املشروع، حيث يؤدي وجودها إىل تركيز اإلدارة على سعي 
الشركة حنو حتقيق أهدافاا املالية والتشغيلية يف ضوء القوانني ذات الصلة،  ومما يؤدي إىل تدين األحداث املفاجئة اليت قد تواجااا. 

لية من تعامل الشركة بفعالية أكرب مع البيئة االقتصادية والتنافسية املتغرية باستمرار وكذلك مع القيادة ومتكن الرقابة الداخ
واألولويات ومناذج األعمال ذات الصلة، حيث تعزز الرقابة الداخلية من كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية ودعم عملية إعداد 

 زام بالقوانني واللوائح.   التقارير اليت ميكن االعتماد علياا وااللت

 

 

  

 



 

 

 

 الفصل الثالث

تقرير محافظ ل حالةدراسة 
الحسابات لمديرية الصيانة 

 9102لسنة  -بسكرة–سوناطراك 
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 تمهيد

سيتم التطرق يف هذا الفصل إىل إجراء دراسة ميدانية تطبيقا ملا مت دراسته نظريا من خالل دراسة تقرير حمافظ 
على إبداء رأيه الفين  تساعدهوحصوله على أدلة وبراهني كافية ومقنعة، احلسابات ملديرية الصيانة سوناطراك بسكرة، 

 ..ملعاينة، املقابلة، االستفسارات.يق الفحص، اذلك عن طر  يتمقوائم املالية، و يد يف عدالة الاحملا

أمهية أدلة اإلثبات يف حتسني نظام الرقابة الداخلية، ففي هذا الفصل يف جلزء النظري للدراسة املتمثل يف اتطرقنا 
 حمافظ احلسابات للتأكد من صحة املعلومات املقدمة إليه. ا استعمل يتاولة حتديد نو  أدلة اإلثبات الميكننا حم

 الفصل إىل مبحثني مها: قسمنا هذا

 تقدمي عام حول مؤسسة سوناطراك مديرية الصيانة بسكرة. المبحث األول:

 .9102لسنة  تقرير حمافظ احلسابات ملديرية الصيانة بسكرةل حالة دراسة المبحث الثاني:
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 تقديم عام حول مؤسسة سوناطراكالمبحث األول: 
 )شركة األم(سوناطراك  المطلب األول: نشأة مؤسسة

 الفرع األول: تعريف مؤسسة سوناطراك
يف اجلزائر ويف إفريقيا تشارك يف  وتسويق املواد اهليدروكربونية )سوناطراك( هي الشركة األول املؤسسة الوطنية للنقل

التنويع كما تطور  إسرتاتيجيةاالستكشاف، اإلنتاج، النقل باألنابيب، حتويل وتسويق املواد اهليدروكربونية ومشتقاهتا، حيث تعتمد على 
 يف توليد الك رباء اجلديدة، كذلك يف حتليه مياه البحر وحبوث استغالل الطاقة املعدنية وأنشطة التعدين.

مليار  9...للتدويل تعمل سوناطراك يف حيز كبري ومناطق عدة من العامل، بنحو رقم أعمال  إسرتاتيجيت اوللسعي لتحقيق 
شركات النفط العاملية،وثاين أكرب دولة مصدرة  بني00وتأيت يف املرتبة  واحتلت املرتبة األوىل يف إفريقيا  9102دوالر أجنزت يف عام 

عام  مليون طن من النفط يف 196.5إنتاج ا اإلمجايل  البرتول املسال وثالث مصدر للغاز الطبيعي، ازللغاز الطبيعي املسال وغ
، وهي املرة األوىل اليت تعقد في ا الشركة مؤمترا صحفيا لإلفصاح 9102مليار مرت مكعب يف  135 ، أما بالنسبة للغاز مقدر9102

 الناتج القومي اإلمجايل للجزائر. من ٪ ..3أنشطته تشكل حوايل   عن بيانات اإلنتاج،

 الفرع الثاني: عرض تاريخي لمؤسسة سوناطراك
حتت اسم  0233جانفي   01من اجلريدة الرمسية يف  .023ديسمرب  0.من  23.-.3تأسست مبوجب القانون رقم 

عن طريق هذه املؤسسة اجلزائر أرادت أن تصل إىل   SONATRACHالشركة الوطنية لنقل وتسويق احملروقات سوناطراك
سينكالر  (.SHELLشال)ESSO). سياسة برتولية مستقلة عن االحتاد البرتويل والشركات البرتولية مثل ايزو 

(SINCLAIR.) (موبيلMOBIL.) ( الفELF.اخل...) 
 تاج والتحويل مبساعدة الشركات األجنبية. اتسع نشاط الشركة لتشمل العديد من النشاطات البرتولية كالبحث واإلن .023يف  -0
 غاز. %011يف البرتول  %30يوم تارخيي يعين تأميم احملروقات من طرف اجلزائر  0220فيفري  93يف  -9
اآلبار البرتولية، ليقتصر  أشغال التوزيع، وانفصاهلا عن بعض الفرو  البرتولية مثل البرتوكيمياء، 0290بعد إعادة اهليكلة يف  -3

 نشاط ا على ميادين البحث،اإلنتاج،النقل باإلضافة إىل معاجلة الغاز وتسويق احملروقات.
 تبين قانون متعلق بأشغال التنقيب، البحث واالستغالل، حيث على املشاركة اخلارجية يف جمال االستكشاف. 0293 يف -4
جيع وتطوير سبل الشراكة بني سوناطراك وكربيات الشركات البرتولية لتش 0293إحداث تعديالت على قانون سنة  0220يف  -5

 األجنبية.
 انطالق عملية حتديث وتطوير شركة سوناطراك ومبوجب ا أصبحت جمموعة برتولية دولية. 0229يف  -6
برتوليوم"، عقد شراكة مع عدة شركات دولية من بين ا" برتش  3.مت إمضاء شركة سوناطراك على  0223ديسمرب .9يف  -7

