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إهــداء

إىل مذهلي األول املتعاظم باحلنان، إىل اليت متلك جواز سفري للجنة

-اهللا يف عمرها  والديت الكرمية بارك -

إىل قدويت الدائمة يف احلياة، إىل نرباس العطاء املبذول ومعلمي األول

-والدي الفاضل بارك اهللا يف عمره  -

إىل كل شقيقايت وأشقائي كل واحد بامسه

إىل كل فرد عاش من أجل األخوة واحلرية والعدالة والعمل

إىل كل مواطن عاش من أجل وألجل اجلزائر

.باحث وطالب علم أهدي مثرة جهدي املتواضعةإىل كل 



شكر وعرفان

ال يسعين وأنا بصدد وضع اللمسات األخرية هلذا العمل املتواضع أن أتقدم جبزيل الشكر وأمسى عبارات الشكر و التقدير 

ا وحرصها والعرفان إىل أستاذي ومرشدي األستاذة قطاف ليلى على قبوهلا اإلشراف على هذه  املذكرة وعلى توجيها

اء املذكرة .املستمرين إىل غاية إ

ا وحتقيقها ومناقشتها .كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل أعضاء جلنة املناقشة املوقرة الذين قبلوا وحتملوا عناء قراء

.اأتقدم بالشكر كذلك إىل األساتذة الذين قدموا يل يد املساعدة من داخل جامعة سطيف وخارجه

.وإىل طاقم املكتبة املركزية ومكتبة الكلية وقاعات األنرتنيت باجلامعة

.وإىل عمال مؤسسة مطاحن اهلضاب العليا بسطيف

.وأخريا أسدي كل عبارات الشكر والعرفان إىل كل شخص مد يل يد املساعدة إلجناز هذه املذكرة
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أ

تمهيد

هي عمل احملاسب، عندما ينتإذ يبدأ عمل املدقق, م به احملاسبالعمل اإلنتقادي ملا قايفمهنة التدقيقتمثلت
بإتباع عدة إجراءات تتمثل يف جمموعة من اخلطوات اليت حيددها املدقق مسبقا يف صورة برنامج تدقيق، حيث يقوم املدقق

هذه الدويل،ها على املستوى احمللي و متعارف عليبيق معايري دولية مقبولة عموما و إىل االلتزام بتطمهنة التدقيقختضع و 
ا دوليا لضمان حتقاملعايري تصدرها هيئات ومنظمات مهنية خمتصة و  و املتمثل يق اهلدف الرئيسي لعملية التدقيقمعرتف 

اية عملية التدقيقإصدار تقرير عن طريقيف إبداء رأي حول القوائم املالية .يف 

استخدامها من طرف مدقق احلسابات أثناء كل مرحلة من يري مهنية خاصة مبهنة التدقيق، و إن وجود معا
على أي حالة من حاالت الغش أو مراحل إجراء عملية التدقيق، هذا ال ينفي إحتمال عدم احتواء القوائم املالية

هذا ما يؤدي قيامهم بأعماهلم داخل املؤسسة، و دة أسباب تعود إىل املدقق أو احملاسب أثناء األخطاء و اليت تنتج نظرا لع
.إىل احتمال أن يصدر املدقق رأيا غري مالئم حول قوائم مالية حمرفة جوهريا

تزايد قد هنية اخلاصة بالتدقيق اخلارجي، و تقييم نظام الرقابة الداخلية من أهم املعايري امليعترب معيار دراسة و 
لعل من أهم ه بشكل جيد، و تقييمهومه، مما زاد يف ضرورة دراسته و التوسع يف مفمؤخرا بنظام الرقابة الداخلية و اإلهتمام

ظهور األصناف العديدة للمؤسسات وتعدد العمليات واألحداث األسباب اليت أدت إىل اإلهتمام بنظام الرقابة الداخلية 
.كذا ضرورة محاية أصول املؤسسةاجة للمعلومات و املالية داخل املؤسسة وإستمرار احل

تقييم نظام الرقابة الداخلية التحول يف أسلوب التدقيق بدراسة و كما يعترب السبب الرئيسي يف زيادة اإلهتمام 
ذلك عن طريقى إستخدام املعاينة اإلحصائية، و من التدقيق الشامل إىل التدقيق اإلختباري، حيث يعتمد هذا األخري عل

يربر املدقق جناح م النتائج على جمموع املفردات، و إختيار حجم املفردات املناسبة إلجراء عملية التدقيق عليها، مث تعمي
.نتائج تقييمهفعالية نظام الرقابة الداخلية و إستعمال هذه التقنية بشكل كبري على مدى

إستخدام أدلة سة وإختيار حجم العينة و نظام الرقابة الداخلية للمؤستقييم إن هدف املدقق من وراء دراسة و 
حول القوائم إصدار رأيكد من صحة املعلومات احملاسبية و إثبات معينة، و غريها من إجراءات عملية التدقيق هو التأ

أن مصداقية حتتويها القوائم املالية؟ خاصة و لكن هل هذا الرأي يعكس الواقع الفعلي للمعلومات اليت املالية للمؤسسة، و 
نتائج عملية التدقيق اليت ق الذي يلعب دور كبري يف نوعية و عدم مصداقية هذه املعلومات مرتبطة بطبيعة رأي املدقأو 

.أجراها للمؤسسة

ح جديد يف جمال تدقيق احلسابات بالتايل فانطالقا من رأي املدقق حول القوائم املالية، نتكلم على مصطلو 
ذلك بسبب غري سليم يف القوائم املالية، و د به إحتمال إبداء املدقق لرأيالذي يقصو التدقيقخماطرالذي يتمثل يف و 

مالية حتتوي على فشله يف إكتشاف األخطاء املوجودة يف تلك القوائم، أو هو إحتمال إبداء املدقق لرأي سليم يف قوائم
.جوهريةحتريفات هامة و 
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الذي ينتج بسبب عدم فعالية نظام األساسية ملخاطر التدقيق، و يعترب خطر الرقابة الداخلية من بني املكوناتو 
الرقابة الداخلية املعتمد من طرف املؤسسة، حيث أنه بالرغم من إعتماد املدقق على نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية إال 

الزيادة من فعاليته ة الداخلية و ب حتسني نظام الرقاباألمر يتطلومات احملاسبية ال تزال قائمة، و أن مشكلة الثقة يف املعل
.أكثر

عايري التدقيق أن يقوم حسب اإلصدار احلديث ملقابة الداخلية جيب على املدقق، و ومن أجل حتسني نظام الر 
تقييم نظام الرقابة لك عن طريق اإلعتماد على دراسة و ذقابة الداخلية مبستويات معينة، و تقييم خطر الر بتحديد و 

بة للمؤسسات املقيدة يف البورصة، ومن خالل التعرف على مستويات خطر الرقابة الداخلية لكل الداخلية، خاصة بالنس
بالتايل فإن الزمة لنظام الرقابة الداخلية، و هدف من أهداف التدقيق  ميكن للمدقق اخلارجي أن يقرتح التحسينات ال

.إقرتاح التحسينات الالزمةالرقابة الداخلية و تقييم خطرو للمدقق اخلارجي دور كبري يف تقييم نظام الرقابة الداخلية

أنه يؤثر يف نتيجة لقوائم املالية باملؤسسة، خاصة و يعترب املخزون السلعي من أهم العناصر الذي تتضمنه ا
ينة من طرق التقييم للمخزونات، النشاط من أرباح أو خسائر بأي زيادة أو نقص قد ينتجان بسبب اختيار طريقة مع

هو الشيء الذي يؤكد أمهية اإلفصاح من طرف املدقق عند كميات عناصر املخزون املختلفة، و قة حصر  كذلك مدى دو 
ا أو لدى خم .اجلرد املتبعةكذلك طرق التقييم و ازن الغري و إصدار تقرير عن الكميات اليت متلكها املؤسسة سواء مبخاز

علومات حول مدى كفاية نظام الرقابة على ميق هدف تدقيق عناصر املخزون سيتحصل املدقق من أجل حتقو 
ام من توقيت تدقيقه بناءا على نتائج تقييم هذا النظ، كأساس لتحديد إجراءات و نطاق و الداخلية اخلاص بدورة املخزون

اليت تشكل خماطر على أن تظهر يف عناصر دورة املخزون و االحنرافات اليت ميكن أجل الكشف عن كل األخطاء و 
.املالية، خاصة إذا كان املدقق قد أصدر تقريره بغري حتفظ بشأن املخزوناتمستخدمي القوائم 

إشكالية البحث.1

:من خالل ما سبق نطرح اإلشكالية التالية

المخزون داخل ين نظام الرقابة الداخلية لدورةتحسخارجي في تقييم خطر الرقابة و ما هو دور المدقق ال
المؤسسة؟

:التاليةالفرعيةاألسئلةإىلالتساؤل الرئيسيهداويتفرع

ما هي العالقة بين خطر الرقابة الداخلية ومدى فعالية نظام الرقابة الداخلية لدورة المخزون ؟-

تأكيد مطلق بعدم وجود مستوى معين لخطر الرقابة الداخلية؟هل يمكن لنظام الرقابة الداخلية أن يعطي -

هل الحكم بعدم فعالية نظام الرقابة الداخلية لدورة المخزون نتيجة لنقص الخبرة المهنية للمدقق الخارجي؟-
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كيف يمكن تخفيض خطر الرقابة الداخلية لدورة المخزون إلى المستوى المقبول ؟-

الداخلية بحجم التحسينات الالزمة لنظام الرقابة الداخلية لدورة المخزون؟ما هي عالقة مستوى خطر الرقابة -

فرضيات البحث            . 2
: من خالل التساؤالت الفرعية السابقة نفرتض ما يلي

يرتبط مستوى خطر الرقابة الداخلية بشكل طردي مع طبيعة نظام الرقابة الداخلية الخاص بدورة المخزون؛-
الرقابة الداخلية أن يضمن خطر رقابة معدوم نظرا لبعض القيود الخارجة عن دور المدقق ال يمكن لنظام-

الخارجي؛
تسبب خبرة المدقق الخارجي في ظهور خطر الرقابة بالرغم من فعالية نظام الرقابة الداخلية لدورة المخزون؛-
المدقق الخارجي يعمل على تخفيض خطر إن تفعيل نظام الرقابة الداخلية لدورة المخزون بااللتزام باقتراحات -

الرقابة الداخلية إلى المستوى المقبول؛
توجد عالقة طردية بين مستوى خطر الرقابة الداخلية وحجم التحسينات الالزمة لنظام الرقابة الداخلية لدورة -

.المخزون على مستوى كل هدف تدقيق مرتبط بالعمليات المالية

أهمية الموضوع. 3

املالية  للمؤسسة خاصة بني املواضيع األكثر اهتمام من طرف مستخدمي القوائممهنة التدقيق اخلارجي منتعترب
م اإلدارية، القوائم متدهم مبعلومات مالية و املسامهني يف املشروع، ألن هذهاملالك و  ا يف اختاذ قرارا بالتايل و حماسبية يستخدمو

اية الفرتة املاليةموضوعية نملرآة اليت تعكس مدى صدق وصحة و القوائم املالية للمؤسسة تعترب افإن عملية تدقيق .تائجها يف 

الفعال والرئيسي خدمة ألصحاب املشروع وضمانا حلماية الهتمام مبوضوع التدقيق اخلارجي بسبب دورهمت ا
احملاسبية ضد املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا ة املادية و صادية من خالل احلماياالستخدام األمثل للموارد االقتاألصول و 

.ارتكاب األخطاءول وممتلكات املنشأة مثل الغش والتزوير و أص

إجراءاتباستخداماملؤسسة،التدقيق حلساباتعمليةتنظماليتالعامةاملبادئاخلارجي التدقيقمعايريتعترب
املعايريتطور مفاهيم التدقيق اخلارجي و ، وال شك أنمن وراء عملية التدقيقحتقيقهاالواجباألهدافإىلللوصولمعينة

،  األخطاءازدياد حاالت الغش و ظهور ما يعرف مبخاطر التدقيق  التطور يف مفهوم نظام الرقابة و كذااخلاصة به مؤخرا  و 
لتعرف على لاخلارجيكفاءة  املدققإبراز دور  و ملخزون و لدورة ادى إىل االهتمام الكبري بالتدقيق اخلارجي كل هذا أ

الضعف لنظام الرقابة الداخلية نقاطكتشاف نقاط القوة و تقييمها  ال تقدير املخاطر احملتملة و الغش و و مواطن األخطاء
.اقرتاح حتسينات لهو ألنشطة دورة املخزون

م الباحث كذلك للتعرف يف مدى  :مدىجوانبها و يف كل اخلارجيالتطور الذي أحرزته مهنة التدقيق الدراسة 
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مسامهة هذا التطور يف وضع حد لكل التجاوزات اليت تظهر يوميا يف القوائم املالية للمؤسسة؛-
مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية؛مصداقية املعلومات احملاسبية و اإلرتباط املوجود بني بني-
الداخلي فيما خيص نظام الرقابة الداخلية؛التدقيق املرتبطة بني التدقيق اخلارجي و إجياد العالقة-
توضيح أمهية اإلعتماد على نظام الرقابة الداخلية من طرف املدقق عند القيام بعملية التدقيق؛-
األسباب اليت أدت إىل هذا التطور؛حدث يف نظام الرقابة الداخلية و إبراز التطور الذي-
.لرقابة الداخلية يف إجراء عملية التدقيقالتعرف على مدى إعتماد املدقق اخلارجي على نظام ا-

يعد عامل جوهري بالنسبة للرقابة العامة باعتبار إعداد التقارير عن األداء املايل واحملاسيب للمؤسسةإن التدقيق و 
.احلصول عليهاأن عملية التدقيق توفر املصداقية يف املعلومات اليت يتم التقرير عنها أو يتم

تقييم مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية بغرض التخطيط لعملية التدقيق من خاللوتتحقق هذه املصداقية
أدلة إثبات يتم احلصول عليها من جهات التدقيق والذي يواجه املدقق الكثري من املخاطر ألجل مجع البيانات ومجع

.إلسرتاتيجية للتدقيقواملعلومات خالل التدقيق وتقدميها يف املوعد احملدد إلعداد التقرير حسب اخلطة ا

ومن هذا املنطلق تكمن أمهية إعداد هذا البحث حبيث يكون دراسة عملية واقعية تلمس من خالهلا أرض 
يتوجب أن يكون عايل الكفاءة يف ظل حتقيق يالواقع للمخاطر احلقيقية اليت يواجهها املدقق خالل إعداده للتقرير والذ

أهداف التدقيق املرجوة بدليل التدقيق العام، وتقدمي تقارير ملتخذي القرار ذات مصداقية وحسب خطة التدقيق 
.اإلسرتاتيجية

أهداف الموضوع .4

:يهدف البحث إىل مايلي

االقتصادية اجلزائرية؛مدى تطبيقها باملؤسسة على واقع مهنة التدقيق اخلارجي و التعرف -
أثر ذلك يف تقدمي معلومات صادقة احلديثة ملهنة التدقيق اخلارجي و مدى اعتماد املدقق اخلارجي على املعايري -

ألصحاب املشروع؛
حتقيق نتائج جيدة؛ية يف دعم مهنة املدقق اخلارجي و توضيح أمهية نظام الرقابة الداخل-
وضع احلد يف مدى مسامهتها لعايري الدولية للتدقيق اخلارجي و ستوى املالتعرف على مدى التطور الذي حصل على م-

بالتايل التقليل من خماطر التدقيق؛ازدياد حاالت الغش واألخطاء و 
أثره على نتائج عملية التدقيق؛و التعرف على نظام الرقابة الداخلية اجليد لدورة املخزون-
نظام الرقابة الداخلية لدورة املخزون؛التعرف على مدى مسامهة املدقق اخلارجي يف حتسني-
خماطر التدقيق األخرى؛أثري على خطر الرقابة الداخلية و التعرف على دور نظام الرقابة الداخلية يف الت-
بة الداخلية إىل املستوى املقبول؛ختفيض مستويات خطر الرقا-
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تقرير يف ظل باره العنصر الرئيسي إلنتاج الحتقيق األداء الرقايب األمثل وذلك من خالل تنمية مهارات املدقق باعت-
املخاطر احمليطة؛

. العمل على معرفة أوجه القصور للحصول على تقرير ذا كفاءة عالية يف ظل خماطر الرقابة-

أسباب اختيار الموضوع.5

:إمنا يعود ألسباب موضوعية و ذاتيةا املوضوع ليس من قبيل الصدفة، و إن اختيارنا هلذ

األسباب الموضوعية. 1–5

ضرورة إجراء التدقيق للمؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية، بسبب تزايد أمهية املعلومات احملاسبية تزايد أمهية و -
خاصة بعد التحّوالت االقتصادية اليت شهدها احمليط الذي تنشط فيه؛

املصادر املتعلقة بإجراء هذا البحث؛إمكانية احلصول على املراجع و -
.وضوع حمل البحث مرتبط بالتخصص الذي كنا ندرس فيهيعترب امل-

األسباب الذاتية. 2–5

العربية ببحوث جديدة تواكب تطور مهنة التدقيق اخلارجي؛امهة يف إثراء املكتبة الوطنية و املس-
لإلهتمام بالبحث يف ميدان التدقيق؛امليول الشخصيالرغبة و-
ال أمامنا كباحثني للبحث يف املستقبل يف ميدان التدقيق؛- فتح ا
التطورات اجلديدة للمعايري الدولية للتدقيق اخلارجي؛جراء البحث يتماشى مع التغريات و باعتبار أن وقت إ-
ملهنيني على االيت تطرح حاليا بني الباحثني و املناقشات الساخنةهذا امليدان من بني املواضيع و يعترب البحث يف-

.الدويلاملستويني احمللي و 

منهج البحث . 6

:التاليةاملنهجية الدراسة سنقوم بإتباع هذهمناملرجوةاألهدافلتحقيق

منهجية البحث من الناحية النظرية. 1–6

العربيةواملراجعالكتبورد يفماألهمالتحليليالوصفياألسلوبعلىباالعتمادالقسمهذاإجنازسيتم
.البحثجماليفالصادرةوالدورياتواملقاالتالبحوث العلمية و امللتقياتو واألجنبية

التطبيقيةالناحيةمنالبحثمنهجية.  2–6
يتضمن دراسة حالة إحدى املؤسسات االقتصادية اجلزائرية من أجل احلصول على كل املعلومات الالزمة اجلانب العملي

.و استخدامها يف اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة يف البحث
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:ذلك باالعتماد على األدوات التاليةو 

الت و البحوث الكتب و - امللتقيات العلمية؛ وا
املالحظات امليدانية؛الزيارات و -
.املواقع اإللكرتونيةاملقابالت الشخصية و -
دراسات سابقة.  7

هي رسالة جامعية ، و حمسن بابقي عبدالقادر أمحدمن أهم الدراسات العلمية املرتبطة بالبحث، دراسة الطالب 
مدى اعتماد مراقب الحسابات على عناصر الرقابة ": بعنوانجبامعة صنعاء، اليمن2002يف املاجستري لسنة 

".الداخلية

مدى اعتماد مراقب احلسابات على عناصر الرقابة الداخلية عند تكليفه مبهمة كان اهلدف من هذه الدراسة و 
كانية االعتماد إذ يسعى مراقب احلسابات من تقوميه للرقابة الداخلية إىل الوقوف على درجة معوليتها ومدى إم،التدقيق

عليها يف تنفيذ عملية التدقيق يف حتديد إجراءات التدقيق املناسبة واليت متكن املدقق من أداء املهمة املناطة به واملتمثلة يف 
.إبداء الرأي الفين احملايد عن مدى متثيل البيانات املالية للمركز املايل

خطة البحث .  8

حتقيقا ألغراض البحث مت تقسيم حمتوى املوضوع املطروحة يف اإلشكالية و تساؤالت من أجل اإلجابة على ال
:إىل أربعة فصول وفق اخلطة التالية

لتدقيق األداء املهين لمعايريو مـاهية التدقيقتناول عموميات حول التدقيق اخلارجي من خالل :الفصل األول
.تقرير عملية التدقيقكيفية إعداد و اإلثبات يف التدقيقأدلة و التدقيقعمليةلتنفيذ التخطيطكيفية و اخلارجي

مـاهية و مفهوم وظيفة التخزين تناولنا فيه تدقيق عناصر دورة املخزون من خالل التطرق إىل :الفصل الثاني
أهداف أمهية و و يف األخري التوصيف احملاسيب لدورة املخزونتقييم املخزونات و جرد و كيفية و عناصر دورة املخزون

.صعوبات تدقيق عناصر دورة املخزونو 

ماهية نظام أمهية نظام الرقابة الداخلية يف ظل خماطر التدقيق من خالل التطرق إىل تناولنا فيه : الفصل الثالث
ا مرتبطة خمو الرقابة الداخلية بالدراسة اطر التدقيق حبيث ركزنا كثريا على املخاطر املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية أل

.امليدانية حول املؤسسة مث تطرقنا إىل كيفية التوصل إىل الفهم الكامل لنظام الرقابة الداخلية

ن أجل التوصل إىل مسطيف،–ليا دراسة ميدانية مبؤسسة مطاحن اهلضاب العتناولنا فيه و : الفصل الرابع
–مث تقدمي ملؤسسة مطاحن اهلضاب العليا اجلزائرمي التدقيق  يف تقدحتقيق أهداف البحث، حيث تطرقنا فيه إىل 
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تقدير خطر تقييم نظام الرقابة الداخلية و مث يف األخري تسيري املخزوناتوصف سريورة عمليات التموين و و سطيف،
.الرقابة

والنتائج املستخرجة مث ننهي حبثنا يف األخري خبامتة عامة تشتمل على إختبار الفرضيات املطروحة يف اإلشكالية 
. ختاما باقرتاحات حول املوضوعموعة من النتائج العامة للبحث و إختبار الفرضيات، مث إعطاء جممن مناقشة و 

مصادر البحث.  9

ل عليها عن طريق البحث املكتيب مت احلصو العربية و اللغة الفرنسية، و يعتمد البحث على مصادر متنوعة باللغة
ري مباشر، حيث غجلة كل جوانب البحث بشكل مباشر و هي ختتص كلها يف معاشبكة االنرتنيت و امليداين والبحث يف و 

الت والبحوث والدراسات و  الزيارة امليدانية للمؤسسة ية و مواقع شبكة االنرتنيت، النصوص القانونتشتمل على الكتب وا
.  حمل الدراسة

صعوبات البحث.  10

أجدها كتب من املكتبة و النظري، ألنين وجدت سهولة يف احلصول على المل أواجه صعوبات كثرية يف اجلانب 
.امللتقيات العلميةجلبتها من املواقع اإللكرتونية و كذلك ساعدتين بعض البحوث اليت متوفرة و 

:هيطبيقي فواجهة صعوبات غري قاسية و أما يف اجلانب الت

إجراء الزيارات إىل املؤسسة حمل الدراسة امليدانية؛من طرف موظفي املؤسسة عندالتأجيل يف املواعيدالتأخري و -
عدم التمكن من إجراء متابعة ومراقبة حيادية ملدى مطابقة التسجيالت احملاسبية مع املستندات احملاسبية، بسبب -

.يل اخلاص باحملاسبجبهاز اإلعالم اآلاالستعانةاالشتغال الدائم لوظيفة احملاسبة وضرورة 



الفصل األول
عمـوميات حـول التدقيق الخـارجي

مـاهية التدقيق: المبحث األول
مـعايير التدقيق الخارجي: المبحث الثاني
عملية التدقيقلالتخطيط : المبحث الثالث
عملية التدقيقأدلة اإلثبات في: المبحث الرابع

إعداد تقرير عملية التدقيق:المبحث الخامس
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مـقدمة الفصل األول

موعات األخرى اليت تستخدم القوائم املالية من ناحية، وإدارة ذا كان هناك تعارضا بني املالك والدائنني و إ ا
املعلومات من ناحية أخرى فإن هذه القوائم املالية ستكون متحيزة، عالوة على ذلك كل املؤسسة اليت تتوىل إعداد 

طاملا أن مستخدمي املعلومات برية بالنسبة ملتخذي القرارات، و املعلومات اليت تتضمنها القوائم املالية هلا أمهية اقتصادية ك
ا، هذه العوامل جمتمعة املالية تنقصهم اخلربة أو يوجد ما مينعهم من التحقق بشكل مباشر من املعلومات اليت يستخدمو

.ستقل أو التدقيق اخلارجيتبني مدى احلاجة إىل التدقيق امل

خارجي باعتباره الشخص املدرب دققصادقة، يقوم بتأكيدها ممالية صحيحة و معلوماتصول علىفاحل
احملاسبية املقبولة املبادئلفحص القوائم املالية اخلتامية للمؤسسة وكذا تقييم مدى االعتماد على عملياو واملؤهل علميا

.القوائم املاليةإعدادعندعموما 

اخلارجي هـو إبداء الرأي الفين احملايد حول مدى متثيل القوائم املالية اخلتامية للمؤسسة تدقيق اهلدف من ال
.للمركز املايل احلقيقي هلا

املهنية للتدقيق باملعايريالتقيد الصارمإتباع منهجية تدقيق معينة و إن حتقيق هذا اهلدف لن يكون إال من خالل 
.اليت تشكل املرجعية النظرية ملزاولة هذه املهمةاخلارجي و 

ال من خالل مناقشة مخسة أفكار رئيسيو  ة من أجل توضيح أكثر حول التدقيق اخلارجي يتم التوسع يف هذا ا
.على شكل مباحث

ذلك من ألمهيته و ماهية التدقيق بداية من التعرف على أن ممارسته كانت قدميا نظراالمبحث األولنتناول يف 
ا، مث إعطاء أه .أنواع التدقيقم التعاريف املوضوعة له، أهداف و خالل التطرق إىل احملطات التارخيية اليت مر 

.ممارسة التدقيق اخلارجي باعتبارها املوجه الرئيسي لعمل املدققنتناول فيه معايري أداء و المبحث الثاني

أجل تنظيم تنفيذ شاملة من التدقيق وضرورة إعداد خطة جيدة و نتعرف على منهجيةالمبحث الثالثيف 
.احلصول على نتائج جيدةعملية التدقيق و 

األنواع ئص و اخلصاوهر عملية التدقيق، من التعريف و تعترب جنتناول فيه أدلة اإلثبات اليتالمبحث الرابع
.احملددات األساسية لتوفري أدلة مقنعة بالنسبة للمدققو 

ائي لعملية التدقيق المبحث الخامسأخريا نتناول يف و  تقرير مدقق احلسابات باعتبار أن التقرير يأيت كتتويج 
.            مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للمؤسسةايد جتاه القوائم املالية و احملأهم ما جيب أن يتضمنه التقرير الرأي الفين
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التدقيقمـاهية: المبحث األول

ا االقتصاديةالقرائن الدالة على األحداث األدلة و نتظمة للحصول على املعملية اللتدقيقعترب اي اليت قامت 
أدوات كفيلة للوصول إىل رأي فين حمايد حول مدى داللة القوائم املالية واستخداماملؤسسة، بإتباع أسلوب منهجي 

.اخلتامية للمؤسسة للمركز املايل احلقيقي هلا

بلـمحة تارخيية حول التدقيق، مث أهم بدأها، نتدقيقخالل هذا املبحث بتقدمي عموميات حول السنقوم من
ز األهداف األساسية من بتنظيم وممارسة مهنة التدقيق، ويف األخري نوجالتعاريف املتداولة بني خمتلف األطراف املعنية 

.األنواع املختلفة للتدقيقو القيام بعملية التدقيق

لمحة تاريخية: المطلب األول

هة أخرى أدى إىل تطور من جاالقتصاديةو االجتماعيةتطور احلياة إن تكون الدول واململكات من جهة و 
ا، ازدياد حجم عماحملاسبة و  انتشر بنفس درجة ى التدقيق، الذي تطور هو اآلخر و مباشرا علانعكاساهذا فانعكسليا

ا التدقيقاحملاسبةانتشار .و نلخص أهم املراحل اليت مر 

ميالدية1500الفترة من العصر القديم حتى سنة :الفرع األول

تم خاصة اسبة تقتصر على سلطات الدولة و يف أوائل هذه الفرتة، كانت احمل املشروعات العائلية اليت كانت 
هلدف منها هو الوصول إىل الدقة االفرتة الواحدة، و جبرد املخزون السلعي، حيث تكون هذه العملية متكررة عدة مرات يف

.1منع أي تالعب أو غش بالدفاترو 

ذه العملية استماعكما متيزت هذه الفرتة مبمارسة التدقيق عن طريق االستماع، أي  الشخص الذي يقوم 
استعمال جتربته ملعرفة مدى دقة ما كان يسمعه، فهذه العملية كان يستعملها مالك للحسابات اليت كانت تتلى عليه، و 
.األراضي حىت يراقبوا أعمال فالحيهم

1850و 1500الفترة ما بين : الثانيالفرع

ملكية انفصاللعل ما ميكن استخالصه من هذه األخرية هو متيزت هذه الفرتة بالتمهيد للثورة الصناعية، و 
ا و  .زيادة احلاجة للمدققنياملؤسسة عن إدار

ة متطورة كما هو لو مل تكن بصور ملزدوج يف النظام احملاسيب حىت و استعمال نظرية القيد اكما مت تطبيق و 
.2ظهور نوع من الرقابة الداخلية عن املشاريعمستعمل حاليا، و 

.14، ص 1996المراجعة معاییر وإجراءات، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، الطبعة الرابعة، ، إشتیوي إدریس عبد السالم1
2 Lionel collins ,Gérard Valin , Audit et control interne « Aspects financiers, opérationnels et stratégiques», 4ème édition
Dallos,  paris 1992,  p, 17.
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1905و1850الفترة ما بين :الثالثالفرع 

ة الصناعية يف اململكة املتحدة الثور انطالقإن النمو االقتصادي الكبري الذي شهدته هذه الفرتة خاصة بعد 
افظ على أمواهلم خاصة املشاريع ملن حيظهور احلاجة ملالكي املؤسسات و ل التام و النهائي بني امللكية واإلدارة و اإلنفصاو 

.مدققي احلسابات لتدقيق شركات املسامهةبعد ظهور قوانني تقر ضرورة إعتماد 

اية هذه الفرتة فيمكن إختصارها يف النقاط التالية :1أما بالنسبة ألهداف التدقيق يف 

السجالت احملاسبية؛تشاف الغش والتالعب بالدفاتر و اك_ 

.اء املتعلقة بتطبيق املبادئ احملاسبيةاألخطاكتشاف األخطاء الفنية و _ 

إلى اآلن1905الفترة من :الفرع الرابع

اإلعتماد على أنظمة الرقابة الداخلية من طرف لفرتة هو ظهور الشركات الكربى، و ما ميكن مالحظته يف هذه ا
أسلوب العينات استخدام، أي االختباريكذلك اإلعتماد على التدقيق كبريا يف عملية التدقيق، و اعتمادااملدقق 

.اإلحصائية يف التدقيق

متثيل مدى سالمتها يفللتدقيق هو إبداء الرأي الفين واحملايد حول القوائم املالية و كما أصبح اهلدف األساسي
.النتائج املسجلةاملركز املايل للمؤسسة و 

.العامل وعلى مجيع املستوياتأحناءيف مجيع كما نالحظ انتشار استعمال التدقيق

تعريف التدقيق: المطلب الثاني

: صدرت عدة تعاريف حول التدقيق أمهها مايلي

التعريف األول: الفرع األول

السجالت الدفاتر و عملية إنتقادية للقوائم املالية اخلتامية من خالل فحص مجيع: " يعرف التدقيق على أنه
هي عملية متكن املدقق من إبداء رأي فين القوائم للواقع الفعلي هلا، و مطابقة عناصرا التحقق من مدى كذ، و احملاسبية

.2"بتطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف عليهاااللتزاممدى لمركز املايل احلقيقي هلا و داللة القوائم املالية لحمايد حول مدى

التعريف الثاني: الفرع الثاني

مصداقية بغية إعطاء رأي معلل على نوعية و مهين مؤهل ومستقل، مدققمن طرفتقين صارم اختبار" 
الواجبات يف إعداد هذه املعلومات يف كل الظروفاحرتامعلى مدى ة من طرف املؤسسة و املعلومات املالية املقدم

.16إشتیوي إدریس عبد السالم، مرجع سابق، ص 1
.01، ص 2003الجامعیة، الجزائر، محمد التھامي طواھر ومسعود صدیقي، المراجعة  وتدقیق الحسابات، دیوان المطبوعات 2
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ا، يف مدى متثيل هذه املعلومات للصاحرتاموعلى مدى  نتائج لوضعية املالية و لورة الصادقة و املبادئ احملاسبية املعمول 
.1"املؤسسة

التعريف الثالث: الفرع الثالث

:أمني السيد أمحد لطفي على أنهيعرفهو 

كيدات خاصة هجية منظمة للحصول على التقييم مبوضوعية ألدلة اإلثبات املتعلقة بتأميثل عملية من" 
.2"توصيل النتائج للمستخدمني املعنينياملقررة و ملعايريارجة التطابق بني تلك التأكيدات و للتأكد من دقتصاديةإبأحداث

التعريف الرابع: الفرع الرابع

:من التعاريف اليت قدمت للتدقيق كذلك ما ذكرته جلنة مجعية احملاسبة األمريكية على أن التدقيق هوو 

تقييمها بطريقة الدالة على األحداث االقتصادية و املرتبطة بالعناصر عملية منتظمة للحصول على األدلة" 
.3"موضوعية لغرض التأكد من درجة مسايرة هذه العناصر للمعايري املوضوع، مث توصيل نتائج ذلك إىل األطراف املعنية

استنتاج التعريف العام: الفرع الخامس

ب جيالتقرير عن ذلك، و ملقررة سلفا و تقييم األدلة عن املعلومات لتحديد مدى التوافق مع املعايري اهو مجع و 
.مستقلأداء التدقيق بواسطة شخص كفء و 

:عبارات هامة هييتضمن التعريف السابق مصطلحات و 

املعلومات و املعايري املقررة سلفا؛ -
مجع و تقييم األدلة؛-
الشخص الكفء و املستقل؛-
.التقرير-

1 Lionel collins ,Gérard Valin, op.cit , p, 21.
.07، ص 2007أمین السید أحمد لطفي، التطورات الحدیثة في المراجعة ، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، 2
.06، ص 2002ھرة، محمد سمیر الصبان وعبد الوھاب نصر علي، المراجعة الخارجیة ، الدار الجامعیة، القا3
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وفقا للمبادئ احملاسبة ال يقصد باملعايري املقررة سلفا معايري التدقيق، إمنا يتم حتديدها من طرف املدقق و 

تلك مع) القوائم املالية ( مث يتم إجراء التدقيق عن طريق مقارنة املعلومات كذلك،1وفقا ملزاعم اإلدارةو املتعارف عليها

.جيب على املدقق أن يلم باملزاعم حىت يتمكن من أداء التدقيق على حنو مالئماملعايري املوضوعة مسبقا، و 

أهداف التدقيق:المطلب الثالث

.إىل أهداف مرتبطة بالعمليات املاليةأهداف التدقيق إىل أهداف عامة و ن تقسيمميك

لتدقيقلالعامةاألهداف:الفرع األول

:2التاليةتتمثل يف العناصر و 

التسجيل احملاسيب؛-

؛التخصيصالتقييم و -
االلتزامات؛احلقوق و -
؛اإلفصاحو العرض-
.فينرأيإبداء-
المحاسبيالتسجيل .أ

ادئ من خالل إجراء عملية التدقيق يعمل املدقق على التحقق من أن املعاجلة احملاسبية قد متت وفقا للمب
ا متعلقة بأصل األحداث املالية اليت دعمة هلذا التسجيل موجودة فعال و أن كل الوثائق املاحملاسبية املقبولة عموما، و  أ

:من املستندات التاليةانطالقاوقعت، كأن يسجل مثال احملاسب احلصول على معدات املكتب 
وصل الطلبية؛-
الفاتورة؛-
.االستالموصل -
التخصيصالتقييم و .ب

املصروفات قد مت و ف يف حتديد ما إذا كانت األصول وااللتزامات وحقوق املالك واإليراداتيتعلق هذا اهلد
الثابت وفقا التكلفة اليت أنتجها النظام احملاسيب مثل تسجيل األصل إدراجها ضمن القوائم املالية وفقا للقيم املناسبة

.أن هذه التكلفة قد مت ختصيصها على حنو مالئم على الفرتات احملاسبية من خالل اإلهتالكالتارخيية و 

یة ألفین أرینز وجیمس لوبك، المراجعة مدخل متكامل، ترجمة، محمد محمد عبد القادر الدیسطي وأحمد حجاج، دار المریخ للنشر، المملكة العرب1
.207، ص2009السعودیة، 

.24، ص2004م االقتصادیة، جامعة الجزائر، صدیقي مسعود، نحو إطار متكامل للمراجعة المالیة في الجزائر،أطروحة دكتوراه، قسم العلو2
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ا  من خالل هذا البند إلتدقيقهدف اي ىل ضرورة تقييم األحداث احملاسبية وفقا للطرق احملاسبية املعمول 
العملية يف احلسابات تقييم املخزونات مث ختصيص هذهت أو إطفاء املصاريف اإلعدادية و كطرق إهالك االستثمارا

.بانسجام مع املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عامااملعنية، و 

الحقوق و االلتزامات.ج

، عليهاالتزاماخلصومأنو للمؤسسةهي ملكاألصولعناصركلأنمنالتأكدالبندهذايفالتدقيقيعمل
االلتزامات اليت على املنشأة يف تاريخ لقوائم املالية هي فعال احلقوق و االلتزامات املدرجة يف ابتحديد ما إذا كانت احلقوق و 

.حمدد

العرض و اإلفصاح.د

اإلفصاح عنها و وصفهاملالية قد مت جتميعها أو فصلها و إذا كانت مكونات القوائم ايقوم املدقق بتحديد ما 
.على حنو مالئم

اليتاحملاسيبالنظامخمرجاتمن خاللاملؤسسةيعترب عمل املدقق متهيدا لعرض القوائم املالية من طرف
التقيد ا على معايري املمارسة املهنية و يف إعدادهاالعتمادمن خالل ، للمؤسسةاحلقيقيةالوضعيةعنتعربأنيفرتض

للمؤسسة، ولكي يتأكد ذلك يعمل املراجع على االقتصاديو الواقع الءم على طرق تتوباالستنادباملبادئ احملاسبية 
من جهة أخرى م املولد هلذه املخرجات من جهة و فحص العناصر السابقة ليثبت صحة اخلطوات اليت متت داخل النظا

قية هذه األخرية يف التمثيل احلقيقي لوضع معني داخل املؤسسة، مث يبلغ آريه الفنية إىل األطراف يتأكد من مصدا
عارفا باملبادئ احملاسبية املتعارف عليها خاصة تلك املتعلقة يكونأنجيب دققن املإفذلكيتحققولكي، املختلفة

.بكيفية عرض القوائم املالية

فنيرأيإبداء.ه
إىل إبداء رأي فين حمايد حول مدى تعبري القوائم املالية اخلتامية تدقيقمن خالل عملية الملدققيسعى ا

.للمؤسسة عن املركز املايل احلقيقي هلا
، القيام تدقيقالتطبيقية إلطار الو نظريةالاألبعاديف إطار ما متليه له ذلك ينبغي على هذا األخري و ولكي يتسىن

: 1اآلتيةالتحقق من العناصر بالفحص و 

الطرق املطبقة؛اإلجراءات و التحقق من-
مراقبة عناصر األصول؛-
مراقبة عناصر اخلصوم؛-

1
  Mokhtar Belaiboud, Guide pratique d’audit financier et  comptable, La maison Des livres, Alger, 1982, p.p, 22,23.
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التأكد من التسجيل السليم للعمليات؛-
النواتج اليت ختص السنوات السابقة؛من التسجيل السليم لكل األعباء و التأكد -
األخطاء؛اولة كشف أنواع الغش، التالعب و حم-
املؤسسة ككل؛النظام و تقييم األداء داخل-
اخلطط؛تقييم األهداف و -
تقييم اهليكل التنظيمي؛ -
.تقييم األنظمة الرقابية-

أن يبدي رأيا فنيا حمايدا حول إعداد تقرير عملية التدقيقار التدقيقيحسب ما جاء يف معو املدققيستطيع
املتعارف عليها عند إعداد اسبيةبتطبيق املبادئ احملااللتزاممدى لرقابة الداخلية للمؤسسة أم ال و فعالية نظام احول مدى

لألطراف املعلومات الناجتة عن النظام احملاسيب إلعطاء الصورة احلقيقة عن املؤسسةمصداقيةعنو القوائم املالية
.دققاملستخدمة آلراء امل

أهداف التدقيق المرتبطة بالعمليات المالية: الفرع الثاني

:1التاليةتتمثل يف العناصر و 

احلدوث؛الوجود و -
االكتمال؛-
الـدقة؛-
التبويب؛-
التوقيت؛-
التلخيص؛الرتحيل و -
.التقييم-

الوجود.أ
يتعلق هذا اهلدف بتحديد ما إذا كانت العمليات املالية اليت مت تسجيلها قد حدثت فعال، حيث يعترب مثال 

.احلدوثو إدراج املبيعات اليت مل حتدث، يف يومية املبيعات انتهاكا هلدف الوجود 
االكتمال.ب

اليت جيب و يف املؤسسةخيتص هذا اهلدف يف حتديد ما إذا كانت كل العمليات املالية اليت حدثت فعال
انتهاكاقد سجلت فعال، فمثال يعد عدم تسجيل املشرتيات اليت متت فعال يف يومية املشرتيات تسجيلها يف دفاتر اليومية

.االكتمالهلدف 

. 208ألفین أرینز، جیمس لوبك، نفس المرجع السابق، ص 1
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علىكذلك الضروريمنأصبحاملعلومةيفتوافرهاالواجباخلاصياتأهمبنيمناالكتمال هوأن مباو 
.1متتاليتاألحداثكلعلىكاملةمعلوماتتوليداحملاسيبالنظام

فمثال تظهر القوائم املالية معلومات حماسبية حول خمزون آخر املدة، لذا يقوم املدقق بالتحقق من أن هذه 
مل يلمسهاة باملخزون مت تسجيلها حماسبيا و املعلومات كانت وفق معاجلة حماسبية سليمة، ومفادها أن كل العمليات املتعلق

ت اليت يولدها النظام احملاسيب أي حذف أو نسيان من طرف احملاسب ليكون للمدقق احلجة على التأكيد بصحة املعلوما
.مدى متثيلها للعنصر موضوع التدقيقو 

.كهدفني متعارضني يف جمال التدقيقاالكتماليعترب كل من هديف الوجود و 
الـدقة.ج

احملاسبية وفق القيم الصحيحة، من ملدقق بتسجيل العمليات املالية و يتعلق هذا اهلدف يف التأكد من طرف ا
مها بدون حتفظات من طرف اجلهات صادقة ميكن استخداخري على معلومات حماسبية دقيقة و أجل احلصول يف األ

. األطراف املعينةو 
التبويب.د

ذا اهلدف مدى تصنيف و ترتيب العمليات املالية املسجلة يف يومية  بطريقة على حنو مالئم و املؤسسة يقصد 
ا من طرف مستخدمي القوائم ولة عند إجراءه لعملية التدقيق و تساعد املدقق يف التعرف عليها بسه كذا سهولة قراء

ا مشرتيات نقدية سوف يعكس ذلك متتع املالية ، فمثال إذا مت تصنيف عمليات الشراء اليت حدثت على احلساب على أ
. لنقدية ما جيعل املوردين ال يرتددون يف متوينها باالحتياجاتاملؤسسة بالسيولة ا

التوقيت.ه
مبعىن ضرورة تسجيل العمليات املالية اليت حدثت يف املؤسسة وفق التاريخ الصحيح، أي يف التاريخ الذي 

.حدثت فيه مثل تسجيل املشرتيات يف تاريخ االستالم
التلخيصالترحيل و .و

ر اليومية إىل نقل و إدراج املعلومات عن العمليات املالية اليت مت تسجيلها يف دفاتيتعلق هذا اهلدف يف دقة
ستاذ اخلاص ، فإذا مت نقل جمموع يومية املبيعات إىل دفرت األتلخيصها على حنو مالئمالدفاتر الفرعية واألستاذ العام و 

موع بقيمته غري الصحيحة إىل ميزانباملشرتيات أو نقل و  الرتحيل املراجعة فيعد ذلك انتهاكا هلدف إدراج هذا ا
. التلخيصو 
التقييم.ز

ا  لتدقيق هدف اي من خالل هذا البند إىل ضرورة تقييم األحداث احملاسبية وفقا للطرق احملاسبية املعمول 
الك االستثمارات أو إطفاء املصاريف اإلعدادية و تقييم املخزونات مث ختصيص هذه العملية يف احلسابات تكطرق إه

.25صدیقي مسعود، نفس المرجع السابق، ص 1
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وبانسجام مع املبادئ تتحملها املؤسسة لقاء احلصول عليهاألصل إضافة إىل املصاريف اليت شراء تسجيل مثن و املعنية،
.احملاسبية املقبولة قبوال عاما

ذ :1اآليتا البند من شأنه أن يضمنإن االلتزام الصارم 

والغش؛األخطاءارتكابفرصتقليل-
احملاسبية؛باملبادئااللتزام-
. أخرىإىلدورةمناحملاسبيةالطرقثبات-

استنتاج هدف شامل: الفرع الثالث

:التايل لعملية التدقيقل ما سبق ميكن أن نستخلص اهلدفمن خال

نتائج مدى عدالة كل من املركز املايل و يتمثل اهلدف من قيام املدقق احملايد بتدقيق القوائم املالية يف إبداء الرأي عن 
.املتعارف عليها يف إطار مفهوم األمهية النسبيةالقوائم املالية مع معايري احملاسبة اتفاقو التدفقات النقدية، و االستغالل

أنواع التدقيق :المطلب الرابع

هو املايل الذيالتدقيقباستثناءتناوله يف البحثاملرادباملوضوعترتبطالاألنواعهذهأنإىلهنااإلشارةدرجت
للنوع كمامنهاينظراليتالزوايامنانطالقااملايل بالتدقيقاملرتبطةاملختلفةاألنواععلىنركزسوفلذاالدراسة،موضوع

:2يلي

زاوية اإللزام القانوين؛من -
من زاوية نطاق التدقيق؛-
من حيث مدى الفحص أو حجم االختبارات؛ -
تدقيق؛من زاوية توقيت ال-
.من زاوية القائم بعملية التدقيق-

من زاوية اإللزام القانوني: الفرع األول

التدقيق اإللزامي .أ

هو ذلك التدقيق الذي نص القانون على وجوب القيام به، أي أنه التدقيق الذي تلتزم به املؤسسات وفقا و 
من مث يرتتب عن عدم القيام بذلك التدقيق ، و )قانون االستثمار–قوانني الضرائب –قانون الشركات ( للقانون السائد 

.وقوع املؤسسة املخالفة حتت طائلة العقوبات املقررة

. المرجع السابق، نفس الصفحةنفس 1
.11، ص 2000أحمد حلمي جمعة، المدخل الحدیث لتدقیق الحسابات، دار صفا للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، األردن، 2
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االختياريالتدقيق .ب

ان على احلالة هو ذلك الذي يتم دون إلزام قانوين بل بطلب من جملس اإلدارة و املسامهون قصد االطمئنو 
املركز املايل ذات مصداقيةية الناجتة عن النظام احملاسيب وعن نتائج األعمال و إن املعلومات احملاسباملالية للمؤسسة و 

شريك انضمامتخذ كأساس لتحديد حقوق الشركاء ال سيما يف حالة انفصال أو عدالة، حيث أن هذه املعلومات تو 
.جديد

من زاوية نطاق التدقيق:الفرع الثاني

:إىلهذا النوعينقسمو 

التدقيق الكامل.أ

السجالت املتعلقة جبميع حمدد، إذ يقوم بفحص البيانات و يف هذا النوع من التدقيق يكون للمدقق عمل غري
.1الفرتة احملاسبيةلاليت تتم على مستوى املؤسسة خالالعمليات

اية األمر الر و  صحة أي الفين احملايد عن مدى عدالة و يتعني على املدقق يف هذا النوع من التدقيق، تقدمي يف 
مجيع املفردات اليت مشلتها اختباراته، حيث أن مسؤولياته تغطي ة ككل بغض النظر عن نطاق الفحص و القوائم املالي

إجراءيتعني على املدقق يف هذه احلالة استخدام أسلوب العينات عند ت حىت تلك اليت مل ختضع للفحص، و املفردا
.االختبارات

التدقيق الجزئي.ب

تقوم اجلهة اليت عينت املدقق بتحديد تلك ق على بعض العمليات دون غريها، و يقتصر عمل املدقيف هذا النوع
أو عقد  اتفاقالعمليات، و عليه فإن مسؤولية املدقق تنحصر يف جمال التدقيق الذي حدد له فقط، كما يتعني وجود 

.اهلدف املراد حتقيقهد التدقيق و كتايب يف مثل هذه احلاالت يبني حدو 
ه تفاصيل ما قام به من عمل لتحديد مسؤوليته بوضوح يتعني على املدقق من ناحية أخرى أن يربز يف تقرير و 

.2معلوماتلتقرير و ما يرتبط به من قوائم و ملستخدمي ذلك ا

من حيث مدى الفحص أو حجم االختبارات: الفرع الثالث

:ييلميكن تقسيم التدقيق من زاوية مدى الفحص الذي يقوم به املدقق إىل ما
التدقيق الشامل.أ

ن مجيع العمليات مقيدة املستندات للتأكد من أبفحص مجيع القيود و الدفاتر والسجالت و ققوفيه يقوم املد
ا بانتظام و  ا خالية من األخطاءأ .و الغشصحيحة، كما أ

.188، ص 2006كمال الدین الدھراوي ومحمد السید سرایا،  دراسات متقدمة في المحاسبة  والمراجعة، المكتب الجامعي  الحدیث، اإلسكندریة، 1
.35محمد سمیر الصبان وعبد الوھاب نصر علي، نفس المرجع السابق، ص 2
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ال يناسب املؤسسات الكبرية نظرا لزيادة أعباء تدقيق يناسب املؤسسات الصغرية، و لذلك جند أن هذا النوع من ال
ما باستمرارملي الوقت و اإىل تعارضه مع عالتدقيق، باالظافة  .التكلفة اللذين حيرص املدقق دائما على مراعا

التدقيق االختباري.ب

يعتمد اليب اإلحصائية سألاملدقق لإتباعإن .يقصد به استخدام العينات اإلحصائية يف إجراء عملية التدقيقو 
تمع، ال:مثلباملفاهيم اإلحصائية اهلامة على اخلربة و مدى إملامه  كذلك طرق وسط احلسايب، التوزيع الطبيعي، و العينة، ا

.اإلحصائيةاختيار العينات 

تدقيقمن زاوية توقيت ال: الفرع الرابع

.التدقيق النهائياملستمر و تدقيق، مها التدقيقمنيز يف هذه الزاوية بني نوعني من ال

المستمرتدقيقال.أ

إجراء االختبارات الضرورية على املفردات احملاسبية على مدار بفحص و تدقيقيف هذا النوع من الدققيقوم امل
يستجيب إىل ـا لربنامـج زمـين مضبوط مسبقا و وفقعادة ما يتم ذلك بطريقة منتظمة و السنة املالية للمؤسسة، إذ 

.ات املتاحةاإلمكان

النهائي تدقيقال.ب

الفحوص بعدها بإجراء االختبارات و دقق ليقوم امل،لتسوياتع بعد االنتهاء من ايف ظل هذا النو دققيعني امل
، ليتمكن من أن يبدي رأيا فنيا حمايدا حول مدى داللة القوائم املالية تدقيقالضرورية وفق ماينص عليه اإلطار املرجعي لل
.اخلتامية للمؤسسة عن املركز املايل احلقيقي هلا

القائم بعملية التدقيقمن زاوية : الفرع الخامس

:ينقسم التدقيق وفقا هلذا األساس إىل مايلي 

التدقيق الخارجي.أ

يف هذا النوع من التدقيق فإن املدقق بشكل كبري يف هذا البحث، و اهتمامناهذا النوع من التدقيق هو حمور 
عمليا لتدقيق حسابات املؤسسات االقتصادية من غري املؤهل علميا و املستقل عن املؤسسة و اخلارجي هو ذلك الشخص

من (ني من خارج املؤسسة االقتصادية يف غالب األحيان يعباستقاللية تامة، و املوظفني أو املسامهني فيها، حيث يتمتع 
).قبل املسامهني أو الدولة

ع معايري البلد الذي يعمل فيه أما فيما خيص تأهيل املدقق اخلارجي فإما يكون متاشيا مع املعايري الدولية أو م
انتقادي قبل إبداء السجالت احملاسبية تدقيقي بتدقيق نظم الرقابة الداخلية والقيود و املدقق، و عادة يقوم املدقق اخلارج

.املركز املايلرأيه يف صحة
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:1ينقسم التدقيق اخلارجي يف اجلزائر إىل األقسام الثالثة التالية
الذي يقوم به حمافظ اإلجباريةيتمثل يف أعمال املراقبة السنوية أي الذي يفرضه القانون و :التدقيق القانوني-

.احلسابات
داخلية أو (حد األطراف هو الذي يقوم به حمرتف بطلب من أو ):تدقيق اختياري(التدقيق التعاقدي -

.الذي ميكن جتديده سنويااملتعاملة مع املؤسسة و ،)خارجية
ا حمرتف خارجي بطلب من احملكمةهو :الخبرة القضائية- .ي اليت يقوم 

:التدقيق الداخلي.ب

ا وهو يساعد لتيمة للمؤسسةنشاط تأكيدي استشاري مستقل وموضوعي مصمم إلضافة قهو حسني عمليا
والتوجيه ، الرقابة، طرعلى حتقيق أهدافها بإجياد منهج منظم وصارم لتقييم وحتسني كفاءة عمليات إدارة اخلاملؤسسة 

.بتكلفة معقولةوإجياد نظام رقابة كفؤذلك عن طريق، و )التحكم(

:يتاآلدقيق الداخلي من خالل اجلدولالتن التمييز بني التدقيق اخلارجي و ميك

. 47، ص 2003محمد بوتین، المراجعة و مراقبة الحسابات بین النظریة و التطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
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.التدقيق اخلارجيل التمييز بني التدقيق الداخلي و ميث): 1.1(اجلـدول رقم 

التدقيق الخارجيالتدقيق الداخليالبيـان

األهداف الرئيسية

نظام خدمة اإلدارة عن طريق التأكد من أن_ 
علومات سليمة يقدم ماملعلومات احملاسيب فعال و 

نظام الرقابة الداخلية، سالمة ودقيقة لإلدارة، و 
حنرافات عن االوبالتايل اكتشاف األخطاء  و 

؛العمل على احلد منهاالسياسات املوضوعة و 
.أنشطة املؤسسة وتقدمي احللول املناسبةتقييم-

ء املالك عن طريق إبدامة املسامهني  و خد_ 
صدق متثيل القوائم الرأي يف مدى سالمة و 

عدها اإلدارة عن نتائج األعمال املالية اليت ت
واملركز املايل؛

يف حدود ما اكتشاف األخطاء و الغش-
.القوائم املالية النهائيةتتأثر به التقارير و 

املصادقة على صحة ومصداقية املعلومات -
احملاسبية الواردة بالقوائم املالية اخلتامية 

.للمؤسسة

نوعية من يقوم بالتدقيق

شخص موظف داخل اهليكل التنظيمي _ 
.للمشروع يعني من طرف اإلدارة

شخص مهين مستقل من خارج املشروع _ 
.يعني من طرف املسامهني

درجة االستقالل

يتمتع باستقالل جزئي عن بعض اإلدارات _ 
.لكنه يدعم رغبات و حاجيات اإلدارة األخرى

يتمتع باستقالل كامل عن اإلدارة يف _ 
.عملية الفحص و التقييم و إبداء الرأي

المسؤولية
مسؤول أمام اإلدارة و مستويات اإلدارة العليا _ 
.الدراسةتستلم منه تقرير بنتائج الفحص و اليت

مسؤول أمام املالك و املسامهني و يقدم _ 
تقريره عن نتائج الفحص الذي يبدي فيه رأيه 

.عن القوائم املالية

حتدد اإلدارة نطاق عمل املدقق الداخلي _ نطاق العمل
.حسب املسؤوليات اليت تقدم إليه

العرف السائد، حيدد مبقتضى أمر التعيني و _ 
نصوص معايري التدقيق املتعارف عليها و 

.القوانني املنظمة هلا

.يتم الفحص على مدار السنة بصفة مستمرة_ توقيت األداء
اية _  غالبا ما يتم الفحص مرة واحدة يف 

.السنة املالية أو على فرتات منقطعة أحيانا

.43مـرجع سابق، ص : حممد التهامي طواهر، مسعود صديقي: املـصدر
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الخارجيالتدقيقمعايير : المبحث الثاني
صد به النمط أو املقياس الذيإجراءات التدقيق، حيث أن املعيار يقب التفريق بني معايري التدقيق و يف البداية جي