 يوجب هذا العقد االستغالل، التطوير والتسويق يف السوق األوروبية لكميات من الغاز املنتج على مستوى آبار عني صاحل.
 .OZ2(3.قوية وتطوير شبكة النقل وانطالق مشرو  قناة جديدة لنقل البرتول)"ت 0229يف  -8
 وهي يف تطور مستمر إىل يومنا هذا، إذ أهنا حتتل مراتب ريادية عامليا.  
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ل يف مبشرو  كاسيا، وفازت برخصة استغالو  بالبريشرعت سوناطراك يف مشرو  استثماري يف اخلارج  9103حىت  9112 من -2
ومشرو   كموريتانياشاريع يف دول اجلوار  يف منافسة دولية دخلت ا الشركة اجلزائرية ألول مرة مبفردها. كما هلا عدة م بليبيا غدامسحقول 
 .مشرو  قناة جديدة لنقل البرتول بتونس نوم يد

خبصوص مشرو  مشرتك لتجارة  شركة عاملية 03قامت سوناطراك بتصريح أهنا جتري عدد من الصفقات مع  9103يف  -01
 ايطاليا. أمه امنتجات النفط والغاز بعد االتفاق على شراء عدد من مصافي ا يف اخلارج ومن 

ستؤسس مشروعًا جتاريًا مشرتكًا مع شركة عاملية خالل النصف  وإكسون موبيلاجلزائر ستستكمل صفقت ا مع  2019يف  -00
   مبجال الغاز الصخري مع الشركة األمريكية العمالقة. 9102األول من 

 الفرع الثالث: مهام ووظائف سوناطراك
حملروقات ومن ا م مة تسيري إن امل مة األساسية اليت أسندت لسوناطراك عند تأسيس ا متثلت يف التكفل بنقل وتسويق ا

اليوم سوناطراك حددت امل ام اإلسرتاتيجية من خالل إعالن القانونني  املمتلكات وحتقيق األهداف احملددة من أجل مستقبل اجلزائر.
الذين مكنا هلذه األخرية من جلب الشركاء وشركات أجنبية من أجل االستغالل واالستكشاف حلقول الغاز  0220و 0293لسنة 

 :ومن بني أهداف ا والبرتول
 .متويل البالد باحملروقات بصفة دائمة 
 .تطوير كل نشاط له عالقة مباشرة وغري مباشرة بصناعة احملروقات 
 .االستكشاف البحث والتنقيب واالستغالل 
 .التطوير واالستغالل وتسيري شبكات النقل والتخزين 
  الغازي.متييع الغاز الطبيعي، معاجلة وتقومي اهليدروكربون 
 تكرير وتوزيع اهليدروكربون.و  حتويل 
 .تطوير وحتسني النشاطات املتصلة يف اجلزائر وخارج اجلزائر مع مؤسسات جزائرية وأجنبية 
 .متوين الدول باهليدروكربون يف أجل متوسط وطويل املدى 
 .تسويق احملروقات الغازية والسائلة 

 : مكانة ومركز سوناطراك الحاليالفرع الرابع
املميز للدولة مقارنة بأسواق املست لكني الكربى ركزت سوناطراك أس م ا التجارية حنو أوروبا الغربية  بفضل املوقع اجلغرايف
 والواليات املتحدة األمريكية.

رتبت سوناطراك يف املركز الثاين عشر  9113سبتمرب  93( لـ PIW’S TOP 50العدد برتوليوم انتيليجانس ويكلي  )
 31وىل إفريقيا،كما حافظت سوناطراك كذلك على مكانت ا إفريقيا باإلضافة إىل احتالهلا املرتبة احلادية عشر من بني أكرب عامليا واأل

هذا الرتتيب  ،GPL et GNLشركة عاملية كما احتلت املرتبة الثالثة من بني أكرب مصدري الغاز الطبيعي يف العامل،الثانية عشر 
 لصدارة يف ميدان احملروقات البرتولية.مكن سوناطراك من احتالهلا ا

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88
https://www.marefa.org/%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://www.marefa.org/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D9%88%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A5%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%A5%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84
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 مالفرع الخامس: المخطط التنظيمي لسوناطراك األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المخطط التنظيمي لسوناطراك األم( : 16الشكل رقم )

 

بنشاط النقل عرب األنابي  

TRC 

 

 

 نشاط أسفل

"AVAL" 

التسويقنشاط   

"COM" 

 نشاط أعلى

"AMONT" 

 القانـــــــــــون

 املــــــــراجعة

األمن واحمليطالصحة،   

ورالتنسيق التقين والتط  

 املوارد البشرية

 مـــــــاليــــــــــــــة

صادإسرتاتيجية التخطيط واالقت  

 اخلدمات املركزية

 اخلدمات الدولية

راك نقابة جممع سوناط
 الدويل

 الرئيس  العام

 اجلمعية التنفيذية

ديوانرئيس   

 مجعية االستشارة والتوجيه

 األمانة العامة

 األمن الداخلي للمؤسسة
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 .محل التربص وهيكلها التنظيمي المطلب الثاني: تقديم المؤسسة
 الفرع األول: التعريف بالمؤسسة

الوطنية سوناطراك إحدى أهم املؤسسات العمومية االقتصادية يف اجلزائر، ومن أجنح املؤسسات الوطنية، فل ا  تعد املؤسسة
تارخي ا ومكانت ا على املستوى الوطين، لذلك سنحاول التعرف على مؤسسة سوناطراك وعلى اخلصوص مديرية الصيانة بسكرة وعلى 

 نشاط ا االقتصادي.
 ال احملروقات، وتنقسم إىل عدة أنشطة :تعمل مؤسسة سوناطراك يف جم

 نشاط اإلنتاج. 
 نشاط التوزيع. 
 نشاط النقل باألنابيب. 

كم وهذه الشبكة 03111ويضمن نشاط النقل عرب األنابيب نقل احملروقات بواسطة شبكة للبرتول والغاز على امتداد 
استغالل هذه الشبكة بدون أخطار، ومكلف هبا حاليا تستخدم جت يزات م مة ومتطورة، وتعترب الصيانة إحدى الوظائف اليت تضمن 

 قسم خاص هو قسم الصيانة بالنسبة للعمليات امل مة وقسم االستغالل للعمليات العادية والبسيطة.
 وينقسم قسم الصيانة إىل عدة مديريات، كما هو موضح يف الشكل التايل:
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مخطط  يوضح الهيكل التنظيمي لفرع نشاط النقل عبر األنابيب  -17 -شكل   

 

ـةالصيان قسـم  

 

 

 

الصيانـة مديرية  
غواطاأل  

DML 

ةرية التقنييالمد  

مديريـة تصليـح 
 األنابيـب

DRC 

 

 

 

ديريـة م
 التمويـن

APP 

 

 

 
 مديريـة الصيانـة

 بسكـرة

DMB 

 

 

 

 دائـرة اإلدارة والماليـة
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يالحظ من الشكل السابق أن إحدى املديريات التابعة لقسم الصيانة هي مديرية الصيانة بسكرة، وتقع هذه املديرية يف املنطقة 
 الصناعية بسكرة، وقد مرت يف تطورها باملراحل التالية :

وكانت آنذاك  ،0291، وكان االستالم الن ائي هلا يف مارس 0222، حيث بدأ بناؤها يف أكتوبر 0222أنشئت سنة  
 املديرية اجل وية بسكيكدة مكلفة ببنائ ا ضمن مشرو  ي دف إىل صيانة اآلالت املوج ة للصناعة البرتولية.

هبدف صيانة جت يزات املنشآت التابعة للمديرية اجل وية  0299: مت إنشاء قسم ببسكرة سنة 0292 -0222من 
 سكيكدة، وكذا التمويل بقطع الغيار.

اليت تقوم بتسيري ثالث قواعد وهي: قاعدة األغواط، قاعدة DMN) اء مديرية الصيانة األغواط ): مت إنش0292سنة  
 حوض احلمراء وقاعدة بسكرة.

 : قاعدة الصيانة بسكرة كان هدف ا مركزا على تنفيذ عمليات الصيانة.9119 -0221من 
، حيث أصبحت Direction Maintenance Biskra (DMB: مت إنشاء مديرية الصيانة بسكرة )9119جوان  

املؤرخ يف:  A– 392، مرجع DG/913مؤسسة مستقلة بانفصاهلا عن مديرية الصيانة األغواط، وذلك بالقرار رقم 
09/13/9119. 

 ، يف شكل مباين موزعة كمايلي:9م .922وتقع مديرية الصيانة بسكرة على مساحة إمجالية قدرها 
 .ورشات تقنية 
 .خمزن 
 .ثالث مباين إدارية 
 .مبىن إداري تقين 
 .مبىن للحماية 
 . مستود 

(، وهذا ملواكبة التطورات اليت حتدث يف ISO 9001وقد حتصلت مديرية الصيانة بسكرة على ش ادة اجلودة العاملية)
، 9113، و حتصلت علي ا يف جويلية 9113ماي  03االقتصاد اجلزائري، حيث بدأت يف مشرو  احلصول على ش ادة اجلودة يف: 

 ت تتحصل علي ا كل سنة.و أصبح
وتعتمد املديرية يف تسيريها على شبكة داخلية وعلى اإلعالم اآليل وعلى برنامج متخصص يف التسيري، من أجل تسيري أكثر 

 عقالنية.
عامل دائم، من م تقنيني وإداريني، باإلضافة إىل العمال املؤقتني، وهم موزعني  205ويقدر عمال مديرية الصيانة بسكرة بـ

 النحو التايل: على
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 23/04/9199–بسكرة  –توزيع عدد العمال حسب التخصصات في مديرية الصيانة  :(19)رقم الجدول 

 البيان العـــدد النسبــة
04.88 % 
46.34 % 
28.78 % 
08.29 % 
11.71 % 

01 
23 
32 
02 
93 

 اإلطارات العليا
 اإلطارات

 أعوان التحكم
 أعوان التنفيذ

 املتعاقدين

 المجموع 915 100%
 Rapport D’effectif Globale De L’entreprise Arrête Au 23/04/2022املصدر وثائق الوحدة: 

 ونالحظ من اجلدول أن اإلطارات وأعوان التحكم هم األغلبية، وهذا لكون امل ندسني والتقنيني هم أساس نشاط املديرية، ما
 اليد العاملة. يفسر كون املديرية مديرية صيانة قاعدهتا األساسية هي

 الفرع الثاني: النشاط االقتصادي لمديرية الصيانة سوناطراك بسكرة

 إن النشاط األساسي ملديرية الصيانة سوناطراك بسكرة هي صيانة اهلياكل التالية:

 31/GK2/GK1  .حاسي الرمل / سكيكدة : 
 .3/OK1 .حوض احلمراء /  سكيكدة : 
 39/GO2/GO1/تبسة حنو ايطاليا. : حاسي الرمل / واد الصفصاف 

للقيام بالعمليات املختلفة للصيانة ) مراجعات دورية، تدخالت ميدانية، تصليح األج زة  إسرتاتيجيةوهذا ما يعطي ا وضعية 
 واآلالت التقنية( يف خمتلف املنشآت وعلى اخلطوط التالية:

 نشاط النقل باألنابيب. 
 أنشطة احملروقات )إنتاج، توزيع(. 