تبطة بطبيعة املستوى املطلوب هلذه النوعيات، كذلك املعايري مر ص النوعيات املطلوبة من أي شيء و ميكن بواسطته فح
.مستوى اجلودة املطلوبة من طرف مدقق احلسابات أثناء أدائه للمهام املوكلة إليهدف إىل التدقيق و أهدافه، و 

ا املدق يف االختالفبالرغم من ق خالل عملية التدقيق للمؤسسة، و أما اإلجراءات فهي اخلطوات اليت يقوم 
ما مرتبطان و متكاملني لبعضهما البعض .1املعىن إال أ

.املالئمةاعي املعايري املهنية املوضوعة و أن يلتزم و ير الالزمة لعمل املدقق البد و اءات حيث أنه للقيام باإلجر 
معايير التدقيق "يعترب املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني أول من وضع معايري أداء معينة ضمن كتاب بعنوان 

مقسمة إىل ثالث جمموعات رئيسيةو قد تضمن هذا الكتاب على معايري التدقيق املتعارف عليها "المتعارف عليها
:2و هيسنتناوهلا يف هذا املبحث

معايري عـامة؛-
معايري العمل امليداين؛-
.معايري إعداد التقرير-

المعايير العامة :المطلب األول
ذه املعايري أن اخلدمات املهنية الشخصي للقائم بعملية التدقيق، و تتعلق املعايري العامة بالتكوين  جيب املقصود 

ا عامةعهذه املتوصفاملهنية بواسطة أشخاص مدربني، و أن تقدم على درجة من الكفاءة ا متثل مطالب ايري بأ أل
ا تنص ، و تقريرالإعداد معايريملقابلة معايري العمل امليداين و املدقق اخلارجيتاج إليهاأساسية حي تعترب شخصية كذلك أل

ا املدقق اخلارجيعلى الصفات الشخصية اليت جيب أن يت .حلى 
:3تنقسم املعايري العامة إىلو 

معيار التدريب و الكفاءة؛-
معيار اإلستقالل؛-
.بذل العناية املهنية الالزمة-

.37، ص 2006للنشر و التوزیع، األردن، غسان فالح المطارنة، تدقیق الحسابات المعاصر، دار المسیرة 1
.55، ص2000خالد أمین عبد هللا، علم تدقیق الحسابات، دار وائل، عمان، الطبعة األولى، 2
.60نفس المرجع السابق، ص3
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الكفاءةمعيار التدريب و : الفرع األول
تتوفر لديه جيب أن يكون لديه كفاءة معينة، و يعين هذا املعيار أن الشخص الذي يقوم بفحص القوائم املالية 

العملي العلمي و لكي تعطي هذه املواصفات أثرها البد أن يتمتع صاحبها بالتدريبتظهر تلك الكفاءة، و مواصفات فنية 
وافر لديه شروط التأهيل العلمي حىت تكون هناك ثقة لدى األطراف املستعملة آلراء املدقق جيب أن يتاملناسبني، و 

.االستقالل عند إبداء الرأيملي و العو 
و التكوين املهين اسب من التأهيل العلمي و التأهيل العمليو لتحديد معيار الكفاءة البد من حتديد القدر املن

.1املستمر
التأهيل العلمي.أ

كذلك احلصول على قدر كاف من جوانب دقق مؤهال جامعيا يف احملاسبة والتدقيق و معىن هذا أن يكون لدى امل
.اإلحصاءى، كاإلملام باجلوانب السلوكية واإلدارة مثل االقتصاد و األخر املعرفة املرتبطة بالعلوم 

التأهيل العملي.ب
فرتة من الزمن للتدريب العملي شخص الذي يرغب يف أن يكون مدققا قضاءلمعىن هذا املعيار أنه جيب على ا

.معرفة أصول املهنة حتت إشراف شخص مهين ذو خربةو 
المستمرالتكوين المهني.ج

فرص أن يلتحق بصفة إجبارية أو اختيارية مبختلف برامج التكوين املستمر عن طريق امللتقيات و دققعلى امل
العملية، وهذا ما يتيح له كذلك مواكبة آخر هذا حىت يقوم بتحديث معلوماته ومعرفته العلمية و ،التكوين املختلفة
.مستجدات املهنة

عيار االستقاللم: الفرع الثاني
موضوعية دون هامه بنزاهة و ل أحد أهم املفاهيم يف مهنة التدقيق، و هو يعين قدرة املدقق على أداء ماالستقال

.2التحيز إىل طرف من األطراف
يكشف عن كل احلقائق يف تقريره املدقق أمينا و نزيها وصادقا، و أن يكون "بأنه تعريف االستقاللميكن 

إمنا جيب عليه أن ه، و ال يغري قراره و رأيه نتيجة خصومقرابة أو نفوذ، و صلحة شخصية أو للمالكني، حيث ال يتأثر مب
ما عليه أن ال يكتم أو حيرف، و بناءا على استخدامه للمعايري املهنيةو املوضوعي عن قناعته الشخصيةالفين و يبدي رأيه

.3"يصل إىل علمه من وقائع أو خمالفات
:4املدقق اخلارجي على جانبني مهااستقالليرتكز معيار 

اإلستقالل املادي؛ -

.52محمد سمیر الصبان وعبد الوھاب نصر علي، نفس المرجع السابق، ص 1
.40غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص 2
.12، ص 1999، جملة دراسات العلوم، األردن، "صادق احلسين، استقالل املدقق، دراسة حتليلية  مقارنة يف ضوء املعايري الدولية و التشريعات املنظمة للمهن3
. 60محمد سمیر الصبان، عبد الوھاب نصر علي، مرجع سابق، ص 4
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.أو الذهيناإلستقالل الذايت-
:المادياالستقالل.أ

ة ذلك خالل الفرت يف املؤسسة اليت يقوم بتدقيقها و مبعىن عدم وجود مصاحل مادية للمدقق أو أحد أفراد أسرته 
معىن هذا أن املدقق اخلارجي ال ميكن أن يكون من املعدة، و اليت سيديل برأيه عن مدى صحة وصدق املعلومات املالية 

ا ا أو أن يكون من العاملني  .املسامهني أو الشركاء يف املؤسسة اليت يدقق حسابا
:االستقالل الذاتي أو الذهني.ب

املدقق على جترد املدقق من أي دوافع وضغوط أو مصاحل خاصة عند إبداء رأيه الفين احملايد، أي أن حيافظمبعىن 
.اجتاه غري متحيز عند أداء عملية التدقيق يف كل مراحله

قرار يقضي بضرورة اإلفصاح عن *(SEC)األمريكية باإلضافة إىل ما سبق أصدرت هيئة األوراق املالية
مدى استقاللية للحكم على و . اختالفات يف الرأي بني املدقق وإدارة املؤسسةحتديد أيةاألسباب من وراء تغيري املدقق، و 

:1املدقق، حددت دراسة جلمعية احملاسبة األمريكية لثالث جوانب هي
التدقيق؛برنامجاالستقالل عند وضع -
االستقالل عند القيام بالفحص؛-
.التقريراالستقالل عند إعداد -

بذل العناية المهنية الالزمة: الفرع الثالث

مستقال حىت و أن يكون مؤهال دقق، أي ال يكفي املتدقيقمراحل عملية العين إعطاء االهتمام الكايف جلميعي
ما يالحظ من هذا املعيار هو صعوبة القياس بطريقة مباشرة لذلك يتم قياس هذه العناية عن طريق ، و تدقيقينجز عملية ال

.التعرف على مدى الوفاء مبسؤوليته

اليت حتدد القوانني املختلفة منها ما تنص عليه التشريعات و ل ففمعيار العناية املهنية يتحدد عن طريق عدة عوام
القواعد اليت تصدرها ، كما جيب إضافة املعايري و دققدىن للعناية املطلوبة من املاليت متثل احلد األاملسؤولية القانونية و 

القيام بإبداء الرأي عن ينشط يف هذه املهنة عند من أجل احلفاظ على مستوى معني وممّيز ملن يعمل و اهليئات املهنية
.إعداد التقاريراملالية، والسجالت احملاسبية و القوائم

اإلتجاهأما،احلكيم أو احلذردققيذهب حنو مضمون املجاه األولاالتاجتاهان ملفهوم العناية املهنيةهناك
.2دققملطلوبة من املاإلفصاح عن العناية اليت عن طريقها تؤدي املهام اتجه حنو اإلعالن و يفالثاني

دائما بإزالة كل الشكوك احلذر جيب عليه أن حياول احلصول على كل أنواع باحلكمة و دقق فحىت يتحلى امل
املعلومات اليت ميكن هلا أن جتعله يتنبأ القوائم املالية اليت من خالهلا سيبدي ل االستفسارات اخلاصة بالعناصر و طلب كو 

* Securities and exchange commission.
.41فالح المطارنة، مرجع سابق، ص غسان1
.198، ص 1998عبد الفتاح الصحن ودرویش محمد ناجي، المراجعة بین النظریة و التطبیق، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، 2
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، كما جيب أن يعطي درجة عالية من احلذر عند فحصه تدقيقق الضرر باملؤسسة حمل التلحباألخطار اليت ميكن هلا أن 
ر تكثألقسام اليت حيدث فيها التالعب و اتدقيقمتزايدة للخطر عند قيامه بكذلك أمهيةر له غري عادية، و للعناصر اليت تظه

.متتبع للعمل الذي يقوم به مساعديهأن يكون على دراية و دققرأيه، كما على املدققفيها األخطاء، كما يعمل امل
أمانة املهمة فيؤدي ذلك بكل إخالص و إن معيار بذل العناية املهنية الالزمة يستوجب حتمل املسؤولية عند أداء 

:1و هناك من يرى بأنه جيب توافر شروط عامة يف املدقق منها

التنبؤ اليت ترتبط بالتدقيق و املتاحة و صول على أنواع املعرفة أن يبذل املدقق جهده لتطوير نفسه عن طريق احل_
م نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة؛باألخطار اليت من املمكن أن تلحق بالعميل مثل تقيي

أو أثناء أن يأخذ بعني االعتبار الظروف اليت من املمكن أن حتدث عند قيامه بعملية التخطيط لعملية التدقيق_
القيام بعملية التدقيق؛

ته السابقة يف التعامل مع العميل؛إعطاء أمهية أكرب للمخاطر اليت تظهر من خالل خرب _ 

ة يف إبداء الرأي؛إزالة أي شكوك أو استفسارات تتعلق بالعناصر املهم_ 

ق دائما على تطوير خربته املهنية؛أن يعمل املدق_ 

. يهاالهتمام بتدقيق عمل مساعد_ 

معايير العمل الميداني:المطلب الثاني

تم بوضع جمموعة م ا عند قيامه بعملية أن يأدققن التوجيهات اليت جيب على املإن هذه املعايري  خذ 
، فمعايري الفحص لتدقيقارنة مع املعايري العامة ل، كما جتدر اإلشارة إىل أن هذه املعايري أكثر دقة مقو تنفيذه لهتدقيقال

:2اليت ميكن ذكرها كالتايلداين تشمل ثالثة معايري أساسية و املي

اإلشراف املستمر على عمل املساعدين؛ة عمل مالئمة والتخطيط السليم و وضع خط-
؛عتماد على نظام الرقابة الداخليةتقييم مدى إمكانية اال-
.مهمة عند إبداء رأيهاليت تكون لهعلى احلصول على األدلة الكافية واملالئمة و دققعمل امل-

التخطيط السليم و اإلشراف على المساعدينوضع الخطة و رايمع:الفرع األول
تتضمن اليتب أن يكون على شكل خطة مكتوبة، و جيعملياتهو املستعمل لتنفيذ إجراءاتهتدقيق إن برنامج ال

كذلك الوقت احملدد لذلك، مع اتصاف هذا الربنامج باملرونة حبيث ة الواجب فحصها، و يالسجالت احملاسبالدفاتر و 
اء برنامج استكمال و ليس جمردهو القيام بفحص سليم و تدقيقيكون اهلـدف األساسي من ال تنفيذه و التدقيقإ

.بالكامل

.41غسان فالح المطارنة، نفس المرجع السابق، ص 1
.42نفس المرجع السابق، ص 2
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:1لتحقيق هذا املعيار جيب إجناز األنشطة الثالثة التاليةو 
؛دققاليت ينشط فيها املتدقيقبيئة المة للعمل مع اكتشاف وضع خطة سلي-
ختصيص املساعدين على مهام الفحص؛-
.تقييم أدائهملى عمل املساعدين و اإلشراف ع-

هي العوامل دقق، فبيئة املتدقيقهابللبيئة اليت سيقوم دقق مبثابة خطوة تلي اكتشاف املفوضع خطة سليمة هي
. لتدقيقتنفيذ عملية اعلى ختطيط و اليت  تؤثر بصورة أو بأخرى داخلية كانت أم خارجية و تدقيقاحمليطة بال

م اليت اشتملت ملساعديه على املهادققن على الفحص، فيعين ختصيص املأما فيما خيص ختصيص املساعدي
يف حالة عجز من املساعدين أو من دققعنصر البشري حىت ال يقع املحتديد احتياجات العمل من الو تدقيقعليها خطة ال

.تدقيقبرنامج الء مبتطلبات خطة و الكفاءة املهنية املطلوبة، للوفا
أي ال تنتهي تقييم أدائهم فتأيت بعد ختصيصهم على مهام الفحص، بالنسبة لإلشراف على املساعدين و أما 

م يقومون بالعمل عملهم للتأكبعد ختصيص املساعدين فيجب متابعتهم واإلطالع على تدقيقعملية ختطيط ال د من أ
.متابعة مدى تقدمهم يف تنفيذ املهامعلى أحسن وجه و تقييم أدائهم و ذي كلف إليهمال

ا تبّني جمال الفحص تدقيقوضع برنامج للداف لتخطيط و فمما سبق ميكن استخراج جمموعة من األه ، هو أ
ا و و  التوقيت  عة هلذه االختبارات و الفحـص، وخطوات الفحص الضرورية و ضكذلك العناصر اخلااالختبارات املراد القيام 

.مراقبتهتخدم للداللة على العمل املنجز و كذلك، كما أن هذا الربنامج يس
جند أن ختطيط مهمة التدقيق تتضمن حتديد اإلسرتاتيجية الشاملة للمهمة املتوقعة فضال عن نطاق الفحص، أما 

حتديد ما إذا كانت هذه األهداف املساعدين القائمني على تنفيذ وحتقيق أهداف الفحص و اإلشراف فإنه يتضمن توجيه
.قد حتققت يف النهاية أم ال

:2قد ازدادت أمهيته يف الوقت احلاضر نظرا لألسباب التاليةالتخطيط ونالحظ أن معيار اإلشراف و 
الداخلية عند قيامه بعملية التدقيق؛أن املدقق يعتمد بدرجة أكرب يف الوقت احلايل على نظام الرقابة -
االعتماد املتزايد على استخدام طرق املعاينة اإلحصائية؛ -
مفاهيم التدقيق عما كانت عليه يف السابق مثل استخدام التدقيق املستمر؛تغيري أساليب و -
.بسبب التغري يف نظم تشغيل البيانات املستخدمة يف املؤسسات حمل التدقيق-

لرقابة الداخليةنظام ادراسة و تقييم:الفرع الثاني
صول على معلومات عامة احلاخلية للعميل ويتوجب على املدقق يتعلق هذا املعيار بدراسة وتقييم نظام الرقابة الد

حيث أظهرت الدراسات التحليلية بأن احلاالت ."يف مرحلة ثانية وفحص احلسابات يف مرحلة ثالثةه مث تقييمحول النظام

.38ناجي، مرجع سابق، ص عبد الفتاح الصحن، درویش محمد 1
. 43غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص 2
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.1"ة باخلسائر كان ميكن جتنبها لو توفرت أنظمة رقابة فعالةاملتعلق

غري أن أهم هذه املراحل هي تقييمه لنظام الرقابة الداخلية، املتمثل يف جمموعة الضمانات اليت تساهم يف 
ا تساعد املدقق وتتمثل أمهية هذالعميل،التحكم يف لتدقيقاعلى حتديد طبيعة وتوقيت ونطاق اختباراته املرحلة يف أ

.ألرصدة القوائم املالية

لكون معظم وهذا يتمثل يف أن نظام الرقابة الداخلية اجليد ينتج عنه معلومات مالية ميكن االعتماد عليها، ف
كافة من غري املمكن أو غري االقتصادي تدقيق  املالية، فإنه يكون تكون نتيجة آلالف العملياتأرصدة القوائم املالية

.%100ملالية هذه العمليات ا

تقييم نظام الرقابة الداخلية بشكل مالئم، ميكن أن حيدد نطاق وبناءا على نتائج دراسة و ومن مث فإن املدقق
التحقق من مدى صحة نتائج والقيام بعملية االختبار و أسلوب العينات اإلحصائية،إجراء الفحص بدقة مث اللجوء إىل

وبالطبع فإن استخدام أسلوب العينات اإلحصائية جيعل هناك دائماً خماطرة أو احتمال عدم تقييم نظام الرقابة الداخلية،
نظرا لعدة أسباب ميكن إرجاعها إىل املدقق أو إىل اإلجراءات املتبعة يف القيام القوائم املاليةاكتشاف التحريف والتغري يف

.بعملية االختبار
.الفصل الثاينبة الداخليةاتقييم نظام الرقدراسة و سوف نتطرق إىلو 

جـمع أدلة اإلثبات الكافية والمالئمةمعيار :الفرع الثالث
فهي تقدم الربهان وبالتايل . الفرد للوصول إىل حكم معني عن موضوع متنازع عليهيعتمد عليهمتثل كل ما 

ية، بعكس األحكام اليت تعتمد املسامهة يف تكوين االعتقاد السليم وإصدار احلكم املطلوب القائم على أسباب موضوع
.وتنبؤات من يتخذ القرار، وكلها عناصر شخصية ختتلف من شخص إىل آخرعلى ميول

ه فيما يتعلق ضرورة مجع أدلة اإلثبات الكافية واليت متثل أساسًا معقوًال إلبداء رأيوهذا املعيار يتطلب من املدقق
ملعلومات حول عدالة وصدق عرض اتقديرات املدقق س املنطقي والرشيد لاألسا، أي أن أدلة اإلثبات توفر بالقوائم املالية

.املالية
ت املالية قابلة للتحقق فما مل تكن البياناوالتحقق،ى فرض القابلية للتدقيقويعتمد مفهوم أدلة اإلثبات عل

.2ال يكون لوجودها معىن أو سببوالتدقيق فإن عملية التدقيق
.بكفاية أدلة اإلثباتيفحص أو خيترب جيب أن يدعمها حياول أندققومن مث فإن فرض أن امل

معايير إعدادا لتقارير: المطلب الثالث
التدقيق إىل مستخدمي يتم من خالله توصيل نتائج عملية يعترب تقرير مدقق احلسابات املنتج النهائي الذي
.أساسيا عند إختاذ مستخدمي القوائم املالية القراراتالقوائم املالية، حيث أن تقرير مدقق احلسابات يلعب دورا 

.82،ص 2004الرمحي زاھر،تطویر أسلوب التدقیق المبني على المخاطر ، أطروحة دكتوراه،جامعة عمان العربیة، األردن 1
.166ص ،2005مصر / لجامعیةالدار ا،األسس العلمیة والعملیة لمراجعة الحسابات،محمد مصطفىمحمد سمیر الصبان ،2
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:1هي كالتايللذلك مت تقسيم معايري إعداد تقرير مدقق احلسابات إىل أربعة معايري

احملاسبية يف إعداد القوائم املالية؛املبادئعند إبداء رأيه عن مدى تطبيق دققجيب أن ينص تقرير امل-
املبادئمل ختتلف عن تدقيقطبقة عند القيام بعملية الاحملاسبية املاملبادئعن ما إذا كانت دققجيب أن ينص تقرير امل-

اليت طبقت عند إعداد القوائم املالية اخلاصة بالسنوات السابقة؛
؛فصاح الكافاإلىعلجيب أن تكون القوائم املالية املستعملة إلبداء الرأي حتتوي-
حالة استحالة ذلك يف ا وحدة واحدة عند إبداء رأيه و ملم بكل القوائم املالية بكو دقق جيب أن يكون تقرير امل-

.أن يذكر األسباب اليت أدت إىل عدم إبداء رأيهدققجيب على امل
المتعارف عليهااسبية المحالمبادئإبداء الرأي عن مدى تطبيق :الفرع األول

مدقق احلسابات ما إذا كانت القوائم املالية قد مت إعدادها وفقا ينص هذا املعيار على أنه جيب أن يبني تقرير 
.للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها واملقبولة عموما

لكنه يتطلب التحقق من مدى قبول من مدى قبول املبادئ احملاسبية و يتطلب هذا املعيار التحقق ليس فقط و 
ا تلك املبادئالطرق ال .يت تطبق 

كذلك يرى البعض أنه عند قيام املدقق بتحديد ما إذا مت إعداد القوائم املالية وفقا للمبادئ احملاسبية فإنه جيب 
:2أن حتقق هذه املبادئ هدفني

تستخدم األساس املالئم ت داخل املؤسسة كما حدثت فعال، و أن هذه املبادئ تعمل على حتديد تأثري العمليا.أ
وختصيصها على الفرتات احملاسبية؛لتحقيق اإليرادات، بشكل يربط التكاليف باإليرادات 

الطرق احملاسبية لكل لقوائم املالية ختلو من التحيز وتعرب بصدق عن البيانات و اامليزانية و أن اإلجراءات املتبعة لعرض .ب
.من له مصلحة يف املؤسسة

تقومي النتائج اليت توصل إليها عن طريق األدلة املتوافرة لديه، يتعّني القوائم املالية، و تدقيقبدققبعد قيام املو 
احملاسبية املقبولة على أن يكون رأيه كنتيجة للمبادئعليه إبداء رأيه يف ما إذا كانت املعلومات املالية مت إعدادها وفقا 

.3ةشامل

أن يبدي رأيا دققلى املاحملاسبية، فعاملبادئاملؤسسة حول تطبيق مع إدارةدققأما يف حالة اختالف امل
.متحفظا أو رأيا معارضا خاصة إذا كان هلذا التطبيق تأثري مادي على البيانات املالية

المتعارف عليهاالمحاسبيةالمبادئتطبيق الثبات فيإبداء الرأي في مدى:الفرع الثاني

.81خالد أمین عبد هللا، مرجع سابق، ص 1
إمرسن ھنكي، المراجعة بین التنظیر والتطبیق، ترجمة وتعریب أحمد حامد حجاج كمال الدین سعید وسلطان محمد علي السلطان، دار وتوماس ویلیام2

.62ص 1986المریخ، الریاض،
ة، معھد اإلدارة عبد الحامد معیوف الشمري، معاییر المراجعة الدولیة و مدى إمكانیة إستخدامھا في تنظیم الممارسة المھنیة في المملكة العربیة السعودی3

.93، ص 1994العامة، 
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ذلك لضمان قابلية القوائم املالية للمقارنة على احملاسبية، و املبادئيهدف هذا املعيار إىل التنسيق يف تطبيق و 
بالتايل التأثريات اليت أدت إليها هذه القوائم املالية ألن عدم الثبات يف تطبيق هذه ار الفرتات أو السنوات املالية و مد

املصاريف للفرتات املالية السابقة و بالتايل النتائج املالية املتوصل إليها ادات و إىل تداخل بني عناصر اإلير يؤدي املبادئ
.تكون غري صحيحة

:1اهلدف من هذا املعيار هوو 
قابلية القوائم املالية للمقارنة؛.أ

للمقارنة، ففي هذه قابليتها ة وأثرها على القوائم املالية و توضيح طبيعة التغريات اليت طرأت على املبادئ احملاسبي.ب
.احلالة جيب على مدقق احلسابات اإلشارة إىل ذلك بطريقة مالئمة يف تقريره

اإلفصاح الكافي: الفرع الثالث

كذلك أسلوب عرض هذه إمنا يتضمناملعلومات يف القوائم املالية، و ال يقصد باإلفصاح الكايف فقط نوع 
، كذلك املصطلحات املستخدمة للتعبري عن العناصر املوجودة يف القوائمتصنيفها يف القوائم املاليةاملعلومات وتبويبها و 

تعترب جزء من القوائم املالية ، كما أن اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية هامة جدا لإلفصاح عن كثري من املعلومات و املالية
.تدخل ضمن مسؤولية اإلدارة حىت لو ساعد املدقق يف إعدادهاو 

:2احلكم على مالئمة اإلفصاح يف النقاط التاليةتتمثل أمهية و 

أن اإلفصاح املالئم خيدم املصلحة العامة للجمهور؛.أ
أن عامل األمهية يلعب دورا أساسيا يف عملية اإلفصاح كونه مرتبط باملصلحة العامة؛.ب
التأويل أو الشك؛ال حيتمل يات القوائم املالية بشكل صريح و كذلك أن اإلفصاح املالئم يعرب عن حمتو .ج
؛أن عدم اإلفصاح يف بعض األحيان يعترب مربرا خاصة يف حالة تضارب املصاحل.د
.ال يعود بالفائدة الكافية على الغريفصاح يعود بالضرر على املؤسسة و أن اإل.ه

وائم املالية يعد  ما مل يرد يف تقرير املدقق عكس املعيارين األولني من معايري إعداد التقرير فإن اإلفصاح عن القو 
.كافيا

)وحدة الرأي(بجميع القوائم الماليةدققإلمام تقرير الم:الفرع الرابع
دى صدق وصحة املركز ة حىت ميكن التحقق من ميلم جبميع القوائم املاليدققيتضمن هذا املعيار أن رأي املو 

أن على وضوح القوائم املالية بأمجلها حىت تشمل امليزانية اخلاصة باملؤسسة، كما أن هذا املعيار ال يعين املايل للمؤسسة و 
إعطاء موافقة تامة مدققغلب احلاالت اليت ال ميكن للإعطاء موافقة تامة أو رفض على كل القوائم املالية، ففي أدقق امل
.يها، فال يقوم برفضها بصفة حتميةعل

. 46غسان فالح المطارنة،مـرجع سابق، ص 1
. 48مـرجع سابق، ص 2
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عن إبداء الرأي يفامتناعهحمايد عن القوائم املالية كوحدة واحدة، أو تضمن تقريره رأي فين أن يعلى املدققو 
.1اإلشارة إىل العناصر اليت أثرت على عدم إبداء الرأيو هذا الرأياحلاالت اليت يتعذر فيها إبداء 

قد تتضمن و سباب من وراء ذلك جيب على املدقق كذلك يف حالة امتناعه عن إبداء الرأي أن يذكر بالتقرير األ
:2يليأسباب االمتناع عن إبداء الرأي كما

عدم إمكانية إجراء الفحص بشكل كاف؛تؤثر جوهريا على إجراءات الفحص و حتديد نطاق عمل املدقق بطريقة .أ
رأي متحفظ ال يعد اليت جتعل املدقق يعترب إبداءكل جوهري على القوائم املالية، و اليت تؤثر بشحالة عدم التأكد و .ب

مناسبا بسبب عدم التأكد؛
.الذي يؤدي إىل عدم متكنه من إبداء الرأيعدم استقالل املدقق عن العميل و .ج

:اآليتالشكلليها و اليت تطرقنا هلا يف املتعارف عتدقيق ميكن تلخيص معايري الو 

.معايير التدقيق المتعارف عليها): 1.1(كل رقم الش

.إعداد الطالب باالعتماد على معايري التدقيقمن : الـمصدر
التدقيقعمليةليط ـالتخط: المبحث الثالث

منهجية واضحني منواليت تشري إىل أن هناك تنظيم و بعد التعرف على املعايري الالزمة ملمارسة مهنة التدقيق 
.موضوعيةو على نتائج مقبولةهأجل جناح عمل املدقق وحصول

لذلك جيب تصميم منهجية تدقيق واضحة تتطلب عملية التخطيط على شكل برامج يتم إتباعها لتنفيذ عملية 
.فمثال سوف يتحمل املدقق أخطارا كبرية إذا مل يتفهم جمال عمل املؤسسة. التدقيق

المتطلبات المھنیة و مشاكل الممارسة العملیة في ضوء معاییر المراجعة المصریة -مراقب الحسابات لسوق المالخدمات -عبد الوھاب نصر علي، 1
.26، الجزء األول، ص 2001األمریكیة، 

. 49غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص 2

التدقيق المتعارف عليهامعايير 

المعايير العامة

التدريب والكفاءة؛. 1
التأهيل العلمي؛_ 
.التأهيل العملي_ 

؛االستقالل. 2
.بذل العناية املهنية الالزمة. 3

ختطيط عملية التدقيق . 1
واإلشراف على املساعدين؛

الرقابة دراسة وتقييم نظام . 2
الداخلية؛

احلصول على أدلة اإلثبات . 3
.املالئمة

مدى اتفاق القوائم املالية مع . 1
املتعارف عليها؛مبادئ احملاسبة

ق مبادئ احملاسبة مدى ثبات تطبي.2
املتعارف عليها؛

مدى كفاية اإلفصاح؛. 3
إملام تقرير املدقق جبميع القوائم . 4

.املالية

معايير إعداد التقريرمعايير العمل الميداني
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كذا املساعدين تنفيذ عملية التدقيق وفقا خلطة مالئمة، و إلشراف على اق و يتطلب التخطيط لعملية التدقي
ملستخدمي اإلدارية باملكتب القادرة على إجناز عملية التدقيق مبستوى مهين مينح الثقةو التخصيص السليم للوظائف الفنية

.القوائم املالية
ا مدقق احلسابات ميكن أن تكون ملؤسسإن مهمة التدقيق و  ة أنشئت حديثا، أو ملؤسسة مستمرة اليت يكلف 

ا سواء لعدم تعيينه أو استبداليف نشاطها و مت  .أو عزلهاستقالتهمدقق حسابا
ا يتطلبه ذلك مية أثناء بدئه لعملية التدقيق، و مجلة من اخلطوات التمهيداختاذيف مجيع احلاالت فإن على املدقق 

لفات خاصة بعملية التدقيق مباالحتفاظألوراق العمل و استعمالهما يقتضيه من رسم خطة للعمل وبرنامج لألداء، و 
.املعينة

كذلك ليم ألعمال التدقيق بصفة عامة، و بالتايل سيتم تناول هذا املبحث من خالل أعمال التخطيط السو 
لتطرق إىل  مث ااإلشراف عليهم على حنو مالئموختصيصه للمهام على املساعدين و التخطيط لكيفية تنظيم  عمل املدقق 

.الرأي الذي توصل إليه من خالل أوراق العملنظيم و توثيق ما قام به املدقق و كيفية ت
عملية التدقيقبأعمال التخطيط الخاصة: المطلب األول

.*أن يتم اإلشراف على عمل املساعدين بشكل مالئمط لعمل التدقيق على حنو مناسب، و جيب أن خيط

إن العمل على تطبيق هذا املعيار من طرف املدققني حيقق هلم ثالثة أهداف رئيسية تساعدهم يف إجراء عملية التدقيق 
:1تتمثل هذه األهداف أو األسباب  احلقيقية من ضرورة ختطيط املدقق لعملية التدقيق يف ما يليمناسب و بشكل 

متكني املدقق من احلصول على أدلة إثبات كافية؛-
ة املدقق على التحكم يف التكاليف؛مساعد-
.جتنب سوء التفاهم مع العميل-

:2وتتمثل املراحل الرئيسية إلجراء عملية التخطيط و التصميم اجليد لعملية التدقيق يف العناصر التالية
التمهيد للتخطيط؛-
احلصول على معلومات عن العميل؛-
احلصول على معلومات عن االلتزامات القانونية للعميل؛-
أداء اإلجراءات التحليلية؛-
تقدير خطر التدقيق املمكن قبوله؛وضع حدود األمهية النسبية و -
تقدير خطر الرقابة؛فهم نظام الرقابة الداخلية و -
.برنامج التدقيقوضع اخلطة العامة للتدقيق و -

.المعیار األول من معاییر العمل المیداني*
. 286ألفین أرینز، جیمس لوبك،  ص1
. 288مرجع سابق، ص 2
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التمهيد لتخطيط عملية التدقيق: الفرع األول
ىل املدى الذي تكون فيه عادة ما تتم لدى العميل إبداية التدقيق، و تتم معظم أنشطة التمهيد للتخطيط يف 

:1يتضمن التمهيد للتخطيط اخلطوات التاليةعملية، و 
ما إذا كان سيتم قبول التعامل مع عميل جديد أو االستمرار يف التعامل مع عميل قدمي؛-
احلصول على خطاب التعاقد؛-
.دقيقاختيار املدققني الذين سيشملهم فريق الت-
قبول عميل جديد أو االستمرار مع عميل قديم.أ

على الرغم من أن احلصول على عقد لتدقيق عميل جديد أو االحتفاظ بعميل قدمي ال يعد أمرا سهال يف مهنة 
.التدقيق، إال أنه جيب على أن يتم تنفيذ عملية التدقيق عند اختاذ قرار قبول العمالء

الحصول على خطاب التعاقد. ب
يتمثل هذا ق من أجل التقليل سوء التفاهم، و املدقواضح لشروط العقد بني املؤسسة و جيب أن يتم حتديد

.التدقيق واخلدمات املرتبطة بهمكتب التدقيق على أداءخلطاب يف إتفاق  بني املؤسسة و ا
اختيار المدققين الذين سيشملهم فريق التدقيق.ج

ميكن أن يتم تعيني  و املهارة للعمل كمدققني، األعمال يف ضوء معيار التدريب و جيب أن يتم تعيني املدققني على
.احلاسب االلكرتوينني يف جمايل العينات اإلحصائية و كذلك متخصص

الحصول على معلومات عن المؤسسة: الفرع الثاني
مة حول عامعطيات سة دون ختصيص وقت جلمع معلومات و يف املؤسالتدقيقمكن تصور مهمة يس من املل

.2املدققمسؤوليات داف و مقدار هذه  املعلومات يتحددان حسب أهأما نوعية و . هذه املؤسسة
امتداد التدخالت و كما أنـها حتدد اجتاه . التدقيقعمليةاليت ستؤثر على ات املهمة و عن املعلومدقق سيبحث امل

.املؤسسةيففحصهااملمكن 

. 289نفس المرجع السابق، ص، 1
2 Lionel  Collins  & Gérard  Vallin, op. cit,  p 51.
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معلومات عن االلتزامات القانونية للمؤسسةالحصول على : الفرع الثالث

:1هيت القانونية يف بداية التدقيق و السجالتبار ثالثة أنواع من املستندات و جيب أن يتم اخ
عقد املؤسسة و النظام األساسي هلا؛-

؛جملس اإلدارةإجتماعاتحماضر-

.العقود-

األوليةاإلجراءات التحليليةأداء:الفرع الرابع
فعال،أداء التدقيق على حنو كفء و يعد تنفيذ اإلجراءات التحليلية خالل مرحلة التخطيط جزءا هاما من 

ا56يعرف اإليضاح رقم و  تقييم للمعلومات املالية من خالل دراسة : " لس معايري التدقيق اإلجراءات التحليلية على أ
مع توقعات يتم من خالهلا مقارنة القيم املسجلة بالدفاتر، و البعضيانات املالية و بعضها العالقات املمكنة بني الب

.2املدقق
ا استخدام املقارنات و ميكن تعريفهاو  العالقات اليت حتدد مدى مناسبة أرصدة احلسابات أو البيانات كذلك بأ

.األخرى
الغرض من أداء اإلجراءات التحليلية.أ

يف كل مرحلة من مراحل اليت تستخدم يف عملية التدقيق و تعترب تقنية اإلجراءات التحليلية من بني أدلة اإلثبات
دف إىل حتقيق األغراض التالية : 3التخطيط لعملية التدقيق إىل غاية إمتام عملية التدقيق لذلك 

تفهم جمال عمل املؤسسة الذي متارسه؛:1–أ

رة املؤسسة حمل التدقيق على االستمرار؛تقدير مدى قد:2–أ 

اإلشارة إىل حتريفات ممكنة يف القوائم املالية؛: 3–أ 

.ختفيض االختبارات التفصيلية: 4–أ 

أنواع اإلجراءات التحليلية .ب

أنواع يوجد مخسة يار النوع األكثر مالئمة منها، و يتمثل اجلانب األهم يف استخدام االجراءات التحليلية يف اخت
:4رئيسية من اإلجراءات التحليلية هي

مقارنة بيانات املؤسسة مع بيانات النشاط الذي تعمل فيه؛: 1–ب

. 295ألفین أرینز، جیمس لوبك، مرجع سابق، 1
.254سابق، ص مرجع2
. 255المرجع نفسھ، ص 3
، جامعة سطیف، /2008/2009حجاز خدیجة، إستخدام أسالیب المعاینة االحصائیة في ترشید الحكم الشخصي لمدقق الحسابات، رسالة ماجستیر، 4

. 56الجزائر، ص 
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مقارنة بيانات املؤسسة مع ما يقابلها من بيانات يف الفرتة السابقة؛: 2–ب

ا؛: 3–ب مقارنة بيانات املؤسسة مع توقعا

املدقق؛مقارنة بيانات املؤسسة مع توقعات : 4–ب

.مقارنة بيانات املؤسسة مع التوقعات باستخدام بيانات غري مالية: 5–ب

األساليب المستخدمة في أداء اإلجراءات التحليلية.ج

ة بسبب كثرة املعلومات املالية تقنية يتم إستخدامها يف أداء اإلجراءات التحليليهناك عدة أساليب مالية و 
:1من هذه األساليب مايلياملؤسسة، و اسبية اليت ختص نشاط احملو 

تقنيات التحليل املايل؛استخدام: 1–ج

استخدام األساليب اإلحصائية؛: 2–ج

.استخدام الربامج اجلاهزة عن طريق احلاسب اإللكرتوين: 3–ج

تقدير خطر التدقيق الممكن قبولهوضع حدود األهمية النسبية و : الفرع الخامس

.ة التدقيقاخلطر مفهومني أساسيني يف ختطيط عمليالنسبية و ميثل كل من األمهية 

مفهوم األهمية النسبية.أ

:عرف جملس معايري احملاسبة األمهية النسبية على النحو التايل
أي الذي ميكن أن يؤدي إىل تغيري حكم مقدار اإلغفال أو التحريف يف املعلومات احملاسبية، يف ضوء الظروف احمليطة، "

.2"التحريفتأثري فيه من خالل ذلك اإلغفال و هلذه املعلومات أو المستخدم 

إذا رأى ية النسبية بالقوائم املالية، و يكون املدقق مسؤوال عن حتديد مدى وجود حتريف جوهري يف ضوء األمهو 
ت املؤسسة إذا رفضلمؤسسة حىت ميكن تصحيح املوقف، و املدقق أن هناك حتريفا جوهريا، جيب عليه أن يوجه انتباه ل

.القيام بتصحيح القوائم املالية، جيب على املدقق أن يصدر رأي مقيد أو رأي سليب، بناءا على مقدار التحريف

تقدير خطر التدقيق الممكن قبوله.ب

يعترب خطر التدقيق املمكن قبوله مقياسا ملدى رغبة املدقق يف قبول وجود حتريف جوهري يف ضوء األمهية النسبية 
خطر التدقيق إصدار تقرير نظيف، وعندما يقرر املدقق مستوى منخفض من ية التدقيق و املالية، بعد انتهاء عملبالقوائم

الذي ميكن قبوله، يعين ذلك أن املدقق يرغب يف أن يكون متأكدا بشكل أكرب من عدم وجود حتريف جوهري يف القوائم 
.املالية

. 256ألفین أرینز، نفس المرجع السابق، ص 1
2 Lionel  collins, Gérard  valin, op, cit, p, 126.
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يعين عدم التأكد %100امل، أما حتديد اخلطر بقيمة حيث أن تقدير اخلطر بالصفر يعين وجود تأكد ك
.الكامل 

فهم نظام الرقابة الداخلية و تقدير خطر الرقابة  : الفرع السادس

ف حىت بشكل كاب أن يتم فهم الرقابة الداخلية و ينص املعيار الثاين من معايري التدقيق املتعارف عليها، بأنه جي
.توقيت االختبارات اليت سيتم تنفيذهايعة و مدى و يتم التوصل خلطة التدقيق وحتديد طب

.*تقدير خطر الرقابة أحد املكونات األساسية يف منوذج خماطر التدقيقالرقابة الداخلية ، و يعد كل من دراسة 
برنامج عملية التدقيقوضع الخطة العامة للتدقيق و : الفرع السابع

دقيق تتسم التدقيق أساسا ملساعدة املدقق يف إعداد خطة تيتمثل تنفيذ اخلطوات الستة األوىل يف عملية ختطيط
.تساعد كذلك يف تصميم برنامج عملية التدقيقالكفاءة و ة و بالفعالي

يتم لتوصل جلمع أدلة كافية للتدقيق و يف ااستخدامهايتمثل برنامج التدقيق يف قائمة بكافة اإلجراءات اليت يتم 
يوضح و توقيت االختبارات، يتم اختيارها و العناصر اليت ينة و عإجراء مثل حجم الإدراج كذلك تفاصيل أخرى ترتبط بكل 

.األجزاء الرئيسية لتخطيط عملية التدقيقيتالشكل اآل

.تدقیق في الصیغة الریاضیة  التي یتم بھا حساب أي نوع من أنواع مخاطر التدقیقیتمثل نموذج مخاطر ال*
.كما یعتبر أساسي كذلك لتخطیط عملیة التدقیق. یستخدم ھذا النموذج أساسا لتقدیر حجم األدلة التي سیتم جمعھا في كل عملیة تدقیق

: لىو لمزید من التفصیل حول نموذج مخاطر التدقیق یرجى اإلطالع ع
.من معاییر التدقیق47و 39النشرتین، _ 
. 333ألفین أرینز و جیمس لوبك، مرجع سابق، ص _ 
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.مـراحل التخطيط لعملية التدقيق: )2.1(الشكل رقم 

.287ألفني أرينز، جيمس لوبك، مرجع سابق، ص : املصدر

يها يف عملية التمهيد من خالل الشكل السابق نستنتج أنه يتم استخدام املعلومات اليت يتم التوصل إل
اإلجراءات بااللتزامات القانونية للمؤسسة و كذلك املعلومات اخلاصة املعلومات األساسية للمؤسسة و للتخطيط  و 

م تقدير  مث يتم استخداخماطر التدقيق اليت ميكن قبوهلا، تقديراء احلكم على األمهية النسبية و األولية، بغرض إعطالتحليلية 
جل تصميم خطة التدقيق العامة كذلك خطر الرقابة منكل من األمهية النسبية وخطر التدقيق الذي ميكن قبوله و 

.برنامج التدقيقو 

بمكتب التدقيقصةأعمال التخطيط الخا: المطلب الثاني

ال ميكن ألي مدقق حسابات أن يقوم بتنفيذ كل املراحل اليت سبق ذكرها يف عملية التخطيط لعملية التدقيق، 
بدون التعرف على أهم الشروط الواجب توفرها يف املدقق أو فريق املدققني، كما ينص عليها املعيار األول من معايري 

احلسابات مـلزم بوضع خطة مالئمة ألعمال التدقيق ككل كما رأينا ذلك يف املطلبالعمل امليداين على أن مدقق 

الحصول على معلومات عن 
المؤسسة

الحصول على معلومات عن 

االلتزامات القانونية للمؤسسة

أداء اإلجراءات التحليلية

وضع حدود األهمية النسبية و تقدير 

خطر التدقيق الممكن قبوله

التمهـــيد للتخـطيط

فهم الرقابة الداخلية و تقدير خطر 
الرقابة

وضع الخطة العامة للتدقيق
و برنامج التدقيق
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تقسيم أعمال التدقيق على مساعديه بطريقة تكفل حتقيق مستوى مرضي من جودة بتنظيم و كذلكأنه مـلزمالسابق، و 
تمع األعمالمستو ، و 1التدقيق .ى مهين مينح الثقة 

م و ق املالئمة ميكنه من حتديد عدد املساعدين اجناح املدقق يف وضع خطة التدقيإن م ملطلوبني ومهارا خربا
م املطلوبةو  .مؤهال

التنظيم الداخلي لمكتب التدقيق: الفرع األول
كذلك تبعا للشكل قق آلخر و ذلك تبعا حلجم العمل وطبيعته، و إن التنظيم الداخلي للمكتب خيتلف من مد

.فإذا كان املدقق ميارس عمله لوحده فإنه جيمع يف أدائه كل الوظائفالقانوين للمكتب يف حد ذاته، 
بصفة ، فإنه و )حمافظي احلساباتو / أواخلرباء احملاسبني( يف حالة ما إذا كان املكتب ملكا لشركة من املدققني 

:2التالينيالرئيسنيعامة يكون مقسما إىل القسمني 
يشمل خمتلف املستخدمني و إدارة املكتب الداخلية؛:القسم اإلداري-
.احملاسبة مبختلف أنواعهميشمل خمتلف أعمال التدقيق والضرائب و :القسم الفني-

يف أدائه ملهمته سواء اختلفت من حيث املدة أو من حيث الطبيعة العنصر البشري يف مكتب التدقيق و يلعب و 
الذين ميلكون مستويات من األشخاص ذوي التكوين املايل واحملاسيب، و وعة دورا هاما، حيث أن مهمة املدقق تتطلب جمم

.ترتيبية خمتلفة جدا
:IFEC(*3(الصادر عن املعهد الفرنسي للخرباء احملاسبنيسيتم إعطاء الرتتيب التايل و و 

؛)اخلرباء احملاسبني( الشركاء : املستوى األول-
مديرو األقسام؛: املستوى الثاين-
؛)التأطري مساعدو( املساعدون الرئيسيون : املستوى الثالث-
؛)مساعدون مثبتون ( املساعدون أو املندوبون : املستوى الرابع-
.املساعدون حتت التمرين: املستوى اخلامس-

بالرجوع إىل هذه احلالة من التنظيم اإلداري ملكتب التدقيق، فباإلضافة إىل خمتلف األشخاص الذين يتكون و 
كذلك ب فيما يتعلق بعمليات التدقيق، و نهم مكتب مدقق احلسابات، فإنه قد يكون يف املكاتب الكبرية خرباء للضرائم

.أحد احملامني أن يكون مسؤوال عن قضايا املكتب القانونية

.36حجاز خدیجة، مرجع سابق، ص 1
. 204خالد أمین عبد هللا، مرجع سابق، 2

* Institut Français Des Experts Comptable.
3 Mokhtar Belaiboud, op, cit, p 88.
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أنواع برامج التدقيق:الفرع الثاني
:1هيلتدقيق إىل ثالثة أنواع أساسية و على العموم ميكن تصنيف برامج ا

الربامج النموذجية؛-
برامج متدرجة؛-
.برامج ثابتة أو حمددة سابقا-

أوراق العمل: المطلب الثالث

احتضريو عداد إلخمصص دققإن اجلزء الكبري من وقت امل تعترب املادة األويل يف تطبيق برنامج أوراق العمل أل
.القوائم املاليةاملتضمن لرأيه الفين احملايد عنإعداد تقريره يف أداء مهامه و املدققعدوتساعملية التدقيق 

.لتدعيم وإثبات العمل الذي قام بهليستعمل أوراق العمدققكما أن امل
تعريف أوراق العمل : الفرع األول

، إلظهار ما قام به من عـمل، والطرق واإلجراءات اليت دققتم جتميعها بواسطة املاليت يالوثائقتشمل كل " 
ملدى الفحص إليها يف إعداد التقريراألسس اليت يستند دققبواسطتها يكون لدى امليها، و النتائج اليت توصل إلاتبـعها، و 

.2"الذي قام به، و الدليل على إتباع العناية املهنية أثناء عملية الفحص

ا " من معايري التدقيق 41كما تعرف أوراق العمل طبقا للنشرة رقم  ا املدقق السجالت اليت على أ حيتفظ 
االستنتاجات علومات  اليت مت احلصول عليها و املشمل اإلجراءات اليت مت تطبيقها واالختبارات اليت مت تنفيذها و اليت تو 

.3"يقأداء عملية التدقلذات الصلة اليت مت التوصل إليها خال

أوراق العمل في عملية التدقيقأهداف إعداد: الفرع الثاني

العام ألوراق العمل يف مساعدة املدقق على تقدمي تأكيد مناسب على أن عملية التدقيق قد مت يتمثل اهلدف 
:4كذلك األهداف التاليةأدائها وفقا ملعايري التدقيق املتعارف عليها و توفر أوراق العمل

تعترب األساس لتخطيط عملية التدقيق؛-
نتائج االختبارات؛سجل لألدلة اليت مت جتميعها و تعترب -
تعترب بيانات يتم استخدامها لتحديد النوع املناسب من تقرير التدقيق؛-
.الشركاءتعترب أساس لفحص املشرفني و -

. 69، ص 2000یوسف محمد الجربوع، مراجعة الحسابات بین النظریة و التطبیق، مؤسسة الوراق للنشر، األردن، 1
.180-179ص. محمد سمیر الصبان ، محمد مصطفى، مرجع سابق، ص2
.300ألفین أرینز، جیمس لوبك، مرجع سابق، ص 3
. 301نفس المرجع السابق، ص 4
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تعتبر األساس لتخطيط عملية التدقيق.أ

عندما خيطط املدقق ألداء عملية التدقيق للسنة احلالية، جيب أن تتاح له املعلومات الضرورية اليت تستخدم  
.أوراق العملكإطار مرجعي يف 

تعتبر سجل لألدلة التي تم تجميعها و نتائج االختبارات.ب

حيث تشكل الوسيلة الرئيسية للتوثيق الذي يعرب على أن املدقق قد مت تنفيذها وفقا ملعايري التدقيق املتعارف 
اإلشرافيق قد مت ختطيطه و اكم أن التدقاحملقق أن يربهن للهيئات التنظيمية و عليها، وعن طريق هذه األوراق يستطيع املد

اليت مت مجعها تتسم بالصالحية والكفاية وقد مت مجعها يف الوقت املناسب أن األدلةعلى تنفيذه على حنو مالئم، و 
.أن تقرير التدقيق مناسبا يف ضوء نتائج عملية التدقيقوباحلجم املناسب و 

ير التدقيقتعتبر بيانات يتم استخدامها لتحديد النوع المناسب من تقر .ج

قرير املالئم الذي جيب إصداره، توفر أوراق العمل مصدرا هاما للمعلومات ملساعدة املدقق يف حتديد نوع الت
.تعد البيانات يف أوراق العمل أداة مفيدة يف تقييم مدى مالئمة جمال التدقيق مدى عدالة القوائم املاليةو 

الشركاءتعتبر أساس لفحص المشرفين و .د

ان قد مت جتميع األدلة الكافية العمل إطارا رئيسيا يتم الرجوع إليه بواسطة املشرفني لتقييم ما إذا كتعد أوراق
.الصاحلة لتربير تقرير التدقيقو 

كأساس باإلضافة إىل كل األهداف السابقة، توجد استخدامات أخرى ألوراق العمل، حيث ميكن استخدامها
. يف إعداد باقي األنواع األخرى من التقاريرالتسجيل يف هيئة سوق املال و راتملء استماإلعداد اإلقرار الضرييب و 

تصنيف أوراق العمل: الفرع الثالث

ا املدقق عن اإلجراءات هي عبارة عن سجالت حيتفظجزءا هاما يف كل عملية تدقيق، و متثل أوراق العمل
.االستنتاجات اليت مت التوصل إليهااليت يتم احلصول عليها و علومات املاالختبارات اليت يتم تنفيذها و م تطبيقها و اليت يت

ملفات جاريةأخرى يف راق على كل شيء يتعلق بالتدقيق ويتم تنظيمها يف ملفات دائمة و حتتوي هذه األو و 

الدائمالملف.أ
على بيانات تارخيية أو البيانات ذات الطبيعة املستمرة وثيقة تتمثل امللفات الدائمة يف أوراق العمل اليت حتتوي 

املستمرة من عام عن عملية التدقيق حمل االهتمام و توفر البيانات كذلك مصدرا مالئما الصلة بعملية التدقيق احلالية، و 
.1آلخر

.نفس المرجع السابق، نفس الصفحة1



عموميات حول التدقيق الخارجي.............................: .................................الفصل األول

33

:1من العناصر التاليةامللف الدائميتكونو 
تدقيق؛عموميات حول املؤسسة حمل ال-
معلومات ختص النظام احملاسيب؛-
؛الرقابة الداخليةبيانات تتعلق ب-
؛اجتماعيةمعلومات قانونية، جبائية و -
؛جتاريةاقتصادية و معلومات-
.معلومات خاصة باملعلوماتية-

الملف الجاري.ب

يتكون من  فإن امللف اجلاري ، اليت تصل إىل عدة سنواتتدقيقدائم املستعمل طوال مهّمة العكس امللف ال
، فهذا امللف جيب أن يشمل معظم األعمال تدقيقلية اليت تتم فيها عملية الكل العناصر املهمة اليت ال تتجاوز السنة املا

إىل التصريح برأي حول درجة صحة دقق العناصر اليت أدت باملهمة و املنفذة انطالقا من املنهجية املتبعة لتنفيذ امل
.2مصداقية احلسابات السنويةو 

م أن امللف الدائو ها من طرف املؤسسة خاصة أن يتحلى بالسرية من حيث املعلومات اليت يتلقادققلى املع
يتطلع عليها أثناء و دققاليت يستعملها املاملؤسسة و الوثائق اليت هي ملك، إال السجالت و دققامللف اجلاري مها ملك املو 

.3التدقيققيامه بعملية 

اجلاري ملدة ال تقل على عشرة سنوات وذلك طبقا ألحكام املادة الثانية  عشر بامللف الدائم و املدققحيتفظ
.4من القانون التجاري

1 Ordre National Des Experts Comptables, Commissaires aux comptes et comptables agrées, Diligences
professionnelles du commissaire aux comptes, 1994, P. P,  9,10.
2 IBID, P. P, 12,13.

.155خالد أمین عبد هللا، مرجع سابق، ص 3
4 Ordre National Des Experts Comptables, Commissaires aux comptes et comptables agrées, op. cit, p, 15.
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في التدقيقثباتاإلأدلة : المبحث الرابع

حماسبية وغريها مما يستطيع به أن أن حيصل عليه املدقق من أدلة إن اإلثبات يف التدقيق يعين كل ما ميكن
يعترب دليل اإلثبات بينة قاطعة أما القرينة فتستعمل الفين احملايد حول صحة وعدالة القوائم املالية ككل، و عم رأيه يد

ا  ا عن الدليل حيث يلجأ املدقق إىل مجع أكرب عدد ممكن من القرائن يف احلاالت املستعصية ليستعيض  لالستعاضة 
.1عن دليل اإلثبات القاطع

إبداء السجالت احملاسبية و ت املالية و سالمة البياناية التدقيق هو التأكد من صحة و ملتعرفنا أن أحد أهداف عو 
.مركزها املايل خالل الفرتة احملاسبيةلسجالت عن نتيجة أعمال املؤسسة و اايد حول عدالة متثيل القوائم و الرأي الفين احمل

من احلكم مالئمة متكنه وقرائن إثبات كافية و حملايد البد من حصوله على أدلة يقوم املدقق بإبداء رأيه احىتو 
.التعبري عن رأيهعلى العنصر حمل الفحص و 

اإلثباتتعريف أدلة: المطلب األول
.احلقائق اليت يستند إليها أي فرد إلعطاء رأي حول موضوع  معنيف الدليل على أنه كل املعلومات و تعريميكن
التعريف األول: الفرع األول

ا كل ما أدلة اإلتعرف و  تقدير املدقق فيما يتعلق مبطابقة ما عرض ميكن أن يؤثر على حكم و ثبات يف التدقيق بأ
.2من معلومات مالية للحقيقة االقتصادية

التعريف الثاني: الفرع الثاني

ا أدلة اإلثباتقواعد أخالقيات املهنة الدولية ملمارسة أعمال التدقيق والتأكيد و قد عرفت املعايري و  " بأ
.3"املعلومات اليت حيصل عليها املدقق للتوصل إىل استنتاجات يبين على أساسها رأيه 

نالحظ أن املعيار الدويل للتدقيق اخلاص بأدلة اإلثبات ينص على أنه جيب على مدقق احلسابات أن حيصل 
تكون األساس الذي يبين عليها رأيه املالئمة لكي يستطيع أن خيرج باستنتاجات معقولة، لى أدلة اإلثبات الكافية و عل

.املهين

.35، ص 2006/2007عمر دیلمي، أثر المراجعة الخارجیة على مصداقیة المعلومة المحاسبیة، مذكرة ماجستیر، جامعة باتنة، 1
.311ولیام توماس وأمرسون ھنكي، مرجع سابق، ص 2
، بحث تم نشره من طرف اإلتحاد الدولي للمحاسبین عن طریق صفحة أنترنیت تم اإلطالع علیھا 4من أدلة اإلثبات، الفقرة 500المعیار الدولي رقم  3

www.ifac.org. 2010التالي في شھر جانفي من خالل الموقع
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خصائص أدلة اإلثبات: المطلب الثاني

:1مما سبق نالحظ أن املعيار ينص على أن أدلة اإلثبات جيب أن تتصف خباصيتني مها

الكفاية؛-
.املالئمة-

الكفاية:الفرع األول

الضروري لدعم رأيه الفين عن صحة القوائم ا مدقق احلسابات بالقدر الكايف و أن تكون األدلة اليت حيصل عليه
.املالية املقدمة

مبا أن مدقق احلسابات يلجأ إىل استخدام االختبارات اإلحصائية أو أسلوب العينات، فإن هذا يتطلب منه و 
فاية االعتبارات التالية ميكن أن تساعد مدقق احلسابات يف حتديد مدى كحجم العينة املالئم لدعم رأيه، و معرفة ما هو 
:2أدلة اإلثبات

حمل الفحص؛طبيعة العنصر-
األمهية النسبية لألخطاء املتوقع حدوثها فيما خيص العنصر حمل الفحص؛-
أنواع أدلة اإلثبات املتوفرة للمدقق و مدى ارتباطها و مالئمتها للعنصر حمل الفحص؛-
. تأثري ذلك على تكوين املدقق لرأيهتكلفة احلصول على الدليل و -

المالئمة:الثانيالفرع

مدى صلتها بتوكيد خاص، حيث ينظر إىل مالئمة الدليل من مة أدلة اإلثبات معرفة نوعيتها و يقصد مبالئ
دف التدقيق لتكوين الرأي  .3إعداد التقريرالفين حول صدق القوائم املالية و حيث عالقته 

ا تعترب دقق نظام املصادقات مع العمالء، فمثال للتحقق من قيمة عنصر املدينني جيب أن يستخدم امل حيث أ
.دليال قويا و مالئما

تؤكد ملكية لكي يتحقق املدقق من ملكية املؤسسة ألصل ثابت ميكن أن حيصل على شهادات من الغري و 
.)املباينالشهر العقاري لألراضي و (املؤسسة لذلك األصل

اإلثبات األخرى للتأكد من عناصره األخرى من أقوى أدلةكذلك يعترب إجراء الفحص الفعلي للمخزون و 
.خمازن املؤسسةوجود هذا العنصر يف صحة و 

. 175غسان فالح المطارنة، نفس المرجع السابق، ص 1
.178مرجع سابق، ص 2
.المرجع نفسھ، نفس الصفحة3
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أنواع أدلة اإلثبات: المطلب الثالث
:1أمههايف عملية التدقيق و هناك العديد من أنواع أدلة اإلثبات

؛الوجود الفعلي-
الفنية للعمليات املقيدة يف الدفاتر؛الدقة احملاسبية و -
نتائج تتبع األحداث الالحقة؛-
املصادقات؛-
التوثيق؛-
االستفسار من املؤسسة؛-
.اإلجراءات التحليلية-

الوجود الفعلي: الفرع األول

األراضي اآلالت واملباين و ، للتحقق من الوجود املادي لألصول امللموسة مثليستخدم نظام اجلرد الفعلي 
يف حوزة املؤسسة يعد القيام باجلرد الفعلي دليل قوي على وجود األصل ، و املخزونلتجهيزات والنقدية و االعقارات و و 
الشهادات املؤيدة ى املدقق احلصول على املستندات و لكنه ال يعترب كدليل على ملكية األصل حيث أنه جيب علو 

.للملكية

ال يوجد دليل ق نفسه و ، كونه يتم من قبل احملقوينظر إىل اجلرد الفعلي على أنه أحد أنواع األدلة املوثوق فيها
يف للتحقق من صالحية وجود األصل، و أقوى من الذي حيصل عليه املدقق شخصيا، و قد يتم اللجوء إىل اجلرد الفعلي

.جيب عليه أن يلجأ إىل خرباء للقيام بعملية اجلرداخلربة بطبيعة هذا النشاطاألنشطة اليت ال ميلك املدقق بعض 
الفنية للعمليات المقيدة في الدفاترية و الدقة المحاسب: الفرع الثاني

دقة صحة العمليات و دليل علىة للعمليات املقيدة يف الدفاتر والسجالت قرينة و الفنيتعترب الدقة احملاسبية و 
موازين دفاتر األستاذ و ر واملستندات و ذلك يتحقق من خالل رجوع املدقق إىل العمليات املسجلة يف الدفاتالبيانات، و 

.و الكشوف املالية األخرىاملراجعة 
نتائج تتبع األحداث الالحقة : الفرع الثالث

من املعروف أن عمل املدقق إمنا يتم بعد انتهاء الدورة املالية للمؤسسة، أي أن عمل املدقق يبدأ بعد إعداد 
مرتبطة وهيتظهر بعض العملياتقدبعد هذه الفرتةو مؤسسة، و هذا يستغرق مدة معينة، امليزانية و حسابات النتائج لل

اليت حسابات النتائج، و بامليزانية و اليت قد تكون دليل اإلثبات على صحة أو خطأ بعض العناصر اخلاصةبالفرتة السابقة 
تزام قد سدد يف موجود بامليزانية إذا ما الحظ أن ذلك االلالتزامبفحصها، فمثال قد يتأكد املدقق من صحة يقوم املدقق

.سالمتهة الالحقة وتأكد من جديد ذلك التسديد و الفرت 

. 129أحمد حلمي جمعة، نفس المرجع السابق، ص 1
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المصادقات: الفرع الرابع
، للتحقق من املعلومات اليت يطلبها 1متثل املصادقات إيصال أو رد كتايب أو شفوي من طرف ثالث حمايد

.املدقق
يصدر من مصدر مستقل عن املدقق تعترب املصادقات دليل قوي يتم استخدامه بكثرة من طرف املدققني، ألنه

.املؤسسةو 
الة توافر أيضا يف حافر احلاجة لالعتماد يف املوقف و ويتوقف استخدام املصادقات أو عدم إستخدامها على تو 

عادة ال يتم استخدام هذا الدليل يف تدقيق بعض األصول الثابتة ألنه ميكن التحقق منها عن بدائل أخرى لإلثبات، و 
.فعلي أو التوثيقطريق الفحص ال

:2هيتوجد ثالثة أنواع من املصادقات ميكن للمدقق إستخدامها 

املصادقات اإلجيابية بدون معلومات مرسلة للمصادق؛-
املصادقات اإلجيابية اليت حتمل معلومات مطلوب املصادقة عليها؛-
.املصادقات السلبية-
مصادقات إيجابية بدون معلومات مرسلة للمصادق.أ

مثال ذلك عندما تطلب إدارة ألها باملعلومات املطلوبة منه، و املصادق عليها بعد أن مييعين هذا النوع أن يرد 
.املؤسسة من عميلها إرسال خطاب إىل املدقق حول رصيده يف تاريخ امليزانية

مصادقات إيجابية بتضمينها بمعلومات يجب المصادقة عليها.ب

كمثال ادقة عليها باإلجياب أو الرفض، و اليت يطلب من الطرف الثالث املصتتضمن هذه املصادقة املعلومات
ذلك أن ترسل املؤسسة خطابا للعميل حول رصيده و تطلب منه أن يرسل خطابا إما كتابيا أو شفويا للمدقق إما بأنه 

.مطابق أو غري مطابق

مصادقات سالبة.ج
كمثال ملصادقة املرسلة له غري صحيحة، و حالة كون معلومات اهي املصادقات اليت يرد الطرف الثالث عليها يف و 

على هذا النوع من املصادقة كأن تطلب إدارة املؤسسة من عميلها أن يرسل الرد على مكتب املدقق يف حالة ما إذا كان 
.الرصيد املرسل له يف املصادقة غري مطابق ملثيله يف دفرت العميل

.246ألفین أرینز، جیمس لوبك، مرجع سابق، ص 1
. 41عمر دیلمي، نفس المرجع السابق، ص 2



عموميات حول التدقيق الخارجي.............................: .................................الفصل األول

38

التوثيق: الفرع الخامس

، لومات املدرجة بالقوائم املاليةدفاتر املؤسسة اليت تدعم املعق يف قيام املدقق بفحص مستندات و التوثييتمثل 
يشمل التوثيق الذي يقوم به املدقق كافة السجالت اليت تستخدمها املؤسسة لتقدمي املعلومات اليت تشري إىل أن أداء و 

.العمل قد مت يف صورة منظمة

.1مستندات خارجيةمستندات داخلية و من املستندات،يوجد نوعان
المستند الداخلي.أ

من دون أن خيرج إىل أطراف خارجية، و استخدامه لدى املؤسسة مث حتتفظ به، وهو املستند الذي يتم إعداده و 
.أمثلة ذلك فواتري البيع، التقارير الزمنية عن العاملني، تقارير استالم املخزون

المستند الخارجي.ب
سسة يكون يف حوزة املؤ املؤسسة يف العمليات املالية، و يتعلق بتعامل طرف خارجي عنيتمثل يف املستند الذي و 

.فواتري البيع، أوراق الدفع، الكشوفات البنكية: من أمثلة املستندات اخلارجيةأو ميكن له أن يتوصل إليه، و 
االستفسار من المؤسسة : الفرع السادس

على املؤسسة كرد على أسئلة املدقق، و احلصول على معلومات كتابية أو شفوية من االستفسار و يتم من خالل 
عن طريق االستفسار فال ميكن النظر إىل هذا الدليل على أنه دليل الرغم من أنه يتم التوصل إىل قدر معقول من األدلة 

.ملؤسسة عنصر يتصف بتحيز لصاحل املؤسسة، حيث ميكن أن يوجد بايتم التوصل إليه من مصدر حمايدقوي، ألنه ال
بالتايل جيب تدعيم هذا الدليل عن طريق تنفيذ إجراءات أخرى، فمثال إذا أراد املدقق أن حيصل على معلومات و 

رقابة العمليات احملاسبية لدى املؤسسة، جيب عليه أن يبدأ بتوجيه األسئلة للمؤسسة عن الكيفية اليت ل و يعن طرق تسج
فيما بعد يقوم املدقق باختبارات التدقيق باستخدام التوثيق أو املالحظة لتحديد هلا نظام الرقابة الداخلية، و خاليعمل من 
ا وفقا ملتطلبات نظام الرقابة الداخليةنت هذه العمليات قد مت تسجيلها و ما إذا كا . صرح 

اإلجراءات التحليلية:الفرع السابع
مقارنتها بسنوات سابقة أو التعرف على املؤشرات والنسب املالية للمؤسسة و يتم من خالل اإلجراءات التحليلية 

.بقطاعات مماثلة لنفس القطاع الذي تعمل فيه املؤسسة حمل التدقيق
لقوة اتعرف على مواطن الضعف و حيث من خالل إجراء املقارنة عن طريق تقنيات التحليل املايل مثال، ميكن ال

ا القيام بإجراءات تفصيلية يف اختبار العمليات اليت جيد فيها مؤشرات ال تتماشى مع املؤسسة و يف  املؤشرات اليت مت 
.التحليلاملقارنة و 

.التحليلية هي الدليل الوحيد املطلوب يف حالة احلسابات اليت ليس هلا أمهية نسبيةاإلجراءاتميكن أن تكون و 

.248ألفین أرینز، جیمس لوبك، مرجع سابق، ص 1



عموميات حول التدقيق الخارجي.............................: .................................الفصل األول

39

أدلة اإلثباتر االقتناع فييالمحددات األساسية لتوف: رابعالمطلب ال
ذه األدلة و ها يف أدلة اإلثبات  بغرض احلصول على قدر هناك عناصر رئيسية جيب توف زيادة ر كاف من االقتناع 

.التأكد الستعماهلا أكثر
هناك حمددات  أخرى ة إىل خاصييت  الكفاية و املالئمة اللتان مت شرحهما يف تعريف أدلة اإلثبات، باإلضافف

:1هذه اخلصائص هيه صحيح مبستوى مرتفع من التأكد و جيب توفرها يف أدلة اإلثبات من أجل أن يقتنع املدقق أن رأي
؛الصالحية-
املناسبة؛-
التوقيت؛-
.األثر املشرتك-

الصالحية: الفرع األول
، للبند املراد تدقيقهمالئمأييكون فعالأنالدليل جيب أنعلى أساسيتعتمد بشكل أدلة اإلثباتصالحية 

اليت ميكن االعتماد عليها يف استنتاج رأي منطقي، واليت تتكون من األدلةمن اجليدةالنوعيةهنا تفيد تلك والفعالية
للمخزون السلعي وحضور اجلرد دققاملة مثل مشاهددققحظة واليت يراها ويلمسها املللمالالقابلةالطبيعيةالعناصر 
. الفعلي له

ااألدلةولتحقيق صالحية  ، فمثالالتدقيقبأهدافتكون مرتبطة أنجيب اأمبعىن ،تكون مالئمةأنجيب فإ
االتحقق من حسابات املدنيني تستخدم مبصادقات مع العمالء،  .إقناعاوأكثرمالئمة أكثرتوفر دليال أل

وقدرة إمكانيةإىلاخلاصيةعدم التحيز، وتشري هذه أواملوضوعيةخصائص صالحية الدليل هي أهماحد أيضا
نفس النتيجة وعلى ضوء ذلك فان موضوعية الدليل العالية إىلحمايدين على فحص الدليل والوصول أكثرأوطرفني 

.من رأيدققاملإليها توصل خيفض من عدم التأكد احمليطة مبهال حدوث التحيز الشخصي وهذا بدور ختفض احتم

المناسبة: الفرع الثاني

جيب أن تتعلق األدلة أو تتناسب مع هدف التدقيق الذي يقوم املدقق باختباره حىت ميكن أن يتحقق االقتناع 
.منها

تناسب األدلة مع أهداف التدقيق جيب حتديد املناسبة فقط يف ضوء أهداف التدقيق احملددة، حيث ميكن أن تو 
لكن ليس مع  أكثر من هدف من أهداف التدقيق و تتناسب مع هدف آخر هلا، حيث تتناسب معظم األدلة معال و 

.االكتمالف التدقيق املعروفة مثل الوجود و كافة أهدا

. 241ألفین أرینز، جیمس لوبك، مرجع سابق، ص 1
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التوقيت: الفرع الثالث

.يغطيها التدقيقميكن أن يعرب التوقيت عن الفرتة اليت مت فيها مجع األدلة، أو يف الفرتة اليت يغطيها التدقيق 

حلسابات امليزانية عندما يتم التوصل إليه يف تاريخ قريب من إعداد امليزانية بقدر اإلمكان، تكون األدلة أكثر إقناعا و 
فمثال سيكون سحب عينة عشوائية من العمليات املالية للمبيعات عن السنة كلها أكثر إقناعا من سحب عينة لست 

.فقطأشهر

األثر المشترك: الفرع الرابع

الكفاية املناسبة والصالحية و ميكن أن يتم تقييم مدى إقناع األدلة فقط بعد دمج أثر كل من حمددات 
الصالحية العالية مقنعة ما مل تكن مناسبة هلدف التدقيق الذي تكون العينة ذات احلجم الكبري و لكنالتوقيت معا، و و 

.1يتم اختباره

النوعية ألدلة اإلثبات الجيدةالخصائص : المطلب الخامس

ال ميكن حتسني صالحية هذه ، و اختيارهاتتعلق امليزة اجليدة ألدلة اإلثبات فقط بإجراءات التدقيق اليت يتم 
تمع، و حجم عني أاختياراألدلة عن طريق  إجراءات اختيارميكن فقط أن تتحسن عن طريق كرب أو عناصر أخرى من ا

:2التدقيق اليت حتتوي على أدلة إثبات فيها اخلصائص اخلمسة التالية

املصدر؛استقالل-
فعالية الرقابة الداخلية لدى العميل؛-
؛املعرفة املباشرة للمدقق-

؛درجة تأهيل األفراد الذين يقدمون املعلومات-
.درجة املوضوعية-

إستقالل المصدر: الفرع األول

حيث ميكن االعتماد على األدلة اليت يتم احلصول عليها من مصدر من خارج املؤسسة بشكل أكرب من تلك 
اليت يتم التوصل إليها من داخل املؤسسة، فاألدلة اخلارجية اليت تتم من خالل االتصال مع البنوك أو احملامني أو األدلة 

اإلجابات اليت يتم التوصل إليها من خالل االستفسارات من العمالء، تعد أدلة يتم االعتماد عليها بدرجة أكرب من 
.العميل

.242ألفین أرینز، جیمس لوبك، مرجع سابق، ص 1
. مرجع سابق، نفس الصفحة2
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فعالية الرقابة الداخلية لدى العميل: الفرع الثاني

ال يها موثوقا منها ويعتمد عليها و عندما تكون الرقابة الداخلية للعميل فعالة، تكون األدلة اليت مت التوصل إل
ا أدلة ضعيفة .ينظر إليها على أ

المباشرة للمدققالمعرفة: الثالثالفرع 

تكون األدلة اليت يتوصل إليها املدقق مباشرة من خالل الفحص الفعلي، املالحظة، العمليات احلسابية، أكثر 
.صالحية من املعلومات اليت يتم التوصل إليها بشكل غري مباشر

درجة تأهيل األفراد الذين يقدمون المعلومات: الفرع الرابع

عليها ما مل لالعتمادمن أن مصدر املعلومات ممكن أن يكون حمايدا، إال أن األدلة لن تكون قابلة فعلى الرغم 
.يكن الفرد الذي يقدمها مؤهل للقيام بذلك

درجة الموضوعية: الفرع الخامس

االيت جيب التوصل إىل رأي حيث ميكن االعتماد على الدليل املوضوعي بأكثر من األدلة  لتحديد مدى بشأ
النقدية، و البنوك، اجلرد الفعلي لألسهم و تشمل األمثلة على األدلة املوضوعية، املصادقات من املدينني أصحتها، و 

.الفحص الفعلي للمخزون
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إعداد تقرير عملية التدقيق: المبحث الخامس

يعد تقريره يف ضوء املعايري جيب على املدقق أنو ميثل تقرير التدقيق اخلطوة األخرية يف عملية التدقيق ككل
خصائصه مث إىل بحث العناصر الرئيسية للتقرير و األربعة اخلاصة مبعايري إعداد تقرير عملية التدقيق، وسنتناول يف هذا امل

.  أنواع تقارير عملية التدقيق
عناصر التقرير: المطلب األول

ابات عن تدقيق القوائم املالية العناصر جيب أن يتضمن تقرير مدقق احلسبغض النظر عمن يقوم بالتدقيق 
:1الرئيسية التالية

التقرير؛إسم-
املوجه إليه التقرير؛-
الفقرة االفتتاحية أو التمهيدية؛-
فقرة النطاق؛-
فقرة الرأي؛-
إسم مكتب التدقيق أو إسم املدقق؛-
تاريخ التقرير؛-
.التوقيع -

.عملية التدقيقعلى ضرورة توفر هذه العناصر يف تقرير #700كما نص املعيار الدويل للتدقيق رقم 

عنوان التقرير: الفرع األول

ذلك بتميزه عن بقية التقارير اليت قد تصدر من طرف و ، تتطلب معايري التدقيق أن يكون هناك عنوانا للتقرير
ال يتطلب عملهم االلتزام حيث أن هؤالء ، و الداخلينياآلخرين، كمديري املؤسسات أو جملس اإلدارة أو املدققني

ا املدقق .الذي يقوم بتدقيق حسابات املؤسسةاخلارجيمبتطلبات السلوك املهين اليت يلتزم 

يرجع السبب يف ذلك إىل أمهية أن يشعر توي التقرير على كلمة حمايد ، و املعايري كذلك أن حيكما تتطلب 
.2حنو غري متحيز يف كافة مراحلهمستخدمي هذا التقرير أن التدقيق قد مت القيام به على 

الموجه إليهم التقرير : الفرع الثاني

عادة ما يوجه التقرير يق والقوانني واللوائح، و جيب أن يوجه تقرير املدقق إىل الفئة املعنية وفقا لظروف عملية التدق
.جملس إدارة املؤسسة اليت مت تدقيق قوائمها املاليةأعضاءإىل املسامهني أو الشركاء أو املديرين أو إىل 

. 65مرجع سابق، ص 1
.اإلتحاد الدولي للمحاسبین، المعاییر الدولیة لممارسة أعمال التدقیق و التأكید و قواعد أخالقیات المھنة#
.ألفین أرینز، جیمس لوبك، نفس المرجع السابق، نفس الصفحة2
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الفقرة االفتتاحية: الفرع الثالث

جيب أن تتضمن إشارة واضحة إىل كل من، القوائم املالية اليت مت تدقيقها، ألوىل يف تقرير املدقق، و هي الفقرة او 
عن تدقيق هذه القوائم مسؤولية املدققئم املالية، و عن إعداد هذه القواالسنة اليت مت فيها التدقيق، مسؤولية إدارة املؤسسة 

.إبداء الرأي فيهااملالية و 

فقرة النطاق: الفرع الرابع
جيب أن يذكر و رة املقدمة أو الفقرة االفتتاحية، بعد فقهي الفقرة الثانية يف التقرير النمطي املختصر غري املتحفظو 

دف للتوصل إىل تأكيد مناسب عن التدقيق املتعارف عليها،يف بداية هذه الفقرة إتباع املدقق ملعايري  وأن عملية التدقيق 
ليس التحريفات البسيطة اليت ال تؤثر و ما إذا كانت القوائم املالية خالية من التحريف اجلوهري يف ضوء األمهية النسبية

.  على قرارات املستخدمني للتقرير

، )األساس االختباري(االعتماد على العينات مدى مجع األدلة و عملية كما جيب أن تشمل هذه الفقرة كذلك 
.يف األخري توضح فقرة النطاق قيام املدقق بتقييم مدى مالئمة املبادئ احملاسبية املتعارفتدقيق كافة العمليات املالية، و أو

فقرة الرأي : الفرع الخامس
حتتوي على رأي املدقق يف القوائم املالية  املتحفظ، و ر النمطي املختصر غري هي الفقرة األخرية يف حالة التقري

املدقق مطالب بإبداء رأيه عن القوائم املالية كوحدة اليت مت الوصل إليها و ضيح النتائج دف هذه الفقرة إىل تو ل، و كك
.واحدة مبا يف ذلك التزام املؤسسة مببادئ احملاسبة املتعارف عليها

إسم المدقق: الفرع السادس
املهنية للتحقق من إتفاق عملية نظرا حلمله مسؤولية القانونية و دقق الذي قام بأداء عملية التدقيقسم املحيدد إ

.التدقيق اليت مت تنفيذها مع املعايري املهنية
تاريخ التقرير: الفرع السابع

تقرير حول القوائم املالية دقق هي تقدمي مبا أن مسؤولية املر بتاريخ إكمال عملية التدقيق، و جيب أن يؤرخ التقري
موافقة اإلدارة على تلك اإلدارة، لذا فيجب على املدقق عدم إصدار تقريره بتاريخ يسبق تاريخ توقيع و طرفمناملعدة
.القوائم

ريخ ترجع أمهية هذا التاريخ إىل أنه ميثل اليوم األخري ملسؤولية املدقق عن فحص األحداث اليت ستقع بعد التاو 
.هي ما يطلق عليها باألحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم املاليةبالقوائم املالية، و املذكور 

مارس 06تاريخ إعداد تقرير التدقيق هو و 2005ديسمرب 31فمثال إذا كان تاريخ إعداد قائمة املركز املايل هو 
كذلك النسبية اليت مل يتم تسجيلها و ة ، فهذا يعين أن على املدقق البحث عن العمليات املالية ذات األمهي2006

.2006مارس 06األحداث اجلوهرية حىت تاريخ 
التوقيع: الفرع الثامن
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.الذي قام بأداء عملية التدقيقالسم الشخصي للمدقق و التدقيق أو باوقع التقرير باسم مكتبجيب أن ي
خصائص تقرير مدقق الحسابات: الثانيالمطلب 

ا املدقق، و مدعمة بأوراقالواردة يف التقرير حقيقية و رات عندما تكون مجيع العبا معروضة العمل اليت حيتفظ 
يتميز باجلودة لذلك هناك بعض ميكن القول أن هذا التقرير جيد و ، بطريقة متنع أي تأويل أو حتريف غري مقصود

:1يليهي كماصائص اليت تربهن نوعية التقرير و اخل

اإلجياز؛-
الوضوح؛-
األمهية؛-
الدقة؛و الصحة -
؛لرتابطا-
.األمانةو صدقال-

اإليجاز: الفرع األول
أن ال كذلكهناك مجل أو كلمات غري مرتابطة و أن ال يكون التقرير مطوال أكثر من الالزم و جيب أن ال يكون
.اليت تفقده الرتكيزيتضمن التفاصيل الكثرية و 

الوضوح:الفرع الثاني
.التقرير حىت يتم توصيل البيانات بشكل واضحجيب أن ال يكون هناك أي غموض يف حمتويات 

األهمية : الفرع الثالث
أن يتم االبتعاد عن اجلمل اليت من قرير ذات أمهية للطرف املستفيد و جيب أن تكون املعلومات الواردة يف الت

.املمكن أن ال تكون ذات أمهية
الدقةالصحة و : الفرع الرابع

.التقرير دقيقة حىت يتسىن لألطراف املعنية االستفادة من تلك املعلوماتجيب أن تكون املعلومات الواردة يف 
الترابط: الفرع الخامس

أن تشجع الشخص القارئ للتقرير على إكمال التقرير دون تشتت يف تكون اجلمل يف التقرير مرتابطة و جيب أن 
.األفكار الواردة فيه

األمانةالصدق و : الفرع السادس
.أمانةتقرير بكل صدق و أن يوضح النتائج يف اليف تقريره ألي طرف من األطراف، و قق متحيزا جيب أن ال يكون املد

. 563-562ص . ص،1992أحمد نور، مراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية و العملية، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،1
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تقارير عملية التدقيقأنواع : المطلب الثالث
التشريعات احمللية يف خمتلف دول العامل على ضرورة إبداء املدقق لرأيه يف ؤكد الكثري من اهليئات العلمية واملهنية و ت

ذا الشأنعبري عن املوقف املايل للمؤسسة و املالية يف التمدى عدالة القوائم  .كذلك  ضرورة وضوح رأيه 
:1تتحدد كل حالة انطالقا من نوع التقرير كمايلياملدقق ال خيرج عن أربع حاالت، و رأيعليه فإن و 

تقرير نظيف؛-
تقرير غري نظيف جزئيا ؛-
تقرير غري نظيف كليا؛-
.االمتناع عن إبداء الرأيتقرير سليب أو-

تقرير نظيف: الفرع األول
يشري هذا النوع من التقرير إىل عدم وجود حتفظات، أي أن هناك عدالة يف متثيل القوائم املالية عن حالة املؤسسة 

.حمل التدقيق
تأكيد ميكن للمدقق إضافة فقرات أخرى للرأي إذا وجد أن هناك أحداث معينة جيب ذكرها يف التقرير أو و 

.معني أو تفسري ملوضوع معني

.يوضح هيكل التقرير النمطي يف حالة الرأي النظيفوالشكل اآليت

-حالة الرأي النظيف –هيكل التقرير النمطي ):3.1(قم الشكل

.331أمحد حلمي مجعة، مرجع سابق، ص : املصدر

. 126مي جمعة، مرجع سابق، ص أحمد حل1

إسم التقرير

:التوقيع:                                                                          التاريخ

الفقــــــرة التمھیدیة

فقــــــــرة النطاق

فقــــرة إبداء الرأي
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تقرير غير نظيف جزئيا: الفرع الثاني
وجود بعض تحفظ بسبب هو أن يصدر املدقق تقرير مت، و هذا النوع من التقارير يشري إىل وجود حتفظا

.أثرها على القوائم املالية املدققةى املدقق أن يذكر هذه التحفظات و جيب علاالعرتاضات و 
يعترب الرأي بتحفظ من أصعب املهام اليت تقع على عاتق املدقق، حيث يلجأ املدقق فيها إىل استخدام أسلوب 

:1ىل أحد العوامل التاليةقد ترجع هذه التحفظات إلتربير أسباب التحفظ بشكل حمدد ودقيق، و واضح 

السجالت مل تتم طبقا ملعايري التدقيق؛دفاتر و ن عملية الفحص للأ-
ملدقق يف احلصول على وجود معوقات من طرف إدارة املؤسسة إلجراءات التدقيق، من خالل عدم مساعدة ا-

الشهادات من الغري؛املصادقات و 
عدم كفاية نظام الرقابة الداخلية؛-
القوائم املالية وفقا للمبادئ احملاسبية؛عدم إعداد -
.يف حالة ما إذا تبني للمدقق احتماالت فيما خيص استمرارية املؤسسة يف املستقبل القريب-

43و42و 41الفقرات السيما 700قد أكد االحتاد الدويل للمحاسبني على ما تقدم يف املعيار الدويل رقم و 

.2على أن يكتب املدقق عبارات التحفظ بعد فقرة النطاق44و
تقرير غير نظيف كليا: الفرع الثالث

ادئ احملاسبية طبقا للمباحلقيقية للوضع املايل للمؤسسة و يشري هذا التقرير إىل عدم التمثيل للقوائم املالية للصورة و 
.البد أن يوضح بعبارات ال تقبل الشك يف أسباب هذا الرأيعند استخدام املدقق هلذا الرأي يف تقريره املقبولة عموما، و 

عند هذا النوع من رأي املدقق جيد أن التحفظ غري كاف لإلفصاح عن النقص أو التضليل يف القوائم املالية و و 
ق رقممن املعيار الدويل للتدقي46كما جاء يف الفقرة رقم جيب على مدقق احلسابات بيان أسباب إصداره للرأي السليب

700* .
:3من األسباب اليت تؤدي إىل إعداد مثل هذا التقريرو 

عدم كفاية نظام الرقابة الداخلية لدرجة ال ميكن االعتماد عليه من قبل املدقق؛-
العقبات من طرف إدارة املؤسسة؛وضع القيود و -
املؤسسة لتغيريات يف السياسة استخدام املؤسسة ألسس تقييم لألصول بقيمة ختتلف عن القيم احلقيقية، أو إحداث -

؛)عدم كفاية اإلفصاح ( احملاسبية اليت تستخدمها من فرتة إىل أخرى 

. 56عمر دیلمي، مرجع سابق، ص 1
.128المطارنة، مرجع سابق، ص غسان فالح 2

.57عمر دیلمي،  مرجع سابق، ص  *

.حةفنفس المرجع السابق، نفس الص3
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مما يؤثر على التضليل يتعلق بوجود مشاكل يف الدفاتر والسجالت مثل التزوير و اإلدارة فيماعدم التوافق بني املدقق و -
.صدق معلومات القوائم املاليةة و صح

االمتناع عن إبداء الرأيالتقرير السلبي أو :الفرع الرابع
مالئمة، ن احلصول على أدلة إثبات كافية و يقوم مدقق احلسابات باالمتناع عن إبداء الرأي يف حالة عدم متكنه 

.لذلك ال يستطيع إبداء رأي حول البيانات املالية
ذي يقوم به، أو يف حالة عدم تأكده من ى الفحص القد ميتنع املدقق عن إبداء رأيه بسبب قيود كبرية على مدو 

على نتائج األعمال، ففي هذه احلالة جيد املدقق أنه ر بشكل كبري على املركز املايل و قيمة أحد العناصر أو نتائج معينة تؤث
.من الصعب عليه تكوين رأيا عن القوائم املالية كوحدة واحدة

:1ي يف احلاالت التاليةمن املمكن ملدقق احلسابات أن ميتنع عن إبداء الرأو 
م أو إرسال مصادقات للدائنني - يف حالة عدم السماح للمدقق بإرسال مصادقات من العمالء للتحقق من أرصد

للتحقق من رصيد املؤسسة لديهم،
عدم متكنه من فحص األرصدة يف تاريخ الحق؛، و املدقق أو من ينوب عنهحضورالقيام بعملية اجلرد مع عدم -
.قناعة املدقق بقيم بعض العناصر الظاهرة يف امليزانية أو عدم االقتناع بطريقة التقييميف حالة عدم-

أنه جيب على املدقق أن يكتب يف 700قد أكد االحتاد الدويل للمحاسبني يف معيار التدقيق الدويل رقم هذا و 
.تقريره أسباب امتناعه عن إبداء الرأي

.خبالف التقرير النظيفالشكل التايل يوضح هيكل تقرير املدققو 
.هيكل التقرير النمطي خبالف التقرير النظيف):4.1(الشكل رقم 

.336أمحد حلمي مجعة، مرجع سابق، ص :المــصدر

. 131غسان المطارنة، مرجع سابق، ص 1

التقريراسم

:                                       التوقيع:                                                               التاريخ

فقرة النطاق حتذف يف حالة االمتناع عن إبداء الرأي

الفقــرة التمهيديــــة

فقــــــــرة النطاق

أسباب االمتناع عن إبــداء الرأي
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الفصل األولخالصة

دور رئيسي يف مراقبة عمل تبني لنا أنه يلعب رق إىل التدقيق اخلارجي و من خالل الفصل األول مت التط
احملاسب

سليمة بناءا على معلومات مؤكدة مساعدة عدة أطراف يف اختاذ قرارات توفري معلومات مالية صحيحة و و 
بالتايل بيئة االقتصاديني و أن التدقيق مت تبنيه منذ القدمي لذلك يعترب كآلية توفر الثقة بني املتعاملنيخاصة و صحيحة، و 

.اقتصادية ميكن االستثمار فيها بدون خوف من املخاطر

تدقيقبإتباع منهجيةلنا أن املهمة الرئيسية للمدقق اخلارجي هي فحص حسابات القوائم املالية، اتضحو 
يه املهين حول اهلدف من كل ذلك هو إعداد تقرير يتضمن رأا، و معايري مهنية متعارف عليها عمومستخدامبامنتظمة و 

.الذي يوضع حتت تصرف مستخدمي هذه القوائم، سواء داخل املؤسسة أو خارجهاالقوائم املالية و 

، االستقاللاملعرفة و فيه اخلربة و يد يشرتط ال شك أن وجود هذا الرأي املهين الصادر من طرف خارجي حماو 
ها، فيخدم كل من إدارة على معلومات القوائم املالية و الرفع أكثر من درجة الثقة فياالعتمادبالتايل زيادة إمكانية و 

قيامها باملهام املسندة إليها من طرف املالك أو احملايد شهادة هلا حبسن أدائها و اليت ترى يف تقرير املدقق املؤسسة و 
اليت تعتمد على القوائم املالية كأساس بنوك وغريها من املؤسسات املالية و سامهني، كما خيدم تقرير املدقق الدائنني مثل الامل

.االئتمانللتوسع ملنح 

ريعات تفرضها الدولة  تشاملؤسسة مبا ختضع له من قوانني و التزاماتكما يعترب تقرير املدقق تأكيدا على 
ا بذلك ختدم االلتزاماتنتيجة هلذه كالضرائب، و  .الوطيناالقتصاداملقدمة للجهات احلكومية فإ

دف إىل التعرف على خمتلف األخطاء نستطيع القول إذن أن مهنة التدقيق منذ أن ظهرت إىل يومنا احلايل 
واملالية يف بيئة االقتصاديةاألوضاعتطور نستنتج أنه باملخالفات بأي طريقة والعمل على تطوير املهنة وحتسينها، و و 

للمعايري الكفيلة بضبط املمارسة امليدانية واملرتبطة اإلصدار املستمر، من خالل يف التدقيقاملؤسسة قابله تطورا موازيا 
.مبعاجلة بعض الشؤون اليت تظهر نتيجة هذا التطور

رجي من أجل اخلااليت ختضع لفحص املدققن أهم مكونات القوائم املالية، و تعترب عناصر دورة املخزون م
اليت تشكل خطرا كبريا على مستخدمي معلومات هذا البند، لذا ينبغي التعرف التعرف على األخطاء واملخالفات املهمة و 

.على أمهية التدقيق يف عناصر دورة املخزون ضمن الفصل الثاين



الفصل الـثاني

تـدقيق عناصر دورة المخـزون

مـاهية عناصر دورة المخزون: المبحث األول
تقييم المخزوناتجرد و : المبحث الثاني
التوصيف المحاسبي لدورة المخزون: المبحث الثالث
صعوبات تدقيق عناصر دورة المخزونأهمية وأهداف و : المبحث الرابع
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مقدمة الفصل الثاني

ا املدقق اخلارجي و  يقوم بفحصها هو عنصر املخزون، حيث يلقى هذا من بني بنود القوائم املالية اليت يهتم 
اخلارجية ألي مشروع، حيث أنه ميثل أحد لدى العديد من مسؤويل اإلدارة والرقابة الداخلية و األخري الكثري من اإلهتمام

العناصر األساسية لألصول يف العديد من املؤسسات ملا له من تأثري مباشر على األداء املايل للمؤسسة، كما أنه ميثل أحد 
التغري يف حسابات املخزون واملخزون اجلاري إنتاجه و لب الرقابة على االستخدامات األساسية ألموال املؤسسة مما يتط

.اإلنتاج املخزن

يوازيه نظام حماسبة التكاليف اخلاصة لي لعناصر املخزون بكل أنواعه، و إن دورة املخزون متر بنظام التدفق الفع
يه  غاية احلصول علتنقله عرب ورشات اإلنتاج إىلاملخزون منذ دخوله إىل املخزن و باملعاجلة احملاسبية لكل حتركات

اوزات من طرف املكلفني بتسيري وإدارة عناصر دورة بالتايل يتعرض املخزون لعدة جتكمنتجات تامة أو نصف مصنعة، و 
التدقيق لبند املخزونات عدم االلتزام باملبادئ احملاسبية املقبولة عند معاجلة املخزونات، مما جيعل إجراء عمليةاملخزون و 

.جهد املدققمن وقت و معقدة وتأخذ الكثري

:نتناول يف هذا الفصل املباحث التالية

من أهم بنود امليزانية بسبب تأثريه على كل من امليزانية وقائمة باعتبارهمـاهية عناصر دورة املخزونالمبحث األول
ذا البند وطريقة حسابه واإلفصاح عنه ومن ملكيته والتحقق من إجراءات الرقابة  الدخل لذلك ال بد من االهتمام 

.خبصوص هذا البند
ما هي الطرق على قيمته الصحيحة و اإلجراءات املتبعة للقيام جبرد املخزون الفعلي من أجل التعرف المبحث الثاني
. املستعملة للتقييم
التوصيف احملاسيب لدورة املخزون من خالل املستندات احملاسبية املستخدمة يف كل نتعرف فيه على المبحث الثالث
.من أجل حتقيق رقابة فعلية على املخزونتنفيذ تلك التدفقات الفعلية لعناصر املخزوناملسؤولة عن تدفق و الوظائف
.صعوبات تدقيق عناصر دورة املخزونأمهية وأهداف و المبحث الرابع
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مـاهية عناصر دورة المخزون: المبحث األول
تعد وظيفة التخزين من أقدم الوظائف اليت مارسها اإلنسان منذ أقدم العصور، فقد مارسها سيدنا يوسف عليه 

وقد تنامت " قال اجعلين على خزائن األرض إين حفيظ عليم " السالم عندما واله عزيز مصر خزائن األرض، قال تعاىل 
د اليت يتم إنتاجها سواء كانت زراعية أو صناعية حلني القيام ببيعها احلاجة إىل ختزين املواأمهية التخزين عرب العصور نتيجة 
.أو توزيعها على املستفيدين منها

منذ تصنيعها أو شرائها وحىت يتم صرفها أو طلبها ،تم من خالهلا حفظ املواد والسلعيفالتخزين هو الوظيفة اليت 
جهاز حكومي ن املواد املكتبية يف شركة ما أو فمثال يتم ختزي. من قبل اجلهات اليت حتتاجها لسد احتياج أو غرض حمدد

لسد احتياجات موظفيها من األقالم أو األوراق أو األثاث املكتيب، ويف وزارة الصحة مثال يتم ختزين األدوية حلني طلبها 
.اخل... عنيمن قبل املستشفيات أو مراكز الرعاية األولية التابعة هلا لسد احتياجات املواطنني من دواء م

ويف املصانع يتم ختزين املواد األولية أو املواد اخلام وشبه املصنعة حىت يتم صرفها لوحدات اإلنتاج للقيام 
.بتصنيعها، ويف املرحلة الثانية يتم ختزين املواد املصنعة حىت يتم صرفها لتلبية احتياجات عمالء املصنع من تلك املواد

ا ختطيط وتنظيم عمليات استالم املواد واملستلزمات واحملافظة عليها وإمداد اجلهات كما تعرف وظيفة التخزين أيضا ً  بأ
ا يف الوقت املناسب .الطالبة باحتياجا

وختطيط وتنظيم وتنفيذ واحملافظة عليه، باالحتفاظ باملخزون املعنيةأما إدارة املخازن أو املستودعات فهي اإلدارة 
املقررة لإلدارات واألقسام الطالبة واملستخدمة املخزون حسب الكميات واملواصفاترف وص،ورقابة إجراءات التخزين

.ملواد املخزون

:ويتضح من التقدمي السابق أن إدارة املخازن تؤدي مهمتني رئيستني مها

ا حبيث يت:االحتفاظ بالمواد إىل حني دخوهلا للمخزنم ختزينها وترتيبها يف املخازن من حني وهي عملية ختزين املواد ذا
صرفها للجهات الطالبة؛
لالستخدام املواد املخزنة من التلف وضمان سالمتها وبقائها صاحلة على احملافظةوهي عملية :المحافظة على المواد

.إىل حني صرفها للجهات الطالبةمن حني دخوهلا للمخزن
أهمية وظيفة التخزين:المطلب األول

ا تقوم بتخطيط وتنظيم فإضافة ،هم الوظائف املساندة يف املؤسسات والشركات تعد وظيفة التخزين من أ لكو
ا يف الوقت املناسب ومبا إلعمليات ختزين املواد واحملافظة عليها وإمداد العمالء أو ا دارات الرئيسة داخل الشركة باحتياجا

:1يليين فيماوتتخلص أمهية وظيفة التخز . يضمن استمرار عملها بكفاءة ودون انقطاع

العزیز لتأھیل برنامج مدرسة األمیر محمد بن فھد بن عبد، الحقیبة التدریبیة إلدارة المخازن، سعد بن عبد العزیز العثمانو عیسى بن حسن األنصاري1
.09، ص 2008، وتوظیف الشباب السعودي
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األمهية العملية واالقتصادية؛-

األمهية التخطيطية والتنظيمية؛-

.األمهية التنفيذية-

ية واالقتصاديةاألهمية العمل: الفرع األول
ن وبشكل يتناسب واألنشطة ز ال ميكن ألي مؤسسة أو شركة أن تعمل بدون وجود إدارة للمستودعات أو املخا

ا، فاملواد  ؛الداخله يف أعمال أي إدارة سوف يتم ختزينها يف املخازن إىل حني طلبها من اإلدارة احملتاجة لذلكاليت تقوم 
تم بذلك، وبالنسبة لألمهية  ا فمن الضروري وجود إدارة  وللمحافظة على سري أعمال املؤسسة وبيع سلعها ومنتجا

.واد ويقلل من األموال املستثمرة يف املخزوناالقتصادية فإن التخزين وفقا للكمية االقتصادية حيافظ على امل
طيطية والتنظيميةاألهمية التخ: الفرع الثاني

من املهم أن تكون هناك جهة مسؤولة عن ختطيط املخزون وحتديد مستوياته العليا والدنيا حسب إمكانيات 
ؤولة مسؤولية كاملة عن أعمال ختزين ترتكز يف ضرورة وجود إدارة مسهلا األمهية التنظيمية نأكما . الشركة أو املؤسسة

. املواد وصرفها بالتنسيق مع مجيع اإلدارات واألقسام داخل الشركة
األهمية التنفيذية: الفرع الثالث

لضمان استمرار اإلدارات واألقسام داخل الشركة واملؤسسة يف مهامها بكفاءة فمن الضروري تأمني متطلبات 
، فإدارة االنتاج ال ميكنها أن تقوم بعمليات التصنيع ما مل تتوفر املواد الالزمة يف الوقت تلك اإلدارات من املواد واألصناف

.املناسب وبالكميات املناسبة وهكذا بالنسبة لبقية اإلدارات
والشروط الالزمة لتحقيق تلك األهدافاألهداف الرئيسة لوظيفة التخزين: المطلب الثاني

كانت طبيعة نشاطها أن حتقق كل أهدافها بدون االهتمام الكبري ال ميكن ألي مؤسسة اقتصادية مهما
ا بإتباع جمموعة من  بالوظائف التشغيلية داخل املؤسسة، ولكل وظيفة داخل املؤسسة ختطط لتحقيق األهداف اخلاصة 

:  1الشروط واإلجراءات
األهداف الرئيسة لوظيفة التخزين: الفرع األول

ختزينها بدقة ومبا يضمن سالمتها؛املطلوباستالم املواد واملنتجات -
جهات املستفيدة يف الوقت املناسب؛ضمان تدفق املواد واملنتجات املخزنة لل-
املخزون من التلف والضياع والفقد؛احملافظة على -
تكاليف التخزين إىل أقصى حد ممكن؛تقليل -
بية تداول املواد املخزنة بكفاءة؛استخدام املساحات املتاحة يف املستودعات مبا يضمن انسيا-
.ناسبة للشراء من املواد واألصنافمساعدة إدارة املشرتيات يف حتديد الكميات امل-

.10، نفس المرجع السابق، ص سعد بن عبد العزیز العثمانو عیسى بن حسن األنصاري1
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داف وظيفة التخزينالشروط الالزمة لتحقيق أه: الفرع الثاني
؛وذلك لتقليل تكاليف التخزين ورأس املال املستثمر يف املخزون؛االحتفاظ بأقل مستوى من املخزون-
ف والرتميز املناسب لكل منها؛متييز املخزون عن طريق تعريف األصناف ووضع التصني-
مية واجلودة وصالحيتها مبا يضمن سالمة املواد املخزنة من حيث الكاملستلمة قبل إدخاهلا للمخزندفحص املوا-

لالستخدام؛
ولة احلصول عليها وسالمة ختزينها؛وضع األصناف املخزنة يف األماكن املخصصة هلا مبا يضمن سه-
د املطلوب صرفها القيام بإجراءات الصرف للجهات الطالبة وفقا للضوابط املناسبة مبا ذلك تعبئة وتغليف ونقل املوا-

بشكل سليم ودقيق؛
صدة املخازن والقيمة املالية هلا؛واملصروفة وحتديد أر تسجيل حركة املواد املخزنة املستلمة -
تكاليف مراقبة املخزون للتأكد من االحتفاظ بالكميات املناسبة من املواد ملواجهة االحتياجات بشكل دوري وتقليل -

التخزين إىل أقصى حد ممكن؛
ا؛ت صرف املواد واستالمها وأرصداالحتفاظ بسجالت التخزين املتعلقة بعمليا-
؛ات األمن والسالمة يف املخازنتطبيق إجراء-
.وما مت إجنازه من أعمال لإلدارة املسؤولةقارير الدورية عن حالة املخازنرفع الت-

ترتبة على عدم االهتمام بوظيفة التخزيناآلثار السلبية الم: المطلب الثالث
من ممارسة مهامها بشكل مناسب ميكن أن تنتج إن عدم االهتمام بإدارة املخازن وتوفري الوسائل اليت متكنها 

:1عنه املشكالت التالية
.مما يكلف الشركة أو املؤسسة مبالغ كبرية كان ميكن استثمارها يف تنفيذ أو تأمني أصناف أخرى: تلف المخزون-
.نتيجة النتهاء املخزون أو عدم تأمني األصناف يف الوقت املناسبك:توقف اإلنتاج-
إن عدم وجود دراسات مستمرة لقياس مستويات املخزون وأنواع املواد املخزنة يؤدي إىل زيادة :راكدةزيادة المواد ال-

.األصناف واملواد الراكدة
وقد يؤدي ظهور أي منها إىل ،إن مجيع املشكالت اليت مت ذكرها سابقا ناجتة عن عدم اهتمام اإلدارة باملخازن

.لو مت االهتمام بإدارة املخازنفيما رية كان ميكن تالفيها تكليف الشركة أو املؤسسة مبالغ مالية كب

.11نفس المرجع السابق، ص 1
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وتقسيمها المحاسبيالمخزوندورةعناصرتعريف : الرابعالمطلب
الصفات اليت تبني نوع بعضها البعض من ناحية اخلصائص و تشتمل املخزونات على عدة عناصر ختتلف عن

ل جيد جيب إعطاء تعريف شامل أجل التفريق بني عناصر املخزون بشكمن ن و متييزه عن األنواع األخرى، و هذا املخزو 
.إبراز األنواع أو التصنيفات األساسية له كذلكله و 

تعريف المخزونات: الفرع األول
دف بيعها و توريدها أو األمالك اليت متتلكها املؤسسة و تتمثل يف جممل ا  ا، أو أنشأ يف استهالكهااليت إشرت

".3"يرمز هلا بالرمز و " املخزونات" املصطلح احملاسيب تسمى بلتحويل أو االستغالل بشكل عام و او ج عملية اإلنتا 
:1يليماوتتضمنللمؤسسةبالنسبةكأصولاملخزوناتتعتربو 

للدورة؛العاديالنشاطخاللبيعهاإلعادةاملؤسسةمتلكهاخمزونات-
البيع؛لغرضاإلجنازقيدخمزونات-
تقدميعمليةخاللأواإلنتاجعمليةخاللتستهلكأنجيباليتمواردأوموادشكلحتتخمزونات-

.اخلدمات
لمخزوناتالتقسيم المحاسبي ل: الفرع الثاني

:تشمل املخزونات على صنفني أساسيني من السلع هي
ااملخزونات اليت .أ التوريدات و للبيع واملواد واللوازماهزةتتمثل يف البضائع اجلؤسسة قصد املتاجرة أو التصنيع، و املاشرت

األخرى؛
املنتجات تامة تتمثل يف املنتجات نصف املصنعة واملنتجات حتت التشغيل و اليت و االستغاللاملخزونات الناجتة عن .ب

الفضالت؛الصنع، و 
موعة املخزونات و توجد حساباتو .ج حساب التسوية مثل املخزون لدى الغري و هي اخلاصة بأخرى مشكلة 

كذلك احلساب األخري الذي يستقبل املؤونات أو املخصصات املشكلة عند مالحظة تين أو املشرتيات من املخزون، و 
.تدهور يف قيمة خمتلف عناصر املخزونات

:2التاليةاحلساباتإيلاحملاسيبالوطيناملخططيفاحملزوناتتصنيفوردولقد
البضائع؛): 30(احلساب-
اللوازم؛واملواد): 31(احلساب-
مصنعة؛نصفمنتجات): 33(احلساب-
التنفيذ؛قيدمنتجات): 34(احلساب-

الصادر 11-07المحاسبي المالي الجدید، ، المتضمنة لمشروع النظام 2009مارس25الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة، المؤرخة في 1
.62، ص 19، العدد 2007نوفمبر 25في 

.85، ص 1992منصور عبد الكریم ، المحاسبة العامة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، سنة ،2
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الصنع؛تامةمنتجات): 35(احلساب-
ومهمالت؛فضالت) : 36(احلساب-
املؤسسة؛خارجحمزونات): 37(احلساب-
مشرتيات؛): 38(احلساب-
.احملزوناتقيمةتدهورمئونات) : 39(احلساب-

:1يليمخزونات هو كمالالتصنيف حسب النظام احملاسيب املايل اجلديد لأما 
؛املخزونات من البضائع): 30(احلساب -
؛املواد األولية والتوريدات): 31(احلساب -
التموينات األخرى؛): 32(احلساب -
إنتاج السلع جاري إجنازه؛): 33(احلساب -
إنتاج اخلدمات اجلاري إجنازه؛): 34(احلساب -
املخزونات من املنتجات؛): 35(احلساب -
املخزونات املتأتية من التثبيتات؛): 36(احلساب -
املخزونات اخلارجية؛ ): 37(احلساب -
املشرتيات املخزنة؛ ): 38(احلساب -
. اخلسائر عن قيمة املخزونات): 39(احلساب -

تمييز المخزوناتتصنيف و :الخامسالمطلب 
خصائص املميزة هلا عن باقي املخزونات حتديد دقيق للو تفصيل شامل للمخزوناتوضع تقوم إدارة املخزون ب

من أجل حتقيق ، و الصرف هلذه املخزوناتمليات احلفظ و تساعد يف تسهيل عبطريقة يسهل الوصول إليها و األخرى، 
.2املخزنةالتمييز للعناصرلك تقوم إدارة املخزن بالتصنيف و ذ

خزونتصنيف عناصر الم: الفرع األول
ة و  يف فئات أو جمموعات مث تقسيم كل جمموعة املتقاربة من املخزوناتفهو عملية فرز وحصر األنواع املتشا

موعات إىل أخرى ثانوية على أساس التشابه أو التقارب أو الرتابط أو التجانس أو التماثل .من هذه ا
تمييـز عناصر المخزون: الفرع الثاني

.باملؤسسةخاصة ) عالمات(األرقام أو باأللوان أو برموز يتم بالرتميز باألحرف و 
:3نذكر منهاالتمييز لفوائد كثريةال من أسلويب التصنيف و كيستخدمو 

.الجرید الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، نفس المرجع السابق، نفس الصفحة1
.46ص ,01,2000ط, األردن, عمان, دار فكر للطباعة والنشر والتوزیع, إدارة المواد مدخل حدیث للشراء و التخزین, محمد العدوان, ھیثم الزعبي2

.نفس المرجع السابق، نفس الصفحة3
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سهولة التعرف على األصناف ووضعها حتت تصرف اجلهة اليت حتتاجها؛-
تنظيم حساب جماميع املخزون؛تسهيل عملية جرد و -
عملية التنظيم داخل املخزن؛تسهيل -
بالتايل سهولة تقييم املخزون؛ملنع تكرار الشراء و وجود املخزوناتالتعرف على م-
نوع العاملني فيها؛حتديد عدد و مبجموعة من املخزونات و زيادة التخلص يف األعمال إذ يتم إفراد كل قسم -
املواد القابلة لالشتعال؛لسامة و ااملوادعزهلا كما يف ختزينرية و خطمعرفة املخزونات اليت هلا خصوصيات -
حتديد أماكن ختزينها بدقة؛ على املخزونات املطلوبة و التعرفاخل املخازن و دسرعة الوصول إىل املخزونات-
ما يزيد فعالية الرقابة هذاو ،)احلّد األدىن، احلد األقصى، نقطة إعادة الطلب(داخل املخازن خزوناتمتابعة رصيد امل-

.وتقييمهاجردهاعلى املخزونات و 

:باإلدارات األخرىعالقة إدارة المخازنمستويات عناصر المخزون و :السادسالمطلب 
مستويات المخزون: الفرع األول

:يوهي املستويات اليت توضح حالة األصناف داخل املخازن، وتتكون مستويات املخزون مما يل
.وهو املستوى الذي جيب أن يبقى املخزون من الصنف ثابتا عنده يف املخازن:الحد األدنى.أ

وهو املستوى املخزون من الصنف الذي جيب إعادة طلب الصنف عنده لتموين املخزن قبل اخنفاض :حد الطلب. ب
. املخزون منه إىل مستوى احلد األدىن

.نف الذي يعترب جتاوزه إسرافا يف التخزينوهو مستوى املخزون من الص:الحد األعلى.ج
باإلدارات األخرىارة المخازنعالقة إد: الفرع الثاني

ا بكفاءة؛ فإنه جيب أن تكون عالقاكي تتمكن إدارة املخازن مع اإلداراتا من ممارسة مهامها ومسؤوليا
:ملا يوضحه اجلدول اآليتاملؤسسة وفقااألخرى داخل 
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.باإلدارات األخرىعالقة إدارة املخازن):2.2( اجلدول رقم 

إدارة اإلنتاجوظيفة التخزين

ا من املواد وقطع الغي- ار تزويد إدارة اإلنتاج باحتياجا
الالزمة إلمتام عملية اإلنتاج؛

فية عن مستوياتتزويد إدارة اإلنتاج مبعلومات كا-
املخزون وأية تغريات قد حتدث؛

.استالم الوحدات املنتجة حلني إمتام عمليات بيعها-

قد حتدث حول أية تغرياتالتنسيق مع إدارة املخازن-
يف برامج إدارة اإلنتاج؛

دارة املخازن حلفظها؛إرسال املواد املنتجة إل-
إلدارة خملفات عمليات التصنيع أو اإلنتاجإرسال-
.خازنامل

إدارة المبيعاتوظيفة التخزين
يئتها لعمليات البيع؛استالم البضائع- املنتجة و
.حفظ قطع الغيار اخلاصة يف خدمة أهداف البيع-

اليت جيب تقدمي معلومات عن معدالت البيع واملواد-
يئتها لعمليات الصرف؛

تزويد املستودعات بالتعليمات اخلاصة حبفظ قطع -
.الغيار والكميات املناسبة للتخزين

إدارة مراقبة المخزونالتخزينوظيفة 
زمة لعمليات التفتيش والفحص؛توفري التسهيالت الال-
إبالغ مراقبة املخزون باألصناف اجلديدة اليت يتم -

استالمها لتشارك يف عمليات الفحص؛
لومات الالزمة ملراقبة املخزون عن املواد عتقدمي امل-

.املخزنة وحركتها

واملقبولة؛ديد األصناف املرفوضة حت-
للتخزين؛حتديد مستويات التخزين والكميات املناسبة-
ومطابقة سجالت القيام بعمليات جرد املخازن-

.املخزون

إدارة الخدمات والصيانةوظيفة التخزين
ختزين املواد وقطع الغيار واملعدات اخلاصة باخلدمات -

.والصيانة
املعلومات اخلاصة بربامج الصيانة؛توفري -
توفري املعلومات والتقارير اخلاصة بقطع الغيار واملواد -

.اخلاصة باإلدارة

إدارة الحركة والنقلوظيفة التخزين
رير اخلاصة عن شحنات نقل توفري املعلومات والتقا-

البضائع؛
توفري املعدات الالزمة لعمليات الشحن وتفريغ املواد -

.والبضائع املخزنة أو املستلمة

الشاحنات اخلاصة بالنقل؛توفري -
.تنظيم عمليات نقل الشحنات واملواد-
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إدارة التمويلوظيفة التخزين
الدفرتية وكميات تقدمي التقارير اخلاصة بتفاصيل القيود-

املواد املخزنة؛
توفري املعلومات اخلاصة بتكلفة املواد ورأس املال -

.املستثمر يف املخزون

ن رأس املال املستثمر يف عتقدمي التقارير الدورية-
املخزون؛

دعم برامج التخلص من املخزون الراكد واملخزون -
.التالف

.23، نفس املرجع السابق، ص سعد بن عبد العزيز العثمانو عيسى بن حسن األنصاري:المصدر
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تقييم المخزوناتجرد و : المبحث الثاني
من جهة إىل التحكم انيهدفف،التخزين واحملاسبةنات من العمليات األساسية لوظيفيت يعد اجلرد وتقييم املخزو 

وضمان السري احلسن للمواد املخزنة واحملافظة عليها، ومن جهة أخرى توفري املعلومات الستخدامها يف حساب أسعار 
ن اعتماد طريقة من طرق تقييم املخزونات يؤثر إال أ،التكلفة للمنتجات املباعة واملخزنة وإعداد امليزانية اخلتامية للمؤسسة

ما املؤسسة .على حساب النتيجة واملخزونات النهائية للمؤسسة، وهناك نوعني من اجلرد تقوم 
جرد عناصر المخزون: المطلب األول

كمية ، هي كيفية حتديد  االقتصاديةإن من بني املشكالت املطروحة يف جمال القياس احملاسيب ألرباح الوحدة 
اية الفرتة احملاسبيتكلفةو  ضاعة املباعة خالل تلك الفرتة كذلك حتديد تكلفة البة، و البضاعة املتبقية باملخزن يف 
.تكلفةلفة املخزون يف آخر الفرتة كما و ختفيضها مباشرة من تكلفة البضاعة املتاحة للبيع إلجياد تكو 

:1الباقي يف آخر الفرتة احملاسبية مهاهناك مدخالن لتحديد كمية وتكلفة املخزون املنصرف و 
نظام اجلرد املستمر أو الدائم؛-
.نظام اجلرد الدوري أو النهائي-

نظام الجرد المستمر: الفرع األول
ا، لذلك جيب أن نفرق بني عدة بيعة النظام الذي تتبعه كل مؤسسةطميكن إعطاءال يف التعامل مع خمزونا

.املؤسسات اخلدميةمؤسسات جتارية و مؤسسات صناعية ومؤسسات خمتلطة و أنواع من املؤسسات حيث توجد، 

يتم من خالل العمل احملاسيب الدفرتي بشكل مستمر بالكميات والقيمة اعتمادا على الوثائق والسجالت املتعلقة حبركة 

ن ماية الفرتةقيم املخزون يفاحلصول على كميات و خراجات واملتابعة بالتسجيل ويتمإاملخزونات من إدخاالت و 

:خالل العالقة األساسية التالية

.الفترةاستهالكات-الفترة مدخالت+ الفترةمخزون أول = الفترة مخزون آخر 

وهذا النوع من اجلرد له أمهية بالغة يف التسيري حبيث يسمح بالوقوف على وضعية املخزونات بالكمية والقيمة 

دائم، ومما زاد من فعاليته هو استخدام برامج اإلعالم اآليل يف تسيري املخزون حبيث يوفر خالل الدورة االستغاللية بشكل 

.دقيقة وسريعة وكاملةاملعلومات واإلحصاءات والتقارير يف الوقت املناسب بصورة

:منوذج لبطاقة من سجل املخزون حسب نظام اجلرد املستمريلييف ماو 

. 580، ص 1988فالتر میجس و روبرت میجس، المحاسبة المالیة، دار المریخ، المملكة العربیة السعودیة، طبعة 1
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.بطاقة سجل املخزون وفقا لنظام اجلرد املستمر:)3.2(رقماجلدول

.583فالرت ميجس، روبرت ميجس، مرجع سابق، ص : املصدر

خالل اجلدول أعاله ميكن تشغيل البيانات املطلوبة لنظام املخزون املستمر بطريقة إلكرتونية أو يدوية، ففي ظل من 

ذلك لكل نوع من أنواع املخزونات املوجودة، فإذا كان لدى املؤسسة دوي تستخدم بطاقة تسجيل مساعدة و النظام الي

.بطاقة يف سجل املخزون املستمر50نوع من أنواع املخزون فإنه يتم إستخدام 50مثال 

نظام الجرد الدوري: الفرع الثاني

هو جرد مادي يتم القيام به للتحقق من وجود املواد كميا عن طريق العد والفحص مرة على األقل يف السنة 
.ل احلسابات وإعداد امليزانية اخلتامية للمؤسسة اقفإويكون يف آخرها من أجل تقييم املخزونات لغرض 

عملية تقدير املخزون وفق هذا النظام تتم بشكل دوري وعلى أساس اجلرد امليداين حملتويات املخزون إن 
وعلى هذا األساس جند أن قيمة املخزون اليت ستظهر يف امليزانية هي القيمة اليت مت تقديرها ميدانياً واجلدير ،وبتاريخ حمدد

سيتم أخذه بعني االعتبار عند حساب )أول املدة وآخر املدةالفرق بني خمزون(بالذكر هو أن صايف تغيري املخزون
.تكلفة البضاعة املباعة

ضرورة تفعيل الرقابة الداخليةنظام الجرد المستمر و : المطلب الثاني

السيارات، جند أنه من مثل األجهزة املنزلية املعمرة و بالنسبة للمؤسسات اليت تنشط يف السلع غالية الثمن نسبيا
يتصف مبعدل دوران سريع، زون قد ميثل أكرب عناصر األصول و هلا أن تستخدم نظام اجلرد املستمر نظرا ألن املخاملالئم 

تشغيله بطريقة سليمة فإن ذلك ا مت تصميم نظام للجرد املستمر و عموما إذستلزم وجود رقابة داخلية قوية، و األمر الذي ي
من خصائص نظام اجلرد املستمر وجود على دورة املخزون، و الداخليةبال شك يؤدي إىل وجود نظام جيد للرقابة

الجملةتكلفةالوحدةالوحداتالجملةتكلفةالوحدةالوحداتالجملةتكلفةالوحدةالوحداتالتاريخ

../../..........................