 ية م ام فرعية أخرى نذكر من ا:كما يوجد للمدير 
 .تشخيص وصيانة قطع الغيار، جتديد اهلياكل األساسية لآلالت 
 .صنع قطع الغيار الحتياجات نشاط النقل باألنابيب 
 .املسامهة يف التجديد املستمر لتج يزات خمتلف هياكل النشاط 
  والتج يزات املرتبطة بالنشاط.إعداد ووضع حيز التنفيذ نظام وإجراءات الصيانة ومعايري اآلالت 
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 المطلب الثالث:الهيكل التنظيمي لمديرية الصيانة سوناطراك بسكرة

إن اهليكل التنظيمي ما هو إال عبارة عن البناء الذي يبني خمتلف املستويات اإلدارية والوحدات التنظيمية الرئيسية والفرعية 
 القائمة داخل املديرية وهذا ما يوضحه الشكل التايل:والوظائف، ويبني أشكال االتصاالت وشبكات العالقات 

 

 

 :الهيكل التنظيمي لقسم الصيانة سوناطراك فرع النقل باألنابيب)18( الشكل رقم

 وتتبع مديرية الصيانة سوناطراك بسكرة يف تنظيم ا أسلوب املديريات، حيث يتدرج اهليكل التنظيمي للمؤسسة كالتايل:

 مدير الصيانة:  .0
 الصيانة سوناطراك بسكرة، واملسؤول على:هو املشرف على مديرية 

 .إعداد وحتديث سياسة وأهداف املؤسسة 
 .التخطيط االسرتاتيجي ورقابة أهداف املؤسسة 
 .توزيع املوارد والوسائل باملؤسسة 
 .وضع حيز التنفيذ نظام اتصال داخل املؤسسة، حتسني نظام إدارة اجلودة باملؤسسة 

 مديرية االتصال

 خلية تنسيق االتصاالت

سمنسق سكرتيرة نائب الرئي  

 منسق األمن الداخلي

 استشاريين

 مساعدين

فرع الخزينة 

 والمالية
 فرع التخطيط

فرع  متابعة 

 االستثمارات

الدراسات فرع 

 االقتصادية

بؤاتالتنفرع تسيير   

 فرع التنظيم

 

 فرع التنظيم

 فرع اإلجراءات

فرع تسيير 

 اإلطارات العليا

فرع  الموازنة 

 ومراقبة التسيير

 فرع اإلعالم اآللي

فرع المعلومات 

 ودراسة الوثائق

 فرع المحاسبة

 

فرع تسيير 

 العمال

المعدالت فرع 

 العامة

فرع المواريث 

 والتأمينات

فرع المنازعات 

 القضائية

فرع العقود 

 واإلجراءات

 فرع األمن

 فرع الصحة

 فرع المحيط

ةتحليل األنظم  

ياتتسيير العمل  فرع المحاسبة 

فرع  الموازنة 

 ومراقبة التسيير

ليةفرع الرقابة الداخ  التسويقفرع    

مديرية إدارة 

 القطاع

مديرية نظام 

 المعلومات

مديرية الموارد 

 البشرية

يةالمديرية القانون مديرية األمن،  

 الصحة والمحيط

  مـــديرية

 المراجعة

مديرية الدراسات 

 والتخطيط

 المديرية

 المــــالية

 نائب الرئيس

االستغاللقسم   قسم الدراسة والتطوير قسم الصيانة 
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 األمانــة: .9
الصادرة والواردة من وإىل املؤسسة، واليت هلا عالقة مباشرة مبديرية الصيانة، كما هتتم بالصادر والوارد من مدير  هتتم بتسجيل الرسائل   

 املؤسسة إىل خمتلف الدوائر التابعة للمؤسسة.

  ( les activités de la Direction Maintenance Biskra) : وهي املسؤولة عن  :دائرة التموين والنقل .3

 .متوين املؤسسة باملوارد األولية، قطع الغيار، اآلالت، والتج يزات الضرورية للنشاط مع احرتام اجلودة والوقت 
 .تسيري املخزون واجلرد املادي يف املؤسسة، مع احرتام اإلجراءات والقوانني املطبقة 
  مستود  النقل: السيارات، اآلالت، الشاحنات.تسيري وصيانة 
 .خدمات النقل الضرورية ملختلف هياكل املؤسسة 
 .ضمان حتسني عمليات التموين 

 هي املسؤولة عن: دائرة اإلدارة و االتصال: .4
 .تقييم احتياجات املؤسسة للعمال وإعداد خطط التعيني والتكوين يف إطار املوازنات املعتمدة 
 يف املؤسسة. تسيري ملفات العمال 
 ..تضمن اخلدمات االجتماعية، طب العمل، التنشيط االجتماعي والرياضي 
 ..تسيري ومتابعة النشاطات املرتبطة بـــ: الفندقة، اإلطعام، صيانة التج يزات 
 .)..تسيري وسائل االتصاالت باملؤسسة)هاتف، فاكس، تلكس 
 ام اليت يقومون هبا خارج املؤسسة، وكذلك إجراءات احلصول التكلف مب ام النقل واإلطعام واملبيت للعمال يف إطار امل 

 على تأشريات السفر للعمال الذين يقومون مب ام أو تكوين خارج الوطن.
 .حتسني إجراءات االتصال باملؤسسة 
 .حتسني العمليات املتعلقة باملوارد البشرية 
 .تطبيق سياسة املؤسسة فيما يتعلق مبعاجلة املشاكل 

 هي املسؤولة عن: والشؤون القانونية: دائرة المالية .5
 .التسيري املايل واحملاسيب للمؤسسة يف اإلطار املوازنات املعتمدة واحرتام اإلجراءات والنصوص القانونية حيز التنفيذ 
 .إعداد املخطط السنوي وعلى املدى املتوسط للمؤسسة مع احرتام خمتلف هياكل املؤسسة ومتابعة تنفيذها 
 يات اليومية مع الغري كالزبائن واملوردين.تسجيل مجيع العمل 
 .إعداد امليزانيات املالية واحملاسبية للمؤسسة 
 .إعداد العقود واالتصال مع اإلدارة القانونية املركزية 
  .تسيري تأمينات املؤسسة واالتصال مع اإلدارة القانونية املركزية 
 دارة القانونية املركزية.إعداد ومتابعة امللفات القانونية للمؤسسة مع االتصال باإل 
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 .تسيري ومتابعة ممتلكات املؤسسة 
 .متابعة االحرتام القانوين لكل العقود املربمة على مستوى املؤسسة 