../../..........................

../../..........................

../../..........................

: ..........إسم العنصر
: ..........المستودع رقم

: ..........الحد األقصى
: ..........الحد األدنى

األرصدةالمخرجاتالمدخالت
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.كذلك تكلفة البضاعة املباعةة مستمرة قيمة املخزون املتبقي و سجالت تبني بصف

أمهية الفصل بني املهام يف تقوية الرقابة الداخلية يف على عالقة نظام اجلرد املستمر و سنتعرف يف هذا املطلبو 
.1ظل نظام اجلرد املستمر

الرقابة الداخليةالمستمر و نظام المخزون : فرع األولال
لكن ال ميكن أن حيقق هذا النظام الرقابة بطريقة ر على وجود رقابة داخلية قوية، و يساعد نظام املخزون املستم

الرقابة على املستنداتبة الداخلية كتقسيم اإلختصاصات و تلقائية ما مل يتم اإللتزام باملفاهيم األساسية للرقا
بالتايل فهي كلها تعترب بني حيازة األصل، و احملاسبية و ضرورة الفصل بني الوظيفةطريق ترقيمها بطريقة متسلسلة، و عن

.مقومات ضرورية سواء يف نظام املخزون املستمر أو نظام املخزون الدوري
ن المستمرأهمية الفصل بين المهام في تقوية الرقابة الداخلية في ظل نظام المخزو : الفرع الثاني

كذلك مسؤول عن سجالت كون شخص معني يف املؤسسة مسؤول وأمني على خمازن املؤسسة و عندما ي
املخزون املستمر، ميكن أن حيدث تزوير على مستوى مكونات املخزون املوجود باملؤسسة عن طريق مثال حصول شخص

ا يلجأ املسؤول األول إىل اإلسراع يف تغيري أرقام يستويل على ما فيه أو ينقص منه، فهنما على دليل املخزن بأي طريقة و 
لعدم مطابقة الكميات املوجودة فعال يف املخزن مع ما هو مسجل يف سجل اكتشافهسجالت املخزون املستمر بسبب 

.املخزون املستمر حىت ال يتهمه أحد من اإلدارة بالسرقة أو اإلمهال
.بالتايل على أدائها املايلتؤثر على دخل املؤسسة و ئر كبرية سوف تكون النتيجة تكبد املؤسسة خلساو 

إىل باإلضافةمن أجل التخلص من هذا العيب جيب أن يكون هناك شخص آخر مسؤول عن سجالت املخزون املستمر 
ما هو موجود يف ء املقارنة بني املخزون الفعلي و شخص ثالث مسؤول عن إجرازن و شخص آخر يصبح أمينا على املخ

.صة جبرد املخزونالسجالت اخلا
.إىل وجود نظام جيد للرقابةاالختصاصاتو يوضح كيف يؤدي فصل املسؤوليات الشكل اآليتو 

.582نفس المرجع السابق، ص 1
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.يوضح كيف يؤدي فصل املسؤوليات إىل وجود رقابة جيدة):5.2(الشكل رقم 

يعهد إليهيعهد إليه                      

.320، مرجع سبق ذكره، ص فالرت ميجس، روبرت ميجس:المصدر

ا بالسجالت املوجودة لدى ) أ(لدى جيري حصرلألصول املوجودة ) ج(املوظف :مالحظة ).ب(يف كل فرتة و يقار
المفاهيم المحاسبية المرتبطة بتقييم المخزونات: المطلب الثالث

سنتعرف يف هذا املطلب بادئ احملاسبية املتعارف عليها و يستند احملاسبون بصدد تقييم املخزونات السلعية إىل امل
:1يلياملخزون السلعي من خالل ماعلى املفاهيم األكثر ارتباطا بتقييم 

املوضوعية؛-
الثبات؛-
احليطة و احلذر؛-
.األمهية النسبية-

الموضوعية: الفرع األول
املوضوعية يف احملاسبة تشري إىل عدم وجود حتيز من طرف احملاسب يف صدد حتديد البيانات املالية مما يعين تأثر 

حىت يكون احملاسب موضوعيا عند تقييم املخزون جيب أن ، و كم أو التقدير الشخصي للمحاسبهذه البيانات باحل
.مستندات حماسبيةلتحقق من صحة بياناته إىل أدلة و يستند يف ا

الثبات: الفرع الثاني
يف ضوء تعدد طرق تقييم اءات احملاسبية من دورة ألخرى، و اإلجر املؤسسة يف تطبيق نفس الطرق و استمرارمبعىن 

طرق خمتلفة جيعل استخدامالطريقة اليت ختتارها بشكل ثابت، حيث أن باستخداماملخزون جيب على املؤسسة أن تلتزم 
.من البيانات الواردة يف القوائم املالية سبب يف تضليل قارئها

ميكن إغفاهلا، فاملؤسسات تستطيع إن جتاهل مفهوم مبدأ الثبات عند احملاسبة عن املخزون يؤدي إىل نتائج الو 
أن املؤسسة ال ال يعين مبدأ الثباتيقة املتبعة يف تقييم املخزون، و أن تزيد أو تنقص من صايف الدخل مبجرد تغيري الطر 

.40، ص 2004عاشور كتوش، المحاسبة المعمقة في المؤسسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1

الموظف 
)أ(

الموظف 
)ج(

الموظف 
)ب(

مسك السجل المحاسبيحيازة األصول
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لكن ميكن العدول عن الطريقة املستخدمة بشرط أن يفصح احملاسب ا تغيري طريقة تقييم املخزونات و ميكنها مطلق
.1ذلك يف صورة مالحظات تلحق بالقوائم املاليةار هذا التغيري على صايف الدخل و بالكامل عن آث
الحذرالحيطة و : الفرع الثالث

يأخذ احملاسب يف ضوء حالة عدم التأكد اليت يعمل يف ضلها بأسلوب احلذر بصدد عملية التقييم حيث إذا 
خيتار البديل الذي سيسفر عن قيمة أقل للمخزون بسبب أتيح للمحاسب بديالن مقبوالن لتقييم املخزون السلعي فإنه 

.يف تقييم املخزوناملغاالةليس ظل احليطة واحلذر هو اإلنقاص و أن اإلجتاه يف
األهمية النسبية: الفرع الرابع

بالتقييم الدقيق االهتمامتشري إىل القيمة النسبية للعنصر، ويف جمال تقييم املخزون تعين األمهية النسبية عدم و 
لعناصر املخزون ذوات القيمة الصغرية نسبيا، مع تركيز التقييم الدقيق على عناصر املخزون ذات القيمة األكرب نسبيا، 

.فعنصر املخزون الذي قد يعد بالنسبة ملؤسسة معينة هاما نسبيا قد ال يعد كذالك بالنسبة ملؤسسة أخرى
تقييم المخزوناتطرق : المطلب الرابع

تقيماملؤسسةأنوجند،واملخرجاتاملدخالتومهااملخزوناتحركةتشكالنأساسيتانعمليتانهناك
.الصنعحالةيفاإلنتاجكلفةتأوالشراءكلفةتتشكلاليتاألعباءمبجملاملدخالت

كذلك ، و )التخفيضات التجاريةملالية و ما عدا اخلصومات ا( من املكونات األساسية لتكلفة املخزون تكاليف الشراء و 
.تكاليف التحويل وتكاليف أخرى يتم حتملها إلحضار املخزون إىل مكانه و وضعه احلايل

حسباملخرجاتلتقييماستعماهلاميكنطرقعدةأماماملؤسسةتكوناملخرجاتيفاملتمثلةالثانيةالعمليةويف
مرةكليفالطريقةتغيريبعدموينصحقانونية،بتعليماتأخذاأوطريقةكلألمهيةوتقديرهامؤسسةكلإسرتاتيجية

يفويؤثرالتسيرييفخللإىليؤديمرةكليفالطريقةتغيريألنوذلكاملطبقةاحملاسبيةالقواعداستقرارلقاعدةتطبيقا
ينبغيلذلكاالستغاللية،الدوراتبنيواملقارنةاألداءتقييمإمكانيةعدمإىليؤديوهذاالنهائيواملخزونصايف الدخل 

:2زوناتخاملتقييميفاملستعملةالطرقأهمنستعرضيليوفيماموحدا،املقارنةأساسيكونأن

طريقة التكلفة الوسطية املرجحة؛-
طريقة الوارد أوال صادر أوال؛-
طريقة الوارد أخريا صادر أوال؛-
.أقلقاعدة التكلفة أو السوق أيهما -

التكلفة الوسطية المرجحة: الفرع األول
لى عدد الوحدات املتاحة للبيع، املتاحة للبيع عبقسمة إمجايل تكلفة املخزون متوسط التكلفةاحتسابيتم 

.573فالتر میجس و روبرت میجس، نفس المرجع السابق، ص1
.569نفس المرجع السابق، ص 2
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.يسمى الناتج يف هذه احلالة باملتوسط املرجح لتكلفة الوحدة و هو يستخدم يف حتديد تكلفة خمزون آخر الفرتةو 
ا ال تعطي إهتماما أكرب لألسعار اجلارية باملقارنة النقد الشائع و  املوجه لطريقة متوسط التكلفة املرجحة هو أ

.باألسعار اليت كانت سائدة منذ وقت ماض
طريقة الوارد أوال صادر أوال: الفرع الثاني

استهالكيتم وفق هذه الطريقة تقييم املواد أو املنتجات الصادرة بناءا على التسلسل التارخيي لدخوهلا، أي يتم 

ا، وإذا ما نفذ ها يف تاريخ الدخول من حيث يلجأ إىل الكمية اليت تليتاملواد على أساس األقدمية بالسعر املتعلق 

.السعر
أوالطريقة الوارد أخيرا صادر: الفرع الثالث

الكمية يلجأ إىل سعر الكمية اليت دخلت قبلها، وإذا دخلت كمية جديدة يبدأ بتطبيق سعرها يف اإلخراج املوايل 
.من حيث املبدأ الوارد أوال صادر أوالوهي عكس طريقة 

قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل: الفرع الرابع
تقييم املخزون فقد تنشأ ظروف جتعل من الصواب أن يتم على الرغم من أن التكلفة التارخيية تعترب األساس يف

سعار تكون هناك تقييم املخزون بأقل من التكلفة، فإذا إخنفضت منفعة املخزون عن تكلفته بسبب إخنفاض مستوى األ
ن من ك عن طريق ختفيض القيمة احملاسبية للمخزو يل هذه اخلسارة للفرتة احلالية وذلميكن حتمخسارة قد حدثت، و 

.1السائدة يف السوقالتكلفة إىل القيمة األقل و 
من القيود املتعلقة بإعتماد قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل أنه ال جيب تقييم املخزون مبا يزيد عن صايف 

ا سعر البيع املتوقع ناقصا منه مصروفات البيع املتوقعة، و 2القيمة القابلة للتحقق .اليت يقصد 
ق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقلتطبي: الفرع الخامس

سوق سعر الحتديد كل من رقمي التكلفة و غالبا ما يتم حساب التكلفة أو السوق أيهما أقل للمخزون عن طرق
.القيمة األقل يف كل حالةاستخداملكل عنصر من عناصر املخزون و 

.أقلمثال لكيفية تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهمايوضح اجلدول اآليتو 

.577نفس المرجع السابق، ص 1
.578ق، ص نفس المرجع الساب2
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.كيفية تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل): 4.2(اجلدول رقم 

التكلفة أو اإلمجاليةالتكلفةالوحدويةالتكلفة         
السوق

أيهما أقلتكلفة السوقتكلفة أصليةتكلفة السوقتكلفة أصليةالكميةالعنصر

10100901000900900أ

08200225160018001600ب

505060250030002500ج

809070720056005600د

الحساب
123001130010600اإلجمالي

.579فالرت ميجس، روبرت ميجس، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

لقيم املمثلة املخزون، نأخذ انالحظ من خالل اجلدول أعاله أنه عند تطبيق طريقة التكلفة أو السوق أيهما أقل يف تقييم 
.دج10600جمموع هذه القيم هي يف العمود األخري ولكل عنصر من عناصر املخزون و 

اعدة على هو تطبيق القى حدا و نالحظ كذلك أن هناك بديل آخر أقل دقة لتطبيق هذه القاعدة على كل عنصر عل
هي إمجايل تكلفة السوق و و دج12300قدرها ألصلية و رن بني إمجايل التكلفة اسنقابالتايلإمجايل قيمة املخزون، و 

.دج11300: هي تكلفة السوق اليت تساوياحلالة سوف خنتار القيمة األقل و يف هذه دج و 11300
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التوصيف المحاسبي لدورة المخزون: الثالثالمبحث 
ائيا ينبغي تسيريه كميا املؤسسة و رجا ماديا للمعاجلة يف يتمخض على العملية اإلنتاجية منتجات تعد خم منتج 

حماسيب بعتها حركية يف املنتجات مما ينبغي  تبين نظام تندرك أن احلركية يف املواد تهنامن . ا مث تصريفه إىل السوقيوقيم
ملصنعة فرعي للمخزونات بصرف النظر عن طبيعتها، يعمل على تسيري املواد يف املخازن وتسيري املنتجات التامة والنصف ا

اإلطار املنهجي املدعم يدخل ضمنالنظام الفرعي للمخزوناتهذاواليت هي قيد التصنيع، لذلك ميكن أن نقول بأن
بإجراءات نظام الرقابة الداخلية يف التسيري املادي واملستندي ملدخالت اإلنتاج وكذا ملخرجاته، مما يسمح يف النهاية من 

توليد معلومات تعكس الواقع حتقيق رقابة داخلية قوية من أجل و توافق وطبيعة النظامالتسجيل واملعاجلة احملاسبية مبا ي
.الفعلي لعناصر املخزون

ا جمموعة من املستندات وبالرغم احلسابات،السجالت و و حماسبيا تشمل دورة املخزون عمليات معينة يرتبط 
ا، و أنمن أن دورة املخزون ترتبط و تعتمد بدورات عمليات أخرى إال ا اخلاصة  ف نعرض يف هذا سو هلا حسابا

.  واملستندات املرتبطة بدورة املخزوناحلساباتاملبحث للعمليات و 
دورة المخزونوصف عمليات: المطلب األول

ا جمموعة من ا سوف السجالت احملاسبية، و ملستندات و حماسبيا تشمل دورة املخزون على عمليات معينة يرتبط 
:1يلياملطلب العمليات املتعلقة بدورة املخزون كمانعرض يف هذا 

تشغيل أوامر الشراء؛-
املواد اخلام؛استالم-
ختزين املواد اخلام؛-
تشغيل املواد اخلام؛-
ختزين اإلنتاج التام؛-
.شحن املنتجات التامة-

تشغيل أوامر الشراء: الفرع األول
تتعلق بعناصر املخزون، و يتم إعادة الطلب أوامرملطالبة إدارة املشرتيات بإصدار طلبات الشراءاستخداميتم 

قد يتم إصدار األوامر للحصول على املواد اخلام د مقدما بواسطة أفراد املخازن، و عندما يصل املخزون إىل مستوى حمد
يقوم املدقق بإجراء وفقا للجرد الدوري للمخزون، و إصدار أوامر الشراءأو قد يتم الالزمة إلنتاج طلبات العمالء

.أوامر الشراءهذه العملية على طلبات الشراء و إختبارات الرقابة يف
إستالم المواد الخام: الفرع الثاني

يعد إستالم املواد اخلام اليت مت طلبها جزء من دورة احليازة و املدفوعات، و جيب فحص املواد اخلام اليت مت 

.841ألفین أرینز، جیمس لوبك، نفس المرجع السابق، ص 1
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ا من التوثيق قبل ستالم الذي يصبح جزءا أساسيتصدر إدارة اإلستالم تقرير اإل، و النوعيةللتعرف على الكمية و إستالمها
إدارة الشراء، إدارة يتم عادة إرسال مستندات اإلستالم إىلاخلام إىل املخزن، و بعد الفحص يتم إرسال املواد إمتام الدفع، و 

.فة املستندات اليت يتم نقلهاحماسبة على كااملخزن، وجيب وجود رقابة و 
تخزين المواد الخام: الفرع الثالث

يتم إصدار املواداإلنتاج، و عندما يتم إستالم املواد اخلام، يتم ختزينها يف املخازن إىل غاية احاجة إليها يف 
مسؤول اخلام من املخزون إىل اإلنتاج بناءا على تقدمي طلب بصرف املواد اخلام مصادق عليه من طرف شخص يف موقع 

.كمية املواد اخلام املطلوبمثل مسؤول إدارة اإلنتاج ويتم يف توضيح نوع و 
المواد الخام إستعمال: الفرع الرابع

أجل احلصول على اإلنتاج التام، اإلنتاجية هو حتويلها من إن اهلدف من احلصول على املواد اخلام يف املؤسسة 
الكميات اليت سيتم إنتاجها بناءا على أمر حمدد من العمالء أو عن طريق تنبؤات إدارة املبيعات، أو ويتم حتديد العناصر و 

تاج لتحمل مسؤولية حتديد نعادة ما يتم ختصيص إدارة منفصلة ملراقبة اإلم، و بالنظر إىل مستويات املخزون من اإلنتاج التا
.كميات األنتاجنوع و 

تخزين اإلنتاج التام : الفرع الخامس
يف عها يف املخزن إنتظارا لشحنها، و عندما يتم إستكمال املنتجات التامة بواسطة إدارة اإلنتاج، يتم وض

ا رقابة داخلية جيدة فيتم وضع اإلنتاج التام يف أماكن منفصلة حب يد أشخاص حمددين يث يتم حتداملؤسسات اليت يوجد 
.التحصيلم غالبا جزءا من دورة املبيعات و تعد الرقابة على اإلنتاج التاللرقابة عليه، و 

شحن المنتجات التامة: الفرع السادس
لتحصيل، و جيب الرتخيص بأي شحن أو نقل مة جزءا متمما للدورة املبيعات و يعد شحن املنتجات التا

.التصديق عليه بشكل مناسبمستند الشحن مثمن خالل إعداد للمنتجات التامة
عالقة عمليات دورة المخزون بالدورات األخرى: الفرع السابع

تعتمد دورة املخزون على عمليات خاصة بالدورات األخرى خاصة يف املؤسسات اإلنتاجية اليت هي حمور 
1:ميكن إيضاح هذه العالقة اإلرتباطية كمايليا، و إهتمامن

املدفوعات؛_ تم احلصول على املواد اخلام من خالل دورة النفقات ي-
يتم احلصول على العمل املباشر من خالل دورة األجور و خدمات األفراد؛-
خدمات املدفوعات، واألجور و _ ل دوريت النفقات يتم احلصول على املصاريف الصناعية غري املباشرة من خال-

األفراد؛
.التحصيالت_ اإلنتاج التام من خالل دورة اإليرادات يتم احلصول على مقابل بيع-

. 576، ص2000عبد الوھاب نصر علي، خدمات مراقب الحسابات لسوق األوراق المالیة، الجزء األول، دار الثقافة للنشر اإلسكندریة، طبعة 1
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ا تتكون من نظامني منفصلني، و من ناحية أخرى ميكن النظر لدورة املخزون على و  بعضهمالكنهما مرتبطني أ
يرتتب على ذلك ضرورة وجود آليات عناصر املخزون، و نظام تكاليف التدفق املادي لعناصر املخزون و مها نظامالبعض، و 

.        على تكاليف هذا املخزون من ناحية أخرىركة املادية للمخزون من ناحية و رقابة على احللل
حسابات دورة المخزون: الفرع الثامن

1:على احلسابات التاليةاإلنتاجيةدورة املخزون يف املؤسسات عادة ما تشتمل

حساب خمزون املواد اخلام؛-
حساب األجور املباشرة؛-
املصاريف اإلنتاجية غري املباشرة؛حساب -
حساب اإلنتاج حتت التشغيل؛-
حساب خمزون اإلنتاج التام؛-
.حساب تكلفة البضاعة املباعة-
.وهذه احلسابات تنقسم إىل حسابات امليزانية وحسابات التسيري-

.التحركات الفعلية لعناصر دورة املخزون املتوافقة مع مستندات احملاسبة عن التكلفةيوضح الشكل اآليتو 

.577نفس المرجع السابق، ص 1
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.خمطط منوذجي لسري العمليات يف دورة املخزون مبؤسسة إنتاجية): 6.2(الشكل رقم 

**سجالت محاسبة التكاليف

.844جيمس لوبك، مرجع سبق ذكره، ص ألفني أرينز و :المـصدر

.تتضمن ھذه السجالت معلومات عن التكالیف لكل من المواد الخام، العمل المباشر، المصروفات غیر المباشرة**

شحن 
المنتجات 

التامة
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اإلنتاج 

التام
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الخام
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المواد 
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الملف 
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نو المخز دورةسجالتمستندات و :المطلب الثاني

ا   ا مضمون املخازن و املستنداوالنماذج و كل الوثائقيقصد  إدارة املخازن اليت تتمكن من خالهلا ت اليت يقيد 
منةاملتبقيو ةفنصر املالكمياتمقدارهلا تتم معرفة الكميات الواردة و فمن خالة املخزون والسيطرة عليه،من متابعة حرك

.تباين أحجامهاو املؤسساتالنماذج باختالف ، وختتلف هذه السجالت و خمتلف عناصر املخزون
:1يليمليات دورة املخزون كماتبعا لعميكن تقسيم املستندات والسجالت احملاسبيةو 

السجالت املرتبطة بشراء املواد اخلام؛املستندات و -
السجالت املرتبطة بإستالم املواد اخلام؛املستندات و -
السجالت املرتبطة بتخزين املواد اخلام؛املستندات و -
اإلنتاج؛املرتبطة بتشغيل املواد اخلام و السجالتاملستندات و -
املرتبطة بتخزين اإلنتاج التام؛السجالت املستندات و -
.السجالت املرتبطة بشحن اإلنتاج املباعاملستندات و -

السجالت المرتبطة بشراء المواد الخامالمستندات و : الفرع األول
إلدارة املشرتيات بإعداد أمر شراء املواد اخلام، عندما يصل طلب الشراءتعد إدارة املخزون أو إدارة املبيعات 

لتموين املؤسسة بالصنف املطلوب بإعداد أمر شراءون عند حد معني، مث تقوم إدارة املشرتيات مستوى املخز 
. بالكميات املطلوبةباملواصفات املطلوبة و و 

السجالت المرتبطة بإستالم المواد الخامالمستندات و : الفرع الثاني

والفحـصاالستالمجلنـةمن طرف الفحصإعداد تقرير عند وصول املشرتيات من املواد اخلام إىل املؤسسة يتم 

وصل االستالميتم إعداداصفات املواد ومقدار التلف منها، و مو و التاريخ و , اسم املوردإذ يبني معلومات عن املواد مثل

على املعلومات الضرورية املتعلقة باملواد واللوازم املقتناة من قبل املؤسسة وكذا توافقها مع املواد املطلوبة يشتملالذي 

من إدارة املشرتيات هام يعده أمني املخزن يرسل إىل كلهو مستند، و يرتبط باخلصائص والصفات التقنيةمايخاصة ف

.إدارة املخزنو 

:2كذلك على املستندات التاليةحتتوي عملية إستالم املواد اخلام

ا إىل املورد ملخالفتها للمواصفاتأو جزء منها و , ع املواد الواردةيف حال رفض مجييتم إعداده : مستنـد الرفـض.أ ؛إعاد

اإلسكندریة، عبد الفتاح الصحن ومحمد السید سرایا وعبد الوھاب نصر وشحاتة السید شحاتة، المراجعة التشغیلیة  والرقابة الداخلیة، الدار الجامعیة،1
.352، ص 2008

.211-208ص، . نفس المرجع السابق، ص, محمد العدوان, ھیثم الزعبي2
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املؤسسةوهو مستند إرجاع أو إعادة مواد من األقسام أو اإلدارات أو من قبل العمالء إىل خمازن :مستند اإلرجاع.ب
ألي سبب كان؛

وكذلك يف حالة حتويل مواد من , أو سلع فائضة عن حاجة عملية إنتاجية إىل عملية أخرى:إذن تحويـل المـواد.ج
.املؤسسةخمزن إىل آخر داخل 

السجالت المرتبطة بتخزين المواد الخامالمستندات و : الفرع الثالث
اليت مت فحصها سيتم ختزين هذه املواد باملخزن إىل حني طلبها من طرف م أمني املخزن للمواد املشرتاة و بعد إستال

يتم صرف املواد من و بطاقات الصنف،يتم تسجيل املواد اخلام يف حتويلها يف العملية اإلنتاجية، و إدارة اإلنتاج بغرض 
مستند ا الصرفيتم إعداد نتيجة هذموقع مسؤول مثل إدارة اإلنتاج و املخزن بناءا على طلب شخص مناسب يف

.كمية املواد اخلام املطلوبةفيه توضيح نوع و الصرف يتم
اإلنتاجالمرتبطة بتشغيل المواد الخام و السجالتالمستندات و : الفرع الرابع

دف احلصول على إنتاج تام، ويتم حتديد حجم و يتم تشغيل املواد األول نوع اإلنتاج املستهدف بناءا على ية 
مر التشغيل مبعرفة قسم يتم إعداد أواالعمالء أو التنبؤ باملبيعات، و اليت تصدر بناءا على أوامرو مستند أمر التشغيل 

. الذي سيحتفظ بنسخة مماثلة ألمر التشغيلاإلنتاج و 
إستخدام هذه التقارير يف ير خاصة بالرقابة على املخلفات والرقابة على اجلودة، و كما يعد قسم اإلنتاج تقار 

.ليف اإلنتاجاحملاسبة عن تكا
السجالت المرتبطة بتخزين اإلنتاج التامالمستندات و : الفرع الخامس
يتم و باإلنتاج التام يف املخزن، إىل غاية أن يباع كله أو جزءهاالحتفاظمن العملية اإلنتاجية يتم االنتهاءبعد 

يشتمل على ، و إدارة املبيعاتإدارة اإلنتاج و دم نسخة منه إىل تقمبعرفة أمني املخزن و حمضر إستالم اإلنتاج التامإستخدام
.ء كانت منتجات تامة أو نصف مصنعةاملعلومات الضرورية املرتبطة بدخول املنتجات إىل املخازن سوا

تفسر هذه البطاقة طبيعة املنتجات قيد التنفيذ وكذا كميتها ونسب بطاقة املنتجات قيد التنفيذتوجد كذلك
اية تقدمها وتكلفتها، وعادة ما اية السنة الرتباطها بوضعية خاصة يف املؤسسة وكذا حبساب خاص يف  تكون يف 

.الدورة احملاسبية
السجالت المرتبطة بشحن اإلنتاج المباعالمستندات و : الفرع السادس

شحن أو جيب الرتخيص ألي، و لالتحصيلبضاعة جزءا من دورة اإليرادات و تعترب عملية شحن اإلنتاج التام أو ا
وصل خروج املنتجات  يسجل فيه نوعية نقل للمنتجات التامة من خالل إعداد مستند الشحن، كما يوجد كذلك 

يتم إعداد فاتورة البيع من طرف لى أمر صرف من إدارة املبيعات، و تاريخ اخلروج بناءا عو وكمية املواد اخلارجة من املخازن
. قسم احملاسبة
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زون بإدارة المشترياتعالقة إدارة المخ: الفرع السابع
رة السجالت املتعلقة بدورة املخزون نالحظ أن هناك عالقة مرتبطة بني إداكل املستندات و استعراضمن خالل 

تعترب دورة املشرتيات أكثر إدارة اإلنتاج، و ارة املبيعات و إداإلدارات األخرى خاصة إدارة املشرتيات مثال و املخزون و 
خاصة ما اخلدمات إلدارة املشرتيات و من املعلومات و تقدم إدارة املخازن جمموعة الدورات املرتبطة بدورة املخزون، حيث 

:1يتعلق
الوقت املتوقع لنفاذ هذه املواد؛د و مبوجودات املخازن من املوا-
احتياجات هذه املواد؛والنوعية وتوقيت و املواد املطلوبة من حيث الكمية تقدمي تفاصيل عن -
عن املواد التالفة؛املرفوضة وعن املواد املردودة و تقدمي تفاصيل عن املواد-
عن الطلبات العاجلة اليت ترد من الوحدات أو األقسام ي تغيري يف مستويات صرف املواد و تقدمي معلومات عن أ-

ا .لتغطية احتياجا
:2جمموعة من اخلدمات إلدارة املخازن و هـيأما إدارة املشرتيات فتقدم 

متابعة تسليم املواد حيث أن هذه اخلدمة تتعلق بأمور متعلقة مباشرة باملواد املشرتاة؛-
كل ما يتعلق ألن هذه املواد تشمل  , استمرار التشغيلإلدامة و االتصال باملوردين خبصوص املواد املطلوبة، وذلك -

تستمر العملية اإلنتاجية؛اإلنتاج كي باحتياجات التشغيل و 
مصاريفو ة بنقل املواد أو مصاريف الشحناملصاريف املتعلقيت حتدث يف األسعار واخلصومات و متابعة التغيريات ال-

.متريرها إىل إدارة املخازن كي يكون لديها صورة عن هذه املتغرياتو , غريها من املصاريفالتأمني و 
ندات، املستدورة املخزون من حيث اإلجراءات و عمليات عمليات دورة الشراء و لعالقة بني يوضح ااجلدول اآليتو 

ن احلصول على التصريح بالعملية واملوافقة عليها وتنفيذها اإلجراءات بعناية مبا يضمحيث جيب تصميم املستندات و 
.تسجيلها بطريقة مناسبةو 

.258، ص 1997حمد راشد الغدیر، إدارة الشراء و التخزین، دار زھران للنشر، عمان، األردن، 1

.نفس المرجع السابق، نفس الصفحة2
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.إدارة املخزناملشرتيات و املتبادلة بني إدارة يوضح العالقة ):5.2(اجلدول رقم

الجهة التي ترسل إليهالجهة التي يصدر منهاالمستندات
يصدر عندما تصل ( *طلب الشراء-

كمية البضاعة املوجودة إىل نقطة إعادة 
.)الطلب

مدير إدارة املبيعات أو مدير الرقابة -
.إدارة املشرتيات-.على املخزون

ينطوي على كميات ( أمر الشراء-
).أسعار حمددة و طريقة الشحنو 

أمر الشراء إىل ية منأصلنسخةرسلت-.إدارة املشرتيات-
إىل إدارة احلساباتأخرىو املورد

؛)مؤسسة مشرتية(
مؤسسة ( االستالمإىل إدارة نسخةو -

؛)مشرتية
مؤسسة (إىل إدارة املخازننسخةو -

.)مشرتية
تؤكد أن البضاعة ( **فاتورة الشراء-
.إدارة حسابات املؤسسة املشرتية-).البائع ( املورد -).أن سداد املبلغ مطلوبحنت و ش

يتم إعداده بعد ( محضر إستالم-
.إدارة اإلستالم يف املؤسسة املشرتية-).تسلم البضاعة الواردةفحص و حصر و 

يرسل أصل إلدارة احلسابات وأصل -
أصل إلدارة الرقابةإلدارة املشرتيات و 

.على املخزون املؤسسة املشرتية

اإلدارة املالية إلصدار شيك باملبلغ، مث -.إدارة احملاسبة للمؤسسة املشرتية-.أمر الدفع-
يعاد إىل إدارة احملاسبة مع صورة من 

.الشيك

.586ص، 1988فالرت ميجس، روبرت ميجس، احملاسب املالية، دار املريخ، اململكة العربية السعودية، طبعة:المصدر

الوظائف التي تحقق الرقابة الداخلية على عناصر دورة المخزون: المطلب الثالث

ا، جند أن دورة املخزون تتضمن املستندات و ليات دورة املخزون و من خالل دراستنا ملعظم عم الوثائق املتعلقة 
السجالت اخلاصة جمموعة من املستندات و ية تستخدم البعض كما جند كذلك أن كل عملبعضهاعمليات مرتبطة 

ا بتحركات املخزون منذ دخوله إىل املخزن إىل غاية خروجه منه، لذلك تع ترب كل من عمليات دورة املخزون ومستندا
البداية فهم ا عند تنفيذ برنامج تدقيقه لدورة املخزون، حيث يتم يفاالستعانةأدلة رقابية ينبغي على املدقق وسائل و 

.تكتب فیھ كل تفاصیل المخزون الذي تم شراءه*
.ما تصل المواد األولیة بالمخزن إلى الحد األدنى أو نقطة إعادة الطلبطلبیة الشراء تصدر عند**
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ميكن تقسيم هذه قابة، و الر اختباراتلتنفيذ بعد ذلك يتم اختيار اإلجراءات الالزمةه الوظائف و قابة الداخلية هلذالر 
:1يليالوظائف إىل ما

؛االستالمظيفة و -
وظيفة التخزين؛-
وظيفة الصرف؛-
؛وظيفة اإلنتاج-
.وظيفة البيع-

وظيفة اإلستالم: الفرع األول
تساعد هذه الوظيفة املدقق من التعرف بأن الكميات املستلمة مطابقة مع كميات أمر الشراء، كما متكنه من 

.التحقق من أن األصناف املستلمة قد مت دخوهلا إىل املخزنحمضر اإلستالم بالنسبة للكميات واألصناف و فحص بيانات 
وظيفة التخزين: الفرع الثاني
م، بكل أنواعها ملؤسسة و ب أن تكون كل خمزونات اجي حتت رقابة أمناء خمازن مستقلني وعلى علم تام مبسؤوليا

.إذا كان املخزن مقسم إىل ممخازن أخرى فرعية مستقلة فإن كل خمزن فرعي جيب أن يكون فيه أمني مسؤول عليهو 
ابات مباشرة إدارة احلستتوىل إدارة املخزن إشعار عند إستالم املواد جيب أن حتصى ويتم التوقيع بإستالمها و ف

ا باملخزن، و  وقيعه تو بالتايل فإن أمني املخزن يساهم بشكل فعال يف الرقابة على املخزونبالكميات املستلمة ومكا
بإعالم إدارة احلسابات باملواد املستلمة فعال تتحقق هذه اإلدارة األخرية من سالمة عمل إدارة باإلستالم حيدد مسؤوليته و 

.اإلستالم
وظيفة الصرف:رع الثالثالف

هي من الوظائف اهلامة اليت حتتاج إىل بذل املزيد من اإلهتمام من قبل املدقق، حبث يقوم بالتحقق من أنه ال 
كذلك احلصول على الوصل من القسم طريق أمر صرف خاص بذلك، و يتم صرف أي صنف من املخزونات إال عن 

خزون و ن وجود نسخة من أمر الصرف يف اإلدارة اليت طلبت صرف املالذي إستلم الصنف، كما يتأكد املدقق كذلك م
.   أخرى لدى إدارة احلسابات إلجراء التسجيل احملاسيبنسخة موجودة يف املخزن و 

وظيفة اإلنتاج: الفرع الرابع
خمتلف ات على املواد و يهتم املدقق بوظيفة اإلنتاج من خالل التعرف على مسؤولية اإلشراف يف الورش

لية بالتايل إمكانية التعرف على الكميات اليت ضاعت يف العما يف مراحل العملية اإلنتاجية، و أماكن وجودهألصناف و ا
ة بنفقات تضخم التكلفسبب يف عدم الكفاءة يف اإلنتاج و الكشف عن اإلنتاج املعيب الذي ياإلنتاجية بسبب اإلمهال و 

المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، الطبعة -المعاییر و القواعد- محمد السید سرایا، أصول و قواعد المراجعة و التدقیق الشامل، اإلطار النظري1
.516، ص 2007األولى، 
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من طرف املدقق بإبالغه إدارة احلسابات بأي وحدات غري صاحلة أو تتطلب إجراءات الرقابة الوحدات غري الصاحلة، و 
دف التسجيل الدفرتي يف سجالت خاصة .تالفة 

وظيفة البيع: الفرع الخامس
من املعروف أن دورة املبيعات تشمل قرارات وأنشطة الشركة الالزمة لنقل ملكية البضائع واخلدمات إىل الزبائن 

دأ هذه الدورة بطلب الشراء املقدم من الزبون وتنتهي بتحويل البضاعة أو اخلدمة إىل حساب بعد جعلها متاحة للبيع، وتب
. خاص بالزبون، مث يتحول حساب الزبون بعد ذلك إىل نقدية إما مباشرة أو من خالل أوراق جتارية

: احلساباتحبسابات الدورات  أو الوظائف األخرى، ومن هذه حماسبيا تتأثر بعض حسابات دورة املبيعات 
.إخل... حساب تكلفة البضاعة املباعة، حساب املخزون 

وعادة ما ترتبط مستندات وسجالت دورة املبيعات بالوظائف األخرى، وعلى املدقق الوقوف جيدا على هذه 
ا من سجالت ومستندات حماسبية قبل أن يبدأ يف إجراء اختبارات الرقابة الداخلية وتقييم خ طر الوظائف وما يرتبط 

. الرقابة
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تدقيق عناصر دورة المخزونصعوباتو أهدافأهمية و : الرابعالمبحث 
اخلارجية، االهتمام لدى العديد من مسؤويل اإلدارة وأطراف الرقابة الداخلية و يلقى املخزون السلعي الكثري من 

العناصر األساسية اليت تعمل يف نفس النشاط، حيث ميثل أحد يهم كذلك املسامهني واملستثمرين واملؤسسات املنافسة و 
يف العملية الرقابية إال أن االهتمامنفس تلقى يف األصول، وبالرغم من أن مجيع عناصر األصول واخلصوم األخرى

كما أنه ميثل أحد املركز املايل للمؤسسة،تأثري مباشر على األداء املايل و املخزون السلعي يعد أهم تلك العناصر ملا له من 
هو األمر الذي يتطلب ضرورة التأكد منخاصة يف املؤسسات اإلنتاجية، و األساسية ألموال املشروعاالستخدامات

التحكم يف كل التكاليف املتعلقة بكل مليات املتعلقة به من شراء وختزين وإخراج و سالمة العمتابعة اإلجراءات الرقابية و 
.عمليات وظيفة التخزين

دورة املخزون مث اهلدف من ذلك ويف تناول يف هذا املبحث كل من أمهية إجراء عملية التدقيق لعناصرسنو 
.لدورة املخزونعملية التدقيقاألخري الصعوبات املطروحة واليت تصعب للمدقق إجراء

أهمية تدقيق عناصر دورة المخزون  : المطلب األول
ميثل أهم عناصر باعتبارهفحص عناصر املخزون من قبل املدقق من أمهية املخزون نفسه تأيت أمهية تدقيق و 

:1تؤكد هذه األمهية النواحي التاليةو امليزانية ألي مؤسسة صناعية أو جتارية

وجود عناصر متعددة من ميثل املخزون أهم عناصر األصول اجلارية خاصة يف املؤسسات اليت متارس نشاطا يقتضي-
باهتمامحتظى باعتبارهاكميات كبرية منه مما يزيد يف أمهية اإلفصاح املالئم هلذه العناصر يف امليزانية املخزون و 

؛األطراف املختلفة ذات العالقة من مستخدمي القوائم املالية
ذلك سنة املالية بالربح أو باخلسارة، و جة اله يؤثر يف نتينأل،متثل تكلفة املخزون املباع عنصرا هاما يف قائمة الدخل-

يرتتب قة معينة من طرق تقييم املخزون  و يف األخريين بسبب عدم الثبات يف إتباع طريانبسبب أي زيادة أو نقص
:2يليعن ذلك ما

جانب منهاقد يتم توزيع باح غري احلقيقية، و عند تقييم املخزون بأكثر من الالزم يرتتب عليه زيادة يف األر .أ
تكرار هذا األمر يشكل خطورة على رأس مال املؤسسة؛قيقة توزيع جلانب من رأس املال و هي يف احلو 

عدم توزيعها على املسامهني مما يؤثر يرتتب على ذلك نقص يف األرباح و عند تقييم املخزون بأقل من الالزم.ب
.املؤسسة يف سوق األوراق املاليةعلى صورة 

اية السنة، من حيث الدتساعد عملي- قة ة التدقيق من التعرف على الدقة يف رقم املخزون الظاهر يف القوائم املالية يف 
.املتبعةالتعرف على طرق اجلرديف حصر كميات عناصر املخزون والدقة يف حتديد أسعار املخزون وطرق تقييمه، و 

.439نفس المرجع السابق، ص 1
.نفس المرجع السابق، نفس الصفحة2
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لدورة المخزوناء عملية التدقيقر أهداف إج: المطلب الثاني

إن تناول األهداف املتعلقة بإجراء عملية التدقيق أمر ضروري للتوصل إىل نتائج مقبولة يف هذا البحث، ألنه 
ميكنه التعرف على اخلاصة بكل عملية من العمليات املالية داخل املؤسسةيتعرف املدقق على هذه األهداف و مبجرد أن

:1يليتتمثل هذه األهداف يف ماعلى صحة املعلومات احملاسبية، و تؤثرليت ميكن أن حتدث و التحريفات امواطن اخلطر و 

؛االكتمال-
الوجود؛-
امللكية؛-
التسجيل احملاسيب؛-
.التقييم-

االكتمال: الفرع األول

تظهر القوائم املالية اخلتامية معلومات حماسبية حول خمزون آخر املدة لقرائها، لذا يقوم املدقق بالتحقق من أن 
مل باملخزون مت تسجيلها حماسبيا و دها أن كل العمليات املتعلقةااملعلومات كانت نتيجة ملعاجلة حماسبية سليمة مفهذه 

مدى متثيلها حلقيقة املستقاة من النظام املولد هلا و حيذف أو ينسى احملاسب أية عملية ليؤكد بعدها صحة هذه املعلومات 
.العنصر موضوع التدقيق

جودالو : الفرع الثاني

يسعى املدقق إىل التأكد من أن املخزون موجود فعال على مستوى املخازن بوجود مستندات تثبت ذلك مثل 
مدى متثيلها للمخزون املوجودة لدى أمني املخزن، وإجراء فحص على بطاقات املخزن وترقيمها و االستالموصوالت 

.الفعلي

الملكية: الفرع الثالث

املؤسسة ملكا هلا إىل غاية إثبات العكس، لذا جيب على املدقق أن يتحقق منتعترب عناصر املخزونات داخل 

احلصول على مصادقات من املوردين، كما جيب أن يتأكد املخزون عن طريق فحص الفواتري و ملكية املؤسسة لعناصر
ا .املدقق من ملكية املؤسسة للعناصر املخزنة خارج خماز

دیوان المطبوعات الجامعیة، -الممارسة التطبیقیةاإلطار النظري و–دقیق الحسابات المراجعة و ت،مسعود صدیقيمحمد تھامي طواھر و1
.151، ص2006الجزائر،
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التسجيل المحاسبي: الفرع الرابع

ادئ سعى املدقق إىل التحقق من أن كل العمليات املتعلقة باملخزونات مت تسجيلها وفق ما تنص عليه املبي
ا تتعلق بأحداث مالية متعلقة أن كل الوثائق املاحملاسبية املتعارف عليها، و  دعمة هلذا التسجيل موجودة فعال وأ

استالم املخزون وصوالت باالعتماد على فاتورة الشراء و باملخزونات، كأن يسجل احملاسب مثال إحدى عناصر املخزونات 
.االستالمفواتري قيد و 

م التقيي: الفرع الخامس
طرق التحقق كذلك من ثباتالتقييم اليت تنتهجها املؤسسة و ينبغي على املدقق التأكد من صحة تطبيق طرق

الذي من شأنه أن حيدث تغيري يف صايف الدخل، تغيري املؤسسة لطريقة التقييم و يف حالةالتقييم من سنة إىل أخرى، و 
لذلك جيب على املدقق أن يتأكد من أن املؤسسة تفصح عن الفرق الذي نشأ عن هذا التغيري يف شكل مالحظات 

. مرفقة يف تقارير مالية
صعوبات عملية التدقيق لعناصر دورة المخزون: المطلب الثالث

:1وقت املدقق نظرا لألسباب التاليةيستحوذ على معظم جهد و عادة ما و يعد تدقيق املخزون أمر معقد، 

عادة ما ميثل العنصر األكرب يف احلسابات اليت تشكل رأس هاما يف قائمة املركز املايل، و يعد املخزون بوجه عام عنصرا-
املال العامل؛

؛نوع واحد، بل يشمل على عدة أصنافأن املخزون ال يشمل على -
اجلرد الفعلي؛خمتلفة مما يصعب الرقابة و مواقع يقع املخزون يف -
يف مؤسسات صناعة اإللكرتونيات تقنية خاصة مثل اليت تتواجدأصناف املخزون ذات طبيعة فنية و هناك بعض-

وهرات و  خببري فين ملساعدته يف عملية التدقيق؛االستعانة، فقد يضطر املدقق إىل الكيمائيةاملواد وا
ثبات عادة ما متثل ثغرة يف جمال التالعب اإلداري خاصة فيما يتعلق بعدم الالعديد من طرق تقييم املخزون، و وجود-

خاصة بالنسبة للشركات املقيدة بالبورصة؛يف تطبيق إحدى هذه الطرق، و 
ل بيانات تشغيلى احلاسب اإللكرتوين يف حفظ و عاالعتمادالسائد لدى املؤسسات الصناعية الكربى االجتاهأن -

.أدوات تكنولوجية يف التحقق من املخزونالستعمالاملخزون، مما جيعل املدقق مضطر 

.840ألفین أرینز، جیمس لوبك، نفس المرجع السابق، ص 1
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انيخالصة الفصل الث

ة اخلاصة بعناصر دورة املخزون، واليت تتابع كل حتركات املخزون وحتديد من كثافة املستندات الرقابيبالرغم
املدقق كافيا بالنسبة إلدارة املؤسسة و فإن كل ذلك ال يعترب، القيم اخلاصة بكل نوع من أنواع املخزوناتالكميات و 

. اخلارجي كذلك من أجل حتقيق رقابة فعالة على عناصر املخزونات

متابعة تدفق املخزونات، جيب اليت تتبعها املؤسسة يف تسجيل و فمن جهة اإلدارة وبغض النظر عن الوسائل
.باملؤسسةإجراء جرد فعلي دوري لعناصر املخزون املوجودة 

يف الوقت الذي يتم فيه اجلرد، وعن طريق املالحظة من جهة املدقق اخلارجي فمن الضروري أن يتواجدو 
. اليت تقنع املدقق نفسه بفعالية طرق اجلرداملناسبة واالستفسارات

لكن تطرقنا يف هذا الفصل إىل أن إجراء عملية التدقيق لدورة املخزون بشكل شامل من طرف املدقق اخلارجي 
ة هو ما ال يعطي تأكيد مالئم حول صحة املعلومات احملاسبيخاصة يف املؤسسات كبرية احلجم، و تعد معقدة و صعبة 

االعتبارق رأيه فيما بعد بشكل سليم دون األخذ بعني أن يصدر املدقاحتمالبالتايل اخلاصة بعناصر دورة املخزون، و 
.هو ما يشكل خطر بالنسبة ملستخدمي القوائم املاليةحصلت يف عناصر دورة املخزون، و لألخطاء أو املخالفات اليت

بسبب عدم فعالية من تكلفة إجراء عملية التدقيق واقتصار الوقت من طرف املؤسسة و حتقيقا هلديف التقليلو 
ظهور حتريفات جوهرية يف هذه القوائم، أي ما يسمى مبخاطر ة و الفحص الشامل على كل بنود القوائم املاليإجراء

حتقيق و تقييم نظام الرقابة الداخلية يف ظل خماطر التدقيق ال التدقيق، زادت أمهية دراسة و التدقيق كمفهوم حديث يف جم
نقاط الضعف اط القوة و ، مبا يسمح للمدقق التعرف على نقخزون،تعكس الواقع الفعلي لعناصر املرقابة داخلية فعالة

هذا القدرة على حتديد مواطن اخلطر وتقدير هذا اخلطر مبستوى معني، و بالتايلرقابة الداخلية لدورة املخزون، و يف نظام ال
.يف الفصل الثالث من هذا البحثما سنتعرف عليه 
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الثالثمقدمة الفصل 

من إبداء الرأي الفين احملايد، دققاملايل ليس كافيا لتمكني املتدقيقللالنظريالتأسيس ملعامل اإلطاريعترب
تشغيل أنظمته الفرعيةفعالية من خاللرقابة الداخلية و نظام الفعالية تصميمبل يتوقف صواب هذا الرأي على مدى

.كذلك

، فاخللل أو القصور يف مع ضوابط نظام الرقابة الداخليةعلى تفاعل إجراءاتهتدقيقالعملية يتوقف جناحإذا 
يف هذا النظام ، هلذا ينبغي تقدير موطن األخطار احملتملة عملية التدقيقيؤدي إىل فشلهذا النظامعناصرأي من

اخلتامية للمؤسسة  للمركز املايل من أن يبدي رأي سليم حول مدى متثيل القوائم املاليةللمدققضبطها بشكل ميكن و 
.احلقيقي هلا

.نظام الرقابة الداخليةالذي خنصصه ملاهيةو المبحث األولمننتناول يف هذا الفصل بداية 

نتناول فيه خماطر التدقيق مع الرتكيز على املخاطر املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية ألن المبحث الثانيأما 
التعرف على املخاطر اليت يتسبب فيها نظام الرقابة الداخلية ومن خالل التعرف على الدراسة امليدانية تصب يف

.مستويات تلك املخاطر ميكن للمدقق إصدار احلكم على مدى فعالية أو عدم فعالية النظام

من أجل استخدام نتناول فيه كيفية التوصل إىل الفهم الكامل لنظام الرقابة الداخليةالمبحث الثالثيف 
.                                  دراسة نظام الرقابة الداخلية يف تقدير خطر الرقابةنتائج تقييم و 
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ماهية نظام الرقابة الداخلية: المبحث األول

اليت ختص املختلفة و قبة تصميم نظام الرقابة الداخلية الذي يتضمن جمموعة من عمليات املراتقوم املؤسسة
فنظام رقابة .املوضوعةد بالسياسات التقيّ انا حلسن سري العمل يف املؤسسة و ذلك ضمو احملاسبية،و اإلدارية اجلوانب

لذلك يقوم ،التدقيقعملية التحكم يفتمال وقوع األخطاء و املخالفات و من إحداخلية فعال يعترب مبثابة الوقاية
تطور نظام الرقابة الداخلية طرق من خالل هذا املبحث إىلـعليه سنتو .عملهنطاق ديدبتقييم النظام قصد حتاملدقق

.أهدافهمكوناته و يف األخري إىل ومفهومه وأنواعه مث التعرف على مقوماته وإجراءاته األساسية و 
نبذة تاريخية حول نظام الرقابة الداخلية: المطلب األول

ا،نتيجة ألمهية ا مبا ميكن وقدمت مناذج متطورة هلا، و لرقابة الداخلية فقد اهتمت املنظمات املهنية العاملية 
ري من حتقيق الغايات املنتظرة من الرقابة الداخلية، لدرجة أن معهد احملاسبني القانونيني األمريكي قد أصدر عدة معاي

. يف مايلي أهم النماذج اخلاصة بنظام الرقابة الداخليةبشأن نظام الرقابة الداخلية و 
النموذج التقليدي للرقابة الداخلية: الفرع األول

يعتمد النموذج التقليدي بشكل أساسي على ما صدر عن معهد احملاسبني القانونيني األمريكي سنة 
:الذي جاء بالتعريف التايل، و 19481

دف محاية أصوله املقاييس املتبعالتنظيمية ووسائل التنسيق و طة تشمل الرقابة الداخلية اخل" ة يف املشروع 
تشجيع العاملني لكفاية اإلنتاجية و زيادة امن دقتها ومدى االعتماد عليها و التأكد ضبط ومراجعة البيانات احملاسبية و و 

.2"على التمسك بالسياسات اإلدارية املوضوعة
إجراءات ن من إجراءات الرقابة اإلدارية و ار الرقابة الداخلية كنظام يتكو يعترب هذا النموذج األساس يف اعتبو 

.الرقابة احملاسبية
النموذج الحديث للرقابة الداخلية: لفرع الثانيا

:3يليكماcoso#كلها صدرت من طرف جلنة للرقابة الداخلية بثالث تقارير و مر تكوين النموذج احلديث 
الرقابة الداخلية عند تدقيق القوائم املالية؛ضرورة اعتبار :  التقرير األول-
الرقابة الداخلية، اإلطار املتكامل؛: التقرير الثاين-
.)تعديل التقرير األول(اعتبار الرقابة الداخلية يف تدقيق القوائم املالية : التقرير الثالث-

بین ھشام عبد الحي السید، مقال حول نماذج الرقابة الداخلیة الحدیثة في المؤسسات، الدوریة العلمیة للمحاسبین التي تصدر عن جمعیة المحاس1
. 13، ص 14، العدد، 2008والمراجعین الكویتیة، 

.نفس المرجع السابق، نفس الصفحة2
# commitee of sponsoring organisation.