 هي املسؤولة عن:  دائرة الكهرباء و اآللية: .6
 .القيام بالصيانة فيما خيص فرعي الك رباء واآللية 
 .اإلشراف على عمليات الصيانة لآلالت الدوارة 
 .املساعدة يف عمليات حتديث التج يزات 
 .القيام بأعمال حول نظام احلماية 
 .القيام بأعمال الك رباء الصناعية وااللكرتونية 
 .املشاركة يف إعداد دفاتر الشروط املرتبطة بالتج يزات 
 .حتسني عمليات الصيانة يف الورشات واخلدمات املقدمة للزبائن 

 سؤولة عن:هي امل  دائرة المنهجية واالعتماد: .7
 .إعداد خمطط العمل السنوي واألكثر من سنوي مبساعدة املديريات اجل وية لسوناطراك لضمان صيانة اآلالت الدوارة 
 .استقبال طلبات العمل وبرجمت ا وتقسيم ا على هياكل املؤسسة املسؤولة عن التنفيذ 
  .تسيري وحتديث برامج وإجراءات الصيانة 
  إلعداد فرق عمليات للصيانة.تنظيم جمموعات من العمال 
 .إعداد وحتليل نسب الصيانة 
 .حتليل وحتديث تكاليف الصيانة 
 .إجراء دراسات خاصة على الصيانة 
 .تسيري الوثائق التقنية للتج يزات الصناعية 
 .حتسني العملية التجارية واخلدمات املقدمة للزبائن 
  الحتياجاهتم.قياس ومتابعة رضا الزبائن، واملعاجلة الفعالة 

 وهي املسؤولة عن:  دائرة الميكانيك الصناعي: .8
 .القيام واإلشراف على عمليات اآلالت الواردة 
 .)...الصيانة يف الورشات آلالت الضغط )املضخات، احملركات، اآلالت الضاغطة 
 .املسامهة يف عمليات حتديث التج يزات 
 ابيب.صنع قطع الغيار املرتبطة باحتياجات نشاط النقل باألن 
 .تصليح القطع اخلاصة باآلالت الدوارة 
 .مراقبة مطابقة القطع املصنعة 
 ( القيام بالتشخيص، حتليل، قياس وخربة القطع الثمينةPièces nobles.) 
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 .حتسني التدخالت امليدانية واخلدمات املقدمة للزبائن 
 هو املسؤول عن:  مركز اإلعالم اآللي: .2

 م اآليل يف املؤسسة.تسيري وإدارة وصيانة أنظمة اإلعال 
 .الصيانة القبلية والبعدية ألنظمة اإلعالم اآليل 
 .تسيري وإدارة  واستغالل املراسالت اآللية يف املؤسسة 
 .تسيري وإدارة واستغالل قواعد معطيات الربامج 
 .تسيري وإدارة واستغالل شبكة اإلعالم اآليل 
 .مساعدة وتكوين مستعملي أدوات اإلعالم اآليل 
 .االستغالل األمثل لوسائل اإلعالم اآليل على مستوى املؤسسة 
 .حتسني عمليات تسيري أنظمة اإلعالم اآليل 

 وهي املسؤولة عن: مصلحة الحماية والمحيط: .01
 .تطبيق سياسة احلماية واحمليط واألمن جملمع سوناطراك 
  والتكوين.توضيح وظيفة احلماية واحمليط واألمن يف املؤسسة من خالل التوعية 
 .محاية املمتلكات البشرية واملادية من خالل برامج وقائية 
  الوقاية من احلوادث واحلرائق من خالل مراقبة الشروط التقنية، وتصرفات العمال وطرق العمل اخلطرية والتوصيات

 الضرورية.
 .مراقبة ومتابعة برامج نشاط النقل باألنابيب حلماية احمليط 
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 9102سنة لبسكرة  سوناطراك الحسابات لمديرية الصيانة تقرير محافظحالة لدراسة المبحث الثاني: 
أدلة اإلثبات املستعملة يف التقرير وإجراء  الستخراجتقرير حمافظ احلسابات   دراسةعلى اعتمدنا يف عملية الدراسة امليدانية 

 الدراسة ملعرفة دور الرقابة الداخلية .يف املؤسسة حمل احملاسبية  رئيس املصلحةمقابلة مع 

 المطلب األول: حسابات األصول الثابتة
 الجرد المادي 3.1

  :المشكلة 
من هذه  % 90دج . .0.13220.0عنصرا بقيمة إمجالية قدرها  32املتاح لنا فرقا سلبيا قدره  9102يظ ر املخزون املادي لعام 
 دج .1111.العناصر هلا قيمة أقل من 

 :الدليل 
ولالستفسار واإليضاح أكثر قام بإجراء  ، فعليفحص و  الفحص المستندياحلسابات هذه املشكلة من خالل  راجعاكتشف م

 مع املسؤولني باملؤسسة. مقابلة
 :الخطر 

 ، ال يؤثر يف عالقات املؤسسة مع األطراف اخلارجية.أصل مبالغ فيه لكنه خطر غري جوهري 
 :التوصية 

 إجراء اإلصالح ملسح التناقضات من األصول. أوصى املراجع بالشرو  يف

 تسيير التثبيتات 9.3
 :المشكلة 

مل يتم خفض ا حسب توجي ات اإلدارة العليا وال تزال مستمرة ليتم دج 1111.وجد املراجع أن هناك أصول قيمت ا أقل من 
 االعرتاف هبا على هذا النحو.

 :الدليل 
 الفعلي.الفحص و  الفحص المستندياكتشف املراجع هذه من خالل 

 :الخطر 
 دم تنفيذ قرار من اإلدارة العامةع

 :التوصية 
 .دج كأصول است الكية 1111.أوصى املراجع مبحاسبة األصول ذات القيمة أقل من 
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 حسابات الغير: نيالمطلب الثا

  الذي من المفروض أن يكونوا مدينون الموردين 0.4
  0المشكلة: 
 .9103دج كانت منذ عام 3111.عن فاتورة مزدوجة مدفوعة مقابل راجع امل أبلغ
 :الدليل 
 . مستنديفحص و  دليل الذي استعمله املراجع هو ن
 :الخطر  

 خالف استغرق مدة طويلة من الزمن مع شركة اتصاالت اجلزائر.
 :التوصية  

 على شركة اتصاالت اجلزائر باسرتجا  املبلغ أو تقوم شركة سوناطراك برفع دعوة قضائية للعدالة.
  9المشكلة: 

 .بفرنسا  ABBدج للمورد 923922.39مت تسديد مبلغ 
 :الدليل 

 الفحص المستندي.كشف املراجع هذه املشكلة من خالل 
 :الخطر 

 خالف استغرق مدة طويلة من الزمن مع املورد 
 التوصية: 

كفالة حسن للشركة أو تقوم هاته األخرية باستعمال  إصالح ما مت اسرتجاعه من طرف الشركة أو إرسال قطع غيار آخر على املورد  
 األداء.
 فواتير الموردين لم يتم استالمها بعد 9.4
 :المشكلة 

دج من .021.03.99.3. أو  %39دج. مبا يف ذلك 09...993992.الحظ املراجع اخلارجي أن هناك ديون بقيمة 
 الفواتري اليت مل يتم استالم ا ختص موردين اثنني مها:

 NUOVO PIGNONE ITALY :33122933.39.دج 
 ALGESCO BLIDA :330.2390.11.دج 
 :الدليل 

 .مع املوظفنيمقابلة ستفسار أكثر قام بإجراء ولال الفحص المستندينو  الدليل الذي استخدمه املراجع هو 
 



بسكرة الفصل الثالث                         دراسة تقرير محافظ الحسابات لمدرية الصيانة فرع  
  

69 
 

 :المخاطرة 
 مصدر نزا  طويل املدى.

 :التوصية 
 أو املؤسسة األم تقوم بإرسال جلنة حتقق يف القضية. كفالة حسن األداء.على املورد تصليح اآللة أو تقوم الشركة باستعمال  

 فرع بسكرةلمؤسسة سوناطراك  المحاسبيةالمصلحة مع رئيس  مقابلةلمطلب الثالث: ا
 ومىت تتم معاجلته ؟ ملاذا ظ ر الفرق السالب ؟ ( 0س

 .ظ ر الفرق السالب بعد عملية اجلرد املادي للتثبيتات( 0ج
 انت اءوذلك بعد التأكد من تتم معاجلته بعد صدور قرار من جلنة خاصة مبعاجلة اجلرد معينة من طرف شركة سوناطراك األم  -

 البحث علي ا، وحلد اآلن مل يتم إعطاء أي قرار خبصوص الفرق السالب.
ات سلبية لبعض التثبيتات وهذا قد بعد قيام املراجع اخلارجي بعملية الفحص الفعلي و املستندي الحظ أن هناك فروق( 0تحليل

يكون ناتج عن تلف أو سرقة أو إمهال املوظفني لبعض من التثبيتات خالل قيام م بعمل داخل أو خارج الشركة، وحلد اآلن مل يتم 
 .املشكلة حل هذه 

 كيف يتم اسرتجا  املصروف املضاعف؟يف ظل عدم وجود نظام رقابة داخلية  ( 9س

 ألن عملية احلل بالرتاضي مل تفي بالغرض. بسكرة تقوم برفع دعوة قضائية ضد اتصاالت اجلزائر.مؤسسة سوناطراك ( 9ج

تقوم  بفحص ومراجعة  بوحدة سوناطراك األمالرقابة الداخلية نشاط تقييمي تقوم به وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي ( 9تحليل
 .النواحي احملاسبية والعمليات األخرى، والتحقق من تطبيق القوانني واللوائح والنظم املالية دون عجز أو اختالس أو تالعب باملال العام

مر هذا نظام رقابة داخلية تقوم باحلرص على اسرتجا  املصروف املضاعف املوجود خارج الشركة، ألنه يف حقيقة األف نا عند وجود 
 .املصروف املضاعف هو مال عام 

 هل تتطلب العملية تكوين مؤونة ؟( 3س

 كوين مؤونة ألن املدة فاقت السنة.أكيد تتطلب العملية ت( 3ج

واتصاالت اجلزائر مل تفي بالغرض، وتطلب األمر إىل رفع قضية بسكرة مبا أنه عملية احلل بالرتاضي  بني شركة سوناطراك ( 3تحليل
 إضافة إىل ذلك مصاريف احملامي. ،نة و تكوين مؤ باملؤسسة  وهلذا قامت ضدهم ، 

 يف حالة وجود عطب أو خلل يف بضاعة مستوردة كيف يتم التعامل مع املوردين املوجودين يف اخلارج ؟( 4س
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يف البداية يتم إعالمه بعدم مطابقة البضاعة املستوردة أو كوهنا تالفة ، إذا قام تعويض ا يتم إدخاهلا إىل املخزن، إذا مل يتم ( 4ج
 الموردون: تسبيقات ومدفوعات مسددة مسبقا على الطلبيات  :4120ح/التفاهم تبقى يف حساب خارج املخزون واستعمال 

رفض املورد القيام بتصليحه على املؤسسة حمل ويف حالة ، هناك خلل يف بعض قطع الغيار املورد أنأعلمت املؤسسة  ( 4تحليل
اك فر  بسكرة وتوجيه مؤسسة سوناطر الدراسة بإعالم املؤسسة األم باملشكلة، وترسل هاته األخرية مراقبني من أجل التحقيق يف األمر 

لل وانت ت فرتة العقد املتفقة بين ما، مؤسسة سوناطراك األم تعطي احلق ورد رفض تصليح اخلاملإلجياد حلول مناسبة، ويف حالة ما إذا 
  لسوناطراك بسكرة باستعمال كفالة حسن األداء.