. 15لمرجع السابق، ص نفس ا3
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الماليةضرورة اعتبار الرقابة الداخلية عند تدقيق القوائم :  التقرير األول.أ

من مث مت وصف اهليكل  املضمون، و من خالله أعيد تعريف الرقابة الداخلية من جمرد نظام إىل هيكل متسع 
:1كمايلي

البيئة الرقابية؛-
النظام احملاسيب؛-
.يالحظ يف هذا التقرير بداية حدوث تطور جوهري يف الرقابة الداخليةو . اإلجراءات الرقابية-

الرقابة الداخلية، اإلطار المتكامل    : التقرير الثاني.ب
اقد تضمن التقرير تعريفا أكثر تطورا و  العاملني لية اليت تتأثر مبجلس اإلدارة، و العم: للرقابة الداخلية على أ
:2املصممة بغرض توفري تأكيد مقبول فيما يتعلق بتحقيق األهداف التاليةاآلخرين و 

العمليات الرقابية؛كفاءة فعالية و -
االعتماد على التقارير املالية؛-
.اللوائحااللتزام بالقوانني و -
)تعديل التقرير األول(اعتبار الرقابة الداخلية في تدقيق القوائم المالية : التقرير الثالث.ج

اعتبار أن الرقابة الداخلية هي العملية اليت تتضمن مخس خالل النظر إىل التقرير األول، و جاء هذا التقرير من 
. 3االتصال، املراقبة أو املتابعة، األنشطة الرقابية، املعلومات و البيئة الرقابية، تقييم املخاطر: عناصر هي

.cosoيوضح اإلطار العام لنظام الرقابة الداخلية وفقا لنموذج والشكل اآليت
.cosoإطار عام للرقابة الداخلية وفقا لنموذج ): 7.3( الشكل رقم 

.مكونات الرقابة الداخليةعلىباالعتمادمن إعداد الطالب : صدرامل
الرقابة الداخليةأنواع و مفهوم: المطلب الثاني

القوانني لذي يهدف إىل إحرتام اإلجراءات و الرقابة الداخلية يف املؤسسة بتحديد السلوك العام للتسيري اتم
ى أهم اإلدارية كما تعترب الرقابة الداخلية مصدر ثقة مستخدمي القوائم املالية و يف هذا املطلب نتعرف أكثر عل

. أنواعهاتعاريف الرقابة الداخلية و 

. نفس المرجع السابق، نفس الصفحة1
. 17نفس المرجع السابق، ص 2
.841ألفین أرینز، نفس المرجع السابق، ص 3

تقييم المخاطر المتابعةالمعلومات و األنشطة الرقابيةالبيئة الرقابية
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الرقابة الداخليةمفهوم : الفرع األول
:صدرت عدة تعاريف للرقابة الداخلية أمهها مايلي

:التعريف األول.أ
ا يعرف املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني تتضمن خمطط التنظيم وجمموع "الرقابة الداخلية على أ

املؤسسة، من أجل محاية أصوهلا وضمان دقة ومصداقية املعلومات احملاسبية املقاييس املصممة من طرفالطرق و 
.1"تسهيل تطبيق السياسة احملددة من طرف اإلدارة وزيادة فعالية العمليات و 

:يقصد بالرقابة الداخلية كذلك: التعريف الثاني.ب

دف إىل احملافظة على ممتلكات ااخلطة التنظيمية و "  ضمان كفاية إستخدامها ملؤسسة و اإلجراءات اليت 
الت احملاسبية، حبيث تسمح بإعداد بيانات مالية  طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف يسجتدقة الوالتأكد من سالمة و 

.2"عليها

أنواع الرقابة الداخلية : الفرع الثاني
:3هيمن خالل التعاريف السابقة نالحظ أن لنظام الرقابة الداخلية ثالث فروع رئيسية 

أساليب الرقابة اإلدارية؛-
أساليب الرقابة احملاسبية؛-
.أساليب الضبط الداخلي-
:أساليب الرقابة اإلدارية.أ

إذ تشتمل اإلدارية،السياسات املختصة بصفة أساسية لتحقيق و اإلجراءات يةطة التنظيماخلتشمل على و 
دراسة حركة املؤسسة عرب ي و طرق التحليل اإلحصائالعاملني،برامج تدريب مثل ،إداريهذه الرقابة على كل ما هو 

.ى اجلودةالرقابة علاألداء،تقارير األزمنة،خمتلف 
:أساليب الرقابة المحاسبية.ب

ا اخلطة التنظي ا من إجراءات و مية و تعرف الرقابة الداخلية احملاسبية بأ دف إىل أساليب حمما يرتبط  اسبية 
من بني املقومات حملاسبية املستخدمة يف السجالت والدفاتر احملاسبية، و التأكد من دقة البيانات امحاية األصول، و 

.األساسية لتحقيق هذه الرقابة هو النظام احملاسيب املطبق باملؤسسة
:أساليب الضبط الداخلي.ج

بني الوظيفة ل الفصو املسؤوليات،حتديد السلطات و و العمل،إن جوهر نظام الضبط الداخلي هو تقسيم 
ا اإلدارة تضعهاألساليب اليت من جمموعة ": لك يعرف نظام الضبط الداخلي بأنهولذ،الوظيفة احملاسبيةاإلدارية و 

1 Hamini Allel, L'audit comptable et financier, office des publications universitaires, Algérie, 2001, p 22.
.86محمد التھامي طواھر ومسعود صدیقي، نفس المرجع السابق، ص 2
. 207غسان فالح المطارنة، نفس المرجع السابق، ص 3
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ا و  عدم حدوث األخطاء أو الغش ، و مستمرة لضمان حسن سري العملو مراقبتها بطريقة تلقائية بغرض ضبط عمليا
.1"ساباتاحلتزويراملؤسسة و حىت االختالس يف أصول أو التالعب أو 

.الداخليةالمقومات األساسية لنظام الرقابة :الثالثالمطلب 
اليت من خالهلا يستطيع حتقيق و الركائز،أواتومنظام الرقابة الداخلية على جمموعة من املقيبىن

:2يليتتمثل هذه املقومات فيما و أهدافه،

ة؛املقومات احملاسبي-
.اإلداريةاملقومات -

الداخليةالمقومات اإلدارية لنظام الرقابة : الفرع األول
:3يلياليت هي كما ت اإلدارية يف جمموعة من الطرق والوسائل واليت تزيد من كفاءته و تتمثل املقوما

ء؛كفهيكل تنظيمي  -

األفراد؛كفاءة -

األصول؛إجراءات حلماية و سياسات-

.الداخليالتدقيققسم -

:ءكفهيكل تنظيمي  .أ

ليت يشغلها كل فرد يف املؤسسة، املهام االذي يوضح املستويات اإلدارية و يقصد به املخطط التنظيمي

:يتضمن اهليكل التنظيمي الكفء مايليو 

؛للمؤسسةحتديد األهداف الدائمة -

بني خمتلف املهنيةية و إبراز العالقة التسلسلو له،حتديد اهليكل التنظيمي للمؤسسة مع خمتلف األجزاء املكونة -

؛األنشطة

؛يد املسؤوليات بالنسبة لكل نشاطحتد-

.رجات املسؤولية بالنسبة لكل شخصتعيني حدود د-

.99صنفس المرجع السابق،أحمد حلمي جمعة،1
.97د صدیقي، نفس المرجع السابق، ص ومسعومحمد التھامي طواھر2

3 Collins.Lionel , Valin. Gerard, Op.Cit, P, 45.
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:األفرادكفاءة .ب

تنظيم إداري تصر فقط على تنظيم حماسيب سليم و قيإن فعالية نظام الرقابة الداخلية لتحقيق أهدافه ال 
معينةرؤساء اإلدارات العاملني باملؤسسة ذات درجة و من املوظفنيلكن جيب أن تتوفر املؤسسة على جمموعة و مالئم،

.املهنيةالكفاءةمن 

:األصولإجراءات لحماية سياسات و .ج

هلا ومنع اإلجراءات حلماية األصول بقصد توفري احلماية الكـاملةيعترب وجود جمموعة من السياسات و 
ا أو اختالسها و  احملاسبية من الدعامات الرئيسية لنظام الرقابة ة و لضمان صحة البيانات للتقارير املاليتسر

.الداخلية من حيث جانبها اإلداري

: الداخليالتدقيققسم .د

يتبعوأنبتدقيقهايقوماليتاألنشطةعنمستقالً الداخلياملدققيكونأنوتعينمستقلتقييموظيفة
علىللمحافظةوذلك. التدقيقجلنةأواإلدارةجملسمثلللمؤسسةالتنظيمياهليكلمستوياتألعلىإدارياً 

هي يالداخلتدقيقان املهمة الرئيسية لقسم الفخمتصرةبصورة وأ، منحازةغريأحكاموإصدارموضوعيته
.التأكد من تطبيق و إجناز مهمات الرقابة الداخلية

المقومات المحاسبية لنظام الرقابة الداخلية :الثانيالفرع

اليت ميكن الداخلية على جمموعة من الطرق والوسائل و احملاسيب ملقومات نظام الرقابةاجلانبيتضمن 
:تناوهلا على النحو التايل

:الهيكل التنظيمي لقسم المحاسبة.أ

سة ـم مع طبيعة املؤسءتالـاحلسابات مبا ية بتبويب ـينطوي الدليل احملاسيب على العمليات اخلاص

.1أخرىاألهداف اليت يسعى لتحقيقها من ناحية و ،حملاسيب املستخدم من ناحيةنوع النظام او 

:الدفتريةالمجموعة .ب

مو  باعتبارها املصدر ،ذات أمهية كبريةخصائص أنشطتهاعة الدفرتية حسب طبيعة املؤسسة و تعد ا
كما مساعدة،ما يرتبط به من يوميات دفرت اليومية العامة و ةاإلثبات خاصأدلة للقيد و ياألساس

، دار الجامعة الجديدة، ةاالتجاهات الحديثة في الرقابة و المراجعة الداخليومحمود مراد مصطفى،محمد سمير كاملالسوافيري فتح رزق و1
.26، ص 2002اإلسكندرية، 
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موعة الدفرتية ما  :1يليجيب مراعاة عند إعداد ا

موعةترقيم الصفحات قبل - ؛الرقابةالدفرتية لغرض استعمال ا
؛إثبات العمليات وقت حدوثها كلما أمكن ذلك-
موعة الدفرتية عند- ا على توفري والفهم و اإلطالعتصميمها بقصد سهولة االستخدام و تبسيط ا قدر

.املطلوبةالبيانات 
:المستخدمةاآللية الوسائل اإللكترونية و .ج

املؤسسة من العناصر اهلامة يفتعترب الوسائل اآللية املستخدمة ضمن عناصر النظام احملاسيب داخل 
ب اإللكرتوين الذي أصبح شائع االستخدام يف العمليات و أحسن مثال على ذلك احلاسإجناز األعمال و 

.2معاجلتهاسجيل خمتلف البيانات احملاسبية و كذلك خمتلف الربامج املعلوماتية أين يتم تو احملاسبية،

: لألصولالجرد الفعلي .د

الفعلي بالتايل ميكن القيام بعملية اجلردو املادي،معظم األصول اليت متلكها املؤسسة تتميز بالوجود 
.األخرى ذات طبيعة ماديةمعظم االستثماراتو املؤسسة،حبوزة لذينالنقدية ااملخزونات و هلذه األصول مثل

فعملية اجلرد هذه تسمح بعملية الرقابة عن طريق مقارنة ما هو مسجل يف السجالت احملاسبية مع ما هو 
.3فعالموجود 

:الموازنات التخطيطية.ه
بيان أسباب املقارنة بني األهداف املخططة والنتائج الفعلية و للموازنات يف إجراءيتمثل الدور الرقايب

.4تفاديهااالحنرافات حملاولة 
.الداخليةاحملاسبية لنظام الرقابة و اإلداريةيلخص كل من املقوماتيتالشكل اآلو 

.82نفس المرجع السابق، صأحمد حلمي جمعة،1
.83نفس المرجع السابق، ص 2
.28رزق، محمد سمیر كامل، محمود مراد مصطفى، نفس المرجع السابق، صالسوافیري فتح 3
.30نفس المرجع السابق، ص 4
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.مقومات نظام الرقابة الداخلية): 8.3(الشكل رقم

.36صذكرهمرجع سبق حممود مراد مصطفىالسوافريي فتح رزق وحممد مسري كامل و :المصدر

إجراءات الرقابة الداخلية: المطلب الرابع

يتطلب من اإلدارة اختاذ جمموعة لهاملقومات الرئيسيةتدعيمداخلية و أهداف نظام الرقابة الإن حتقيق

.1اإلجراءات العامةاإلجراءات اإلدارية واإلجراءات احملاسبية و من 

إلداريةاإلجراءات ا: الفرع األول
قلل من إحتمال وقوع مما يالتداخل بني املسؤولياتتقسيم العمل قصد جتنب و ختصاصاتالاحتديد -

؛األخطاءحاالت الغش و 
ايته إلحداث الرقابة بينهم- ؛توزيع الواجبات بني املوظفني حبيث ال ينفرد أحدهم بعمل ما من بدايته إىل 
؛لى حتديد اخلطأ أو اإلمهالتوزيع املسؤوليات بشكل واضح يساعد ع-

، 2005محمد تھامي طواھر، مسعود صدیقي، المراجعة و تدقیق الحسابات اإلطار النظري و الممارسة العملیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة 1
.45ص 

الداخليةالرقابةنظاممقومات

هيكل تنظيمي كفئ-احملاسيب؛                                                           الدليل -
موعة الدفرتية- كفاءة األفراد-ا
األصولسياسات  حلماية- الوسائل اإللكرتونية املستعملة-
قسم التدقيق الداخلي- اجلرد الفعلي لألصول-
املوازنات التخطيطية-

الجانب اإلداريالجانب المحاسبي
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؛يث يتم الفصل بني الوظائفاملوظفني حبتقسيم العمل بني -
؛املكتبتنظيم األقسام حبيث جيتمع املوظفون الذين يقومون بعمل واحد يف نفس -
إجياد روتني معني يتضمن خطوات كل عملية بالتفصيل حبيث ال يرتك فرصة ألي موظف للتصرف -

؛مسؤولالشخصي إال مبوافقة شخص آخر 
؛عملإعطاء تعليمات صرحية بأن يقوم كل موظف بالتوقيع على املستندات كإثبات ملا قام به من -
؛العملإجراء حركة تنقالت بني املوظفني من حني آلخر حبيث ال يتعارض ذلك مع حسن سري -
اء غيابه ذلك إلجياد الفرصة ملن يقوم بعمله أثنو واحدة،ضرورة قيام كل موظف بإجازته السنوية دفعة -

.العملالكتشاف أي تالعب يف ذلك 
إجراءات العمل المحاسبي: الفرع الثاني

:تضم هذه اإلجراءات ما يليو 
التالعب كما ور حدوثها للتقليل من فرص الغش و إصدار تعليمات بوجوب إثبات العمليات بالدفاتر ف-

؛بسرعةمعلوماتيساعد هذا يف حصول إدارة املؤسسة على ما تريده من
رافقته بالوثائق املؤدية مو املسئولني،إصدار تعليمات بعدم إثبات أي مستند ما مل يكن معتمدا من املوظفني -

؛األخرى
؛أن تتم املراجعة من طرف شخص آخربل جيب به،عدم إشراك موظف يف مراجعة عمل قام -
يقود إىل السرعة يف اخلطأ و اسبية مما يسهل الضبط احلسايب ويقلل من احتماالتاستعمال اآلالت احمل-

؛اإلجناز
؛ة العامةاستخدام وسائل التوازن احلسايب الدوري مثل موازين املراجع-
السجالت كما يف حالة بني الكشوف الواردة من اخلارج وبني األرصدة يف الدفاتر و إجراء مطابقات دورية-
؛)دراسة حاالت التقارب البنكي( وك البن
.الدفرتيةمطابقة ذلك مع األرصدة دوريا للنقدية والبضاعة واالستثمارات و قيام جبرد مفاجئال-

إجراءات عامة: الفرع الثالث
:تضم هذه اإلجراءات ما يليو 

التأمني على ممتلكات املؤسسة ضد مجيع األخطار اليت قد تتعرض هلا حسب طبيعتها من حرق أو -
؛اختالس

؛الصادررد و ملراقبة الربيد الواوضع نظام سليم-
.دقيقةقصد احلصول على معلومات سريعة و تطبيق اإلعالم اآليل على النظام احملاسيب-
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.يوضح إجراءات الرقابة الداخليةاآليتالشكل و 
.إجراءات الرقابة الداخلية):9.3(الشكل رقم

.123حممد التهامي طواهر، مسعود صديقي، نفس املرجع السابق، ص : املصدر
مكونات نظام الرقابة الداخلية: المطلب الخامس

ا، وتصميمها بعناية من طرف إدارة املؤسسة  تشمل الرقابة الداخلية على عدة عناصر البد من اإلهتمام 
:1تتمثل هذه العناصر يف مايليق أهداف نظام الرقابة الداخلية و تأكيد مناسب على مدى  حتقيلتوفري 

ـ بيئة  الرقابة؛
ـ تقييم املخاطر؛
ـ أنشطة الرقابة؛

اإلتصال؛ـ املعلومات و 
.   ـ املراقبة أو املتابعة

. 383نفس المرجع السابق ، ص ألفین أرینز، جیمس لوبك، 1

إجراءات الرقابة الداخلية

ـ التسجيل الفوري للعمليات؛
ـ التأكد من صحة املستندات؛

ـ إجراء املطابقات الدورية؛
عدم إشراك أي موظف يف ـ 

.مراقبة عمله

ـ حتديد اإلختصاصات؛
ـ تقسيم العمل؛

ـ إعطاء تعليمات صرحية؛
ـ إجراء حركة التنقل بني العمال 

.بصفة دورية

إجراءات عامةمحاسبيةإجراءاتإجراءات إدارية

ـ التأمني على املمتلكات؛
.ـ إدخال اإلعالم اآليل



أهمية نظام الرقابة الداخلية في ظل مخاطر التدقيق..........................: ...............الفصل الثالث

91

البيئة الرقابية: الفرع األول
ليت يقوم عليها تعترب الركيزة األساسية اكونات النظام الرقايب الداخلي، و تقوم بيئة الرقابة بالربط بني مجيع م

لإلدارة العليا، ومن اإلجرءات اليت تعكس اإلجتاه العامالرقابة التصرفات والسياسات و تشمل بيئة أي نظام رقايب، و 
: 1ار أمههاتقييم بيئة الرقابة من طرف املدقق البد من أخذه لبعض العناصر بعني اإلعتبأجل فهم و 

القيم األخالقية؛ـ النزاهة و 
ـ اإللتزام باملهام جبدارة؛

جلنة التدقيق؛ـ جملس اإلدارة و 
ـ فلسفة اإلدارة و أسلوب التشغيل أو التوظيف؛

ـ اهليكل التنظيمي؛
ا البشرية وطرق توزيعها للسلطات و  .املسؤوليات على خمتلف املوظفني يف املؤسسةـ سياسا

تقييم المخاطر:الفرع الثاني
ل حتديد إحتمال حدوثها حتليل املخاطر املتعللقة بتحقيق أهداف املؤسسة، من خالويقصد بذلك دراسة و 

.  العمل على ختفيض حدة تأثريها إىل مستويات مقبولةو 
بتقييم املخاطر إن تقييم اإلدارة للمخاطر خيتلف عن تقييم املدقق للمخاطر رغم اإلرتباط الوثيق بينهما، فاإلدارة تقوم

تشغيل نظام الرقابة الداخلية بينما يقوم املدققون بتقييم املخاطر إلختاذ قرار بشأن دليل اإلثبات كجزء من تصميم و 
.                                          2كذلك بغرض إقرتاح تصحيحات لتفعيل نظام الرقابة الداخليةجب إستخدامه يف عملية التدقيق، و الوا

أنشطة الرقابة:الفرع الثالث
السياسات اليت توفر تأكيد معقول فيما خيص أهداف الرقابة تمثل أنشطة الرقابة يف القواعد واإلجراءات و ت

.الداخلية، مثل وجود قاعدة الفصل املالئم بني املهام أو املسؤوليات
االتصالالمعلومات و :الرابعالفرع 

توصيلها ملختلف املستويات اإلدارية ملالئمة لتحقيق أهداف املؤسسة، و يقوم هذا العنصر بتقدمي املعلومات ا
.هلا

بية املتبعة يف اإلجراءات احملاسا يف ذلك من الطرق و األساليب و يتكون هذا العنصر من نظام املعلومات احملاسيب مب
.توصيلها لألطراف املعنيةخيص املعلومات احملاسبية و تسجيل ومعاجلة وتل

. 17ھشام عبد الحي السید، نفس المرجع السابق، ص 1
.18نفس المرجع السابق، ص 2



أهمية نظام الرقابة الداخلية في ظل مخاطر التدقيق..........................: ...............الفصل الثالث

92

ةالمراقبة أو المتابع:الفرع الخامس
من أجل حتقيق هذا كونات نظام الرقابة الداخلية، و التقييم الدوري ملاملتابعة املستمرة و العنصرمهمة هذا 

ملراقبة املؤسسةتستخدمها الرئيسية اليتعرفة كافية بالسياسات واإلجراءات معلى دققجيب أن حيصل املاهلدف  
.حتاذ إجراءات تصحيحيةوكيفية استخدامها إل،نشطة املتعلقة بنظام الرقابة الداخليةاأل

وقد تشمل مراقبة األنشطة الرقابية استخدام واملراقبة هي عملية تقومي جودة أداء الرقابة الداخلية  مبرور الوقت،
من أجل حتقيق متابعة جيدة جيب توفر تقارير تكشف عن ، و شكاوي العمالءمعلومات من مصادر خارجية مثل 

.1جوانب اخللل
أهداف نظام الرقابة الداخلية: المطلب السادس

يقها من الرقابة الداخلية هداف املراد حتقألاأنمن خالل التعاريف الواردة حول نظام الرقابة الداخلية جند 
:2ميكن حصرها فيما يليمتعددة

؛ؤسسةأصول املمحاية ـ 
؛املعلوماتدقة ضمان نوعية و ـ  
اإلدارة؛سياسات و احرتام تعليماتـ 
.زيادة الكفاية اإلنتاجيةاالستغالل األمثل للموارد وحتسينها و ـ 

ؤسسةأصول المحماية : الفرع األول
ا هدفا رئيسمتثل محاية أصول املؤسسة و  تتخذ محاية أصول الداخلية، و يا من أهداف الرقابة مجيع ممتلكا

ميكن أن املؤسسة من السرقة أو اإلسراف و املؤسسة أساليب متعددة تدور مجيعها حول توفري احلماية التامة ألصول
:3تتحقق هذه احلماية عن طريق مايلي

ـ الوقاية من األخطاء املتعمدة؛
ـ الوقاية من األخطاء غري املتعمدة؛

.ل أنواع الغشـ احملافظة على األصول من ك
: الوقاية من األخطاء المتعمدة.أ

عمد عدم تهي كل التجاوزات الناجتة عند معاجلة العمليات احملاسبية بقصد التحريف يف بنود معني، مثل 
.إجراء قيد حماسيب

.نفس المرجع السابق، نفس الصفحة1
.81، ص2004التمیمي، مدخل إلى التدقیق من الناحیة النظریة والعملیة، دار وائل للنشر، األردن، ھادي 2
ص ، 2004طبعة , اإلسكندریة, المراجعة الداخلیة على المستوى الجزئي و الكلي، الدار الجامعیةالرقابة و،الصحن ومحمد السید سرایاعبد الفتاح 3

134.
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: الوقاية من األخطاء غير المتعمدة. ب
ا من طرف العاملني هي اليت تنتج من التطبيق اخلاطئ للمبادئ و الطرق و األساليبو  احملاسبية، أو اجلهل 

ال احملاسيب، مثل تسجيل مصروف ما على أنه مصروف رأمسايل، مم تضخم قيمة ا يؤدي إىل زيادة مبلغ األرباح و يف ا
.األصول

:المحافظة على األصول من كل أنواع الغش. ج
ا مع العلم بصفة عامة، و وعة وغري املقبولةيعين ذلك محاية األصول من التصرفات غري املشر و  اليت يتم إرتكا

.بعدم مشروعيتها، مثل اإلستيالء على أموال املؤسسة أو أخذ أصل من أصوهلا عن طريق إجراءات مضللة
دقة المعلوماتضمان نوعية و : الفرع الثاني

إىلتستند أناليت ال بد تضمن الرقابة الداخلية دقة ونوعية املعلومات املقدمة واملتصلة بالوثائق احملاسبية و 
ذلك معلومات موضوعية تعكس الصورة احلقيقية لوضعية املؤسسة، و قصد تقدميحماسبية متعارف عليها مبادئ

هذه ولة األنشطة املختلفة للمؤسسة، و ترتبط املعلومات احملاسبية بالعمليات الناجتة عن مزاخدمة لألطراف املعينة، و 
.نظام الرقابة الداخليةالعمليات تعترب جماال لتطبيق 

مث تسجيلها بالدفاتر تنفيذها ات تتمثل يف التصريح بالعمليات و تتم هذه العمليات عرب جمموعة من اخلطو 
.1احملاسبة عن نتائجهااحملاسبية و 

النوعية يف املعلومات احملاسبية بإتباع اخلطوات السابقة بدون وجود نظام للمعلومات احملاسيب إن حتقيق الدقة و 
أن كل القرارات اليت املالية اليت حتدث يوميا، خاصة و األحداث ر غري ممكن بسبب كثرة العمليات و اخل املؤسسة أمد

سيب، فمثال معظم حاالت تتخذها املؤسسة تعتمد بشكل كامل على املعلومات احملاسبية اليت يصدرها النظام احملا
عدم توفر نظام معلومات حماسيب مناسب قائم على التصفيات القانونية للمؤسسات يعود سببها إىلاإلفالس و 

.2النوعية
:3النوعية يف املعلومات احملاسبية جيب أن يتضمن هذا النظام احملاسيب اخلصائص التاليةولتحقيق الدقة و 

يف وقت تنفيذها؛ـ تسجيل العمليات من املصدر و 
املسجلة يف النظام؛املنجزة و افقة للعمليات األصلية ـ التحقق من أن املعلومات اجلاهزة مو 

ـ تبويب البيانات يف أقسام متجانسة لكل مرحلة معاجلة؛
ـ إحرتام املبادئ احملاسبية املقبولة عموما؛

ا .ـ تقدمي املعلومات على األطراف املعنية 

.138نفس المرجع السابق، ص 1
2 Collins.Lionel ,  Valin. Gerard, Op.Cit, p, 41.

) 2005طبعة . (91محمد تھامي طواھر، مسعود صدیقي، نفس المرجع السابق، ص 3
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تحقيق الكفاءة اإلنتاجيةتحسين األداء و : الفرع الثالث
بالتايل ام األمثل للموارد اإلقتصادية، و ب أن تلجأ إىل اإلستخدمن أجل أن حتسن  املؤسسة يف أدائها جي

.احملددة بأقل تكاليف ممكنةها حتقيق الكفاءة اإلنتاجية، أي حتقيق أهداف
يتم حتقيق هذا اهلدف من خالل أداء الرقابة جمال حتقيق الكفاءة اإلنتاجية و تلعب الرقابة الداخلية دورا هاما يف 

يف مايلي بعض العوامل اليت تدل على حتقيق ة من مراحل العملية اإلنتاجية، و بة لكل مرحلالداخلية لدورها بالنس
:1الكفاءة اإلنتاجية

ختفيض الكمية املستخدمة ألقل حد ممكن من املدخالت مع الثبات أو الزيادة يف املخرجات؛-
التحكم يف تكلفة الفرصة البديلة؛ختفيض الوقت الضائع و -
. ختفيض معدالت األعطال بالنسبة لآلالت املنتجة إىل أقل حد ممكن-

سياسات اإلدارة و احترام تعليمات: رابعالفرع ال
حبيث تغطي كافة جوانب املؤسسة، اللوائح اليت تضعها يتم حتقيقها من خالل القوانني و إن أهداف املؤسسة

توجهها إىل منفذي العمليات ويف كل املستويات ، و و شفويةلوائح  سواء كانت كتابية أتصدر اإلدارة بذلك قوانني و و 
:2اللوائح مايليحتدد هذه القوانني و و 
املستويات اإلدارية املختلفة يف املؤسسة؛-
خطوط السلطة يف هذه املستويات؛-
.حقوق و واجبات كل فرد من العاملني داخل املؤسسة-

اإلجراءات الواجب إتباعها، مما يستوجب و ت يرتبط بوضع السياسات واخلططكذلك فإن حتديد السياسا
ذلك من أجل جتنب حدوث أي جود دليل واضح حيدد اإلختصاصات وخطوط السلطة واملسؤولية بأكثر تفصيل، و و 

.تدخل أو تكرار للعمل يؤدي إىل عدم اإللتزام بالسياسات اإلدارية املوضوعة

. 144عبد الفتاح الصحن، محمد السید سرایا، نفس المرجع السابق، ص 1
. 147نفس المرجع السابق، ص 2



أهمية نظام الرقابة الداخلية في ظل مخاطر التدقيق..........................: ...............الفصل الثالث

95

مـخاطر التدقيق: المبحث الثاني
ملبحث إىل يبدي املدقق رأيا غري مالئم حول قوائم مالية حمرفة جوهريا، وسنتطرق يف هذا ايقصد مبخاطر التدقيق أن

أخريا تقييم خماطر اإلثبات و العالقة بني أنواع هذه املخاطر مث إىل عالقة خماطر التدقيق بأدلة طبيعة خماطر التدقيق و 
.التدقيق

طبيعة مخاطر التدقيق: المطلب األول
األخطاء يف البيانات املالية للمؤسسة،ت الغش و حاالإحتمال وجود من منطلق إن مفهوم خماطر التدقيق مستمد 

ال يزال هذا اهلدف موجود بسبب أن قدرة املدقق يف التأكد من صحة و من طرف املدقق،اكتشافهابالتايل جيب و 
انب النظري ملهنة التدقيق، و سنتطرق يف هذا املطلباملعلومات املالية أمر غري مطلق نظرا لعدة عوامل تعود إىل اجل

.  العناصر املكونة لهإىل أهم تعاريف خماطر التدقيق و 
تعريف مخاطر التدقيق: الفرع األول

:توجد عدة تعاريف ملخاطر التدقيق منها
التعريف األول.أ

ا تدقيقخماطر التعرف  بإبداء رأي غري سليم على دققاملخاطر املرتتبة على احتمال قيام امل«على أ

واضحا عن نتيجة األعمال واملركز املايل ملالية غري معربة تعبريا صحيحا و القوائم احبيث قد تكونالقوائم املالية،

.1»)نظيف(يف اكتشاف ذلك ومن مث يصدر تقريرا غري متحفظ دقق، ويفشل املؤسسةوالتدفقات النقدية للم

التعريف الثاني.ب

فشل مدقق احلسابات دون عرف جممع احملاسبني القانونيني األمريكي خطر التدقيق على أنه اخلطر الذي يؤدي إىل 

.2بدون حتفظ يف تقريره عندما يوجد خطأ جوهري يف القوائم املاليةأن يدري و 

التعريف الثالث.ج

اإلمتناع عن إبداء الرأي أو إبداء رأي تتضمن خماطر التدقيق كذلك إحتمال إبداء مدقق احلسابات لرأي متحفظ أو 

ر السلبية الناجتة عن التدقيق، مما يؤدي إىل بعض اآلثاعكسي عندما ال تتماشى احلقائق اإلقتصادية مع نتيجة عملية

. 3النتيجة اليت وصل إليها مدقق احلسابات

.21؛ ص 2002جعة، بدون ناشر؛ سنة األسالیب الفنیة الحدیثة في المرابراھیم طلبة، المفاھیم العلمیة وجورج دانیال غالي، على إ1

.66، ص 2007أحمد محمد نور، مراجعة الحسابات، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة، طبعة 2
.نفس المرجع السابق، نفس الصفحة3
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:إذا يمكن أن نستنتج التعريف التالي لمخاطر التدقيق

ذلك بسبب فشل مدقق احلسابات يف إكتشاف يف القوائم املالية حمل الفحص و غري سليمهو إحتمال إبداء رأي

.األخطاء اجلوهرية اليت قد توجد يف تلك القوائم املالية اليت يبدي رأيه فيها

مكونات مخاطر التدقيق: الفرع الثاني

الصادر و تقييم املخاطر و الداخليةبالرقابةاخلاصو 400أوضحت معايري التدقيق فيما خيص املعيار رقم 
:1على أن خماطر التدقيق تتكون ممايلي(IAASB)#عن جملس معايري التدقيق و التأكيد الدولية

؛)أو املخاطر املالزمة أو اخلطر الطبيعي( ـ املخاطر الضمنية
؛)خماطر الرقابة( املخاطر املرتبطة بنظام الرقابة الداخليةـ 

).خماطر االكتشاف( التدقيق املخاطر املرتبطة بإجراءات ـ 

المخاطر الضمنية.أ

تعرب هذه املخاطر عن قابلية حساب معني للتحريف بشكل جوهري يف ظل عدم وجود إجراءات خاصة 

بالرقابة أو وجود مجلة من األخطاء املرتبطة بالنظام احملاسيب أو عدم كفاءة القائمني على تشغيله، ففي ظل هذا 

م املالية من خالل احتوائها على أخطاء عناصر القوائبطبيعةالعنصر ميكن أن نتصور بأن املخاطر الضمنية مرتبطة

.متعمدة أو غري متعمدة تؤثر سلبا على صدق هذه القوائم

:2بعدد من العوامل هي كاآليتا النوع من خماطر التدقيقيرتبط حجم هذ

؛طبيعة العنصرـ 

؛الطرق احملاسبيةـ 

؛املعاجلة احملاسبيةـ 

.العوامل اخلارجيةـ 

عليها عملية الفحص،  ركزأن يدققتشكل بعض احلسابات مواطن لبس ينبغي على امل: طبيعة العنصر: 1أ ـ 

االهتالكات، إن بعض هذه ات النقدية أو حسابات املؤونات و كحساب خمصصات الديون املشكوك فيها أو حساب

اخلطر احلسابات عادة ما ختضع للتقدير الشخصي من قبل احملاسب أو أطراف أخرى داخل املؤسسة، لذلك يكون 

.فيها مالزما لطبيعة التقديرات يف هذه احلسابات

# International Auditing and Assurance Standard Board

)2007طبعة . (68أحمد محمد نور، نفس المرجع السابق، ص 1
.115صدیقي مسعود، نفس المرجع السابق، ص 2
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ا أن تكون غري مالئمة :الطرق المحاسبية:2أ ـ إن تبين إحدى  الطرق احملاسبية يف املؤسسة دون غريها من شأ

ر أخطاء تفسيفعناصر القوائم املاليةوقعن يألطبيعة نشاطها، لذلك فإن تبين طريقة معينة  دون غريها من شأنه 

.البند عن الواقع الفعلي لهإبتعاد معلومات هذاب

، إذ تتم املعاجلة آليا مبجرد املاليةتلجأ املؤسسة يف الوقت احلايل للمعاجلة اآللية للبيانات:المعالجة المحاسبية:3أ ـ

إن هذا . سةاإلدخال هلذه األحداث يف شكل قيود حماسبية إىل غاية الوصول إىل القوائم املالية اخلتامية للمؤس

:أخطاء تتمثل يف اآليتيف عناصر هذه القوائم وقعن يأاألسلوب من شأنه 

؛الربنامجتشغيلتصميم و أخطاء يفـ 

.إدخال املعطياتأخطاء يفـ 

ة من خالل ضرورة تكييف عناصر املركز املايل يتؤثر العوامل اخلارجية على املعاجلة احملاسب:العوامل الخارجية:4أ ـ 

مع الواقع االقتصادي اخلارجي للمؤسسة، فعلى سبيل املثال يؤثر التضخم على هيكل موجودات املؤسسة  للمؤسسة

.ستثمارات اليت ينبغي إعادة تقييمها بشكل جيعلها أكثر مالئمة للواقع االقتصادي الفعليإلكاملخزونات أو ا

الرقابة الداخليةطر خ.ب

أن احتماليةأو, خطورةالرقابيةاملخاطرللمؤسسة، لذلك يقصد بهو اخلطر املرتبط بنظام الرقابة الداخليةو 
عناصر القوائم املاليةأحديفحدوثهاميكنمهمةأخطاءأوغشوجوداكتشافأومنعاملناسبالوقتيفيتمال 

ة بسبب عدم لرقابفيها، كما تنتج خماطر االتدقيقإجراء عمليةاملرادللمؤسسة الداخليةالرقابةعدم فعالية نظام بسبب
عالقةهلاالرقابيةفاملخاطرتقييم نظام الرقابة الداخلية عند التخطيط إلجراء عملية التدقيق، االعتماد على دراسة و 

. املاليةلقوائمابإعدادواملتعلقةاملؤسسةأهدافحتقيقيفالداخليةالرقابةنظام وتنفيذتصميمليةعابفمباشرةارتباط
.1الداخليةاملالزمة لنظام الرقابة للقيودنظرا, الرقابيةاملخاطربعضوجوددائماويتحتم

:                2يرجع وقوع هذه األخطاء إىل اآليت
نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة؛فعاليةدرجة -
عدم االلتزام بإجراءات هذا النظام؛ -
فشل إجراءات هذا النظام يف الكشف عن األخطاء؛ -
فشل العنصر البشري يف اإليفاء بإلتزاماته الرقابية؛ -
ضعف مقومات النظام يف املؤسسة؛-
؛جراء والواقع الفعلي لهعدم التوافق بني اإل-

االقتصاديمنظور النظاممنعالجھاوكیفیةالعالمیةالمالیةاألزمةالبصیري، مدققوا الحسابات و األزمة المالیة، مداخلة مقدمة لمؤتمرمحسنفھید1
.2009واإلسالمي، جامعة لبنان، مارس الغربي

.118السابق، ص صدیقي مسعود، نفس المرجع2
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.اخللل يف التصميم الذي يعود لطبيعة العنصر البشري-
بسبب االرتباط املباشر هلذا النوع قد خصصنا لدراسة خطر الرقابة الداخلية يف هذا البحث اجلزء األكرب يف املذكرة،و 

ا يعترب هذا األخري تدقيق بنظام الرقابة الداخلية، و من خماطر ال اجلانب ودققاملمن املراحل الرئيسية اليت يقوم 
األول الذي يتجه إليه عند التخطيط لعملية التدقيق يف املؤسسة حسب ما تنص عليه إحدى معايري التدقيق اخلارجي، 

احتوائه على نقاط ضعف أو ام الرقابة الداخلية ألي مؤسسة و هر خماطر الرقابة الداخلية نتيجة عدم فعالية نظحيث تظ
ا التأثري سلبا على نتائج الق احملاسبية اليت لتايل املعلومات املالية و باوائم املالية النهائية للمؤسسة و عيوب كثرية من شأ

.تظهرها
تنفيذ كل مراحل عملية التدقيق يفحتديد درجة االعتماد عليهإىلدققملخالل عملية التقييم يهدف افمن

.النهائيةصدق القوائم املاليةحول صحة و إعطاء رأي و 

التدقيقالمخاطر المرتبطة بإجراءات .ج

الشامل لكل القيود والدفاتر والسجالت والبيانات بغية الوصول إىل حالة تدقيقالدقق عادة ما يستعمل امل
االختباري من خالل فحص مفردات العينة املختارة مث يعمم نتائج هذا الفحص تدقيقالتأكد التام، كما يستعمل ال

. جمتمع الدراسةعلى 

الفحص خيتلف فيما بينهما، إال أن اعتماد إىل أن األسلوب املعتمد يف عمليةمن التدقيقنشري يف ظل هذين النوعني
، لذا  ظهر ما لتحريفاتمن اكتشاف مواطن ادققبأنواعها قد ال متكن املتدقيقاإلجراءات املختلفة يف عملية ال

يف اكتشاف دققاليت تفسر عجز هذه اإلجراءات املعتمدة من قبل املتدقيقيعرف باألخطار املرتبطة بإجراءات ال
. احلسابات واألرصدةعمليات املالية و الاألخطاء يف

:1يرجع القصور يف اكتشاف هذه األخطاء إىل اآليت
ـ اجلهل باملعايري املهنية لتدقيق احلسابات؛

؛)لوجودها معىن أو سببنال يكو أي (غري قائمة على فرض القابلية للتدقيق،أدلة اإلثباتإستعمالـ 
مالئمة؛غري أدلة إثبات غري كافية و استعمالـ 
عند تطبيقها؛ تدقيقاالستعمال غري املالئم إلجراءات الـ
االختيار السيئ للعينة؛ـ 
عدم كفاية حجم العينة؛ـ 
. بسبب ضيق الوقت أو اعتبار التكلفةلتدقيقإجراء مناسب لعنلتخلي ـ ا

.119نفس المرجع السابق، ص 1
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نمـوذج مخاطر التدقيق: الفرع الثالث

. ل تطبيق منوذج خماطر التدقيقأدلة اإلثبات يف عملية التدقيق من خاليتعامل املدقق مع اخلطر عند التخطيط جلمع
يعد اإلملام الكامل هلذا النموذج أمر أساسي لتخطيط عملية التدقيق و التقدير اجليد حلجم أدلة اإلثبات اليت جيب و 

.مجعها يف كل دورة من دورات العمليات املالية يف املؤسسة

:1يليايكتب منوذج خماطر التدقيق كمو 

:حيث أن
خطر املراجعة املمكن قبوله؛:ق.م.خ
املخطط؛االكتشافخطر :ك.خ
؛)أو اخلطر املالزم( اخلطر الطبيعي :ط.خ
.خطر الرقابة الداخلية:ر.خ

ية مقياسا ملدى رغبة املدقق يف قبول وجود حتريف جوهري يف ضوء األمه)ق.م.خ( يعترب خطر املراجعة املمكن قبوله 
.إصدار تقرير نظيفالنسبية بالقوائم املالية، وذلك بعد إنتهاء عملية التدقيق و 

:كما يكتب البعض هذا النموذج كمايلي
.2خماطر االكتشاف*خماطر الرقابة *املخاطر املالزمة = مخاطر التدقيق المقبولة

عملية التدقيقلتخطيط الأهمية تقييم مخاطر التدقيق عند: الفرع الرابع

ينبغي على املدققني عدم السماح للخطر الفعلي أن يزيد عن بتحديد حد أقصى ملخاطر التدقيق و تم معايري التدقيق 
أخطاء تتعدى حدود األمهية اليت تنتج من إحتواء القوائم املالية على غرض تفادي آثار غري مرغوب فيها و هذا احلد ب

.النسبية

التخطيط يعترب تقييم خماطر التدقيق من اخلطوات اهلامة اليت جيب أن يركز عليها مدقق احلسابات كمرحلة من مراحل
الكلية اليت يكون مستعدا لقبوهلا لكي خماطر التدقيققق استخدام اجتهاده املهين لتقييمعلى املدو لعملية التدقيق 

.حول القوائم املاليةيبدي رأيه 
يتم تقييم هذه املخاطر بصورة ى املخاطر املقبولة، قبل دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية، و يقوم املدقق بتقييم مستو 

حد ني يقع بني حد أقصى و كمية أو غري كمية، حيث يتم التعبري عن املخاطر بشكل كمي أو نسيب أو كمستوى مع
.أدىن

.333ألفین أرینز جیمس لوبك، نفس المرجع السابق، ص 1
.فھید محسن البصیري، نفس المرجع السابق2

ر.خ* ط .خ* ك .خ= ق .م.خ
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حيث نص املعيار الدويل يرتبط مستوى خماطر الرقابة الداخلية مبدى فعالية أو عدم فعالية نظام الرقابة الداخلية، 
فهم كاف لنظام الرقابة الداخلية من أجل القدرة على تقييم مستوى أنه على املدقق احلصول على400للتدقيق رقم 

يف ظل ختفيضها إىل املستوى املقبول و تأكد من أن املخاطر قد متتصميم إجراءات التدقيق للو خطر الرقابة الداخلية، 
.1قانون األمهية النسبية

البعض بعضهاالعالقة بين أنواع مخاطر التدقيق :المطلب الثاني

خطر الرقابة خيتلفان عن خطر عدم مريكي إىل أن املخاطر املالزمة و تشري دراسة جممع احملاسبني القانونيني األ
املالية نتيجة توجد يف القوائممصدرها من املؤسسة حمل التدقيق و حيث أن النوعني األولني من املخاطرإلكتشاف،ا

يتم إرجاعه إىل مدى فعالية أو عدم فعالية نظام الرقابة الداخلية، بينما خطر عدم اإلكتشافطبيعة احلسابات و 
ا مدقق احلسابات مثل إ .غري مالئمةدلة إثبات غري كافية و ستعماله ألإجراءات التدقيق اليت يقوم 

إن خماطر التدقيق تتأثر يف ما بينها سواء بالزيادة أو بالنقصان، نتيجة عدة أسباب يكون مصدرها ممارس مهنة التدقيق 
.أو إدارة املؤسسة

عالقة المخاطر المالزمة بمخاطر الرقابة الداخلية: الفرع األول

م مة على مدى الفحص الذي يقوم به مدقق احلسابات حول مدى فعالية تصميال يعتمد تقييم مستوى املخاطر املالز 
اليت تكون عرضة للتحريف دون بنود معينة يف القوائم املالية و تشغيل نظام الرقابة الداخلية، إمنا يتعلق مصدر التقييم بو 

لوحده أو جوهرياالتحريفيكونأنقدرة احملاسب التحكم يف ذلك، نظرا لطبيعة العنصر أو احلساب املعين و بشرط
.2راجعا إىل ضعف نظام الرقابة الداخليةهذا التحريفيكونن الوأعند مجعه مع العناصر املالية األخرى

خماطر الرقابة سواء كانت عكسية أم طردية بسبب عدم وجود إرتباط بينهما جد عالقة بني املخاطر املالزمة و ال تو 
.مة ليس بالضرورة أن ترتفع أو تنخفض خماطر الرقابةمبعىن إذا ارتفعت املخاطر املالز 

و يكون اخلطر املتالزم كبريا كلما كان الرصيد أو النوع املعني من العمليات أكثر تعرضا للخطأ املقصود أو غري 
.3املقصود

اإلكتشافمخاطر عدم بين المخاطر المالزمة و العالقة : الفرع الثاني

خماطر عدم اإلكتشاف هي عالقة عكسية مبعىن أنه كلما كانت املخاطر املالزمة كبرية العالقة بني املخاطر املالزمة و
هو ما يساعد على وإختاذ إجراءات تدقيق مالئمة و سوف يلجأ املدقق إىل إستعمال أدلة إثبات حبجم كبري

.4التخفيض من خماطر عدم اإلكتشاف

.213غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص 1
)2007طبعة . (73أحمد محمد نور، نفس المرجع السابق، ص 2
.69ص نفس المرجع السابق، 3
: التاليعلى صفحة األنترنیت على الموقع ، "مخاطر التدقیق وتقییم الرقابة الداخلیة "قامت  بنشر بحث بعنوان مدونة محمد صالح القرا4

http://sqarra.wordpress.com/auditr4/ janvier 2011.
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صائص غري مالئمة للعناصر املراد تدقيقها سوف تكون لكن إذا إستعمل املدقق أدلة إثبات حبجم غري كاف أو خبو 
.العالقة بني املخاطر املالزمة و خماطر عدم اإلكتشاف عالقة طردية

اإلكتشافمخاطر عدم و العالقة بين مخاطر الرقابة الداخلية: الفرع الثالث

ميكنه التعرف على خطر الرقابة الذي من بناءا على املعلومات اليت يتحصل عليها املدقق حول نظام الرقابة الداخلية، 
العمل بتخفيضه إىل املستوى يف الفحص للتحقق من هذا اخلطر و خالله يعرف حجم أدلة اإلثبات الواجب إستعماهلا

إىل إخنفاض يف خماطر هو ما يؤدي سيتم إستعمال أدلة إثبات كبرية و املقبول، فإذا مت تقييم خطر الرقابة بشكل كبري 
.خماطر اإلكتشافعالقة عكسية بني خماطر الرقابة و التايل الباإلكتشاف و 

العالقة بين مخاطر التدقيق مع أدلة اإلثبات: المطلب الثالث

مبا أن منوذج خماطر التدقيق يتم إستخدامه لتقدير حجم األدلة اليت جيب مجعها إلجراء عملية التدقيق، فإن أدلة 
بالتايل فإن مستوى معني من مستوى خماطر التدقيق املقدرة، و ابع حلسباإلثبات تعترب كمتغري ميكن القول بأنه ت

يشكل هذا التأثري عالقة طردية أو حجم األدلة اليت سيتم جتميعها، و قرار املدقق جتاه حتديد خماطر التدقيق يؤثر على
.1عكسية

مع أدلة اإلثباتاإلكتشافعدممخاطربينالعالقة : الفرع األول

يتناسب حجم هذه األدلة عكسيا مع مستوى خطر دلة اليت خيطط املدقق جلمعها، و حجم األحيدد هذا اخلطر
.اإلكتشاف، فإذا مت ختفيض خطر عدم اإلكتشاف املخطط جيب على املدقق أن جيمع قدر أكرب من أدلة اإلثبات

العالقة بين المخاطر المالزمة مع أدلة اإلثبات : الفرع الثاني

أو اخلطر املتالزم مع أدلة اإلثبات بعالقة طردية، فمثال إذا كان اخلطر الطبيعي لتقادم املخزون  يرتبط اخلطر الطبيعي 
.كبري جدا بسبب التطورات التكنولوجية السريعة سيخصص املدقق إختبارات مكثفة ملدى تقادم املخزون

العالقة بين مخاطر الرقابة مع أدلة اإلثبات: الفرع الثالث

حجم أدلة اإلثبات، حبيث كلما كان نظام الرقابة الداخلية فعال يكون تقييم ني خطر الرقابة و د عالقة طردية بتوج
إذا مل يعتمد ، و بالتايل ال حيتاج هذا األخري إىل حجم كبري من أدلة اإلثباتدقق خلطر الرقابة مبستوى منخفض و امل

بالتايل حتديد خطر الرقابة مبستوى أقصى و املدقق على نظام الرقابة الداخلية عند إجراء عملية التدقيق سوف يتم
.إجراء فحص شامل للكشف عن مواطن اخلطر بشكل جيدعمال حجم كبري من أدلة اإلثبات و إست

أدلة اإلثباتضيح العالقة بين مخاطر التدقيق و تو :الفرع الرابع

من الطبيعي وجود اختالفات و ،)6.3(نستخدم اجلدول أدناه رقم ثباتاإلوأدلة تدقيقالعالقة بني خماطر التوضيحل
:2يليكماالتحريفات املتوقعة ومدى تكرارهابني دورات العمليات املختلفة يف حجم األخطاء أو 

.334ألفین أرینز، جیمس لوبك، نفس المرجع السابق، ص 1
.مدونة محمد صالح القرا، نفس المرجع السابق2
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ال يوجد تقريبا أخطاء متوقعة يف دورة الرواتب واألجور مقارنة بالعديد من األخطاء اليت ميكن توقعها يف دورة . أ
املخزون ، ولعل ذلك راجع ألن املعامالت املتعلقة بالرواتب واألجور ذات درجة عالية من الروتينية ، بينما هناك 

؛خزوناملمعاجلة عناصر دورةدرجة كبرية من التعقيدات يف
فعلى سبيل . ميكن القول أنه من املتوقع اختالف الرقابة الداخلية يف درجة فعاليته بني دورات العمليات املختلفة.ب

؛تعترب غري فعالة يف دورة املخزون، يف حني لية عاليةاعة يف دورة الرواتب واألجور ذات فاملثال تكون الرقابة الداخلي
دورات تدقيقات جوهرية بعد االنتهاء من منخفضًا لقبول وجود أخطاء أو حتريفاستعدادًا دقق يقرر امل. ج

ة بعد االنتهاء من نفس املستوى من الرغبة يف قبول أخطاء جوهريدققنيومن الشائع أن يكون لدى امل، العمليات
.حفظبالنسبة لكل دورات العمليات ، وهو األمر الذي يسمح بتأكيد الرأي غري املتتدقيقعملية ال

عن املدى املالئم لتجميع أدلة اإلثباتدقق تؤثر على قرارات امل)أ ، ب ، ج(وال شك أن االعتبارات السابقة . د
، وأن الرقابة الداخلية )أ(يتوقع قليًال من األخطاء يف دورة الرواتب واألجور دققامل، وعلى سبيل املثال فنظرًا ألن)د(

لديه دقق، مع مالحظة أن امل)د(ثبات أقل مقارنة بدورة املخزون خيطط ألدلة إدقق، فإن امل)ب(ة هلذه الدورة فعال
.لكل من الدورتني على سبيل املثالتدقيقة النفس املستوى من الرغبة يف قبول أخطاء جوهرية بعد االنتهاء من عملي

دورة األجور والعمال بني كل من ستخدمة حجم أدلة اإلثبات املاالختالف بني خماطر التدقيق و يوضح اجلدول اآليتو 
.التحصيلرة املخزون وبني دورة املبيعات و بني دو و 
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.قة بني خماطر التدقيق وأدلة اإلثباتتوضيح العال): 6.3(اجلـدول رقم 

دورة المبيعات و التحصيلدورة المخزوندورة األجور و العمال

متوسطمرتفعصغريالمدقق للخطر الطبيعيتقييم)أ(

نظاممدى فعاليةتقييم)ب(

الرقابة الداخلية

)خطر الرقابة(

فعالية كبرية

)صغري ( 

فعالية منخفضة

)مرتفع ( 

فعالية متوسطة

)متوسط ( 

خطر التدقيق الرغبة في تقييم)ج(

الممكن قبوله

)خطر التدقيق الممكن قبوله(

رغبة منخفضة

)صغري ( 

رغبة منخفضة

)صغري ( 

رغبة منخفضة

)صغري ( 

حجم األدلة التي يخطط )د(

المدقق لجمعها

)خطر اإلكتشاف(

مستوى منخفض

)مرتفع ( 

مستوى كبري

)صغري ( 

مستوى متوسط

)متوسط ( 

.332ألفني أرينز، جيمس لوبك، نفس املرجع السابق، ص : املـصدر

تدقيقمخاطر الييمتق:  الرابعالمطلب 

حول مدى متثيل القوائم املالية اخلتامية للمركز املايل احلقيقي دققيرجع إبداء الرأي اخلاطئ من قبل امل
أو تعود لطبيعة كل عنصر يف القوائم املالية،يتللمؤسسة إىل األخطاء الضمنية اليت تالزم عناصر هذه القوائم وال

قصوره عن منع وقوع األخطاء املختلفة أو لألخطار املرتبطة بإجراءات بسببلألخطار املرتبطة بنظام الرقابة الداخلية 
. يف اكتشاف األخطاء وحماولة منعها يف املستقبلدققوالدالة عن عجز هذه اإلجراءات املعتمدة من قبل املالتدقيق