 هل استفاد نظام الرقابة الداخلية من توجي ات املدقق اخلارجي ؟( 5س

حيرص على كان عمل متكامل، حيث كان املدقق الداخلي   ،يستعمل تقرير املدقق الداخلي  يف السابق كان املدقق اخلارجي( 5ج
 تصحيح األخطاء وسوء التسيري الذي يكتشفه املدقق اخلارجي.

جند أن هناك عالقة قوية بني املراجع اخلارجي واملراجع الداخلي حيث أنه تنشأ أمهية التعاون والتنسيق بين ما ألن موضو  ( 5تحليل
سجالت والدفاتر وعلى سبيل املثال جند أن املراجع الداخلي يزود املراجع اخلارجي بنسخة من خطة وهو املستندات والاملراجعة واحد 

 وبرنامج املراجعة.

 هل تثق يف نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة ؟ ( 6س

  نعم.( 6ج

للشركة يثق يف نظام الرقابة الداخلية لتحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة، وإصدار تقارير  املالية املصلحةرئيس نرى أن ( 6تحليل
 والسياسات املعمول هبا.موثوق هبا، واالمتثال للقوانني واللوائح مالية 

 هل أنت راض على األداء امل ين للمدقق الداخلي ؟( 7س

 نعم.( 7ج

للشركة راض على األداء امل ين للمدقق الداخلي ألنه يراه حريص على اإلتقان يف عمله والدقة يف  املاليةاملصلحة رئيس ( 7تحليل
 فحص املعلومات لتفادي الوقو  يف األخطاء، ولتس يل عملية املراجع للمدقق اخلارجي.

 هل النظام الرقايب للشركة يفي بغرض محاية أصول الشركة ؟( 8س

 يستطيع محاية كل أصول الشركة.النظام الرقايب للشركة ال ( 8ج
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النظام الرقايب ال حيمي كل أصول الشركة ألن املراجع الداخلي يقوم بكتابة مالحظته يف التقرير، ويرسل هذا األخري إىل ( 8تحليل
 مدير الشركة الذي ختول له السلطة يف اختاذ القرار املناسب.

 ؟ لداخليةما هي املالحظات اليت استفاد من ا نظام الرقابة ا( 2س

 ليست مالحظات بل يقوم بتوجيه املؤسسة يف عملية تصحيح أو حل مشاكل اليت يكتشف ا املدقق اخلارجي.( 2ج

املراجع الداخلية باحلرص على أهنا مت تصحيح ا من طرف املؤسسة قبل ، ويقوم للمؤسسةاملراجع اخلارجي يقدم توجي ات ( 2تحليل
 رجو  املدقق اخلارجي.

 يف مجع أدلة اإلثبات ؟ وجود نظام رقابة داخلية للمؤسسة يعيق عمل املراجع اخلارجيعدم  هل (01س

 . وجود نظام رقابة داخلية يف املؤسسة يعيق عمل املراجع اخلارجي عدم( 01ج

الرقابة الداخلية هي إن فاعلية املراجع الداخلي تقلل من خماطر املراجعة وتس ل م ام مراجع احلسابات اخلارجي ، إذن ( 01تحليل
 مسعت ا أو يف عالقت ا مع الغري. يفتؤثر  املؤسسة للوقو  يف أخطاء جوهرية تؤدي ال العمود الفقري يف الشركة ف ي 

 م مديرية الصيانة سوناطراك بسكرةوي: تقرابعالمطلب ال

ملديرية الصيانة سوناطراك فر  بسكرة وبعدما قام مبراجعة مجيع  9102لسنة  من خالل دراستنا لتقرير حمافظ احلسابات
مشاكل ختص التثبيتات وحسابات الغري، و يراها املراجع اخلارجي بأهنا قابلة للتعديل، هذا  3حسابات امليزانية والتسيري، مت اكتشاف 

املصداقية يف قوائم ا من ات نظام ا ذات درجة عالية بطريقة صحيحة، و خمرجأكرب دليل على أن املؤسسة تطبق النظام احملاسيب املايل 
 املالية.

كما أن املؤسسة تطبق املبادئ والقواعد والقوانني احملاسبية، ودليل ذلك أن املراجع اخلارجي جرب املؤسسة حمل الدراسة أن 
 دج أصول است الكية.1111.جتعل األصول اليت قيمت ا أقل من 

 .أجنبيةاملعايري الدولية مبصداقية وموثوقية مما مسح هلا أن تقوم مبعامالت جتارية مع دول تطبق املؤسسة   

خالل السنة املالية ساهم بدرجة كبرية لوصول املؤسسة إىل مستوى جيد يف راقب الداخلي نستنتج أن العمل الذي قام به امل
 يل عمل املراجع اخلارجي.مصداقية وموثوقية معلوماهتا املالية، مما كان له الدور يف تس 

عدالة يف متثيل القوائم  ويف األخري ميكننا القول أن تقرير املؤسسة حمل الدراسة نظيف، أي عدم وجود حتفظات وأن هناك
، ألن املراجع اخلارجي أعطى للمؤسسة حمل الدراسة الوقت الكايف ملعاجلة هذه األخطاء، أما حجم فواتري املوردين بالنسبة املالية

 الكبري  الذي يؤثر على عالقات املؤسسة مع األطراف اخلارجية، أي خطأ غري جوهري.مؤسسة ليس باحلجم لل



بسكرة الفصل الثالث                         دراسة تقرير محافظ الحسابات لمدرية الصيانة فرع  
  

72 
 

 خالصة الفصل

حول الوضعية املالية ملؤسسة سوناطراك فر   9102لسنة  من خالل الدراسة امليدانية لتقرير حمافظ احلسابات 
املستعملة من طرف حمافظ احلسابات، وتبني أن أهم أدلة اإلثبات مت توضيح أدلة اإلثبات التقرير  دراسةبسكرة، وبعد 

 ، اجلرد الفعلي، املقابلة املرتبطة بنشاط املؤسسة. اليت دار حوهلا نقاش التدقيق كانت الفحص املستندي

اكتشفنا الدور الكبري الذي قام  حول نظام الرقابة الداخلية بةاملصلحة احملاسإجراء مقابلة مع رئيس ومن خالل 
 يف اكتشاف األخطاء لتس يل عملية املراجعة حملافظ احلسابات. (رئيس مصلحة احملاسبة) املراقب الداخليبه 
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من خالل ما تناوله موضوع أمهية أدلة اإلثبات يف حتسني نظام الرقابة الداخلية، وحماولة الوقوف على الدور الذي تؤديه أدلة 
، مت إبراز أهم اجلوانب اليت سامهت يف حتسني الرقابة الداخلية الذي يعترب أدلة اإلثبات جزء ووسيلة اإلثبات لتحسني الرقابة الداخلية

وبدراسة وحتليل  ما أهمية أدلة اإلثبات في تحسين الرقابة الداخلية ؟من اإلشكالية املتمثلة يف:  انطالقارئيسية منها، وكان ذلك 
، حيث ميكن القول ألدلة اإلثبات  املؤسسةحمافظ احلسابات، وحماولة استخراج مجيع أدلة اإلثبات املستعملة يف تدقيق حسابات  تقرير

 ميكن إجيازها فيما يلي: ية إىل مجلة من النتائج ، وقد مت التوصل يف النهاكبري يف فعالية نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة

 نتائج الدراسة:

 كفاءة الرقابة الداخلية حيث كلما قل حجم كمية أدلة اإلثبات دليل على وجود نظام رقايب فعال.  يف درجةأدلة اإلثبات تساهم  -

ليت متكنه من القوائم املالية املقدمة له حيث هتيئ له مدى القناعة ا مصداقية ملعاجلة صحة واخلارجي تعد أدلة اإلثبات أداة املراجع  -
 احملايد.إبداء رأيه 

للرقابة الداخلية دور كبري يف املؤسسة فهي تسهل عمل املراجع اخلارجي من خالل اكتشافها لألخطاء والغش قبل أن يكتشفها  -
 املراجع اخلارجي.

 وفقا للمعايري احملاسبية الدولية، وخالية من األخطاء اجلوهرية.القوائم املالية ملؤسسة سوناطراك بسكرة مطبقة  -

  .ملؤسسة نظيف ، واملراجع غري متحفظ برأيهتقرير ا -

 اختبار الفرضيات: 

تساعده في تدعيم رأيه  معلوماتمن  راجع الخارجيأدلة اإلثبات تعني كل ما يمكن أن يحصل عليه المالفرضية األولى:  -1
البد من مجع أدلة كون أن معايري العمل تنص على أنه فرضية صحيحة تعترب المحايد حول صحة القوائم المالية، الفني 

من خالل الفحص واملالحظة واالستفسارات واملصادقات اليت متثل أساسا معقوال ومناسبا لتكوين الرأي  الئمةاإلثبات الكافية وامل
 خبصوص القوائم املالية موضع الفحص. 

نظرا ألن  فرضية صحيحة ، تعتربيساعد نظام الرقابة الداخلية الفعال ضمان تحقيق المؤسسة ألهدافهاالفرضية الثانية:  -2
يتضمن اخلطة التنظيمية وخمتلف األساليب واإلجراءات اليت تطبقها اإلدارة للتحكم يف عملياهتا، حيث  نظام الرقابة الداخلية

 حفاظ املال العام.يساعد النظام الرقايب الفعال على 
حيث فرضية صحيحة هي وفعالية نظام الرقابة الداخلية،  الفرضية الثالثة: تساهم أدلة اإلثبات من خالل فحص كفاءة -3

 اليت تقوم بتقوية نظام الرقابة الداخلية وتفعيله. األداة احلسابات فهي مراجعةأداة مهمة لتسهيل عملية تعترب أدلة اإلثبات 
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 التوصيات واالقتراحات:  

وتأييده بالقوانني للحصول على املستندات والوثائق الالزمة اليت تساعد على اخلارجي احلسابات  كبرية ملراجعإعطاء أمهية   -
 املراجعة.السري احلسن والصحيح لعملية 

 الداخليني متاشيا مع التطورات احلاصلة يف املهنة. راجعنياالهتمام بتدريب امل -
 بناء هيكل سليم للرقابة الداخلية يسهل عملية احلصول على أدلة إثبات مالئمة. -
 ، أو التلف.السرقة، الضياعيام املؤسسة بوضع جلنة الضبط الداخلي اليت هتدف إىل محاية األصول من ق -
 إجياد حلول مع املوردين املوجودين يف اخلارج.  -

من خالل دراستنا ألمهية أدلة اإلثبات يف حتسني نظام الرقابة الداخلية، وبعد استخالصنا للنتائج نرى أنه مازالت  آفاق الدراسة:
 بعض النقاط ميكن التطرق إليها وتكون أساسا لبحوث الحقة وتتمثل يف اآليت:  

 أثر أدلة اإلثبات يف اختاذ القرار . -
 اسبية. دور أدلة اإلثبات يف حتسني جودة املعلومة احمل -
 .اخلارجي التدقيق دعم يف ودورها الداخلي املدقق إثبات أدلة -
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