:1سوف نتناول يف هذا البند قياس اآليت
؛الزمةاملخاطر امل-

املخاطر املرتبطة بنظام الرقابة الداخلية؛-

.تدقيقاملخاطر املرتبطة بإجراءات ال-

مالزمةالمخاطر التقييم:الفرع األول

ز أثرها على إبراومن مثتقييمهايعد حتديد طبيعة أركان هذه املخاطر أحد أهم اخلطوات املمكنة من 

:2بتحديد هذه األركان واليت هيتقييمهاصدق احلسابات الواردة يف القوائم املالية اخلتامية للمؤسسة، هلذا نربط 

.119مسعود صدیقي، نفس المرجع السابق، ص 1
.120نفس المرجع السابق، ص 2
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؛)االقتصاد الدويل، االقتصاد الوطين، املنازعات القضائية، املنظومة املصرفية،التشريع اجلبائي( بيئة املؤسسة-

.)الطرق احملاسبية، املعاجلة احملاسبية، املورد البشري، إستخدام اإلعالم اآليل ( النظام احملاسيب يف املؤسسة-

المخاطر المرتبطة بنظام الرقابة الداخليةتقييم:الفرع الثاني

ة للمؤسسة عن تتوقف األهداف املتوخاة من نظام الرقابة الداخلية على تعبري عناصر القوائم املالية اخلتامي

الواقع الفعلي هلا، لذا وبغية حتقيق ذلك ينبغي أن يتم تشغيل النظام احملاسيب بشكل سليم فضال عن تبين نظام مالئم 

، فاخللل يف أي من االثنني يؤدي ال حمالة إىل إجراءاتهللرقابة الداخلية يف املؤسسة من خالل اعتماد مقوماته وااللتزام ب

على مدخلني املدققهذه األخطار يعتمد تقييمار ترتبط بنظام الرقابة الداخلية، من أجل تضمني هذه العناصر أخط

:1أساسني مها

خماطر نظام الرقابة الداخلية يقدريف هذا العنصر املدقق: مدخل االعتماد على اختبارات التحقيق بصورة أساسية.أ

ستخدام أدلة اإلثبات املختلفة؛يهذا  النظام  و تقييمعند حدودها العليا، أي بتالىف

تقدير خطر و نظام الرقابة الداخليةتقييم مدى فعاليةيعتمد علىاملدقق: مدخل خماطر نظام الرقابة الداخلية.ب

.)منخفضمتوسط،،مرتفع(:نوعية كمايليمبستوياتالرقابة الداخلية

داخلية املعتمد من قبل املؤسسة، فإذا كان التقييم إجيابيا لنظام الرقابة الاملدققيرجع اعتماد أحد املدخلني إىل تقييم 
وإذا  التأكد من صحة نقاط القوة، و يقوم بتسليط عملية الفحص والتحقيق على مواطن الضعف فيه املدققمن قبل 

قرر بعدها ليفحصها ويلألحداث املاليةكان التقييم سلبيا يتالىف هذا النظام بكامله ويقوم جبمع أدله اإلثبات املعللة 
.مدى سالمة القوائم املالية اخلتامية للمؤسسة

التدقيق    مخاطر المرتبطة بإجراءات التقييم : الفرع الثالث
عملية يكون من خالل التتابع املنهجي والسليم يف إجراءات املدققإن النجاح يف إبداء الرأي الفين احملايد من قبل 

ا يف التدقيقاملمكنة من اكتشاف خماطر التدقيق تقييملذا وبغية األخطاء والغش،اكتشافاملرتبطة بقصور إجراءا
:2هذه املخاطر ينبغي توجيه األسئلة املرتبطة باآليت

؛املدققكفاءة اإلجراءات املعتمدة من قبل -
؛املدققاإلجراءات املعتمدة من قبل مالئمة-
متثيل العينة للمجتمع موضوع الفحص؛-
ومستوى تكوينه العلمي والعملي؛املدققحياد استقالل و-
.التدقيقمستوى تنظيم مكتب -

یة؛ عباس أحمد رضوان، تقدیر خطر الرقابة في ضوء المسؤولیات الجدیدة للمراجع عن نظام الرقابة الداخلیة؛ المجلة المصریة للدراسات التجار1
.132؛ صفحة 1989التجارة؛ جامعة المنصورة؛ العدد الثاني؛ مصر كلیة 

.125مسعود صدیقي، نفس المرجع السابق، ص 2
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الفهم الكامل لنظام الرقابة الداخلية: المبحث الثالث
على املدقق أن يتوصل إىل فهم كاف لنظام الرقابة 400تشرتط معايري التدقيق اخلارجي احلديثة ال سيما املعيار الدويل 

كذلك لكي يكون هذا توقيت و إجراءات عملية التدقيق و الداخلية من أجل ختطيط عملية التدقيق و حتديد نطاق و 
.1القدرة على إجراء إختبارات الرقابةاألويل خلطر الرقابة الداخلية و الفهم أساسا للتقدير

نظام الرقابة الداخليةمكونات أسباب فهم : األولالمطلب
قبل التطرق لكيفية فهم نظام الرقابة الداخلية بكل مكوناته نتعرف على األهداف الرئيسية من فهم نظام الرقابة 

:2يليالداخلية و اليت هي كما
القابلية للتدقيق؛_ 
؛احملتملةالتعرف على التحريفات الكبرية _ 
؛االكتشافالتعرف على خطر _ 
.االختباراتتصميم_ 

القابلية للتدقيق: الفرع األول
على الدفاتر احملاسبية حىت يتمكن من إمكانية توفري األدلة معلومات تتعلق بأمانة اإلدارة و حيث حيصل املدقق على

.الكافية اليت تدعم أرصدة القوائم املالية

التعرف على التحريفات الكبيرة المحتملة: الفرع الثاني

بالتايل قد تؤثر على القوائم املالية و املخالفات اليتملة لألخطاء و لمدقق أن يتعرف على األنواع احملتيسمح الفهم ل
.املخالفات اليت تكون هلا قيمة كبرية يف القوائم املاليةية تقدير خطر وقوع هذه األخطاء و إمكان

االكتشافعدمالتعرف على خطر: الفرع الثالث

هذا ل هدف من أهداف عملية التدقيق، و املعلومات اخلاصة بالرقابة الداخلية لتقدير خطر الرقابة لكاستخداميتم 
.عكسيباجتاهأدلة اإلثبات و االكتشافالتقدير  يؤثر يف خطر 

االختباراتتصميم : الفرع الرابع

الختبارتسمح املعلومات اليت يتحصل عليها املدقق حول مكونات نظام الرقابة الداخلية بإجراء تصميم فعال 
. األرصدة يف القوائم املالية

. 213غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص 1

.392ألفین أرینز، جیمس لوبك، نفس المرجع السابق، ص 2
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مكونات نظام الرقابة الداخليةم فه: المطلب الثاني

للتوصل إىل هذا الفهم جيب على املدقق كونات اخلمس للرقابة الداخلية، و فهم كل مكون من املاسة و جيب أن يتم در 
لداخلية املختلفة داخل كل مكون من أجل القدرة على تصميم أو وصف إجراءات الرقابة ااعتباره أن يأخذ يف 

.كما سنتعرف على ذلك يف املطلب الالحق. 1التأكد من تنفيذ هذه اإلجراءاتو 

فهم بيئة الرقابة: الفرع األول

يستخدم املدقق هذه املعلومات كأساس لتقدير ئة الرقابة لكل مكون فرعي هلا، و تتعلق ببييتم احلصول على معلومات 
من خارج املؤسسة داخل و ، 2على سبيل املثال ميكن النظر إىل القيم األخالقيةة حنو أمهية الرقابة الداخلية، و اإلدار اجتاه

. املدققدائنني واملنافسني و املستثمرين والالعمالء و خالل التعامالت مع املوظفني واملوردين و 

فهم تقييم المخاطر: الفرع الثاني

ؤسسة حيصل املدقق على معرفة بوسائل تقدير املؤسسة للمخاطر من خالل التعرف على اخلطة اإلسرتاتيجية لعمل امل
او كذا أهدافها التشغيلية، وكيف تقوم بتحديد هذه املخاطر وحتليلها و  .إدار

ملخاطر كجزء من تصميم الوثيق بينهما، فاإلدارة تقوم بتقييم ااالرتباطاملدقق رغم ني اإلدارة و تلف تقييم املخاطر بخي
املخالفات، ألن تصميم نظام الرقابة الداخلية من وقوع األخطاء و احتمالتشغيل نظام الرقابة الداخلية لتدنية و 

قرار بشأن دليل اإلثبات املطلوب يف عملية اختاذبتقييم املخاطر من أجل املدققنيمسؤولية املدقق، بينما يقوم 
.3التدقيق

فهم أنشطة الرقابة: الفرع الثالث
:4يليمن أهم هذه األنشطة ماتتبعها إدارة التدقيق الداخلي و األساليب الرقابية اليتخمتلف أنواع األدوات و تتضمن

إجراءات مكتوبة؛وجود سياسات و _ 
ارية العليا؛ممارسة الرقابة من املستويات اإلد_ 
وجود مؤشرات األداء؛_ 
.الفصل بني الوظائف املتعارضة_ 

.نفس المرجع السابق، نفس الصفحة1
.16نفس المرجع السابق، ص ھشام عبد الحي السید، 2
.20نفس المرجع السابق، ص 3
.نفس المرجع السابق، نفس الصفحة4
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التوصيلفهم المعلومات و : الفرع الرابع

مو  عات يعترب نظام املعلومات احملاسيب مصدر املعلومة احملاسبية اليت سيفحصها املدقق، لذلك جيب أن حيدد املدقق ا
ل العمليات كيف يتم تشغيهي الدفاتر احملاسبية املوجودة و ماالعمليات و الرئيسية للعمليات املالية وكيف تنشأ هذه 

.1احلاسب اإللكرتويناستخدامطبيعة مبا يف ذلك مدى و اكتماهلاحىت املالية من البداية و 

فهم عنصر المراقبة أو المتابعة: الفرع الخامس
ذا العنصر تقدير اإلدارة املستمر لفعالية تشغيل نظام الرق حتديد ا إذا كانت الرقابة يتم تنفيذها ية و ابة الداخليقصد 

.  2طبقا للتصميم أو يتم حتديد ما إذا كانت هناك ضرورة لتعديل الرقابة الداخلية
شكاوى من اإلدارة أو احلصول على شهادات و من أكثر الوسائل املستخدمة لفهم هذا العنصر إجراء املناقشة مع

.داخل أو من خارج املؤسسة
التوصل إلى فهم كامل حول نظام الرقابة الداخليةمراحل : لب الثالثالمط

مفهوم نظام الرقابة فيها أدى إىل تطور كبري يفاالقتصاديةتعدد العمليات بب ظهور عدة أصناف من املؤسسات و بس
وجود أخطاء احتماللكن بالرغم من ذلك تطرح مشكلة عليه يف إجراء عملية التدقيق، و االعتمادزيادة الداخلية و 

.الذي ظهر كمفهوم حديث يف جمال تدقيق احلساباتوحتريفات يف القوائم املالية وهو ما يسمى مبخاطر التدقيق و 
العمل على ختفيضها إىل املستوى املقبول جيب التوصل إىل فهم كامل لنظام ومن أجل التعرف على هذه املخاطر و 

الرقابة اختباراتإجراء مث تقدير خطر الرقابة الداخلية و تقييمه ته و اءاتشغيل إجر الرقابة الداخلية من حيث تصميم و 
. 3خلطر الرقابة للتأكد من صحة التقدير األويل

إجراءاتهو نظام وصف ال:الفرع األول

حىت يقوم املدقق بوصف نظام الرقابة الداخلية جيب أن يتعرف على إجراءاته اليت مت تصميمها من طرف 
أو االقتصاديةتقييم خربة املدقق السابقة مع الوحدة بتحديث و ذلكو عملها،حياول فهم كيفية و اإلدارة

عماهلا يف استجراءات اليت فهمها حىت يتمكن مناإلبتمثيل تلكمث يقوم من موظفي املؤسسة االستفسار
.الداخليةالرقابة نظام تقييمه

وسيلتني أساسيتني تتمثالن يف األسلوب الوصفي املدققيف هذه املرحلة ميكن أن يستعمل 

.االستجواباتافة إىل طريقة ضباإلالتدفق،و خرائط أ

.394ألفین أرینز، جیمس لوبك، نفس المرجع السابق، ص 1
.نفس المرجع السابق، نفس الصفحة2
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)التطابقاختبارات( النظامالتحقق من فهم : الفرع الثاني

يتحقق من أن أن يه علالكتايب لنظام الرقابة الداخلية،من حتضري خرائط التدفق أو وصفه املدققبعد انتهاء 
*هنا يظهر دور اختبارات التطابق، هي فعال اإلجراءات اليت تنفذ يف املؤسسةمت وصفها وتصميمهااإلجراءات اليت 

.أو اختبار سري العمليات
منه نالحظ ، و يف عملية تقييمه للرقابة الداخلية على أسس خاطئةاملدققفاهلدف من هذه املرحلة هو جتنب انطالق 

:1هيو التطابقاختباراتعند إجراء ثالثة مشاكل تطرحانه هناك 
ارها ؟بما هي اإلجراءات اليت جيب اخت-
كيف تتم عملية االختبار ؟-
ها هلذا االختبار ؟ؤ فيما تتمثل األمهية الكمية اليت جيب إعطا-
.اختبارهااختيار اإلجراءات التي يتم .أ

فميدانيا الختبارها،يف هذه املرحلة هو التعرف على الدورات العملية الرئيسية املدققالعمل األول الذي يقوم به 
بداية أنه ممكن أن تتم نفس الدورة العملية يف أماكن ا،أن يلتقي للمدققهناك جمموعة من املشاكل اليت ميكن 

االختبار،عند القيام بعملية حداأن يفرض بأن كل دورة استغالل تتم على املدققففي هذه احلالة جيب على خمتلفة،
ذه فإذا كان للمؤسسة عدة مصانع و التخزين،مثال عملية  ترب كل واحدة أن خياملدققفعلى العملية،كل مصنع يقوم 
.احدمنها على 

تيار اخاملدققففي هذه احلالة يقرر خمتلفة،أن يلتقي بدورات عملية تنفذ من طرف مصاحل املدققكما يستطيع 
ذه حسب درجة تطبيقها و الدورات  أخريا ميكن أن حيدث لدورتني خمتلفتني أن و العملية،كفاءة املوظفني القائمني 

.املشرتكإال بالنسبة للجزء حداكل دورة على املدققالة خيترب ففي هذه احلمعني،يشرتكا يف جزء 

االختبارالقيام بعملية .ب

جيب التأكيد هنا على ضرورة و خبطوة،من حقيقة سري كل الدورات العملية خطوة املدققيتحقق ،يف هذه املرحلة
ملسار الدورة العملية يف جمملها دون أن يقتصر على جزء منها املدققاختبار و النهاية،تتبع اإلجراءات من البداية إىل 

.فقط

:2مهاتوجد طريقتني و لالختبارات، فيما خيص التطبيق امليداين و 
الطريقة املباشرة؛-

* Test de conformité.

مھمتھا و مساھمتھا في تحسین تسییر المؤسسة مع دراسة حالة قسم تصدیر الغاز التابع للنشاط التجاري لمجمع المراجعة الداخلیة شعباني لطفي، 1
.119، ص 2003/2004، جامعة الجزائر، أعمالإدارةفرعاالقتصادیةالعلومفيماجستیرمذكرة، "مقبوضات-مبیعات "سوناطراك الدورة 

.120نفس المرجع السابق، ص 2
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.الطريقة غري املباشرة-
المباشرةالطريقة. 1.ب
إجراءات العمليات املمثلة يف خمطط السرييف املالحظة واملشاهدة العينية ملختلف مراحل و هذه الطريقة أساسا تمثلت
.  للتأكد من حسن سريهااليت تصور نظام الرقابة الداخليةجراءات املعنيني لإلاالتصال املباشر مع خمتلف املنفذينو 

مباشرةالطريقة غير . 2.ب
لية أي من البداية إىل يعيد املسار الذي متر به هذه األخرية كفاملدققالوثائق،تتمثل هذه الطريقة يف تتبع مسار 

.األصليةانطالقا من الوثيقة النهاية و 
لالختباراتاألهمية الكمية .ج

فالعمل هنا االختبارات،إعطاءها هلذا االختبار تنتج مباشرة من هدف هذه املدققاألمهية الكمية اليت جيب على 
فمستوى اختبارات التطابق يتحدد حسب درجة ،ليس مدى كفايتهاالتحقق من وجود هذه اإلجراءات و يتمثل يف

.التكرار احملقق للرقابة

:1داخلية ومدى املطابقة بينهماويف ما يلي اإلجراءات اخلاصة بالتحقق من تصميم وتنفيذ الرقابة ال

من خالل معلومات الرقابة الداخلية اليت توصل :تحديث وتقييم خبرة المدقق السابقة مع الوحدة االقتصادية-
إليها املدقق يف سنوات التعامل السابقة، ونظرا ألن أنظمة وعناصر الرقابة ال يتم تغيريها بشكل متكرر فيمكن حتديث 

.هذه املعلومات واستخدامها يف التدقيق اخلاص بالسنة احلالية

التعامل مع أفراد املؤسسة، ويتم تقدمي االستفسارات إىل كل ويتم ذلك عن طريق:االستفسار من أفراد المؤسسة-
.من اإلدارة واملشرفني والعاملني خالل مرحلة فهم الرقابة الداخلية

حىت يتم تصميم وتنفيذ واحلفاظ على الرقابة :قراءة كتيبات النظم والسياسات الموضوعة لدى المؤسسة-
عمليات مكثفة من التوثيق، ويشمل ذلك مستندات وكتيبات وخرائط الداخلية، جيب أن تقوم الوحدة االقتصادية ب

.تنظيمية حتدد السياسة املوضوعة من قبل الوحدة االقتصادية

ن ويتم ذلك من خالل كافة املكونات اخلمس للرقابة الداخلية للتأكد اجليد م:فحص المستندات والدفاتر-
.لية التنفيذ يف كل أجزاء نظام الرقابة الداخليةفعااملطابقة بني تصميم عناصر الرقابة الداخلية و 

باإلضافة إىل فحص املستندات والدفاتر، ميكن للمدقق أن يالحظ أداء :مالحظة األنشطة والتشغيل بالمؤسسة-
.الدفاتر وتنفيذ األنشطة الرقابية واحملاسبية داخل املؤسسةخالل التشغيل وإعداد املستندات و املوظفني 

.397ألفین أرینز، جیمس لوبك، نفس المرجع السابق، ص 1
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)توثيق الفهم( لنظام الرقابة الداخلية أو النظريالتقييم األولي: الثالثالفرع 

عنالبحثيستلزمالنظامهذاملتقييو . للتدقيقاألوليةاملرحلةضمناملؤسسةيفالداخليةاملراقبةنظامدراسةتعترب
أهدافقيقحتعلىتساعداليتوالنتائجاتاملالحظالستخالصالئمةاملالوسائلكلباستعمالالالزمةاملعلومات

. التدقيق

اليتاملتنوعةاألسئلةمنكبريةجمموعةالداخلية،املراقبةتقييميفاملدققعليهايعتمداليتالوسائل،بنيومنهذا
" بـإماتكونعليهااإلجابةأنعىنمبمغلق،بشكلاألسئلةتصممفيهحيث" الداخليةاملراقبةباستجواب" تدعى

.1"ال" أو" نعم

التدقيقمكاتبفمعظمات،احلسابمدققيخربةعلىادااستنلالستجواب،منوذجيةالئحةأوقائمةإعدادمتولقد
:2التاليةلألسبابوذلكالداخليةاملراقبةالستجوابنـموذجوضعإىلباحلاجةارجي شعرتاخل

؛مهنيةخلربةرةمثثلمي_ 

الداخلية؛راقبةاملنظاموتقييماختباريفالنمطتوحيديضمن_ 
.ماوضعيةأوالجميفاسيةاألساألسئلةطرحنسيانابباجتنيسمحالنموذجإعداد_ 

.املسطرةاألهدافتناسببنشاط معني داخل املؤسسةخاصةأسئلةبإعداديقوماألسئلةمنوذجعلىاستنادافاملدقق
اهلدفقيقحتمنأكدالتو املؤسسةإجراءاتتقييمبللمدققنيالسماحفهوالداخليةاملراقبةاستجوابهدفاأم

.املعلومات احملاسبية للمؤسسةوصحةصدقضمانوهوللمراقبةالرئيسي
:3يليفيماالداخليةالـمراقبةاستجواباتيفاملستعملةاألساسيةاألسئلةحصروميكن

عمل؛الولحسؤال؟اذام_ 
نفذ؛املولحسؤال؟نم_ 
التنفيذ؛انمكولحسؤال؟نأي_ 
للتنفيذ؛ناسبةاملالفرتةولحسؤال؟ىتم_ 
؛عملالريقةطولحسؤال؟كيف_ 
.هل ؟ سؤال حول مدى التنفيذ أو عدم التنفيذ_ 

:ا يليمكاملؤسسةكن تصنيف األسئلة حسب وظائف مي

1 Allel Hamini, op.cit, p, 13.
2 Lionel  Collins,  Gerard Vallin, op.cit,  p, 94.
3 Ibid, p, 97.
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:1الداخلية إىل جزئيني أو قسمنيالرقابةفاستخدام هذه األسئلة يؤدي إىل تصنيف نقاط 
ءات مناسبة تضمن راأن املؤسسة حتتوي نظريا على إجوذلك يعين" نعم " اإلجابة بـثل اليت مت:ةنقاط القو . أ

.ائية أو اختبار السري احلسن للنظاماملعاينة اإلحصالبد أن تـخضع للتحقق عن طريق و راقبةحتقيق أهداف ال
رقابة ات الاليت تعين أن هناك خلال أو نقصا يف إجراءو " ال "وهي نتيجة اإلجابة بـ:فنقاط الضع. ب

.الداخلية
أخرى و ةإن االعتماد عل أسلوب قائمة االستقصاء يف تقييم نظام الرقابة الداخلية تنتج عنه نقاط إجيابي

:ن مزايا هذا األسلوب نذكرفم، 2سلبية
م املراجع عن طريق تصميم جمموعة من األسئلة لكل - االت اليت  ؛جمالإمكانية تغطية مجيع ا
مما جيعل من املمكن استخدامها قبل البدء يف عملية القوائم،إمكانية استخدام مبدأ التنميط يف إعداد -

؛كافيةاملراجعة بفرتة  
استخدام بعكس احلال عندخربة،سلوب من طرف أشخاص أقل تأهيال و إمكانية استخدام هذا األ-

.سابقااليت تطرقنا إليها األساليب
:منهاوب مبجموعة من العيوب كما يتميز هذا األسل

اليت ترتبط بنشاط مجيع العاملني بالوحدة سواء  من األفراد عن األسئلة املقدمة و إجابة فرد أو جمموعة حمدودة -
األسئلة فقط أجاب علىمما جيعل اإلجابات اليت حنصل عليها متثل وجهة نظر من ال،كانوا حتت إشرافهم أم 

؛وجهة نظر القائمني بالعمل فعالليسو 

؛الرقابة الداخليةصورة كاملة عن مدى فعالية نظامإلعطاءغري كافية " ال"أو " نعم"تعترب اإلجابة بـ -

مما يتطلب إعداد عدة مناذج من األسئلة احلاالت،قد ال تصلح القوائم النمطية اليت يعدها املراجع جلميع -
؛جهد املراجعفذ الكثري من وقت و مما يستنمعها،وفقا للحالة اليت يتعامل 

1 Gerard  Bendict, Renard Keravel, Evaluation du contrôle interne dans la mission d'audit, Foucher,1990, p-p, 46 47.

.116یوسف محمد الجربوع، نفس المرجع السابق، ص 2

؛الزبائن–وظيفة البيع ؛املوردين–وظيفة الشراء 
؛ املوارد–النفقات –اخلزينة وظيفة التخزين؛       

وظيفة املعلوماتية؛املستخدمني–وظيفة الدفع 
.وظيفة االستثمارات
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موعات ها أكثر من الرتكيز على األفراد أو اتنفيذقوائم االستقصاء يركز على األعمال اليت يتم أسلوب-
؛اليت تؤدي هذه األعمال

تمال أن مع وجود خطر احفعال،اإلجابة عن األسئلة ميكن هلا أن تكون روتينية دون اإلشارة إىل ما يتم -
.تعديلة إذا مل يطرأ عليها أي صتنقل إجابات السنة املاضية على قائمة أسئلة السنة احلالية خا

)الرقابةاتختبار ا( إجراءات النظامالتأكد من تطبيق: الفرع الرابع

تدعيم مدى ذلك بغرض و ،عدة أساليبباستعمال نتائج التقييم األويل لنظام الرقابة الداخلية يتم التأكد من 
ا تعكس الصورة احلقيقية لتنفيذ أساليب الرقابة الداخلية أم الصحة وحتقق نقاط القوة يف النظام و  والتأكد أ

.من نقاط الضعف
، واليت يتم ةالدميومباختباراتالرقابة أو ما يسمى اختباراتلتحقيق هذه املرحلة يستخدم املدقق أسلوب 

سنتعرف على و ، عناصر الرقابة الداخلية يف تدعيم ختفيض خطر الرقابة املقدراستخدامها الختبار مدى فعالية 
.هذا األسلوب يف املطلب الالحق

نقاطأنمناالختباراتمنالنوعهذاخاللمناملدققيتأكد، حيث 1االستمراريةاختباراتيطلق عليها كذلك 
.ودائمةمستمرةوبصفةالواقعيففعالمطبقةللنظاماألويلالتقييميفإليهااملتوصلالقوة
اوالتطابقالفهمباختباراتمقارنةقصوىأمهيةذاتاالستمراريةاختباراتإن يكونأنللمدققتسمحأل
السريحسنعلىدليلتعتربكماخلل،  حتملوالباستمرارمطبقةإجراءاتا،راقبهاليتاإلجراءاتبأنيقنيعلى

.مكانكلويفالدورةخالل
لنظام الرقابة الداخليةالنهائيالتقييم :المطلب الرابع

فاختبارات ،الداخليةلرقابة لنظام ابإجراء التقييم النهائيللمدققاختبارات الرقابةأو تسمح اختبارات الدميومة
.بالنظامالدميومة حتدد نقائص التشغيل أو التطبيق اليت تأيت كنتيجة للتطبيق اخلاطئ لنقاط القوة اخلاصة 

مصداقية هذا النظام على صحة و ضعفحيدد مدى تأثري هذه النقائص أو نقاطسبق،انطالقا مما و 
الرقابة نظام باختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة علىللمدققكما أن هذا التقييم النهائي يسمح ،احلسابات
.الداخلية

التقييم األويل لنظام الرقابة الداخلية، هي مؤقتة إىل إن نقاط القوة ونقاط الضعف اليت مت التعرف عليها عند
نقاط الضعف احلقيقيتني، أي النهائي لإلستبانة بنقاط القوة و غاية إجراء اختبارات الدميومة وإعادة املأل 

.46، ص 2008محمد بوتین، المراجعة و مراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طبعة 1
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تصحيح نقاط القوة ونقاط الضعف، حيث ميكن لبعض نقاط القوة أن تتحول إىل نقاط ضعف، وبعض نقاط 
.  الضعف تتحول إىل نقاط قوة

إن عمل املدقق عند تقييم نظام الرقابة الداخلية ال يهدف إىل وصف شامل لإلجراءات املراد دراستها، إمنا 
كيفية تصميم وتنفيذ النظام بل وإبراز العناصر األساسيةاملالئم عنلتوصل إىل حالة من الفهم اجليد و ا

.1اليت تسمح للمدقق بإجراء تقييم جيد لنظام الرقابة الداخلية

حيث أن كل إجراء وظيفة معينة داخل املؤسسة حتتوي على عدد معني من عناصر أساسية يتم استعماهلا عند 
.الرقابة الداخلية

راءات وظيفة معينة داخل املؤسسة جند عامل الفصل بني الواجبات، فمثال ال ومن بني العناصر الرئيسية يف إج
اجلمع بني مهمة تسليم البضاعة للعميل ومهمة الفوترة ومهمة التحصيالت املالية أو الصندوق يف مهمة ميكن 
.واحدة

ؤسسات اليت حتتوي وجند العناصر الرئيسية للرقابة الداخلية يف معظم أجزاء أو وظائف املؤسسة، خاصة يف امل
.على نسبة عالية من املخاطر املالزمة

:2يتم استخدام اإلجراءات التالية لتنفيذ اختبارات الرقابة الداخليةو 

االستفسار من األفراد املناسبني لدى املؤسسة؛_ 

التقارير؛املستندات والسجالت و فحص_ 

. مالحظة األنشطة املتعلقة بالرقابة الداخلية_ 

اخلية والتعرف على نقاط خالل املطلب األخري أنه بعد أن يقوم املدقق بالتقييم األويل لنظام الرقابة الدتعرفنا من

والتأكد من نقاط الضعفنقاط القوةللتحقق من التطبيق الفعلي ليتم إجراء اختبارات الرقابةالقوة نقاط الضعف و 

ى أساسهما يتم إعداد مصفوفة خطر الرقابة إىل نقاط قوة ونقاط ضعف حقيقيتني، حيث علمن أجل التوصل

منه يتم اقرتاح تصحيحات لتحسني الداخلية وتقدير خماطر الرقابة، وبالتايل التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية، و 

. نظام الرقابة الداخلية

1 Antoine  Mercier , Philipe Merle , " Audit et commissariats aux comptes" « Guide de l’auditeur  et  l’audité »,
Edition  Francis  Lefebvre, 2008, France, p, 499.

.406ألفین أرینز، جیمس لوبك، نفس المرجع السابق، ص 2
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إعداد مصفوفة خطر الرقابة الداخلية: الفرع األول

املرتبطة بالعمليات املالية يف رؤوس األعمدة وحتديد عناصر الرقابة الرئيسية يف الصفوف، يتم حتديد أهداف التدقيق 

.وعندما يتم التعرف على أوجه الضعف الرئيسية يتم وضعها يف الصفوف كذلك

ويتم استخدام املصفوفة بعد ذلك إلظهار كيف تؤثر عناصر الرقابة الرئيسية يف أهداف التدقيق املرتبطة بالعمليات

. املالية وكيف تؤثر أوجه الضعف الرئيسية على هذه األهداف كذلك

تقدير خطر الرقابة الداخلية: الفرع الثاني

تنفيذ نظام الرقابة الداخلية يتم تقدير خطر الرقابة م تصميم و أدلة تدعوصفية و معلوماتمبجرد ما حيصل املدقق على

.ملية املالية املراد تدقيقهاالداخلية لكل هدف خاص بعملية التدقيق مرتبط بالع

حتديد أساليب حمددة يق املرتبطة بالعمليات املالية و من أجل التوصل إىل تقدير خطر الرقابة جيب حتديد أهداف التدقو 

.1للرقابة الداخلية

الداخلية يف تتمثل اخلطوة األوىل يف التقدير خلطر الرقابة : تحديد أهداف التدقيق المرتبطة بالعمليات المالية. أ

يتم ذلك عادة بشكل منفصل لكل و . ليت سيتم تطبيق التقدير عليهاحتديد أهداف التدقيق املرتبطة بالعمليات املالية ا

نوع رئيسي من العمليات املالية داخل كل دورة من دورات العمليات املالية خاصة إذا كانت املؤسسة ذات حجم  

.كبري

مردودات الرئيسية يف املبيعات، مسموحات و و التحصيل تتمثل العمليات املالية على سبيل املثال يف دورة املبيعات

.  املبيعات، استالم النقدية، خمصصات الديون املعدومة، شطب الديون املعدومة

تتمثل اخلطوة الثانية يف حتديد أساليب حمددة من الرقابة الداخلية :تحديد أساليب محددة للرقابة الداخلية. ب

أساليب الرقابة ذات     جيب على املدقق أن يتعرف علىو ساهم يف حتقيق كل هدف مرتبط بالعملية املاليةحبيث ت

يوجد فصل مالئم بني املسؤوليات ال يكون ضروريا أن يتم أخذ كل أساليب الرقابة يف االعتبار، فمثال هل الصلة و 

ليها ؟كيف يتم حتقيق ذلك و هل املستندات املستخدمة يتم التوقيع عو 

بالتايل جيب على املدقق أن يتعرف على أساليب الرقابة اليت يتوقع أن يكون هلا أثر كبري يف حتقيق أهداف التدقيق و 

.املرتبطة بالعملية املالية

ميكن حتديد هذه األساليب من خالل الرجوع إىل دليل الوصف لنظام الرقابة الداخلية مثل خرائط التدفق أو و 

.و قائمة استقصاء الرقابة الداخليةالوصف الكتايب أ

.401نفس المرجع السابق، ص 1
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:          التعرف على أوجه القصور الرئيسية. ج

من بني كل نقاط الضعف اليت حيتويها نظام الرقابة الداخلية، هناك بعض نقاط الضعف اليت ال تؤثر بشكل سليب 

ولكن توجد بعض نقاط الضعف يف وهام على القوائم املالية للمؤسسة خصوصا عند األخذ مببدأ األمهية النسبية، 

.النظام تؤثر بشكل سليب ومباشر على القوائم املالية للمؤسسة وبالتايل على أهداف التدقيق املرتبطة بالعمليات املالية

كما متتد أوجه القصور إىل نقص أو غياب يف بعض أنواع الرقابة املالئمة، واليت تزيد من خطر أو احتمال وجود 

.لقوائم املاليةحتريفات هامة با

بعد التعرف على أهداف التدقيق املرتبطة :تحديد مستويات خطر الرقابة الداخلية لكل هدف تدقيق. د

بالعمليات املالية وحتديد أنواع الرقابة الرئيسية وأوجه القصور الرئيسية يتم حتديد مستويات خطر الرقابة الداخلية لكل 

هدف تدقيق مرتبط بالعمليات املالية، بالنظر إىل احتمال منع أو اكتشاف خمالفة كبرية من خالل أواع الرقابة 

.ئيسية، وأثر أوجه القصور يف منع أو اكتشاف أخطاء وخمالفات كبريةالر 

مرتفع، : وتوجد طرق خمتلفة للتعبري عن مستويات خطر الرقابة، بعض املدققني يستخدمون بعض املصطلحات مثل

.   0.21،  0.6،  1:  متوسط، منخفض، ويستخدم البعض اآلخر أرقام أو نسب احتمالية مثل

:وايلامليف الشكل التوصل إىل فهم كامل لنظام الرقابة الداخليةاحل ر ميكن تلخيص مو 

. 395نفس المرجع السابق، ص 1
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.التوصل إىل فهم كامل لنظام الرقابة الداخليةمراحل : )10.3(الشكل رقم

Source: Antoine  Mercier , Philipe Merle, op. cit, page 499.

وصف النظام

اختبارات التطابق
)فهم النظام ( 

التقييم األولى للنظام

نقاط قوة نظريةنقاط ضعف نظرية

اختبارات الدميومة
)تطابق نقاط القوة ( 

نقاط قوة مطبقةنقاط قوة غير مطبقة

إلجراءات اعدم فهم عجز في التنفيذ

)نظام فعال(قوي
)نظام غير فعال(فيضع

التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية

إيجابي سلبي

تقديم تحفظات حول فعالية النظام؛_ التدقيقتوسيع نطاق الفحوص و 
.تتبع مدى تنفيذ التوصيات المقدمة_  النظام اقتراح توصيات لتحسين 

إمكانية اعتماد و استخدام نظام الرقابة الداخلية 
الموجود

تقدير مستوى خطر الرقابة الذي يدعم 
تقدير ( الفهم الذي تم التوصل إليه 
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خالصة الفصل الثالث  

وأهم التعاريف ركزنا بشكل كبري يف هذا الفصل على نظام الرقابة الداخلية من خالل البعد التارخيي له
هتمني مبجال التدقيق من كذا املئات املختصة يف معايري التدقيق و الكبري من طرف اهليمدى االهتمام الصادرة بشأنه و 

تمعباحثني ومتعاملني اقتصاديني و  .ا

يت كذا مسامهته يف الثقة باملعلومات املالية اللنا أنه يلعب دور كبري مساعدة وتسهيل عملية التدقيق و فتبني
بالتايل يعترب نقطة انطالق بالنسبة للمدقق عندما يقبل ترتبط بعدة أطراف، و تصدرها املؤسسات االقتصادية واليت 

الكامل لنظام الرقابة الداخلية سوف يصل إىل ذا متكن املدقق من الفهم اجليد و على التخطيط لعملية التدقيق، فإ
اية عملية التدقيق .النتائج اليت يرغب فيها يف 

الداخلية خيتصر الطريق للمدقق فيما خيص أدلة اإلثبات اليت يستعملها أن الفهم اجليد لنظام الرقابة خاصة و 
هم يف إجراء االختبارات التفصيلية عند إجراءات التدقيق حبيث يعتمد على حجم صغري من األدلة يف حالة توصله لف

حجم كبري من أدلة ربح الوقت، إمنا يعتمد على تايل التخفيض من تكلفة التدقيق و بالجيد لنظام الرقابة الداخلية و 
.اإلثبات إذا مل يتوصل إىل فهم جيد للنظام أو نظرا الحتواء هذا األخري على نقاط ضعف كثرية

كامل لنظام الرقابة الداخلية سوف املدقق من  التوصل إىل فهم جيد و كما أشرنا من قبل أن عدم متكن 
رير بتضمينه حتفظات تعكس عدم ق إىل كتابة التقيؤثر يف األخري  سلبا على نتائج عملية التدقيق مما يؤدي باملدق

.هو ما يعرف مبخاطر التدقيقويها القوائم املالية للمؤسسة، و املعلومات املالية اليت حتتصحة ومصداقية

ما هو طبيعة اخلطر الذي بني خمتلف أنواع خماطر التدقيق و اهلدف من هذا البحث هو التوصل إىل التمييز و 
قرير املدقق أو بشكل آخر ما هو نوع خماطر التدقيق الذي أدى باملدقق إىل تقدمي حتفظات يعكس حمتوى حتفظات ت

.معينة داخل تقريره

منا جيب التعرف على نقاط القوة لذلك ال يكفي فقط التعرف أو فهم نظام الرقابة الداخلية بشكل جيد، إ
يسببها النظام من أجل تقييم مدى فعالية أو عدم الضعف املوجودة يف هذا النظام للتعرف على املخاطر اليت ط نقاو 

.فعالية نظام الرقابة الداخلية يف حتقيق أهداف التدقيق املرتبطة بالعمليات املالية
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الفصل الرابعمقدمــة

ال ميكن االستغناء عنها يف الدراسة النظرية إىل التدقيق اخلارجي بصفة عامة باعتباره أداة رقابيةتطرقنا
ا و نظرا ملا تقدمه للمؤسسة من معلومات عن مدى حتك .اإلجراءات املوضوعة من طرفهامها يف العمليات اليت تقوم 

بدراسة ميدانية يف إحدى الشركات حماولة منا إلسقاط اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي، قمناو 
.سطيف–ؤسسة مطاحن اهلضاب العليا املتمثلة يف ماجلزائرية و 

ا، فتطباملختصة يف الصناعات الغذائية و العموميةالشركات اجلزائريةاليت تعترب إحدى أهم و  يق مشتقا
ضرورة حتمية نظرا لكرب حجمها عتربالداخلية يف هذه الشركة يوجود نظام الرقابة عملية التدقيق اخلارجي عليه و 

او  عدم االلتزام بتحقيق أهداف املؤسسة و طابعها العمومي الذي يعكس صعوبة و تعدد العمليات اليت تقوم 
.اختالسها

من أهم احملطات الرئيسية هام املخّولة للتدقيق اخلارجي و من أهم املمبا أن تقييم نظام الرقابة الداخلية يعتربو 
احلصول على أدلة اإلثبات الكافية إلجراء دما خيطط لتنفيذ عملية التدقيق وتقدير املخاطر و ا املدقق عناليت يبدأ 

.االختبارات التفصيلية ألرصدة احلسابات

دف إىل تقييم نظام الرقابة الداخلية حملا ولة إسقاط اجلانب النظري من كان ال بد علينا أن نقوم مبهمة 
ت اليت ميكن استعماهلا الكتشاف واستخراج أهم املشاكل املالحظة وحتليلها من األدواكذلك دراسة خمتلف جهة و 

.جهة أخرى

:املتمثلة يفتقسيمه إىل ثالثة مباحث رئيسية و أكثر تفصيل هلذا الفصل مت ولدراسة أعمق و 

؛مي التدقيق  يف اجلزائرتقد:المبحث األول

سطيف؛–الرياضتقدمي ملؤسسة :المبحث الثاني

؛تسيري املخزوناتوصف سريورة عمليات التموين و :المبحث الثالث

.تقدير خطر الرقابةتقييم نظام الرقابة الداخلية و :المبحث الرابع
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يم التدقيق  في الجزائرتقد: المبحث األول
ا، ذا املبحثنستعرض من خالل ه مراحل تطور التدقيق يف اجلزائر، من خالل تناول احملطات التارخيية اليت مرت 

ى مهنة علة رفشات امليئاهلمث نتناول ة ريئة اجلزالمربزين وضعيتها جتاه اإلصالحات االقتصادية املعتمدة من قبل الدو 
طار اإليف األخري نتناول ، و يف اجلزائرالتدقيق مع إبراز دور هذه اهليئات يف التكفل بالتنفيذ الفعلي ملتطلبات التدقيق

.مدى توافقها مع معايري التدقيق الدوليةعلى الواقع االقتصادي اجلزائري و مدى مالئمتها و املرجعي للتدقيق يف اجلزائر
ر التدقيق في الجزائرتطو :  المطلب األول 

ا، ذا املطلب مراحل تطور التدقيق يف اجلزائر، من نستعرض من خالل ه خالل تناول احملطات التارخيية اليت مرت 
تحليل املضفي لتصورات لافني متالة و ريئة اجلزالمربزين وضعيتها جتاه اإلصالحات االقتصادية املعتمدة من قبل الدو 

ل أساسية لتقدمي التدقيق يف اجلزائر، تبعا ملا شهدته املؤسسة احثة مر ثالدالباحث على التقدمي، بيد أنه مت إعتما
: مت تقسيم هذه املراحل إىل. ادية موضوع التدقيق من إصالحاتتصاإلق

1980–1969رةفتال: الفرع األول

ؤرخ يف ملا69/107ألمر رقم ار اث أش، حي19691ر سنة زائاجليفنة التدقيقهميمنظتدأبقدل
لى املؤسسات العمومية ضها عفر بلواجبة اإىل الرقا38ادته ميف 1970نون املالية لسنة قاتعلق بملا31/12/1969

ني بتعيطيط التخة املكلف بيكلف وزير الدول«2هنأىلعاالقتصادية بغية تأمني حق الدولة فيها، إذ نصت هذه املادة 
لك متيتلاتاسسؤ ملمدققي احلسابات للمؤسسات الوطنية واملنظمات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ويف ا

مة ومصداقيةالسمات العمومية حصصا من راس ماهلا، وذلك بقصد التأكد منملنظادى حو إأولة فيها الد
»وحتليل الوضعية املالية لألصول واخلصومت حلساباا

حتديد مهام وواجبات املراقب وأعترب حينها 16/11/1970رخ يف ؤ امل70/173م رقمرسو تناول املكما 
:3العمومية، وخول ممارسة هذه الوظيفية ملوظفي الدولة التالينيتاؤسساملسيريتعلى مدقق احلسابات كمراقب دائم 

مالية؛للني معاالاملراقبني -

؛املفتشني املاليني-

.املوظفني املؤهلني من وزارة املالية بصفة إستثنائية-

1
ADJ ALI SAMIR,  Le commissaire aux comptes, caractéristique et missions, revue algérienne de comptabilité et

audit,  société nationale de comptabilité n°03,  Alger 3eme trimestre 1994,  p, 10.
2

.1970أنظر قانون المالیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 
.158ص ،نفس المرجع السابقجاز خدیجة، ح3
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:1املهام التاليةمدققنيللكلتو أ

ة صفبريسيلتاىلة ومالية عيداصتقاراثآايفرتض أن تكون هلة لشروط إجناز العمليات اليت يعدلبابةاقر امل-
باشرة أو غري مباشرة؛م

طة؛سابات واملوازنات أو الكشوفات التقديرية طبقا ملواصفات اخلحلمتابعة إعداد ا-

ن احملاسبة العامة والتحليلية للمؤسسة ومدى مجة ر النتائج املستخاباتحسو د ر اجلتدقيق مصداقية-
ا .صالحيا

م على قابة لر باط فقط بر تأن املراجعة املقصودةجتدر اإلشارة إىل من قبل هؤالء األفراد من خالل هيئا
ندوبمولتنا29/09/1971خير اتبردصالا83-71رقم 2مر الرئاسيألأن اإالاملؤسسات االقتصادية آنذاك، 

.ذلكباملرخصني اءاخلرب مناحلسابات للمؤسسات اخلاصة و اخلرباء يف احملاسبة لدى احملاكم وأشرتط تعيينهم 

1988- 1980لفترة ا: الفرع الثاني

ين وهيكلة املؤسسات العمومية االقتصادية الذي نتج عنها ارتفاع عدد طالو القتصادام ظيتنة ادإعع م
غياب أطر حتكم توليد املعلومات وضعف التحكم يف النظام احملاسيب، و يريالتسط امنأقدتعوةيمو معلاتاساملؤس

تسيري املتبناة، وكان لب ايتفرزها أسالالت اليتختالالااعنو أمندأن يسن آليات رقابية حتى ئري علزاأجرب املشرع اجل
05بة ، ويف مادته رقم اساحمللسجمء رر إلنشاقملا10/30/19803املؤرخ يف 80/05ذلك بفعل صدور القانون رقم

احتهصبة قمراتلف احملاسبات اليت تصور العمليات املالية واحملاسبة، أين تتمخمراقب يةجملس احملاسب«نص على أن 
.»اهنونيتها ومصداقيتوقا

حاتالصاإلد بعا مرةفت: الفرع الثالث

مة لوسائل عاكية اللاملظليفايهاحلاجة إلحلسابات يف اجلزائر كان بطيئا نتيجة غياب اتدقيق ورتطإن 
يف املؤرخ 88/01تاريخ صدور القانون رقم  1988اية تصادية إىل غياة االقاحتكار الدولة للحاإلنتاج و 

ت االقتصادية العمومية، أن هذا القانون حرر املؤسسة العمومية اسسؤ ملليهيجو تلنون ااملتعلق بالقا12/01/1988
يم ظلتناالشكل من اوأن هذ.يضاليت كانت مالزمة هلا يف املاةالتبعيمنتأتية ملة اطياقر و بري ارية والدإلمن كل القيود ا

ولة الرقابة على زاية ومبا يسمح مداصتقالاةايحلاهذا التغري يف بةاكو ن ممه نميكايلزم ضرورة تأهيل التدقيق اخلارجي مب
.هذه املؤسسات

، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم نحو إطار متكامل للمراجعة المالیة في الجزائر على ضوء التجارب الدولیة، صدیقي مسعود1
. 246، ص 2003/2004االقتصادیة، جامعة الجزائر، 

2
.56؛ ص 29/12/1971في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  المؤرخة في 82-71من  األمر  رقم 47أنظر المادة رقم 

3
.15، ص 01/03/1980المؤرخة في 43أنظر الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم 



-سطيف - دراسة ميدانية بمؤسسة مطاحن الهضاب العليا : .................................الفصل الرابع

122

دف إىل تلنصوص املتتاليةمن اعدد بعوجلة إىل أن التدقيقرت نشري يف هذه الف غطية النقص يف اإلطار اليت 
م النصوص املؤطرة هأورد فيما يليأن نكنمي. بهنوطةالقانوين من أجل متكني املدقق من أداء أدواره املالتشريعي و 
. راجلزائللتدقيق يف

الداخليللتدقيق يونانلقاارطاإل.أ

سات االقتصادية العمومية تنظيم يتعني على املؤس«أنه على 88/01نون لقاان م40دةااملص تن-
1»وتسريهاريهاساطمنأرةمستمصة باملراقبة يف املؤسسة وحتسني بصفة اخةيلخادلكا يهوتدعيم 

قتصادية العمومية مدعوة إلقامة وتدعيم أن املؤسسات اال«على 91/01لقانون امن 40تنص املادة -
.2»وحتسني طرق أدائها بشكل ملحوظتؤسساملاملراجعةنظم داخلية 

يارجخللتدقيق اليونانلقاارطاإل.ب

لى شخص ع27/04/1991يف خ ؤر ملا08-91قمون ر من القان48إىل غاية 27قمر ادو املت نص-
.3حاالت التنايف مث حقوقهشروط تعيينه و و هماهمتاباسحلحمافظ ا

قانون أخالقيات مهنة اخلبري احملاسيب 1996فريل ا15يف ؤرخ امل136-96لتنفيذي رقم اتناول املرسوم -
.4دمتعملابوحمافظ احلسابات واحملاس

يتضمن املوافقة على اإلجازات والشهادات وكذا شروط اخلربة املهنية اليت ختّول 1999صدور مقرر سنة -
. 5احلق يف ممارسة املهنة

ى مهنة التدقيق في الجزائرعلة رفمشات الهيئال: المطلب الثاني

املشرفة على التدقيق يف اجلزائر قد ال ميكن فصله عن التطور التارخيي هلا وال عن احملاسبة، تئاياهلل او تنن إ
من احملاسبة، هلذا سوف نتناول نين التدقيق هو مرحلة متقدمة يتم تناوهلا عندما يتحكم األعوان االقتصاديار أإلعتب

لس األعلى للمحاسبةاىف سبة فيها ونتالاحملاالتدقيق و م ز من تالقا هذه اهليئات انطال البتعاده عن *حلديث عن ا
. تدقيقال

1
.109؛ ص 12/01/1988المؤرخة في 02أنظر الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم 

2
.112؛ ص 27/04/1991المؤرخة في 20للجمھوریة الجزائریة رقم أنظر الجریدة الرسمیة 

3
. 651نفس المرجع السابق، ص 

4
.05؛ ص 15/04/1996المؤرخة في 24أنظر الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم 

.158حجاز خدیجة، نفس المرجع السابق، ص 5
تشكیلتھ وطبیعة تسییره ثم 40إلى غایة 22، الذي حدد في مواده رقم 29/12/1971لمؤرخ في ا82-71أنشئ ھذا المجلس باالمر الرئاسي رقم *

.اختصاصاتھ
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الحسابات والمحاسبين المعتمدينفظي ومحابين للخبراء المحاسةنيوطالة ظممنال: الفرع األول

اءرب لخطنية لو املنظمة التنشأ «على أنه 1991افريل 27املؤرخ يف 08-91قانون لامن05ة ادملاصتن
ويني عنني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين؛ تتمتع بالشخصية املدنية وتضم األشخاص الطبيعيني أو املسبحملاا
ظ حسابات وحماسب معتمد حسب الشروط اليت حيددها هذا القانون، حمافري حماسب و خبةمهنرسةاؤهلني ملمملا

ل املنظمة وصالحيتها وقواعد سريها عن طريق كيشتدد حيو ر،ائز جلاكون مقره يفويدير املنظمة الوطنية جملس ي
»ميظالتن

طار إيف مهين يعملهازجرها تباعلخرباء باللوطنيةام املنظمةو أعاله تق05ملادة ام كاأحن عالفضو 
: 1من نفس القانون مبا يلي09،10،11القانون حسب ما نصت عليه املواد 

؛هاستار ممن املهنة وحسمتنظيالسهر على -

ة أعضائها وإستقالليتهم؛مالدفاع على كرا-

ب منقاف والشطييل واإلسجداخلي للمنظمة الذي حيدد على اخلصوص شروط التلاماظإعداد الن-
؛ةدول املنظممة جقائ

ية املهنية والتقنية لألشغال اليت ينجزها أعضاؤها؛عالتأكد من النو -

جنازات والشهادات اليت يقدمها كل مرتشح لإلةهنياملةالحيلتشريع املعمول به  الصاتقدير يف حدود -
يطلب تسجيله يف أحد أصناف هذه املنظمة؛

ارسة املهنة وكيفيات تطبيقها عن طريق ممول احلق  يفختاليتداتار اإلجازات والشهيمقاييس تقدرنش-
.التنظيم

عضاء المهنةوطنية ألمجلس النقابة ال: الفرع الثاني

ؤرخ يف ملا92/20عضاء املهنة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ة أليوطنلة ابلنقااسلس سيتأالمت
ي حيدد تشكيل ذوال؛ 01/12/1997يفؤرخ امل97/458قم ر تنفيذيال، املعدل واملتمم باملرسوم 13/01/1992

.عملهجملس النقابة الوطنية ألعضاء املهنة ويضبط اختصاصاته وفوائد 

لس يفاتاصتصاخل مثتتو  : 2ا

.248صدیقي مسعود، نفس المرجع السابق، ص 1
2

.82. 83ص، . ؛ ص1992لسنة 03أنظر الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم 
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؛ةالنقاباءة ألعضديملعنوية واملاامحاية املصاحل -
؛اثلةاملمبية جتاه الغري واملنظمات األجنة لدى السلطات العمومية و وطنيلامتثيل النقابة -
واحملاسبني املعتمدين؛تاباسحلايظفاحمنشر قائمة اخلرباء احملاسبني و و إعداد ومراجعة -
وتسويتها؛قابة لنااءعضأنيبلنزاعات املهنيةاالوقاية من كل -
يت تقررها اجلمعية العامة؛هنية الت املاحتصيل االشرتاك-
ا والنظام الداخلي؛ألحكبة للنقام مجيع أعضاء اارت احى علر سهال- ام التشريعية والتنظيمية املعمول 
ق والرقابة؛لعادية للتدقياب الطاملد ديحت- 
ملرتبط ايل ايها السلطات املختصة يف ميدان التقييس احملاسيب وامللعرضهاتعليتائلملسااإبداء الرأي يف- 

حبياة املؤسسة؛
تاطلسلامستوى النظري والتقين لدى أعضاء النقابة ودعوة ر للستماملض بالتقوميو نهالو دةاعسامل- 

؛  ملختصةالتنسيق مع السلطاتيها ومراقبتها بانظيمها، اإلشراف علت،وامللتقيات املهنيةة للحضور للتدريبات صتخملا
تكوين والبحث؛   والم التعليمامهيفةاركشامل-
.يدان الذي تغطيه املهنة وتوزيعها ونشرهابامللقة ملتعنتائج األشغال امعميتم بالقيا-
لمحاسبةلينطو لاسلجملا: الفرع الثالث
لس الوطين للن الإلعامت لقد املؤرخ يف 318-96سوم التنفيذي رقم محاسبة بفعل املر عن إنشاء ا

لس جهازا استشاريا ذو طابع وزار هذامن02وطبقا للمادة 25/09/1996 ومهينرتك ي مشاملرسوم يعترب هذا ا
اثحبلالاجميفصمشرتك ويقوم مبهمة التنسيق والتلخي ةذه الصفو ،وضبط مقاييس احملاسبة والتطبيقات املرتبطة 

.لوزير املكلف باملاليةامن رة منه أو بطلبده، مبباصإختصال ة مبجالقملسائل املتعايطلع على كل ن س أللمجلكن مي
:1املرسوم فيما يلينفسة منثالثبقا للمادة التتمثل صالحياته ط

مها؛يتعلوباسبة حملوثائق املتعلقة بااملعلومات والكلتغلسويعجيم-
اليل يف جمال التنمية واستخدام األدوات والطرق احملاسبية؛ل الدراسات والتحينجز كنينجز أو يكلف م-
ين؛لعقالا احملاسبية واستغالهلاسيياقملاطبضري الرامية إىلبيقرتح كل التدا-
يعية اليت هلا عالقة باحملاسبة ؛ر وتوصياته يف كل مشاريع النصوص التشهيفصح ويبدي رأي-
املستوى يف جمال املهن احملاسبية؛وحتسنيه جمراوبن يو تكالنظمةأيشارك يف تطوير-

صعيد الدويل؛لاىلعةبساحملااهج والتنظيمات واألدوات املتعلقة بنيتابع تطور امل-

ات الطابع التقين اليت تدخل يف جمال اختصاصه؛ات واللقاءات ذر ينظم كل التظاه-
.هاليله وتوجيهاتساته وحتار دينشر تقاريره و -

1
.18؛ ص 25/09/1996المؤرخة في 56أنظر الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم 
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من نفس املرسوم السالف الذكر والذي 06لس فلقد مت حتديدهم يف املادة ضاء اق بأععلا يتيمفامأ
لس وز يثيح،سلاةيتضمن تشكيلة ورئاس :تشكيلته فهيأما . و ممثلهية أملالير ارأس ا

لس الوطين ملهمته يفالرئيس املزاول- مدين؛عتملانيبساحملت وااساببني وحمافظي احلسواحملاءرباخلقابة النا
كلف باملالية؛ممثل الوزير امل-
كلف بالتعليم العايل والبحث العلمي؛ممثل الوزير امل-
هين؛املبالتكوينفلملكاريز و لاممثل-
كلف بالتجارة؛ممثل الوزير امل-
حصائيات؛كلف باإلممثل الوزير امل-
ي؛ومح اإلداري والوظيف العمالف باإلصلكممثل الوزير امل-
مة للمالية؛ة العايعن املفتشممثل -
الوطنية للزراعة؛ممثل عن الغرفة-
الوطنية للتجارة والصناعة؛ممثل عن الغرفة-
ئر؛زاجلممثل عن بنك ا-
ظيم عمليات البورصة ومراقبتها؛نممثل عن جلنة ت-
الية؛ؤسسات املاملو للبنوكة املهنيةممثل عن اجلمعي-
؛نيأملتااتشركممثل عن مجعية -
لقابضة العمومية؛ات اكلني عن الشر ممث-
ات سابي احلافظنة يعينهم جملس النقابة الوطنية من بني اخلرباء احملاسبني وحمهممثلني للم) 06(ستة -

املعتمدين؛واحملاسبني
ف كلملالوزيرما اواملالية يعينهحملاسبةااذ مساعد على األقل يف جمال تبة أستما ر هل) 02(ستاذين أ-

.يل والبحث العلمييم العاعللتبا

في الجزائرطار المرجعي للتدقيقاإل: المطلب الثالث

النصوص القانونية املختلفة يف هذه هتدقا مما أور انطالزائر جلايفأن نتناول إطار التدقيق اننكميقعوااليف
جلريدة الرمسية ذية الواردة يف التنفيايماسر املو مراملهنة، سواء تعلق األمر بالقانون التجاري أو خمتلف القوانني واألوا

نظر املشرع جهة لتدقيق من و اراطإة اجلوانب املعاجلة يفيعللجمهورية اجلزائرية دون نقد أو تعليق، لتوضيح طب
.اجلزائري
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على شخص حمافظ27/04/1991املؤرخ يف 08-91من القانون رقم 48إىل غاية 27نصت املواد رقم و 
.1حاالت التنايف مث حقوقهاحلسابات مهامه و شروط تعيينه و 

أخالقيات مهنة اخلبري احملاسيب قانون 1996أفريل 15املؤرخ يف 136–96كما تناول املرسوم التنفيذي رقم 
.  2احملاسب املعتمدفظ احلسابات و وحما

ةليالتقساال: الفرع األول
:يا التاليةمن الزواائري إىل استقاللية املدقق نظر املشرع اجلز 

:3اآليتبدققحتلى املة تشمل على ضرور :ة يقالالزاوية األخ.أ
؛ياداحلأمبد-
مبدأ اإلخالص؛-
.طلوبةملمبدأ الشرعية ا-

:4ع حاالت التنايف ملزاولة التدقيق يف املؤسسةشر املافيهبرزأ:ةمادية الزاويال.ب
ديرين ة وأعضاء جملس املإلدار بامنيائلقالكصهار لغاية الدرجة الرابعة، مبا يف ذألوااألقرباء-

؛ةكر شلاةبقار وجملس م
دارة وأعضاء إلاني بمائقج الاملديرين أو جملس املراقبة أو أزوا رة وأعضاء جملس االقائمون باإلد-

رين أو جملس مراقبة الشركات؛ملديجملس ا
با أما جرة أو مرتأاتابساحلظ افلذين يتقاضون حبكم نشاط دائم غري نشاط حماص خاشاألج وا أز - 

جملس املراقبة ؛ين أو من ر يدملاسلجمءاضعأنمني باإلدارة أو من القائم
ظ احلسابات يف أجل فحماف غري وظائفئكم وظاحبأجرةركة الشنحتهممص الذين ااألشخ- 

اء وظائفهم؛ مخس سنوات إبتداء من تاريخ إ
تاو نسسمخديرين يف اجل راقبة أو جملس املضاء يف جملس املعأأوة ار داإلبانوا دائمنيكاألشخاص الدين  -

اء وظائفهمتدااب .ء من تاريخ إ
من القانون التجاري أن للمراجع احلق يف طلب توضيحات كافية 11ركر م715دة املاأبرزت : نيةالمهوية الزا.ج

ا أن تعرقلميتالع ائوقالمن جملس اإلدارة أو املديرين الذين يتعني عليهم الرد على كل  استمرار نشاط ن شأ
منتهضو تساباإىل اجلهاز املؤهل بتعني حمافظ احل08-91قانون نم31و30دة ااملت شار أماك.ؤسسةامل

.651، ص 27/04/1991المؤرخة في 20الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  رقم 1
. 05ص 15/04/1996المؤرخة في 24الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  رقم 2
3

والمتضمن قانون أخالقیات مھنة الخبیر المحاسب ومحافظ 15/04/1996المؤرخ في 136-96ن المرسوم التنفیذي رقم أنظر المادة الرابعة م

.24الحسابات والمحاسب المعتمد؛ الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم 
4

.185؛ صفحة 1999دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر ، القانون  التجارى  للجمھوریة  الجزائریة  الدیمقراطیة  الشعبیة ،6مكرر715المادة 
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سنوات قابلة ثالثفق هذا التعيني مبدده القصوى، إذ تدوم وكالة حمافظ احلسابات ر ا امية العامة، كاجلمعيف
.للتجديد مرة واحدة

تعاب ألاسقف ديدحتباحلساباتأتعاب حمافظ1997فمرب نو 07املؤرخ يف راقر لالو انتامك
.باتحلساكل حملافظ او اليت تمةاملهيفذولةعات العمل املباواحلدود الدنيا  مبرجعية عدد س

ةاءكفال: الفرع الثاني
:ائرية كفاءة مدقق احلسابات يف عنصرين أساسني مها حددت النصوص اجلز 

العلمييلأهلتا.أ
:1يتاآلمهنة التدقيق ارسةزائرية ملماجلصنصو لت اطشرت إ

:ىولألاعةمو مجال-
م املالية؛و عللايفنس اليس-
لية واحملاسبة للمدرسة العليا للتجارة؛ملاع افر ليسانس يف- 
.ةييف اخلربة احملاسبلو ألاناحتمالاين من اثلوااجلزاءان األول- 

:ة  ينلثااعة و مجملا-
للفروع األخرى ماعدا املالية؛م االقتصاديةو عللايفنسسالي-
؛)الية واحملاسبةاملفرعغريفروع أخرى(لعليا للتجارة اة رسداملة ادشه-
ري؛يليسانس يف التس-
املدارس املتخصصة يف اإلدارة أو املالية أو اجلمارك؛و شهادة املعاهد -
؛ةاسباصل فرع املالية واحملتو ملاينتكو لاشهادة جامعة-

.متخصصة يف احملاسبةةشهادمضاف إليها 
ليل العمهيالتأ. ب

:رطني التاليني الشإحدىتني ابق للمجموعالسقرر املشرتطإ
اية التدريهشبين كخبري حماسب مدته سنتني يتوج هميبدر تعةابمت- ؛ينو ناقلابادة 
.أشهرمدته ستةيب مهين املالية ومتابعة تدر و ةباساحملدانمييفاتنو ا عشر سهإثبات خربة قدر -

لمهنيةاة ايعنالر يامع: الفرع الثالث

ن رحابة املسؤوليات ماقالطناةبو لطهنية املاملالعنايةعلى مستويات42مكرر 715نصت املادة 
بات الشركة ساحامتظانويفاملهنية للمدقق، إذ أوكلت له مهمة التحقيق يف الدفاتر واألوراق املالية للشركة 

1
.04؛ ص 24/03/1999بتاریخ 32قرار صادر عن وزارة المالیة؛ الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم 

2
.184؛ القانون التجاري للجمھوریة الجزائریة؛ صفحة 4مكرر 715المادة 
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حة املعلومات املقدمة يف تقرير جملس اإلدارة ويف الوثائق املرسلة إىل على التدقيق يف صوصحتها، كما  حثتهم 
ا واحو ةكر شللةيلالوضعية املحول انيسامهامل .ةملوازنواشركة الساباتحصادقة على انتظام اجلرد و ملسابا
:1يتاآلت حملافظ احلسابارعشاملز جاأماك

؛اة بني املسامهنيم مبدأ املساو احرتاالتحقق من -
اليت يراها مناسبة؛تقاقيتحالء راإج-
.اد يف حالة االستعجالنعقة لاللعاماةمعيء اجلتدعااس-

التقرير: الفرع الرابع
ائرية، فأنه يرتتب عن املهمة إعداد تقرير يتضمن شهادة بتحفظ أو بدون حتفظ على تبعا للنصوص اجلز 

.غي أن تربر قانوناالشهادة اليت ينبالوثائق السنوية وعند االقتضاء رفض ة صحو ية متظاان
سلجموأنير يدملاسلن يطلع جملس اإلدارة أو جمات أسابظ احلحملاف10مكرر 715كما أجازت املادة

:ليمبا يلةاملراقبة، حسب احلا
داها؛أيتالالسربت تلف عملياا وخمموالتحقيق اليت قاةقباملر اات يعمل-
سابات اليت يرى ضرورة إدخال تغيريات عليها بتقدمي كلخرى املتعلقة باحلوالوثائق األمناصب املوازنة-

عداد هذه الوثائق؛إيفةلمعتسملالضرورية حول الطرق التقييميةات االحظامل
يت اكتشفها ؛لطاء اخاملخالفات واأل-
ة ارنة بنتائج السنأعاله واخلاصة بنتائج السنة املالية مقاتيححلتصات و ظانها املالحفر عستالنتائج اليت-
.املالية السابقة

1
BOULAHDOUR CHAKIB, Le commissaire aux comptes, legislation et actionnaires, revue algiernne de

comptabilité et audit, societe nationale de comptabilité n° 14, Alger 2 eme trimestre 1997, p, 26.
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"السمباك " التعريف بمؤسسة الرياض : المبحث الثاني

من االستقالل اجتهت الدولة اجلزائرية إىل حتويل حبوب القمح بكل أنواعه إىل مواد غذائية يف السنوات
اء لتلبية حاجيات و متطلبات االستهالك الوطين كما و نوعا، و من أجل حتقيق هذا اهلدف عمدت الدولة إىل إنش

العجائن بكل أنواعها، حيث و الدقيقمثل يف املؤسسة الوطنية للسميد و املتعنصر اقتصادي ذا مفعول حساس و 
"اليت عرفت باسم شركة و 1965مارس 25الطاقة مبوجب املرسوم املؤرخ يف تأسست حتت وصاية وزارة الصناعة و 

SIMPAC."السمبـاك

تنظيم قطاع مهم جدا يف اشرة بعد االستقالل بغرض جتسيد و هذه الشركة جاءت نتيجة برنامج التأميم مبو 
ا، و ة الصناعات التحويلي لذلك كانت كانت اخلفيفة لالقتصاد الوطين أال وهو قطاع الصناعات الغذائية ومشتقا

:مهمتها تتمثل يف

توفري املواد الغذائية األساسية للمواطنني؛_ 

احملافظة على القدرة الشرائية بتحديد أسعار مدروسة؛_ 

وذلك على مستوى الوطن بصفة عامة واد الغذائيةكما تتوفر عدة مراكز بيع للقيام بعملية توزيع امل_ 
أحناء الواليات بصفة خاصة؛و 

.تنشيط التجارة الداخليةدية و ذلك برفع اإلنتاج الوطين و املسامهة يف التنمية االقتصا_ 

ا أدى إىل ظهور مشاكل عديدة تعترب نتيجة  بالنظر إىل املسؤولية الكبرية للشركة و تطور حجم نشاطا
ة للصناعات الغذائية من أجل إعطاء إزدهار جيد للشركة تقرر إنشاء املؤسسة الوطنيذا التطور و ال مفر منها هلحتمية

ا بسطيف يف سنة من احلبوب و  قسمت إىل مخسة و " السمباك " إعادة هيكلة شركة  ذلك بعد ، و 1982مشتقا
:مؤسسات جهوية عرب الـوطن كالتايل

؛* سطيف * الرياض  _ 
؛* اجلزائر * الرياض  _ 
؛*  سيدي بلعباس * الرياض  _ 
؛*  قسنطينة * الرياض  _ 
*  .تيارت * الرياض _ 

تقديم عام لمجمع رياض سطيف: األولالمطلب 

ا،رياض سطيف هي اختصار ملؤسسة الصناعات يرتكز نشاط هذه املؤسسة الغذائية من احلبوب ومشتقا
عجائن غذائيةفرينة، مسيد،( املشتقةالغذائيةوتسويق املواد، وإنتاجقمح لنيو قمح صلببنوعيه احلبوبيف حتويل 
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وللتعرف أكثر ،أيضا إنتاج فرينة غذائية لألطفال الرضعو و كذا إنتاج عجائن غذائية صحية،)كسكسىالو بأنواعها
:سطيف سيتم التطرق إىل ما يليعلى مؤسسة رياض

مع- ؛حملة تارخيية عن ا
مع؛- أهداف ا
؛املكونة للمجمعالفروع -
؛تنظيم جممع رياض سطيف-
؛سطيف إىل البورصةدخول جممع رياضشروط-
. صة اجلزائرر اإلجراءات الالزمة لدخول جممع الرياض سطيف إىل بو -

لمحة تاريخية عن المجمع: الفرع األول

ثر إعادة هيكلة إ1982نوفمرب 25املؤرخ يف 82/376طبقا للمرسوم رقم أنشئت رياض سطيف
مع ابتداء من )سمباك(للمسامد واملطاحن والعجائن الغذائية والكسكسى الشركة الوطنية أفريل 02، وحتول ا

350امسي، منها سهم1000دج، مقسما على 100.000.000إىل شركة مسامهة برأس مال قدره 1990

سهم 200ة للصناعات املتنوعة، املسامهسهم لصندوق250سهم لصندوق املسامهة للصناعات الزراعية الغذائية، و
.سهم لصندوق املسامهة للخدمات200وأخريا لصندوق املسامهة للمناجم واحملروقات واملياه،

مسامهةشركةإىل1990سنةتتحولأنقبل" للمسامد"الوطنيةالشركةتسمىسطيف" ارياض"كانت
حتويل رأس املال االجتماعي من صندوق املسامهة مت1997أفريل28يف ، و للدولةاملسامهةصناديقسلةحتت

املتعلق95/25القابضة العمومية الزراعية الغذائية األساسية، وذلك مبوجب األمر للصناعات الغذائية إىل الشركة
مع هو ىل وحداتإ1997إعادة هيكلة الشركة سنة متتكما للدولةبتسيري رؤوس األموال املنقولة  فرعية تابعة، وا

التابعة له وهو الذي يراقبها يف تطبيق اخلطوط العريضة لسياسته، غري أن لتلك الوحداتالذي ميتلك رأس مال كل
.احلرية يف حتديد سياستها التجارية يف حدود السياسة العامة للمجمعالوحدات

رياض سطيفمجمعأهداف: الثانيالفرع

:ميكن إجياز أهم هذه األهداف يف ما يلي

، ، وإنتاج وتسويق املواد املشتقة مسيد)قمح لني، قمح صلب(حتويل احلبوب دف رياض سطيف إىل-
؛كسكسيعجائن غذائية،فرينة،

هودات املبذولة اليت- معإجياد منافذ ومكانة يف السوق، وذلك من خالل ا إلعادة شرع فيها ا
مع يف السوق، والتحسني اهليكلة التقنية والتجارية املتمثلة يف الرقابة، واحلد من تآكل نصيب ا

؛املستمر لعالمة اجلودة
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البقاء واالستمرارية وتطوير مكانته يف السوق، حيث أن الطلب املتزايد العمل على ضمان-
؛تكون عوامل لضمان ذلكوالنوعيةاملوافقة للمعايري العاملية وعالمة رياض سطيف 

مع وتوطيد إمكانياته اإلنتاجية من خالل انتهاج اسرتاتيجيات خمتلفةرفع مستوى- ؛ا
به وحتسني ظروف تراكم األرباح على املدى الطويل وذلك من خالل رفع رأس املال الذي قامترسيخ-

مع والذي يهدف إىل جلب االدخار العمومي الوطين ؛ا
التمويل، التوظيف، الرتقية، التسويق والتنويع على كافة املراحل الصناعية، اإلنتاج،البحث والتنمية -

؛الصناعات الغذائيةوالتخزين ملواد
؛وعتاد الصناعات الغذائيةالتموين والتوزيع على كافة املراحل، وصيانة التجهيزات-
منتوجات الصناعات الغذائية مبا يف التجارية وترقيةتطبيق اسرتاتيجية التنمية الصناعية، التكنولوجية،-

؛أخرى وإنشاء شركات أخرى تابعةذلك الدخول يف شراكة مع شركات
مبا يف ذلك نشاط التجارة اخلارجية واكتساب، إجناز أو ممارسة األنشطة الصناعية، التجارية واملالية-

غري مباشرة ميدان منتوجات والعالمات التجارية اليت متس بصفة مباشرة و التنازل عن براءات االخرتاع
.الغذائية والقابلة لتسهيل النمو والتنمية بصفة مثلى للمؤسسةالصناعات

رياض سطيفمجمعالوحدات الفرعية ل: الثالثالفرع

حيث متتد من الشمال إىل اجلنوب، وهي مستغلة  إن مطاحن رياض سطيف متمركزة يف اجلهة الشرقية
، وقد مت جتديدها خالل السنوات 1994امتالكها عن طريق التأميم سنة متمطاحن قدمية 05كليا، من بينها 
:املطاحن هياألخرية، وهذه

؛سطيف–مطاحن اهلضاب العليا-
ج؛بوعريريبرج-طاحن البيبان -
؛سيدي عيش-مطاحن الصومام -
؛مسيلة-مطاحن احلضنة -
؛تقرت-مطاحن الواحات-
؛القنطرة-مطاحن الزيبان-
.ورقلة-الشركة احلبوبية الفالحية -

:يتاآلمع رياض سطيف يف اجلدولالوحدات الفرعيةومنه ميكن عرض 
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.سطيف–مع رياضالوحدات الفرعيةعرض ): 7.4(اجلدول رقم 

األراضي أمالك 
عقارية

المساحة 
2المغطاة م

المركز مطاحن 
الشركات التابعة

رأس المال 
االجتماعي

الشركات 
التابعة

طور التسوية طور التسوية 2850
سطيف

عبيد علي

845.830.000

مطاحن 
الهضاب العليا

طور التسوية طور التسوية 600 زعيم الشريف

ملكية تامة ملكية تامة 4382 حلمر الشريف

طور التسوية طور التسوية 4265 برج
بوعريريج

دخاري عمار
627.000.000

البيبانمطاحن
طور التسوية طور التسوية 2695 عبد القادرأوريسي  
ملكية تامة ملكية تامة 77600 مسمدة مطحنة
ملكية تامة ملكية تامة 12179.15 سيدي عيش

جباية
مسمدة مطحنة

528.000.000
مطاحن الصومام

طور التسوية طور التسوية 1411.74 بوسكرون العياشي

طور التسوية ملكية تامة 45630 القنطرة بسكرة مسمدة مطحنة 235.000.000 مطاحن الزيبان

ملكية تامة ملكية تامة 16225 املسيلة مسمدة مطحنة 479.000.000 مطاحن الحضنة 
طور التسوية ملكية تامة 9992.15 تقرت 

ورقلة
مسمدة مطحنة 261.000.000 مطاحن 

الواحات

طور التسوية ملكية تامة 12775 سيدي عيسى مسمدة مطحنة 81.000.000 مطاحن سيدي 
عيسى

- - - بوعريريجبرج     حاسي بن عبد اهللا 4.000.000 فالحة الجنوب

- - - - وحدة القنطرة 42.000.000 الفوارة للنقل

- - - - وحدة سطيف 3.500.000 شركة صورمي

.17:، صمذكرة إعالميةرياض سطيف، :المصدر
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تنظيم مجمع رياض سطيف:الفرع الرابع
:إىلالفرعسوف يتم التطرق يف هذا

التسيري واملراقبة؛و أجهزة اإلدارة-
.رياض سطيفاهليكل التنظيمي للمجمع-

التسيير والمراقبةأجهزة اإلدارة و .أ
:ومراقبة جممع رياض سطيف اهليئات التاليةيشرف على إدارة وتنظيم وتسيري

؛جملس اإلدارة-
؛للمسامهنياجلمعية العامة-
.احلساباتامراقبو -

مجلس اإلدارة: 1–أ 
.أعضاءتسعةسطيف من طرف جملس إدارة مكون من يسري جممع رياض

ة؛مسامهات الدولأعضاء ميثلون جملس تسيريمخسة-
؛عضوان ميثالن العمال-
؛عضو ميثل املستثمرين التأسيسيني-
.عضو ميثل املسامهني الصغار-

األرباح اليت تدفع هلم، فإن أعضاء جملس اإلدارة على تسديد أجورهم وقت احلضور واقتسامفعالوة 
من بني ، و وبالتايل فهم ال يستفيدون من أية مزايا عينية مهما كانتليس هلم مصاحل داخل املؤسسة،

:مهامه جند
ا متابعة األهداف اإلسرتاتيجية املخططة مثل التوازن املايل، و التطور يف شىت - النشاطات اليت تقوم 

املؤسسة؛
مكلف بتنفيذ اللوائح اخلاصة باجلمعية العامة للمسامهني؛-
. التحسينات الضرورية للسري احلسن للمؤسسةيقوم بعملية التقييم لألهداف والقرارات و -

للمساهمينالجمعية العامة: 2–أ 
لسرياض سطيف مبوجبمعللمسامهنييتم انعقاد اجلمعية العامة اإلدارة وتوجه إستدعاءات مكتوبة 

.التجاري والقوانني األساسية للمجمععرب الربيد لكل مساهم أو تنشر عن طريق الصحافة طبقا ألحكام القانون
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مراقبوا الحسابات: 3–أ 

، وتكون هلم مهمة معينني من طرف اجلمعية العامة للمسامهنيهذه املهمة حمافظان للحساباتيباشر
بني جملس اإلدارةاملالية للمجمع وكل ما خيص العالقةالقوائمحساباتموثوقيةصحة و يف الدفاتر ومراقبةالتحقيق

.واملسامهني
حتت سلطة تقع )لجنة التدقيق الداخلي( كما توجد يف كل وحدة فرعية تابعة للمجمع جلنة خاصة باالحتساب 

إصدار تقرير ة عمل كل الوظائف داخل املؤسسة و مراقبط ملتابعة و املدير العام للوحدة، ودورها األساسي التخطي
لتقدميه إىل املدير العام مث إعطاء توصيات من أجل تصحيح نقاط الضعف يف نظام الرقابة الداخلية لكل دائرة 

. استغالل داخل املؤسسة

الهيكل التنظيمي لمجمع رياض سطيف.ب

تنظيميهيكلاملراقبة من خالل أجهزة اإلدارة والتسيري و ة إىل يتم تنظيم جممع رياض سطيف باإلضاف
يبني وظائف التسيري للمجمع واألفراد الذين يقومون بتنفيذ تلك الوظائف انطالقا من املستويات يوضح و متكامل 

. احل الفرعيةرؤساء املصو العليا إىل املستويات الدنيا من اهليكل أي بداية من املدير العام إىل غاية املدراء التنفيذيني

مطاحن الهضاب العليا  ـ  سطيف  مقدمة حول: الثانيالمطلب

مرحلة اإلستقاللية حتولت إىل مؤسسة إقتصادية، حيث أعادت (SIMPAC)بعد دخول مؤسسة الرياض
مبوجب اليت أنشأت من بينها مطاحن اهلضاب العليا و شركة رياض سطيف الوحدات اليت كانت هلا إىل شركات تابعة

.دج845.830.000يقدر رأمساهلا احلايل و 1990أفريل 02عقد توثيقي مؤرخ يف 

المساحةالموقع و : الفرع األول

كلم قرب واد بوسالم، 05مشال غرب مدينة سطيف على بعد–سطيف –تقع مطاحن اهلضاب العليا 
املطاحن إسم مركب حلمر الشريف حيث كانت تستعمل مياهه غسل القمح قبل إرتفاع مستوى تلوثه، يطلق على

.زعيم شريف نسبة ملشاركتهم يف الثورة يف املنطقةو 

للعجائن ) خط إنتاج ( مصنع ومطحنة للفرينة و تتكون مطاحن اهلضاب العليا من مطحنتني للدقيق
.شبكة إلنتاج األغذية الصبيانية1997أضيفت خالل سنة الكسكسى، و الغذائية و 

.مغطاة) م(مرت مربع 6567منها) م(مرت مربع 34100: ة تقدر بـترتبع الشركة على مساح

المقر االجتماعي: الفرع الثاني

.سطيف، اجلزائر19000لكدادشوف84ص، ب . ش، م/ –سطيف –مطاحن اهلضاب العلـيا  
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الشكل القانوني: الفرع الثالث

ا يف  للصناعات الغذائية و –سطيف –يتمثل الشكل القانوين ملؤسسة مطاحن اهلضاب العلـيا   مشتقا
ا شركة مسامهة برأمسال اجتماعي يبلغ ا مؤسسة عمومية اقتصادية بأ .دينار جزائري845.830.000كو

نشاط المؤسسة: الفرع الرابع

يف قطاع الصناعات الغذائية –سطيف –مطاحن اهلضاب العلـيا  يتمثل النشاط الرئيسي ملؤسسة 
ا، و  الفرينة و اللني إىل السميدحتويل حبوب القمح بنوعيه الصلب و ذلك بتحويل املادة األولية اخلام املتمثلة يف ومشتقا

.الكسكسيوالعجائن الغذائية و 

نظام التسيير: الفرع الخامس

الالمركزي يف التسيري اإلداري واملايل التشغيلية  النظامعند أداء كل وظائفها اإلدارية و تنتهج املؤسسة
.وحدات اإلنتاج الفرعيةواحملاسيب بني اإلدارة العامة و 

–سطيف –مطاحن الهضاب العلـيا  الهيكل التنظيمي : الفرع السادس

ؤسسة خمتلف املستويات اإلدارية والوظائف التشغيلية والعالقة بينهما وكيفية يعكس اهليكل التنظيمي للم
توضيح هذا اهليكل يف ميكنرار النشاط وتبادل املعلومات، و استمملسؤوليات واألعمال مبا يضمن انتظام و تقسيم ا

: الشكل اآليت
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–سطيف –مطاحن اهلضاب العلـيا  اهليكل التنظيمي ): 11.4(الشكل رقم

.الوثائق الداخلية للمؤسسة: المصـدر

المديرية العامة

األمانة العامة

الجــودة

اإلعالم اآللي االحتـساب

المـخبـر

يـمالوقائياألمن التـقـي

الشؤون القانونية

مركز الفوترةمصلحة تحصيل الديونمصلحة المحاسبةمصلحة الماليةمصلحة تسيير الموارد البشرية

دائرة التموين وتسيير المخزونات

تسيير المخزوناتوظبفة المخازن التموينوظيفة

دائرة اإلستغالل

مصلحة مسؤولي الوحدات
اإلنتاج

مصلحة 
الصيانة

دائرة النقل

الحظيرةمصلحة البرمجة

الماليةدائرة اإلدارة و 
الدائرة التجارية

خلية مراقبة التسيير

األرشيف
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الوظائف و ) الوظائف اإلدارية(ئف التسيري املسؤوليات اليت ختص أهم وظايف ما يلي شرح خمتصر للمهام و و 
:اهليكل التنظيميالتشغيلية املبينتني يف 

:يعتبر المدير العام كمسير أول في المؤسسة و تتمثل مسؤوليته في:المديرية العامة.أ
املوافقة على اختاذ القرارات؛-
يرأس جملس اإلدارة؛-
تشخيص و حتليل السياسات التخطيطية؛-
سياسية؛يقوم باختاذ إصالحات مالية وتسيريية و -
يشرف على املديرين يف وحدات اإلنتاج؛-
موظفني جدد؛يوافق على توظيف -
املصاحل الوظائف و و املدير العام ل وتنظيم االتصال بنياملستندات اإلداريةيصادق على خمتلف الوثائق و -

.الفرعية األخرى
) الوظائف اإلدارية(ف التسيري املسؤوليات اليت ختص أهم وظائر للمهام و همة االستقباتتكفل مب:األمانة العامة. ب
:اهليكل التنظيميالوظائف التشغيلية املبينتني يف و 

وجودة حاليا أصبحت غري مسنوات، و 03توجد خلية مراقبة التسيري يف املؤسسة منذ : خلية مراقبة التسيير. ج
ا يف النماذج اإلحصائية و تتمثل بسبب عدم فعالية أدائها، و  من بني البسيطة لالحنرافات، و بعض التحليالتخمرجا

:إلغائها جندأسباب
عدم توفر اإلمكانيات الالزمة لتسيري هذه املصلحة؛-
نقص اخلربة املهنية لدى موظفيها؛-
صغر حجم املؤسسة؛-
.  مراقبتها دون احلاجة إىل خلية مراقبة التسيريسسة التحكم يف نوعية املعلومات و بإمكان املوظفني يف املؤ -

:القانونيةالشؤون .د
.أطراف أخرىاخلارجية اليت تقع بني الشركة و النزاعاتحلامهمته

تنتهج املؤسسة سياسة خاصة للقيام بعملية التدقيق الداخلي، حيث : )وظيفة التدقيق الداخلي ( االحتساب. ه
دورية بصفة التخطيط لعملية التدقيق الداخلي على شكل مهمةايل أو املدير التقين بالتنظيم و يكلف كل من املدير امل

.بأمر من املدير العامغري حمددة، وهذا بالطبع بعد موافقة و 

عماهلم على فحص األصول الثابتة ترتكز ألداخلي من موظفني داخل املؤسسة و يتشكل فريق التدقيق ا
يع وحدات اإلنتاج يف املؤسسة، هذا يف مجاملخزونات والنقدية وكشف حسابات البنك، الشراء والبيع واألجور و و 
.وحدات اإلنتاجم من هذه الطريقة أن فريق التدقيق الداخلي يتشكل يف املديرية العامة بإجتاهيفهو 
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العام لإلطالع على بعد ذلك يرسل إىل املدير يوجه إىل املدير املعين باألمر و تنتهي كل مهمة بكتابة تقرير و 
.اختاذ القرارات الالزمةنتائج الفحص و 

احملاسيب املسؤول األول يف هذه الدائرة و يعمل حتت مسؤولية املدير يعترب املدير املايل و : الماليةدائرة اإلدارة و . و
قانون املالية، اسيب الوطين و احملاسيب طبقا للمخطط احملة التسيريية يف امليدان املايل و العام، مكلف بتحديد السياس

:تتمثل مسؤوليته يفو 
موازنة املؤسسة؛و متابعة ومراقبة خمطط التمويل و حتضري-
؛)امليزانية و جدول حسابات النتائج ( مراقبة نظام احملاسبة العامة و القوائم املالية -
يف صارم للنظام احملاسيب يف املقر و السهر على التطبيق التطبيق السياسة املالية وعقود اإلستثمار و -

وحدات اإلنتاج؛
؛املشاركة يف إختاذ القرارات مع املدير العام-
.املسامهنيؤسسات املالية األخرى كالبنوك والتأمينات و مكلف بالعالقات املالية مع امل-

:تتمثل مسؤولياته يفاملدير املايل واحملاسيب، و يعمل حتت مسؤولية :رئيس مصلحة المحاسبة. ز
املستندات احملاسبية قبل تسجيلها؛ئق و مراقبة كل الوثاتنظيم التسجيل احملاسيب و -
مكلف مبتابعة احلسابات ما بني الوحدات؛-
تنظيم الدفاتر احملاسبية؛-
املشاركة يف إعداد ميزانية املؤسسة؛-
.إعداد خمتلف القوائم املالية-

بالتغطية -احملاسيب، مكلف مبتابعة العمليات اخلاصة املدير املايل و يعمل حتت مسؤولية : رئيس مصلحة المالية. ح
:تتمثل مسؤوليته يفاملوازنة واالستثمارات، و اجلبائية و 

متابعة مجيع احلقوق؛السهر على حتصيل و -
إعداد مجيع التصرحيات اجلبائية؛-
خمطط التمويل؛إعداد موازنة املؤسسة و -
متابعة و مراقبة مجيع املصروفات؛-

. القوائم املالية املعدة من مصلحة احملاسبةاملوافقة على التقارير و -
املالية مكلفة بتسيري املوارد البشرية وفقا ملختلف تعمل حتت مسؤولية اإلدارة و :مصلحة تسيير الموارد البشرية.ط

ا يفمات اخلاصة بتسيري هذه املوارد و التعلي :تتمثل مسؤوليا
املشاركة يف إعداد لوحة القيادة؛ابعة امللفات اإلدارية لألشخاص و تسيري و مت-
؛)احلضور ( مراقبة كشوف التنقيط العمال وتوزيع كشوف األجور و إعداد أجور -
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تسوية ملفه يف حالة االنسحاب؛فتح ملف خاص بكل موظف جديد و -
؛)الساعات اإلضافية، الغيابات، العالوات ( إعداد كشف للعناصر املتغرية -
؛القيام بعملية املراقبة قبل  سحب األجرة-

.حتضري خمطط التكوين إىل املديرية العامة كل سنةاملرتبصني و إعطاء دفع ومساعدة 
االسترياد ة، مكلفة بتنفيذ برنامج الشراء و املاليتعمل حتت مسؤولية اإلدارة و :دائرة التموين وتسيير المخزونات. ي
ا يفخازن عند كل مدخالت أو خمرجات، و مراقبة نشاط املو  :تتمثل مسؤوليا

تنفيذها؛التنبؤية للتموين و عداد الربامج إ-
متطلبات املؤسسة؛حتديد حاجيات و -
البحث و التنقيب عن املوردين؛-
دراسة عروض الشراء استالم و -
تقييم املوردين؛اختيار و -
متابعة الطلبيات؛تسيري ملفات املوردين و -
إبرام عقود مع املوردين عن طريق املناقصات؛-
ختزين املشرتيات؛ستالم و مراقبة و متابعة كيفية ا-
.إخراج املبيعاتمراقبة و متابعة كيفية شحن و -

تم بتسيري: الدائرة التجارية. ك املنتوج النهائي وتسويقه وإعداد وهي ذات طابع جتاري نشاطها يرتبط بالزبائن 
التعرف على و )دراسة السوق ( يف السوق الطلبوضعية العرض و حتصيل الديون، كما تقوم بدراسةفواتري البيع و 

فتح نقاط بيع زبائن جدد و التعرف علىنافسة كما تدرس سلوك املستهلك و املنتجات املحتديد املؤسسات و و األسعار
:جديدة، كما تقوم ب

تأشريات املطابقة على رقم األعمال مع مصلحة احملاسبة؛-

متابعة الشيكات بدون رصيد؛-

.الديونمتابعة ملفات -
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تسيير المخزوناتو التموين دائرةوصف سيرورة عمليات: المبحث الثالث

احملرتمة يف تدقيق، من أهم املراحل املتبعة و تعترب مرحلة التعرف على النشاط أو الوظيفة أو العملية حمل ال
. مقبولةائج صحيحة و الوصول إىل نتية التدقيق من أجل تنظيم العمل و منهج

املوجود بني وظيفيت التموين و تسيري املخزونات يف املؤسسة، فال ميكن الفصل بينهما أو نظرا للتكامل 
لك جند أن كل من مصلحة الدليل على ذ، و تنفيذ عملية التدقيقلوظيفتني دون األخرى عند إجراء و التطرق إىل أحد ا

هلا مسؤوهلا، مث ، و تسيري املخزوناتدائرة التموين و مصلحة تسيري املخزونات تابعتني إلدارة واحدة و هيالتموين و 
دائرة التموين لاهليكل التنظيمييتضح ذلك من خالل تسيري املخزونات، و إىل وظيفيت التموين و تتفرع هذه الدائرة

.الذي سنبينه فيما بعدو تسيري املخزوناتو 

عالقة وظيفة التخزين بالوظائف األخرى: األولالمطلب

إمنا ترتبط كذلك مبختلف املصاحل األخرى ،مصلحة تسيري  املخزونات فقط مبصلحة التموينترتبط ال
كذا دائرة املبيعات ودائرة األجور واألفراد ودائرة اإلنتاج واالستغالل، و التمويلاخل املؤسسة مثل دائرة احليازة و د
.املصاحلاسبية فيما بني كل هذه الدوائر و ت احملاملستندان خالل التدفق املستمر للوثائق و تأكدنا من ذلك م، و الفوترةو 

تكمن العالقة كذلك نظرا خلاصية نظام الرقابة الداخلية اخلاص بوظيفة التخزين بإرتباطه بواجبات و 
ات مثل مسؤويل وظيفة املشرتيات ومسؤويل إدارة ومسؤوليات األطراف األخرى املشاركة يف عملية تسيري املخزون

. مسؤويل إدارة املبيعاتو واالستغاللاإلنتاج 

ا بكفاءة؛ فإنه جيب أن تكون و  لكي تتمكن مصلحة تسيري املخزونات من ممارسة مهامها ومسؤوليا
ا مع اإلدارات داخل الشركة أو املؤسسة مبنية على مبدأ الفصل بني املهام ،  يف ما يلي نركز على األقسام و عالقا

.خزوناتاملرتبطة بشكل كبري مع مصلحة تسيري امل

عالقة وظيفة تسيير المخزونات بوظيفة التموين: الفرع األول

يعترب قسم املشرتيات يف املؤسسة من أكثر الوظائف املرتبطة بشكل كبري مع وظيفة تسيري املخزونات، 
املشرتيات لدرجة أن وظيفة تسيري املخزونات ال ميكن أن تتحرك بدون حترك أو نشاط وظيفة التموين، وكذلك قسم 

.ال ميكن له أن ينشط بدون حترك وظيفة تسيري املخزونات، وهذا بسبب العالقة التكاملية بينهما

ا من املواد  حبيث جيب أن تبدأ عملية الشراء عندما يصدر أمني املخزن طلب لتموين املؤسسة حباجيا
.و وصوله إىل نقطة إعادة الطلباألولية واللوازم األخرى، وذلك عند وصول خمزون معني احلد األدىن له أ

ا، ويتم تسليم  مث تقوم إدارة املشرتيات بإعداد أوامر الشراء وتويل مهمة متوين املؤسسة بكل حاجيا
.املشرتيات إلدارة املخزن لتويل مهمة التخزين وتسيري املخزونات
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تسيير المخزونات بدائرة اإلنتاجعالقة وظيفة: الفرع الثاني

تزويد دائرة اإلنتاج واالستغاللبمصلحة تسيري املخزونات، حيث تقوم هذه األخريةمعتاجقسم اإلنرتبطي
ا من املواد األولية و  ات يتم تزويد قسم اإلنتاج كذلك باملعلومالالزمة إلمتام عملية اإلنتاج، و قطع الغيار باحتياجا

الوحدات املنتجة بتحويل كلاحلد األدىن، من جهة أخرى تقوم دائرة اإلنتاج الكافية عن مستويات املخزون و 
قة رئيس مصلحة تسيري املخزونات مبوافاملخزن املكلف باإلنتاج التام و عن طريق أمنيحلفظهاإىل املخزنإرساهلاو 
مع مصلحة تسيري يق، كما يوجد تنساملنتجات التامةحتويلات معينة عند التحويل مثل ورقة مستندباستعمالو 

املخزونات حول أية تغريات قد حتدث يف برامج دائرة اإلنتاج، كما يتم كذلك إرسال خملفات عمليات التصنيع إىل 
.املخزن من أجل حفظها مث نقلها إىل جهات معينة

عالقة مصلحة تسيير المخزونات بدائرة المبيعات أو المصلحة التجارية: الفرع الثالث

وضعها يف املخزن انتظارا لشحنها يربز لنا دور دائرة على وحدات اإلنتاج التام  و صول مبجرد احل
املخزن املكلف باإلنتاج أمني بني كل من رئيس مصلحة املبيعات والفوترة و أو عالقةحيث يوجد اتصالاملبيعات،
.اخلروج من املصنعوصلات حماسبية معينة مثل الفاتورة و ذلك عن طريق مستندالتام، و 

.تسيري املخزونات بأهم األقسام األخرىيوضح عالقة وظيفةالشكل اآليتو 
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.عالقة مصلحة تسيري املخزونات بأهم األقسام األخرى:)12.4(الشكل رقم

.من إعداد الطالب من خالل مالحظة وظائف املؤسسة:المصدر
سيرورة وظيفة التموينإجراءات و : المطلب الثاني

اخلطوات لتموين املؤسسة الرتكيز على جمموعة من املراحل و التموين بسريورة وظيفةضمن موضوع إجراءات و يت
ا، من خالل دفرت شروط يتم اعتماده جراءات على يتم تطبيق هذه اإليف عمليات الشراء أو التموين، و حباجيا

قطع الغيار و املواد ة من مواد أولية ومواد التعبئة والتغليف و تنفيذها من طرف املؤسساملشرتيات اليت سيتم جمموعة من 
دج، أما املشرتيات اليت يتعدى مثنها عن هذا املبلغ 1000.000اليت يقل مثنها عن و اللوازم و التوريدات األخرى، و 

اآليتميثل اجلدولو .ل دائرة االستثماراتالتابعة للمجمع مثمن طرف املصاحل األخرى املعنية و األخري فيتم معاجلتها 
.سريورة عمليات التموين

أمين (مصلحة تسيير المخزونات 
)المخزن

دائرة اإلنتاج و االستغالل

المبيعات   مصلحة 
والفوتر

التموينوظيفة

إرسال الوحدات 
المنتجة إلى 

المخزن

إدخال المواد 
األولیة 
للمخزن

إخراج 
المنتجات 
التامة و 

شحنھا للبیع

تزوید إدارة 
اإلنتاج 
بالمواد 
األولیة



-سطيف - دراسة ميدانية بمؤسسة مطاحن الهضاب العليا : .................................الفصل الرابع

143

.جدول يوضح اإلجراءات املتبعة لسريورة وظيفة التموين): 8.4(اجلدول رقم 
املخرجاتاألنشطةاملدخالتاملسؤول

رئيس وظيفة معينة تابعة 
.للمؤسسة

استقبال الئحة االحتياجات .احتياجاتطلب
إعداد طلب +العمالمن 

.التوريدات

.طلب توريدات

+استقبال طلب التوريدات .التوريداتطلب رئيس وظيفة تسيري املخزونات
.إعداد طلب التموين

.طلب التموين

و إرساهلا إعداد طلب الشراءطلبات التموينرئيس وظيفة التموين
.للمدير العام

.طلب الشراء

ال توجداملصادقة على طلبات الشراء طلبات الشراء املدير العام

دراسة العروض و اختيار املورد الفواتري الشكلية+ العروض جلنة دراسة عروض املوردين
.املناسب

.جدول املقارنة بني املوردين

+ اختيار املورد النهائي حمضررئيس وظيفة التموين

جدول مطابقة عرض املورد 
.املؤسسةبدفرت شروط 

إعداد وصل الطلب و تقدميه 
.للمشرتي أو املورد

.وصل الطلب

.فاتورة املورد أو وصل التسليم.التنقل لشراء االحتياجاتوصل الطلبمشرتي املؤسسة 

فاتورة + وصل الطلب .أمني املخزن املعني
املورد

استقبال املشرتيات و إعداد 
.وصل االستالم

.وصوالت االستالم

وصل + وصل االستالم معري املشرتيات 
.الطلب

.كشف املعاينةمعاينة املشرتيات

وصل + فاتورة املورد رئيس وظيفة التموين
.وصل الطلب+ االستالم 

طلب الدفع.إعداد طلب الدفع للمورد

.من إعداد الطالب باالستناد إىل اهليكل التنظيمي لسريورة وظيفة التموين داخل املؤسسة:المصدر
إمتام سريورة عمليات تتبع املراحل التالية يف تنفيذ ومراقبة و السابق يتضح لنا أن املؤسسة من خالل اجلدول

.التموين
متطلبات املؤسسة؛التعريف حباجيات و -
طلب التموين؛-
الشراء؛طلب -
البحث عن املوردين؛-
إستالم العروض؛-
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أمر الشراء؛-
؛)القمح ( شراء املواد األولية -
شراء مسيد خاص بإنتاج العجائن؛-
التوريدات األخرى؛ ع الغيار و شراء مواد التعبئة و التغليف و قط-
املراقبة؛و االستالم-

متطلبات المؤسسة التعريف بحاجيات و : الفرع األول

ؤية سنوية من طرف جملس اإلدارة والذي جيب على أساس برامج تنب، يتم حتديدها إن حاجيات املؤسسة
إضافة امليزانية التقديرية ( هذه التنبؤات مبنية على أساس خمطط امليزانية التقديرية لقسم اإلنتاج أن يصادق عليه، و 

).للبيع

توريداتلوازم و ف اليت حتتاج إىل مواد و الوظائمن طرفطلب توريداتلشراء مبوجب إعداد نطلق عملية او 
خزونات أو أمني املخزن تسيري امليتم املصادقة على الطلب من طرفهم مث يتم إرساله إىل رئيس وظيفة معينة، و أخرى
.قوم هذا األخري بإعداد طلب التموين، حيث ياملعني

طلب التموين : الفرع الثاني

وى خمزون معني إىل حده ذلك عندما يصل مستد احملاسيب من طرف أمني املخزن و املستنيتم إعداد هذا
، مث يتم إرسال هذا املستند إىل رئيس مصلحة تسيري املخزوناتصادقة عليه من طرف أمني املخزن و يتم املاألدىن، و 

.التموين لتلبية الطلب من خالل إعداد طلب الشراءرئيس وظيفة 

طلب الشراء : الفرع الثالث

يصادق عليه، مث حيوله مباشرة إىل املدير العام راء من طرف رئيس مصلحة التموين و إعداد طلب الشيتم 
.من أجل املوافقة عليه بعد النظر إىل احلاجيات املقرتحة داخل الطلب

البحث عن الموردين: الفرع الرابع

موعة املدير العام، يقوم رئيس مصلحة التموينبعد املوافقة على طلب الشراء من طرف  بدراسة حمدودة 
م على مستوى املؤسسة للحصول على فواتري شكلية يتم  على أساس تلك االختيارمن املوردين الذين أودعوا ملفا

.الفواتري

له كما تلجأ املؤسسة إىل إعالن عن مناقصة متوين املؤسسة وفقا لدفرت شروط تضعه املؤسسة وخيضع
ين إىل املؤسسة من أجل دراستها املوردون، وحتتوي عروض املوردين على الفواتري الشكلية، مث يتم إرسال عروض املورد

.املورد املناسباختيارو 
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إستالم العروض  : الفرع الخامس

، حيث تقوم هذه األخرية بتحويل العروض إىل جلنة يتم إرسال عروض املوردين إىل مصلحة التموين
كل اسمو تقوم هذه اللجنة بإعداد جدول املقارنة بشكل ترتييب بني كل العروض حتت من أجل دراستهااملشرتيات 

تبعا لدفرت الشروط الذي نية للحاجيات املطلوبة، و التقعلى الفواتري الشكلية واخلصائص الكمية و باالعتمادمورد 
. تعتمد عليه جلنة املشرتيات يف دراسة عروض املوردين

.تقييم املورديناختيار و هو من أجل دراستهاو العروضاستالمالغرض من و 
يتم انتقاء املوردين من خالل اجلدول الذي مت إعداده للمقارنة بني كل العروض :الموردين) انتقاء(اختيار. أ

اخلاصة باملوردين، فباإلضافة إىل دفرت الشروط الذي تعتمد عليه جلنة املشرتيات يف ترتيب املوردين توجد متطلبات 
: يليهي كمامن أجل انتقاء املوردين و يتم إتباعهاأخرى ضرورية
األسعار املقرتحة؛و تقرير النوعية-
شروط التسليم؛آجال و -
اخلدمات؛تاحة من السلع و الكميات امل-
شروط الدفع؛-
.املورد يف السوقوخربة مسعة-

هذا التقييم يتم و يتم تقييم املوردون يف كل عملية شراء يتم تنفيذها من طرف املوردون،:تقييم الموردون. ب
:يلينقاط كما03نقطة إىل 0من باستعمال سلم للتنقيطاملوردين على امتداد سنوي و اقات ترتيبه يف بطتسجيله و 

نقــاط؛03:  مـمتـاز-
نقـطة؛02: حســن-
نقـطة؛01: متوسـط-
.نقـطة00: ضعـيف-

اختيار املورد املناسب تقوم اللجنة بإعداد حمضر يتم مبوجبه اإلعالن عندما تنتهي جلنة دراسة العروض و 
.النهائي عن املورد الذي مت اختياره
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)وصل الطلب(أمر الشراء: الفرع السادس
من أجل متوين املؤسسة املورد املناسب الذي مت قبولهاختيارإمتام عملية البحث عن املوردين و مبجرد 

ا، املورد بدفرت شروط وحصول وظيفة التموين على حمضر اختيار املورد النهائي مع جدول مطابقة عرض باحتياجا
لب ت املدرجة يف طجاياتحمباشرة يقوم رئيس مصلحة التموين بإعداد أمر الشراء مصادق عليه حسب اإلاملؤسسة،

يري املخزونات و تسليه من طرف رئيس دائرة التموين و يتم املوافقة عالشراء بالرتكيز على الكمية والسعر واملواصفات، و 
، مث حتويله إىل املورد ر العاماملالية، كما يتم املصادقة عليه من طرف املديسؤول اإلدارة و املدير التقين والتجاري وكذا م

.مشرتي املؤسسةعن طريق

.يوما15غالبا ما يتم إعداد أمر الشراء يليب أو يغطي إحتياجات املؤسسة ملدة :مالحظة

)  القمح ( شراء المواد األولية الخام : الفرع السابع

:اجاياتحالتموين للمؤسسة أن تعتمد على عدة مصدرينميكن

يتم إعداد خمطط التموين السنوي من طرف رئيس وظيفة التموين على أساس : الشراء من طرف موردون خواص. أ
.املصادق عليه من طرف جملس اإلدارةاملخطط التنبؤي السنوي للمؤسسة و 

اءه باإلضافة إىل كل الوثائق مع عينة من القمح املراد شر كاماله  جيب على املورد الذي مت انتقاؤه تقدمي ملف
.واملستندات املتعلقة باخلصائص النوعية والصحية للمواد األولية

حاضرا احنات، يكون معري املواد األولية عندما يستلم املورد أمر الشراء وجتهيز املواد األولية وتعبئتها إىل الش
. املواصفات املوضوعة من طرف املؤسسةمطابقة املواد األولية للكمية والنوعية و ملراقبة مدى

:على املستندات احملاسبية التاليةباالعتماديتم الدفع للمورد عن طريق إعداد طلب الدفع 
يتم املصادقة عليه من طرف رئيس وظيفة ف أمني املخزن باملواد األولية و يتم إعداده من طر استالموصل _ 

تسيري املخزونات؛
فاتورة الشراء األصلية؛_ 
كشف معاينة املواد األولية_ 

مث إعداد طلب الدفع من طرف وظيفة التموين واملصادقة عليه من طرف رئيس دائرة التموين وتسيري 
. املخزونات، مث إرساله إىل مصلحة املالية واحملاسبة من اجل التسوية

إن العالقة مع هذا الديوان مرتبطة بشكل مباشر مع :(O.A.I.C)الشراء من طرف الديوان الوطني للحبوب .ب
رئيس وظيفة التموين بإعداد برنامج إجراءات الشراء عرب الديوان الوطين للحبوب تتم من خالل قيام ، و األماملؤسسة

:التموين على أساس ما يلي
؛املؤسسةخازناملواد األولية املوجود مبخمزون االعتباراألخذ بعني -
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الشهرية للمواد األولية؛تجاياتحاال-
.تقديرات الشراء من طرف هذا املورد-

برنامج التموين الذي مت إعداده من طرف املؤسسة جيب أن يعلم به الديوان الوطين للحبوب مسبقا، كما 
العليا، هو تابع إلدارة مطاحن اهلضابالديوان الوطين للحبوب و عند مقر يتواجد غالبا والذي للمعرييتم إتاحته 

. نوعية القمح الذي سيتم حتويله إىل املؤسسةحيث يقوم مبتابعة ومراقبة كمية و 

، كما ميكن تنفيذ عملية النقل من )بإمكانيات الديوان( عملية نقل املواد األولية تقع على عاتق املورد 
يتم إجراء تعويض لتكاليف النقل لكل إمكانيات النقل اخلاصة باملؤسسة و ة عن طريقنقطة التحويل للمواد األولي

اية كل شهر ويتضمن هذا املستند ما،بطاقة الوزن اليت أعدها املوردباستخدامشاحنة تابعة ملطاحن اهلضاب يف 
:يلي

رقم بطاقة الوزن؛-
؛)مستورد أو حملي ( طبيعة أو نوعية القمح -
املعني؛الوزن -
؛)احلروف باألرقام و ( الكمية املشحونة -
نقطة رفع املواد األولية؛-
.الرقم التسلسلي للمركبة الناقلة-

يقوم بإعداد قائمة  إستالم يومية و رئيس فرع املواد األولية يستقبل كميات القمح املعرب عنها يف بطاقة الوزن
، مث يتم حتويل هذه القائمة إىل وظيفة بطاقة الوزنالوزن املعرب عنه يفف اإلحنرافات بني الوزن الفعلي و للقمح مع وص

مج لربنامعري املواد األوليةالرقابة من طرفلتموين من أجل املتابعة و إىل وظيفة اسيري املخزونات من أجل التسجيل و ت
.لقمحاتسليم 

مطاحن الديوان الوطين للحبوب و رتك بني بشكل مشاالعتماد أو املعاينةكل عشرة أيام يتم إعداد كشف 
عتماد بالفاتورة النهائية يتم إرفاق كشف اإلو اهلضاب العليا أين يتم فيها حتديد نسب أو درجة أو معدل املوافقة

وظيفة كذلك إىل رئيس ألولية من أجل املعاجلة اآللية و األصلية مث يتم إرساهلما معا إىل كل من رئيس فرع املواد او 
.إعداد طلب الدفعاملعاجلة و التموين من أجل

ملخزونات بتحويل إن تسوية فواتري شراء القمح يتم تنفيذها يف كل عشرة أيام وذلك بقيام وظيفة تسيري ا
كل وصل اإلستالم اخلاص بالعشرة أيام إىل وظيفة التموين من أجل إعداد طلب الدفع مث يتم إرسال  فاتورة الشراء و 

تسيري املخزونات من أجل املوافقة عليه مث الدفع  إىل رئيس دائرة التموين و لب طمن الفاتورة و وصل اإلستالم و 
.  نقدا أو حترير شيكحتويلها إىل قسم اإلدارة و املالية من أجل الدفع
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شراء سميد خاص بإنتاج العجائن: الفرع الثامن

بداخل املؤسسة عند عملية تستخدم املؤسسة يف إنتاج خمتلف أنواع العجائن مسيد خاص يتم احلصول عليه 
ا ال تتوفر املؤسسة على هذا النوع من السميد تطلبه من طرف الفروع األخرى التابعة معندو طحن القمح الصلب
.مع رياض سطيف

ته من السميد جاياتحإيقوم رئيس وحدة إنتاج العجائن أو أمني املخزن املكلف باإلنتاج التام بالتعبري عن 
ئن يف شكل طلب متوين يتم حتويله إىل وظيفة التموين من أجل إعداد أمر بالشراءاخلاص بإنتاج العجا

.يتم نقل املنتوج بالوسائل اخلاصة باملؤسسة أو بتلك التابعة للمورد مع إدماج تكاليف النقل يف الفاتورة، 

( يتم استقبال هذا املنتوج من طرف أمني املخزن املكلف باإلنتاج التام و اجلهة اليت طلبت هذا املنتوج 
بأبعد تفريغ املنتوج اخلاص بإنتاج العجائن بشكله غري املعحبضور مسؤول وظيفة التموين، و ) وحدة إنتاج العجائن

أجل إعداد وصل االستالم مؤشر عليه كما يتم املصادقة يتم حتويل الفاتورة إىل رئيس وظيفة تسيري املخزونات من
عليه من طرف أمني املخزن املكلف باإلنتاج التام، مث يتم حتويل كل املستندات املتعلقة بشراء املنتوج اخلاص بإنتاج 

أمر الشراء ل كل من الفاتورة و العجائن إىل وظيفة التموين أين تقوم هذه األخرية بإعداد طلب الدفع بعدها يتم إرسا
.وصل االستالم إىل مصلحة احملاسبة و املالية من أجل التسويةو 

التوريدات األخرىالتغليف وقطع الغيار و لتعبئة و شراء مواد ا: الفرع التاسع

اإلجراءات التوريدات األخرى بإتباع نفس ل عل خمتلف أنواع مواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار و يتم احلصو 
.استخدامها يف متوين املواد األولية اخلاماخلطوات اليت مت و 

وسائل اإلنتاج يتم شراء قطع الغيار والتوريدات األخرى بشكل حاالت العطب يف وسائل النقل أو أما يف
.   سريع

المراقبة االستالم و : ع العاشرالفر 

عن طريق املورد التوريدات األخرىأنواع املواد األولية ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار و يتم تسليم خمتلف
.أو باإلمكانيات اخلاصة باملؤسسة

.معري املواد األوليةالنوعية يتم تنفيذها يف نقطة البيع أي عند املورد من طرفالرقابة الكمية و 

طبيعة كل مشرتيات وذلك بني أمني املخزن املعين زن خمصصة حسبيف املؤسسة يتم االستالم يف خما
.الشخص املكلف بالشراء أو املورد من أجل التأكد من مطابقة املشرتيات مقارنة بأمر الشراءو 

إىل وظيفة اإرساهلمن طرف أمناء املخازن املعنيني و وصل االستالم يتم مجع كل من الفاتورة وأمر الشراء و 
. من أجل التسويةواملاليةإعداد طلب الدفع مث حتويلها إىل وظيفة احملاسبةعليها و التموين من أجل املصادقة 
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سيرورة وظيفة تسيير المخزوناتإجراءات و : المطلب الثالث
ضاب العليا يف تسيري اخلطوات املتبعة من طرف مطاحن اهلذا املطلب إىل حتديد اإلجراءات و يهدف ه

ا و  :على املستويات التاليةمن طرف وظيفة تسيري املخزونات و تطبيق كل اإلجراءاتيتم الرقابة عليها، و خمزونا
على مستوى فرع املواد األولية اخلام؛-
على مستوى فرع املنتجات التامة؛-
. التوريدات األخرىعلى مستوى فرع مواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار و -
الخام؛على مستوى فرع المواد األولية : الفرع األول

:مراقبة املواد األولية اخلام فيمايليتتمثل اإلجراءات واخلطوات املتبعة يف تسيري و 
االستالم؛-
؛)النوعية الكمية و ( الرقابة -
التسجيل؛-
.)االستهالك( التحويل إىل اإلنتاج -

باستثناء بعض املواد األولية األخرى غالبا ما تتم بشكل غري معبأ) القمح ( اخلام استالم املواد األولية: االستالم.أ
ملواد األولية ملصلحة االستالم غالبا يكون تابع للمؤسسة بإدخال ايقوم الناقل و االستقبالذلك على مستوى خمازن ، و 

.جيب أن يكون مرفق بوصل التسليم أو فاتورة الشراء من املورد البائعو 
كمية هذه املواد و املستلمة ختضع لرقابة كمية ونوعية مهما كانت طبيعة و لية إن كل املواد األو :المتابعةالرقابة و . ب

:ذلك باالعتماد على التدابري التالية
جيب على كل شاحنة تنقل املواد األولية قبل تفريغها أن متر على الوزان اآليل من أجل التأكد من -

الكمية املوجودة داخل الشاحنة؛
ا مرة ثانية و بعد تفريغ الشاحنة يتم إعاد- هي فارغة بعد التعرف على كمية الوزن ا إىل الوزان لوز

األوىل؛
رة الوزن حتتوي على وزن الشاحن وهي مملوءة وعلى وزن يقوم مسؤول الوزان اآليل باستخراج تذك-

هي فارغة؛الشاحنة و 
معاينة حمضر إثبات و املخزن حاال بتحريرظهر أن هناك فرق سواء بالزيادة أو النقصان يقوم أمني إذا-

عون األمن، مث يتم حتويل مني املخزن حبضور كل من السائق و أليه من طرف مسؤول الوزان اآليل و مصادق عاالحنراف
هذا احملضر إىل وظيفة التموين؛

اية كل شهر يقوم رئيس فرع املواد األولية بإعداد حمضر معاينة اإل- يؤشر عليه حنرافات يف الوزن و يف 
.تسيري املخزوناترساهلا إىل رئيس دائرة التموين و نسخة أخرى يتم إيرسلها إىل مصلحة التموين، و و 
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لكل فاتورة شراء معتمدة،يقوم رئيس فرع املواد األولية، بعد إمتامه للرقابة الكمية بإعداد وصل اإلستالم -
نسخة من بقى نسخة من وصل اإلستالم و ن الفاتورة إىل وظيفة التموين، وتمعه نسخة مالوصل و ويتم إرسال هذا 

.الفاتورة عند رئيس فرع املواد األولية أو أمني املخزن
يقوم رئيس فرع املواد األولية بتسجيل كل املواد األولية املستلمة من خالل وصوالت اإلستالم يف -

.كمدخالتبطاقات املخزون  
يتم التأشري على إمجايل أو جمموع اليومية من طرف و يف ورقة اليومية،كل وصل إستالم يتم تسجيله :التسجيل.ج

اية كل مناوبة  : املؤسسة بنظام املناوبة كمايليحيث تعمل،)ساعات08كل ( أمني املخزن يف 
الواحدة زواال؛13:00صباحا إىل 05:00من : الفرتة األوىل-
مساءا؛21:00الواحدة زواال إىل 13:00من : الفرتة الثانية-
.  صباحا05:00مساءا إىل 21:00من : الفرتة الثالثة-

طريق إرسال كل من وصل االستالم أما تسجيل املشرتيات املستلمة تتم على مستوى مصلحة احملاسبة عن 
.أمر الشراء من طرف رئيس مصلحة التموين إىل مصلحة احملاسبةفاتورة الشراء و و 

رف رئيس وظيفة مؤشر عليه كذلك من طعليه من طرفه و د طلب الدفع مؤشر يقوم أمني املخزن بإعدا
املالية للدفع أو حترير يتم حتويله إىل مصلحة احملاسبة و تسيري املخزونات، مث تسيري املخزونات ورئيس دائرة التموين و 

.    شيك
يوميا املواد األوليةحتويليقوم رئيس فرع املواد األولية أو أمني املخزن اخلاص باملواد األولية بإعداد ورقة: التحويل.د

ن على الكمية اليت مت حتويلها إىل رئيس املطحنة وجيب اإلمضاء على الورقة مويلححتتوي ورقة التو إىل رئيس املطحنة
.التأكد من املطابقةبعد املعاينة و رئيس املطحنةطرف رئيس فرع املواد األولية و 

ا يف بطاقات املخزون على شكل إن كل املواد األولية اليت مت حتويلها إىل  وحدات اإلنتاج جيب إثبا
.إستهالكات أو خمرجات

اية كل شهر بإعداد ملخص و  من أجل تسيري حماسيب جيد للمواد األولية يقوم رئيس املطحنة يف 
.يتم إرساله إىل وظيفة تسيري املخزونات مث إىل مصلحة احملاسبةد األولية و اإلستهالكات من املوا

على مستوى فرع المنتجات التامة: الثانيالفر ع
:يليمراقبة املواد األولية اخلام فيماتتمثل اإلجراءات واخلطوات املتبعة يف تسيري و 

االستالم؛-
الرقابة و املتابعة؛-
؛)املعاجلة احملاسبية( التسجيل -
التخزين؛-
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اإلخراج؛-
.التسجيل-

يتم هذا االستالم و يف أكياس معبأةأويستلم أمني املخزن وحدات اإلنتاج التام سواء بشكل غري معبأ : االستالم.أ
يتم ولة إىل املخزن و مبوجب ورقة حتويل يقدمها رئيس وحدة اإلنتاج إىل أمني املخزن تتضمن كميات اإلنتاج التام احمل

يتم التأكد من رئيس وظيفة تسيري املخزونات، و الورقة إىليتم إرسال نسخة من هذه املصادقة عليها من كال الطرفني و 
يتم احلصول عليه من طرف مسؤول الكمية املستلمة من اإلنتاج التام سواء باملعاينة أو عن طريق مؤشر حساب امليزان

.للمنتجات التامةالتوضيب
حالة مالحظة تلف بعض يف ودعات تابعة للمصلحة التجارية، و عندما يتم وضع اإلنتاج التام داخل مست

يتم إرساهلا إىل إرجاع وم املصلحة التجارية بإعداد وصل ، تق)نقص يف امليزان ( الكميات أو خلل يف تعبئة األكياس 
ع إىل املطاحن إلعادة أمني املخزن املكلف باإلنتاج التام، حيث يتم إرجاع كمية اإلنتاج التام املسجل يف ورقة اإلرجا 

).تعاين من نقص يف امليزاناليت جيب أن حتتوي ورقة اإلرجاع على عدد األكياس.( ن جديدتعبئتها ممعاجلتها و 
طرف مسؤول املخرب ومن منواملصادقة عليهللدراسةمعاينة الكمية اخلاضعةمث يتم إعداد حمضر إثبات و 

تقين يوضح نتائج إعادة حتليليبإعداد كشفكما يقوم مسؤول املخرب،  تصنيف املنتجات التامةإعادةطرف جلنة
.كيف مت إعادة تصنيف املنتجات التامةتصنيع الكميات املعادة للمطاحن و 

.باإلنتاج التام بإعداد ورقة حتويل للمنتجات التامة املعاد معاجلتهايف األخري يقوم أمني املخزن املكلف و 
ذلك من خالل امليزان ا على اجلانب الكمي، و ترتكز أساسإن الرقابة على املنتجات التامة :الرقابة و المتابعة. ب

. أو عن طريق حساب تعداد األكياس املوجودةيف حالة احلصول على اإلنتاج التام بشكل غري معبأ
ا فار كل شاحنة تنقل اإلنتاج التام جيب متريرها إىل الوزان من أجل معرفة ا  مملوءة، و غة و وز احلصول وز

.على تذكرة امليزان
الكمية املوجودة بتذكرة امليزان تنطبق مع الكمية اليت طلبها الزبون من خالل مستند صادر عن تإذا كان
إال يقوم ، و وصل اخلروج من املصنعالتسليم و فيقوم أمني املخزن املكلف باإلنتاج التام بإعداد وصلاملصلحة التجارية،

.اخلطوات السابقةبإتباع نفس ن بتصحيح عملية الشحن مرة أخرى و أمني املخز 
يف حالة عدم مطابقة وزن األكياس املعبأة باإلنتاج التام باألوزان احلقيقية رمبا بسبب متزق هذه األكياس، 

مسؤول التعبئة للمنتجات يصادق عليها هو و يقوم أمني املخزن املكلف باإلنتاج التام بإعداد ورقة إرجاع املطاحن 
.التامة من أجل إعادة تعبئتها من جديد

بطاقات املخزونتسجيلها يفجيب أن يتم إىل املخزنكل عملية حتويل للمنتجات التامة:التسجيل. ج
اية شهر يقوم رئيس فرع املنتجات التامة بإعداد ملخصات عن كل املنتجات اليت مت استالمهاالت، و خكمد يف كل 

.يتم املصادقة عليها من طرف كل رؤساء الوحدات اإلنتاجيةو 



-سطيف - دراسة ميدانية بمؤسسة مطاحن الهضاب العليا : .................................الفصل الرابع

152

ملخصات استالم خمتلف املنتجات التامة يتم إجراء التسجيل ل أوراق حتويل املنتجات التامة و خالمن 
.احملاسيب عل مستوى مصلحة احملاسبة

العنصر البشري ذلك بتدخلخصصة لإلنتاج التام، و املخازن امليفعملية ختزين املنتجات التامة تتم: التخزين. د
).نقل البضائع عربات ( التقين املادي و والعامل ) عون التحويل( 
تبدأ عملية إخراج املنتجات التامة من املخزن عندما يستقبل أمني املخزن مستند من املصلحة التجارية:اإلخراج. ه
:جيب أن يتضمن هذا األخري على املعلومات التاليةو 

إسم و لقب الزبون مع التأشري عليه؛-
قة أو بطاقة التعريف الوطنية؛الرقم التسلسلي لرخصة السيا-
.كميات املنتوج املطلوب شراءهتعيني نوعية و -

بعد إجراء عملية الوزن للشاحنة بعد التأكد من صحة كل املعلومات السابقة من طرف أمني املخزن و 
.البضائع للقيام بعملية الشحننقلعربةهي فارغة، يقوم أمني املخزن بإعالم سائقو 

اء  يقوم أمني عملية الشحن يتم مترير الشاحنة مرة أخرى عرب آلة الوزن مث استخراج تذكرة الوزنبعد إ
والت يتم توزيع وصمع الفاتورة، و وصل اخلروج من املصنع جات التامة بإعداد وصل التسليم و املخزن املكلف باملنت

:الفواتري كما يلياخلروج و 
الفاتورة يأخذمها السائق، حبيث يتم تسليم وصل اخلروج إل مركز نسخة من وصل اخلروج من املصنع مع -

األمن أما الفاتورة تبقى عنده؛
نسخة من الفاتورة يتم إرساهلما إىل رئيس وظيفة تسيري املخزونات؛نسخة من وصل اخلروج و -
اد فاتورة نسخة من الفاتورة يتم إرساهلما إىل املصلحة التجارية من أجل إعدروج و نسخة من وصل اخل-

.البيع
يف حال ة عدم مطابقة الكمية املتحصل عليها يف تذكرة الوزن، جيب على أمني املخزن أن يعيد الشاحنة 

.من أجل تصحيح عملية الشحن
وصوالت اخلروج من املخزن يقوم أمني املخزن بالتسجيل يف د حترير كل من وصوالت االستالم و مبجر :التسجيل. و

اية كل مناوبة ورقة اليومية، و  يقوم أمني املخزن بتسجيل جمموع كميات وصوالت التسليم يف (03 * 08)يف 
.بطاقات املخزون كمخرجات

أمر العميل إىل مصلحة جات بإرسال كل من فاتورة البيع ووصل التسليم و يتم التسجيل احملاسيب لكل املخر و 
.احملاسبة
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اية كل شهر يقوم أمني املخزن بإعداد كات من املواد اإلستهال وصوالت أو ملخصات كل املدخالت و يف 
القيمة، مث يتم حتويل هذه املستندات إىل خمتلف املنتجات التامة بالكمية و ملخصات عن األولية بالقيمة والكمية، و 

.مصلحة احملاسبة
التوريدات األخرىعلى مستوى فرع مواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار و : الفرع الثالث
تلف الوظائف التابعة غالبا يتم تداوهلا بني خمالتوريدات األخرىمواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار و إن

التوريدات قطع الغيار و و التغليفلتعبئة و مواد امراقبةللمؤسسة، وتتمثل اإلجراءات واخلطوات املتبعة يف تسيري و 
:يليفيمااألخرى 

االستالم؛-
الرقابة و املتابعة؛-
التسجيل؛-
التخزين؛-
اإلخراج؛-
.التسجيل-

بإستالم السلع عن التوريدات األخرىكل من رئيسي فرع مواد التعبئة والتغليف وفرع قطع الغيار و يقوم:االستالم.أ
عن طريق هذا األخري يتم إعداد وصل اإلستالم، حيث يقوم مشرتي خاص م من املورد، و طريق الفاتورة أو وصل تسلي

.التوريدات األخرىقطع الغيار و مواد التعبئة و بإستالم السلع من باملؤسسة
.التوريدات األخرىتوجد رقابة نوعية ورقابة كمية على مواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار و :الرقابة و المتابعة.ب
الرقابة النوعية: 1–ب 
من طرف رئيس فرع التغليف بصرامةالنوعية على مواد التعبئة و قابة يتم تنفيذ الر :فرع مواد التعبئة و التغليف-

.ذلك عن طريق إتباع دفرت شروط تقينمواد التعبئة والتغليف و 
التوريدات األخرى مبساعدة على قطع الغيار و يتم تنفيذ الرقابة النوعية : التوريدات األخرىفرع قطع الغيار و -

ال يستطيع رئيس فرع قطع الغيار قسم الصيانة نظرا إلمتياز بعض العناصر خبصائص تقنية أو كهربائية معينة أين 
.التوريدات األخرى أن يتعرف على هذه اخلصائص يف حالة العطبو 

الرقابة الكمية2–ب 

التوريدات األخرى تنطبق مع ما هو وقطع الغيار و التعبئة والتغليف إذا كانت السلع املستلمة من مواد 
التوريدات فرع قطع الغيار و ئة والتغليف و موجود يف وصل التسليم أو فاتورة الشراء، يقوم كل من رئيسي فرع مواد التعب

رف رئيس وظيفة تسيري يقومان مباشرة بإعداد وصل االستالم مؤشر عليه من طخرى باملوافقة على وصل التسليم و األ
.حتويله إىل وظيفة التمويناملخزونات و 
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القيام التوريدات األخرىكل من رئيسي فرع مواد التعبئة والتغليف وفرع قطع الغيار و جيب على:التسجيل.ج
.  بتسجيل كميات السلع املستلمة يف بطاقات املخزون كمدخالت

أما قطع الغيار فيتم ختزينها يف طوابق ، على الرفوفالتغليف بتقنية الرتتيب و يتم ختزين مواد التعبئة:نالتخزي. د
.خمصصة هلا

إعداده يتمتوريد طلبعن طريق التوريدات األخرىغليف وقطع الغيار و التئة و يتم إخراج مواد التعب:اإلخراج. ه
جيب على  ، و األخرىتوريدات أو و قطع الغيار أالتغليف مواد التعبئة و حتتاج إىلالتأشري عليه من طرف اجلهة اليتو 

متابعة مدى توفر السلع يف رقابة و التوريدات األخرىفرع قطع الغيار و غليف و الترئيسي فرع مواد التعبئة و كل من 
.املخزن

مواد التعبئة من طرف رؤساء فروع توريدات األخرىأو و قطع الغيار أالتغليف مواد التعبئة و عند تسليم 
يتم التأشري و ،إىل اجلهات املعنية يقوم رؤساء الفروع بإعداد وصل اخلروجت األخرىتوريداأو و قطع الغيار أالتغليف و 

.عليه من طرف طالب السلعة
رؤساء فروع يقومىتوريدات األخر أو و قطع الغيار أالتغليف مواد التعبئة و يف احلالة اليت يتبني فيها نفاذ

مؤشر عليه من طرف رؤساء الفروع حاال بإعداد طلب متوين األخرىتوريدات أو و قطع الغيار أالتغليف مواد التعبئة و 
.مث يتم إرساله إىل وظيفة التموين

تسجيلها يف ى يتم نقله و توريدات األخر أو الو قطع الغيار أالتغليف مواد التعبئة و كل املخرجات من :التسجيل. و
اية كل شهر .بطاقات املخزون يف 

يس فرع مواد رئإىل التغليفمواد التعبئة و جيب على رئيس املطحنة بتحويل قائمة شهرية  عن إستهالكات 
.رئيس املطحنةطرفمؤشر عليه منالتعبئة و التغليف و 

و قطع أالتغليف مواد التعبئة و أما رئيس وظيفة تسيري املخزونات يقوم باملصادقة على كل وصوالت خروج  
اإلستهالكات لكل من فروع وعلى وصوالت التموين وملخصات عن كل اإلستالمات و يدات األخرىتور أو الالغيار 

.ى، مث حتويلها لوظيفة احملاسبةتوريدات األخر أو الو قطع الغيار أالتغليف مواد التعبئة و 
.تسيري املخزوناتدائرة التموين و ليوضح اهليكل التنظيمياملخطط اآليتو 
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.تسيري املخزوناتالتموين و وظيفيتهليكل التنظيمي لا): 13.4( الشكل رقم 

.لوثائق الداخلية للمؤسسةا: المصدر

دائرة التموين و تسيير المخزوناترئيس

وظيفة التموينرئيس 

رئيس فرع 
اإلنتاج التام

رئيس فرع مواد 
التعبئة والتغليف

وظيفة تسيير المخزوناترئيس 

السائقالطاقم اإلداري
الطاقم 
اإلداري

رئيس فرع 
المواد األولية

التعبئة رئيس فرع
والتوزيع

رئيس فرع قطع الغيار المشتــــريالمعيــــر
والتوريدات األخرى
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تقدير خطر الرقابةتقييم نظام الرقابة الداخلية و : المبحث الرابع

األوىل لتنفيذ عملية التدقيق كما مت  اإلشارة إليه يف معيار يعترب تقييم نظام الرقابة الداخلية من بني املراحل
.تقدير خطر الرقابة بناءا على ذلك التقييمنظام الرقابة الداخلية و املتعلق باص بالتدقيق اخلارجي و اخل400التدقيق 

األولي لنظام الرقابة الداخليةالتقييم : المطلب األول

رمزي بياين لوظائف ريإعطاء تصو وصفه و قبل البداية يف تقيم نظام الرقابة الداخلية لوظيفة التخزين جيب
.تدفقها املتتابع داخل الشركة من خالل خريطة تدفق املعلوماتمستندات املؤسسة و و 

رجي يف توثيق فهمه لنظام الرقابة الداخلية ألي هي من بني األساليب الشائعة اليت يستخدمها املدقق اخلاو 
ختفيض ة التدقيق كما تقلل من التكلفة و مؤسسة، ألن هذا األسلوب ميكن املدقق من ربح الوقت عند تنفيذ عملي

.حجم أدلة اإلثبات املستعملة يف تنفيذ عملية التدقيق
ا توفر نظرة عامة موجزة و  لنظام الرقابة الداخلية للمؤسسة مبا ميكن تتميز خريطة التدفق أساسا على أ

.بسهولة كأداة حتليلية مفيدة خاصة إلظهار مدى وجود فصل مالئم بني الواجباتملدقق اخلارجي من التعامل معها و ا
:من أهم شروط إعداد خرائط تدفق املعلومات ما يليو 
حتديد الوظائف املعنية بسري العملية؛-
سري العمليات؛حتديد األشخاص املعنيني ب-
حتديد املستندات اليت يتم إعدادها يف عند سري العمليات؛-
حتديد مكان إعداد املستندات، وطريقة انتقاهلا داخل اخلريطة؛-
.مكان حفظه بعد استعمالهد الغرض من استخدام املستندات، و حتدي-
تسيير المخزوناتخريطة تدفق المعلومات لدائرة التموين و : ولالفرع األ

إجراءات وسريورة علىباالعتمادذلك و تسيري املخزوناتالتموين و دائرةخريطة تدفق املعلومات ليتم إعداد
الوظائف األخرى وضح العالقة بني وظيفة التخزين و كذا الشكل الذي يعمليات وظيفيت التموين وتسيري املخزونات، و 

.ما يف املطلب السابقالذين تطرقنا إليهداخل املؤسسة

.يوضح الشكل اآليت خريطة تدفق املعلومات لوظيفيت التموين وتسيري املخزونات
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.تسيري املخزوناتتدفق املعلومات لدائرة التموين و خريطة ): 14.4(الشكل رقم 

.الوثائق الداخلية للمؤسسة: لمصدرا

البدایة

تحدید االحتیاجات

مقارنة االحتیاجات 
ببرنامج التموین 

طلب الشراءإعداد 

البحث عن الموردین 
أو إعالن مناقصة

تحضیر دفتر الشروط

استقبال العروض

دراسة العروض

جدول مقارنة العروض

اختیار المورد المناسب

إبرام العقد

مستندات إعداد 
الشراء

استالم المشتریات

استالم الفاتورة و 
وصل االستالم

إعداد طلب الدفع 
لتسدید الموردین

البدایة

اإلطالع على 
بطاقات المخزون

وصول المخزون 
لنقطة إعادة 

الطلب

إعداد طلب 
الشراء حسب 

االحتیاجات

احتیاجات المواد 
األولیة

احتیاجات مواد 
التعبئة و التغلیف

احتیاجات قطع 
الغیار

البدایة

إدخال المشتریات 
للمخزن

مراقبة 
المواصفات

تعداد كمیات 
المشتریات

مطابقة المشتریات 
مع أمر الشراء

إعداد وصل 
االستالم

التسجیل في 
بطاقات المخزون

وضع المشتریات 
في مكان تخزینھا

النھایة

نعم
ال

محضر عدم المطابقة

استبعاد المواد غیر 
المطابقة

البدایة

طلب االحتیاج

التأكد من توفر 
االحتیاج المطلوب

إعداد االحتیاجات 
المطلوبة

تسلیم االحتیاجات 
لمستعملیھا

إعداد مستند 
الصرف

تسجیل عملیة 
الخروج في 

بطاقات المخزون

النھایة

طلب التموینإعداد 

البدایة

استالم أمر الزبون

التأكد من توفر 
االحتیاج المطلوب

منتجات 
موجودة ؟

تحضیر 
المنتجات 
المطلوبة

تسلیم 
المنتجات

إعداد وصل 
و أالتسلیم

مستند 
الشحن

تسجیل 
عملیة البیع 
في بطاقات 

المخزون

النھایة

نعم ال

تغییر المورد

تم االتفاق

مطابقة 
؟

احتیاجات 
موجودة ؟

استالم المنتجات 
التامة و تخزینھا

تلبیة 
المنتجات 

غیر 
الموجودة

إدارة المشتریات 
و التموین

إدارة تسییر 
المخزونات

عملیات االستالم 
التخزینو

عملیات صرف المواد 
وتخزین اإلنتاج التام

عملیات تسلیم 
المخرجات من المبیعات

نعم
ال

ال

نعم
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:املتعلقة بوظيفة التموين وتسيري املخزونات مت وصف احملاور التاليةمن خالل خريطة تدفق املعلومات 
طبيعة اخلدمة والشخص املسؤول عنها؛-
اجتاه التدفقات املادية لعناصر املخزون؛-
تدفق املعلومات؛-
.نقاط الرقابة-

تسيير المخزوناتتدفق المعلومات لدائرة التموين و مالحظات حول خريطة -

:ذلك عن طريقو يتم تنفيذ عملية الشراء بناءا على احتياجات حمددة مسبقا، .1

وضع امليزانية التقديرية للمبيعات؛-

بناءا على امليزانية التقديرية للمبيعات تقوم املؤسسة بإعداد امليزانية التقديرية لإلنتاج؛-

مشرتيات من املواد األولية تقوم املؤسسة بإعداد امليزانية التقديرية لللإلنتاجبناءا على امليزانية التقديرية-
اخلام؛

ميكن تنفيذ عملية الشراء كذلك يف حالة بلوغ الكميات املوجودة باملخزن من املواد األولية إىل نقطة إعادة 
.الطلب

:إىل ما يليواالعتماد على نقطة إعادة الطلبويهدف إعداد امليزانية التقديرية للمشرتيات

ا جتميد رأس املال العامل للمؤسسة؛- تفادي شراء كميات كبرية من املواد األولية من شأ

ا ية ال تستوعبها خمازن املؤسسة، و تفادي شراء كميات كبرية من املواد األول- رفع تكاليف التخزين من شأ
بالتايل سعر التكلفة؛و 

يات يضمن انتظام نشاط استغالل املؤسسة؛حتكم املؤسسة يف حتقيق حجم أمثل للمشرت -

.تفادي احلصول على كميات قليلة من املشرتيات تسبب يف توقف النشاط داخل املؤسسة-

ا.2 .تتكفل الوظائف املستعملة للمشرتيات عملية حتديد احتياجا

عليه من طرف ال ميكن ملسؤول وظيفة التموين إعداد أمر الشراء إذا مل يستلم طلب الشراء مصادق.3
.أمني املخزن
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جدول الفصل بين الوظائف: الفرع الثاني

اجلدول التايل ءإعطاتسيري املخزونات نقوم بدائرة التموين و بدفق املعلومات اخلاصمن خالل خريطة ت
مع العلم أن حتقيق مبدأ الفصل بني بني الوظائف من أجل فهم أكثر لنظام الرقابة الداخليةالذي يوضح الفصل ماو 

.نظام الرقابة الداخليةالواجبات من املقومات الرئيسية لفعالية 

.جـدول الفصل بني الوظائف: )9.4(اجلدول رقم
الـوظيـفة المسـؤول

.يقوم بإعداد طلـبات الشراء-
.)وصوالت الطلب ( يقوم بإعداد أوامر الشراء -
.إدخال املشرتيات للمشرتياتو يقوم بعملية االستالم-
وصوالت ابقة الفواتري مع أوامر الشراء و يقوم مبط-

.االستالم
.يقوم بإعداد وصوالت االستالم-
.يقوم بإعطاء األمر بتحويل املواد األولية لإلنتاج-
ل عمليات إدخال املواد األولية وصرفها يقوم بتسجي-

.املخزونبيعها يف بطاقاتودخول املنتجات التامة و 
.اخلروج من املصنعيقوم بإعداد وصوالت التسليم و -

.مسـؤول وظيفة التموين-
.مسـؤول وظيفة التموين-
.مسـؤول إدارة املخازن-

.مسـؤول وظيفة التموين-

.مسـؤول إدارة املخازن-
.مسـؤول وظيفة التموين-
.مسـؤول إدارة املخازن-

.مسـؤول إدارة املخازن-

.إعداد الطالب باالعتماد على خريطة تدفق املعلوماتمن: المـصدر

)التحقق من فهم النظام( اختبار سير العمليات: الفرع الثالث

كل الدورات العملية خطوة سري حقيقةتسري وفق الشكل الذي وصفت بهد من أن العملياتهو التأك

ملسار الدورة دققاختبار املو النهاية،جيب التأكيد هنا على ضرورة تتبع اإلجراءات من البداية إىل ،خبطوة

.فقطالعملية يف جمملها دون أن يقتصر على جزء منها 

بالتايل ميكن للمدقق واقع، و يتم التأكد من أن الوصف الذي أعطي من طرف املخطط هو املطبق قي الو 
.الضعفنقاط القوة و اكتشاف 
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توجد عدة طرق ألداء اختبارات سري العمليات وتتمثل الطريقة األكثر استخداما من طرف املدققني يف
انطالقا لية أي من البداية إىل النهاية و يعيد املسار الذي متر به هذه األخرية كدققفامل،املستندات احملاسبيةتتبع مسار 
.األصليةمن الوثيقة 

رقابة ميكن تطبيقها يف اختبار سري العمليات لنظام الاملستخدمة واليت تعترب فعالة و من أهم أدلة اإلثبات 
عند اجلرد املادي للمخزونات تسيري املخزونات تقنية أو دليل املالحظة الفعلية خاصةالداخلية لدائرة التموين و 

.املستندات احملاسبية املتعلقة بكل تدفقات عناصر املخزونفحص الوثائق و و 

تدفقات الفعلية عن طريق الرتكيز على العمليات املالية الرئيسية املتعلقة باليتم إجراء اختبار سري العمليات 
:هي كما يليلعناصر املخزون و 

عملية الشراء أو التموين؛-
عملية احلصول على منتجات تامة وإدخاهلا للمخازن؛ -
تسليمها للخارج؛إخراجها أو عملية بيع املنتجات التامة و -
.عملية اجلرد املادي أو الفعلي للمخزونات-

عملية الشراء أو التموين.أ
كيف تتم العملية: 1–أ 

املخزون إىل املعتمدة من طرف إدارة املخازن عندما يصل التوريدات وطلبات التموين يتم استخدام طلبات
التموين اليت تتوىل عملية تنفيذ طلب الشراء، و بعد استكمال  إرسال هذه الطلبات إىل وظيفة نقطة إعادة الطلب، و 

إعداد أمر الشراء كل اإلجراءات املتعلقة باختيار املورد املناسب من طرف جلنة املشرتيات، تقوم إدارة املشرتيات ب
م املسبق، الرتقيالوصل،تاريخ إصدار: التاليةالذي جيب أن حيتوي على كل املعلومات الضرورية، و )وصل الطلب(

ل املواد املطلوبة مثل الكميات رقم السجل التجاري، معلومات حو علومات اخلاصة به مثل العنوان و املاسم املورد و 
.إمضاء الشخص الذي قام بتحرير الوصلوالسعر والقيمة اإلمجالية، و 

وصوالت الطلبو تم إرفاق املشرتيات  بالفواترييملؤسسة حسب ما مت االتفاق عليه و يقوم املورد بتموين ا
هو تابع لوظيفة التموين ود يف نقطة املورد أو باملؤسسة و اليت يعدها مسؤول االعتماد املوج،كشف االعتمادو 

ذلك بعد التأكد من طرف قسم املشرتيات أن  تقوم املؤسسة بعملية التسديد و على أساس تلك الفواتريباملؤسسة،
النظر إىل (املصادقة عليها من طرف املورد احلقيقي الفاتورة مت حتريرها و واد املطلوبة دخلت فعال للمخزن وأن كل امل

القيم ية للفاتورة منطبقة مع األسعار و القيم اإلمجالأن األسعار و و ) مصادقة الفاتورةطلب العائد و مصادقة وصل ال
ل اخلزينة إرساهلا إىل مسؤو و وظيفة التموين باملصادقة عليهااإلمجالية بوصوالت الطلب، مث يتم قبول الفاتورة من طرف 

يتم التسديد للمورد وفقا آلجال التسديد املتفق عليها يف شروط االئتمان مرفقة بوصل االستالم ووصل الطلب و 
.                              وصل الطلبملكتوبة على الفاتورة و ا
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في تنفيذ العمليةالمختصينينوالمسؤولالوظيفة: 2–أ 

ا تتعامل الرئيسية املسؤولة عن تنفيذ عملية الشراء هي وظيفة التموين داخل املؤسسةاألوىل و إن الوظيفة  أل
ا املختلفة، كما يعترب كل منفقط مع املوردين و  م لتموين املؤسسة باحتياجا مسؤول اعتماد و املشرتياالتصال 

.من بني التابعني لوظيفة التمويناملشرتيات

العمليةهذهالمحاسبية المستخدمة عند تنفيذالمستندات : 3–أ 

صلية إىل يتم إعداد نسختني من وصل الطلب باإلضافة إىل النسخة األصلية، حيث يتم إرسال النسخة األ
مقارنة مع املشرتيات املستلمة، إجراء ونسخة إىل وظيفة تسيري املخزونات من أجل االستالماملورد لتنفيذ الطلب و 

.يتم إرساهلا إىل مصلحة احملاسبة لتسجيل عملية الشراءالنسخة األخرية و 
:تمثل املستندات الرئيسية املستخدمة يف تنفيذ هذه العملية يف ما يليت

طلب الشراء، وصـل الطلب، فاتورة املورد، وصل االستالم، كشف اعتماد طلب التموين،،طلب التوريدات
.املشرتيات

إجراء االختبار: 4–أ 
قمنا بتنفيذ اختبارات التطابق لعملية التموين عن طريق تتبع التشغيل الروتيين من البداية إىل النهاية 

اية سنة  ما املؤسسة يف  :كما يلي2010لعمليتني من الشراء قامت 
:عملية الشراء األولى

: قام أحد األفراد العاملني داخل إحدى األقسام داخل املؤسسة بتحرير طلب توريد الذي حيمل رقم-
.19:أنظر امللحق رقم.حيتوي على جمموعة من االحتياجات الالزمة له،2010نوفمرب 25بتاريخ 004745
من طرف أمني املخزن ،000064:رقممت إعداد طلب التموين2010نوفمرب 25أي تاريخ يف نفس الو 

واليت حيملها املكلف بطبيعة االحتياجات املطلوبة، حيث كان الطلب حيتوي على احتياجات متعلقة بقطع الغيار
.20:أنظر امللحق رقم.طلب التوريد السابق

حيتوي على ،008258: رقماملورد املناسب، قام رئيس وظيفة التموين بإعداد وصل الطلباختياروبعد 
، حيث مت املصادقة عليه من طرف مسؤول وظيفة اإلدارة واملالية اليت مت طلبها يف طلب الشراءاالحتياجاتكل 

.21:أنظر امللحق رقم.واملدير العام
إستالم ، و 2010ديسمرب 12بنفس التاريخ أي يف 232/10: مث احلصول على فاتورة املورد رقم

.على الرتتيب23و22:أنظر امللحقني رقم.2011جانفي 09شرتيات عن طريق وصل االستالم بتاريخ امل
ا مبستند الصرف الذي حيمل تاريخ  10أما عن خروج هذه املشرتيات من املخزن إىل أقسام اإلنتاج مت إثبا

.24أنظر امللحق رقم . ، مت املصادقة عليه من طرف رئيس وظيفة تسيري املخزونات2011جانفي 
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:املواد املشرتاة املذكورة يف الفاتورة رقممن الشهريةاإلستهالكاتوصل، يوضح 25وامللحق رقم 
وهذا الرقم يرمز لكل ) 2011جانفي 23جانفي إىل 09من ( 3124400: رقم احلساب، حتت232/10

.عناصر املخزون الكهربائية
عناصر املخزون ملخزونات املصنفة مع حسابالكلاخلاصة بشهر جانفيوعن كل اإلستهالكات الشهرية

.26: الكهربائية، ملخصة ضمنة امللحق رقم
:ثانيةعملية الشراء ال

: األفراد العاملني داخل إحدى األقسام داخل املؤسسة بتحرير طلب توريد الذي حيمل رقمقام أحد-
.27: االحتياجات الالزمة له، أنظر امللحق رقم، حيتوي على جمموعة من 2010نوفمرب 30بتاريخ 004752

، من طرف أمني املخزن 000071:مت إعداد طلب التموين رقم2010نوفمرب 30ويف نفس التاريخ أي 
واليت حيملها املكلف بطبيعة االحتياجات املطلوبة، حيث كان الطلب حيتوي على احتياجات متعلقة بقطع الغيار 

.28: طلب التوريد السابق، أنظر امللحق رقم

من طرف رئيس وظيفة التموين مت املصادقة عليه 000284: طلب الشراء رقم ويف نفس التاريخ مت حترير 
.29: دائرة التموين وتسيري املخزونات، أنظر امللحق رقممن طرف املدير العام ورئيس

06بتاريخ 008325: املورد املناسب، قام رئيس وظيفة التموين بإعداد وصل الطلب رقماختياروبعد 

على كل االحتياجات اليت مت طلبها يف طلب الشراء، حيث مت املصادقة عليه من طرف حيتوي 2010ديسمرب 
.30: اإلدارة واملالية واملدير العام، أنظر امللحق رقممسؤول وظيفة

املشرتيات ، واستالم2010ديسمرب 06بنفس التاريخ أي يف 066: مث احلصول على فاتورة املورد رقم
.على الرتتيب32و31: ، أنظر امللحقني رقم2011جانفي 09عن طريق وصل االستالم بتاريخ 

ا مبستند الصرف الذي حيمل تاريخ  09أما عن خروج هذه املشرتيات من املخزن إىل أقسام اإلنتاج مت إثبا

.  33: ظر امللحق رقمأن. ، مت املصادقة عليه من طرف رئيس وظيفة تسيري املخزونات2011جانفي 
، 066: الشهرية من املواد املشرتاة املذكورة يف الفاتورة رقملإلستهالكات، يوضح وصل 34وامللحق رقم 

، وهذا الرقم يرمز لكل عناصر املخزون اخلاصة )2011جانفي 25جانفي إىل 09من ( 3121100: حتت الرمز
.بقطع الغيار وامليكانيك

وعن كل اإلستهالكات الشهرية اخلاصة بشهر جانفي لكل املخزونات املصنفة مع حساب عناصر املخزون 
. 26: اخلاصة بقطع الغيار وامليكانيك، ملخصة ضمنة امللحق رقم

:والقمح اللينعملية شراء القمح الصلب
القمح اللني بشكل متكرر أو كلما أو القمح الصلبشراءال تعتمد املؤسسة على إعداد أمر الشراء على

قنطار يف اليوم 4000، إمنا بسبب االستعمال اليومي للقمح الصلب بطاقة طحن حوايليناألخري نفذ خمزون هذين 
يتم االعتماد بشكل كلي على االتفاقية املربمة بني املؤسسة واملوردين مثل الديوان الوطين للحبوب، على أن يلتزم املورد 
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على مدار السنة أو حسب التوقيت املتفق عليه يف ) القمح الصلب والقمح اللني ( األولية اخلام بتوفري املواد
.االتفاقية

أو حسب املدة يوم15أيام أو 10يقوم املورد بإعداد فاتورة واحدة للمشرتيات على أساس متوين ملدة 
بنفس معلومات فاتورة املورد ملدة االستالمبإعداد وصل تقوموهذه األخريةمث يبعثها للمؤسسةاالتفاقية، املوجودة يف 

.على الرتتيب38و 37و36و 35: أنظر املالحق رقم.يوم15أيام أو 10
وعدم يتم إعداد ورقة حتويل القمح اللني إىل املطحنة عند كل عملية حتويل من أجل الشروع يف اإلنتاج 

الغش يف الكمية املستلمة، ويتم إعداد ورقة حتويل القمح اللني بسبب أن الكمية اليت يتم شراؤها وإدخاهلا للمؤسسة 
.39أنظر امللحق رقم .)الفرينة(ال يتم حتويلها كليا إىل املطاحن لتحويلها إىل إنتاج تام 

بسبب استخدامه اليومي واألساسي، حتويلورقة عند حتويل القمح الصلب إىل املطاحن ال يتم إعداد اأم
السميد بكل . ( وأن كل ما مت شراؤه وإدخاله للمؤسسة يتم حتويله كليا ومباشرة إىل املطاحن لتحويله إىل اإلنتاج التام

)أنواعه والعجائن بكل أنواعها
نتائج االختبار: 5–أ 

رتيات خالل فرتة زمنية معينة، ميكن أن نقول من خالل تتبعنا لكيفية تنفيذ عملية الشراء على عينة من املش
أن سريورة تنفيذ عمليات التموين باملؤسسة تتماشى مع اإلجراءات اليت مت تصميمها يف نظام الرقابة الداخلية لدائرة 

ايتهاالتموين وتسيري املخزونات .منذ بداية حدوث العملية إىل غاية 
:إدخالها للمخازنتامة و الحصول على منتجات عملية. ب
كيف تتم العملية: 1–ب

رئيس (، يقوم رئيس وحدة إنتاج تام معني)مسيد، دقيق، عجائن، خنالة( عند احلصول على منتجات تامة 
بإعداد ورقة )وحدة إنتاج  السميد، رئيس وحدة إنتاج الدقيق، رئيس وحدة إنتاج العجائن، رئيس وحدة إنتاج النخالة

مث يقوم بإرساهلا إىل رئيس الفرع املكلف هو ورئيس دائرة اإلنتاج واالستغاللالتام املعني ويصادق عليهاحتويل اإلنتاج 
ويتم إدخال املنتجات التامة إىل املخازن واملستودعات التابعة للمؤسسة بغرض توزيعها باإلنتاج التام ويصادق عليها

.على الرتتيب41و40: أنظر امللحقني رقم. للزبائن

يظهر عيب ما يف كيفية تعبئة املنتجات التامة أو نقصان يف التعبئة أو أي ضرر آخر حلق باملنتجات عندما
يقوم أو أمني املخزن املكلف باملنتجات التامة،اإلنتاج التاممن طرف رئيس فرع استقبال املنتجات التامةالتامة عند 

.42: أنظر امللحق رقم.ق عليهاهذا األخري مباشرة بإعداد ورقة حتويل للمطاحن ويصاد

في تنفيذ العمليةالوظائف والمسؤولين المختصين: 2–ب

يتدخل يف تنفيذ عملية احلصول على املنتجات التامة وإدخاهلا للمخازن واملستودعات دائرة اإلنتاج 
.واالستغالل ووحدات اإلنتاج التام ومسؤول التوضيب وأمني املخزن املكلف باإلنتاج التام
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نتائج االختبار: 3- ب

بعملية احلصول على منتجات تامة وإدخاهلا من خالل تتبعنا الختبارات التطابق يف العملية املالية املتعلقة 
ا واملسؤولني على تنفيذ هذه العملية، جند للمخازن  عن طريق التعرف على اإلجراءات واملستندات احملاسبية املتعلقة 

.ءات اليت مت وصفها من خالل نظام الرقابة الداخلية وخريطة تدفق املعلوماتأن املؤسسة تتبع نفس اإلجرا
عملية بيع المنتجات التامة وإخراجها أو تسليمها للخارج. ج
كيف تتم العملية: 1–ج

ؤسسة كشف عندما يقدم الزبون إىل املإخراجها من املخزنفيذ عملية بيع املنتجات التامة و تنيتم بدأ
ن آجال التسديد مدى قدرته على تسديد التزاماته للمؤسسة يف حالة منحه ائتمان يتضماملالية و يوضح وضعيته 

.فرتة التسديدحتدد له شروط البيع مثل الكمية واألسعار و عند موافقة املؤسسة لطلب الزبون و لفاتورة البيع، 

بيعات يقدم طلبه إىل وظيفة املودع ملفه لدى قسم املبيعات والفوترة و بعد موافقة الزبون لشروط البيع ي
يقوم الزبون بدفع مبلغ مايل معني املصادقة فوق وصل طلب الزبون، مث، أين تقوم هذه األخرية برتخيص و التحصيلو 

تقدمي هذا الوصل يتم حلساب املؤسسة أو عن طريق شيك بنكي، ويتحصل على وصل الدفع من طرف البنك
2011جانفي 30بتاريخ 328فاتورة رقم .43:أنظر امللحق رقم. رة البيعللمصلحة التجارية، وتقوم بإعداد فاتو 

.دج84999.73ومببلغ إمجايل 

يقوم أمني املخزن املكلف باإلنتاج التام املعني بالفاتورة، يتحصل الزبون على الفاتورة ويقدمها ألمني املخزن
ا مطابقة لحتضريها شرتيات املطلوبة من طرف الزبون و بالتأكد من وجود امل بعد ، فاتورة البيعمث فحصها للتأكد من أ
ل نسخة منه إىل وظيفة املبيعات ترسو إعداد وصل اخلروج من املصنع أو وصل التسليمتغليفها و ذلك يتم تعبئتها و 

أنظر .ونسخة أخرى تبقى عند أمني املخزن والنسخة األخرية يتحصل عليها الزبون مع الفاتورة األصليةالتحصيلو 
.328وينطبق مع الفاتورة رقم 2011جانفي 30بتاريخ 412وصل خروج رقم . 44:امللحق رقم

الوظيفة المختصة في تنفيذ العملية: 2–ج 

يشرتك يف يقوم بتنفيذ عملية بيع املنتجات التامة وإخراجها من خمازن املؤسسة كل من الوظيفة التجارية 
التحصيل بالدرجة املؤسسة كل من وظيفة املبيعات و إخراجها من خمازنوشحنها و التام تنفيذ إجراءات بيع املنتجات 

يري املخزونات بتدخل أمني املخزن، ومصلحة ، باإلضافة إىل وظيفة تسالفوترةألوىل أو ما يسمى بقسم التجارة و ا
.الشحن والتسليم وعمال التوزيع
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العمليةالمستندات المحاسبية المستخدمة عند تنفيذ : 3–ج 

، حبيث يتم إرسال النسخة األصلية إىل وظيفة تسيري املخزونات نسخ من وصوالت اخلروج03يتم إعداد 
يل إلجراء مقارنة بني التحصثانية ترسل إىل وظيفة املبيعات و نسخة يم املبيعات إىل الزبون املعين و للتأكد من تسل
النسخة األخرية يتم إرساهلا ينطبق على ما مت تسليمه، و يعه و بفاتورة البيع للتأكد من أن ما مت طلبه متوصل اخلروج و 

.  ملصلحة احملاسبة لتسجيل عملية خروج املنتجات التامة
يف حالة ظهور كمية معينة من املنتجات التامة اليت تعرضت لضرر ما مثل التلف أو التقادم أو اخنفاض يف 

تابعة للمؤسسة، يقوم مسؤول املستودع بإعداد وصل اإلرجاع ، واملوجودة يف إحدى خمازن أو مستودعاتاخل...الوزن
الذي يوضح إرجاع بعض املنتجات 45: أنظر امللحق رقم.ويقوم باملصادقة عليهمبقدار الكمية اليت تعرضت للضرر

)بوقاعة(.التامة من مستودع تابع ملؤسسة مطاحن اهلضاب
على أساس الوصل األول، ويتم إرسال كال الوصلني وتقوم املصلحة التجارية بإعداد وصل إرجاع للمطاحن 

.46:أنظر امللحقني رقم. معا إىل رئيس فرع املنتجات التامة باإلضافة إىل كمية اإلنتاج املعنية بالضرر مع الوصف
مدى صحة تعرض هذا املنتوج للضرر أم ال كما يتم حتويل اإلنتاج إىل املخرب أين يتم حتليله علميا إلثبات 

.47:يوضحه امللحق رقم
نتائج االختبار: 4–ج 

التطابق يف العملية املالية املتعلقة ببيع املنتجات التامة وإخراجها من املخزن عن الختباراتمن خالل تتبعنا 
ا واملسؤولني على تنفيذ هذه العملية ، جند أن املؤسسة طريق التعرف على اإلجراءات واملستندات احملاسبية املتعلقة 

.طة تدفق املعلوماتتتبع نفس اإلجراءات اليت مت وصفها من خالل نظام الرقابة الداخلية وخري
)التقييم النظري لنظام الرقابة الداخلية( نقاط الضعفتحديد نقاط القوة و :الفرع الرابع

على إحدى أدوات التدقيق األكثر استخداما وهي إستبانة الرقابة يف تقييم نظام الرقابة الداخليةاعتمدنا
أهداف للتدقيق ترتبط بالعمليات 07حيث مت تصميمها للتعامل مع ، )01: (رقمامللحقالداخلية اليت يوضحها 

.املالية، وجيب مالحظة أن كل هدف يرتبط فقط بوظيفيت التموين وتسيري املخزونات

على سريورة تعرفنامامبساعدة املدقق احملايد بعدامت إعدادهعلى جمموعة من األسئلةحتتوي هذه اإلستبانة و 
واحملاورة مع ستفساراالتدفق املعلومات بزيارة املؤسسة و تسيري املخزونات من خالل خريطة عمليات دائرة التموين و 

كذلك قراءة كتيبات النظم والسياسات املوضوعة لدى املؤسسة عن طريق  أفرادها مثل اإلدارة واملشرفني والعاملني و 
. االقتصاديةالتشغيل يف الوحدةومالحظة األنشطة و 

كل األسئلة املطروحة تتماشى مع أنواع اإلستبانات النموذجية اليت يعتمد عليها املدققني اخلارجيني يف 
دف إىل حتقيق أهداف نظام الرقابة الداخلية وأهداف التدقيق املرتبطة  تقييم نظام الرقابة الداخلية، وكل األسئلة 

. إجابة بال فهي ضعفبالعمليات املالية، لذلك فإن كل إجابة بنعم هي قوة وكل
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ومت تصنيف كل األسئلة املطروحة حسب أهداف التدقيق املرتبطة بالعمليات املالية، حيث توجد جمموعة 
دف الوجود، و دف االكتمال، وجمموعة من األسئلة خاصة من األسئلة خاصة  جمموعة من األسئلة خاصة 

دف التوقيت،  دف التبويب، وجمموعة من دف الدقة، وجمموعة من األسئلة خاصة  وجمموعة من األسئلة خاصة 
دف التقييم دف الرتحيل والتلخيص، ويف األخري جمموعة من األسئلة خاصة  .األسئلة خاصة 

واهلدف من تقسيم األسئلة كما سبق هو احلصول على نتائج فعالة وقدرة التعرف على عناصر الرقابة 
ابة الداخلية بشكل جزئي من خالل التعرف على هدف التدقيق الذي يعاين من الرئيسية، وإمكانية تقييم نظام الرق

ضعف أو عجز يف حتقيق رقابة داخلية فعالة وبالتايل حتقيق أهداف نظام الرقابة الداخلية اليت وضعتها املؤسسة من 
.أجله

ة وموظفي دائرة التموين وتسيري قمنا بتوزيع هذه اإلستبانة على أفراد جلنة التدقيق الداخلي املوجودة باملؤسس
(واجلدول رقماملخزونات،  نقاط الضعف اخلاصتني بنظام الرقابة الداخلية لدائرة نقاط القوة و يوضح ، )10.4: 

.التموين وتسيري املخزونات

.لنظام الرقابة الداخليةنقاط الضعفنقاط القوة و جدول يوضح ): 10.4(اجلدول رقم 

نقاط الضعفنقاط القوة
اعتماد املؤسسة على نظام يسمح بتجديد االحتياج من -

.املخزون كلما وصل للحد األدىن له
اعتماد املؤسسة على طلبيات الش-

.راء تسمح هلا بتجديد االحتياج
يتم التوقيع على طلبات الشراء بعد املوافقة على ملف -

.للمشرتيات من طرف شخص مسؤولإعادة الطلب
بعد ) وصوالت الطلب(يتم التوقيع على أوامر الشراء -

.املوافقة على طلبات الشراء
وجود فصل مالئم بني من يقوم بإعداد طلبات الشراء -

.ووظيفة من يقوم باعتمادها
يتم تدعيم تسجيل املشرتيات مبستندات استالم مرخص -

.ملورد مت املوافقة عليهماا وبأوامر شراء وفاتورة ا
يتم استخدام وصوالت االستالم مصادق عليها من طرف -

.أمني املخزن ألي سلعة يتم إدخاهلا إىل املؤسسة
يتم التوقيع على وصوالت االستالم من طرف أمني -

ا - يتم تنفيذ عمليات الشراء بدون الرتخيص للقيام 
.من طرف اجلهات املعنية

يتم التوقيع على أوامر العمالء قبل املوافقة على -
.   االئتمان

نقص يف مالئمة الفصل بني مهام حيازة األصول -
االختصاصاتالفصل بني (.ومهام احملاسبة عنها

)   املتعارضة
تقوم بالتسجيل احملاسيب الوظيفة احملاسبية ال-

لعمليات الشراء حىت تصل فواتري املوردين
ال تعتمد املؤسسة على نظام حماسبة التكاليف يف -

معاجلة التكاليف املرتبطة بالتدفقات الفعلية لعناصر 
.املخزون

ال تستخدم املؤسسة سجالت التكلفة املعيارية من-
العمل املباشر أجل حتليل االحنرافات يف املواد األولية و

.و املصاريف غري املباشرة
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.املخزن
.ترسل كل نسخ وصوالت االستالم إىل وظيفة  املشرتيات-
إىل وظيفة تسيري ترسل كل نسخ وصوالت االستالم-

.املخزونات
.ترسل كل نسخ وصوالت االستالم إىل مصلحة احملاسبة-
.توجد مصلحة مراقبة اجلودة داخل املؤسسة-
تثبت املؤسسة حماسبيا قيد خمزون لدى الغري يف حالة عدم -

.وصوله للمؤسسة وأنه ال يزال عند الغري
.ملشرتياتيتم ترصيد خمزون لدى الغري عند استالم تلك ا-
يتم إجراء مقارنة حمايدة بني فواتري الشراء مع وصوالت -

.االستالم وأوامر الشراء
تعتمد املؤسسة على مستندات صرف للمواد األولية -

.واللوازم األخرى إلثبات حتويلها للعملية اإلنتاجية
امللف الرئيسي للمخزون يتم تتبع اإلضافات املسجلة ب-

لعناصر املخزون بدءا من التدفقات الفعليةاملستمر لكل 
.اليومية إىل األستاذ العام والقوائم النهائية

يقوم رئيس فرع اإلنتاج التام مبتابعة كل مدخالت -
املنتجات التامة من خالل سجالت املنتجات التامة 

.باستعمال ورقة حتويل اإلنتاج التام للمخزن
ا يتم تدعيم تسجيل املبيعات مبستندات- شحن مرخص 

.وبأوامر عمالء وفواتري البيع مت املوافقة عليهما
االعتماد على مستندات شحن مرخصة ومصادق يتم -

.عليها ألي سلع يتم إرساهلا خلارج الشركة
يتم إجراء مقارنة حمايدة بني مستندات الشحن و يف فواتري -

.البيع
ملخزن ايتم التوقيع على وصوالت التسليم من طرف أمني-

.املسؤول
.ترسل كل نسخ وصوالت التسليم إىل وظيفة املبيعات-
ترسل كل نسخ من وصوالت التسليم إىل وظيفة تسيري -

ال يتم إجراء مقارنة حمايدة بني نتائج اجلرد املادي -
ونتائج اجلرد احملاسيب الدائم على أساس بطاقات 

.املخزون
ال يوجد فصل كايف بني وظيفة من يقوم بإعداد -

.أوامر الشراء ووظيفة من يقوم باعتمادها
ء إىل قسم احملاسبة عدم إرسال بعض أوامر الشرا-

.بغرض استعماهلا
عدم إرسال فواتري املوردين إىل قسم احملاسبة العامة -

.  قبل إرساهلا إىل إدارة املشرتيات وتسيري املخزونات
عدم إجراء مناقصات تسمح باختيار املورد -

.املناسب
ال يوجد فصل كايف بني وظيفة من يتوىل عملية -

.فقة على عملية االستالماالستالم ومن يقوم باملوا
إعداد حمضر إثبات عدم املطابقة بني ال يتم-

املشرتيات املستلمة واملواصفات املطابق عليها من 
.    طرف مصلحة مراقبة اجلودة

إعداد حمضر إثبات تلف أو ضرر ملنتجات ال يتم-
تامة يف حالة إرجاعها من املستودعات التابعة 

.للمؤسسة إىل املخازن
يتم إعداد ورقة حتويل اإلنتاج التام الذي مت إعادة ال-

معاجلته بسبب إرجاعه من املستودعات األخرى بسبب 
.التلف أو أسباب أخرى

ال يتم التوقيع على بعض املستندات احملاسبية من -
. طرف األشخاص املسؤولني على ذلك

تقوم املؤسسة بتصنيف كل التكاليف الناجتة عن ال -
فعلية لعناصر املخزون إىل مباشرة وغريالتدفقات ال

.مباشرة وإىل ثابتة ومتغرية
ال تستبعد املؤسسة عناصر املخزون املتقادمة أو -

.التالفة لتحقيق القيمة القابلة للتحقق يف تقييم املخزون
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.املخزونات
.ترسل كل نسخ وصوالت التسليم إىل مصلحة احملاسبة-
وسجل يوجد سجل خاص باملشرتيات اليت مت استالمها-

لكل اإلستهالكات املستعملة يف اإلنتاج وسجل للمنتجات 
.التامة وسجل للمبيعات اليت خرجت من املؤسسة

فحص يومية املشرتيات واإلستهالكات واملنتجات التامة -
واملبيعات شهريا للتحقق من صحة اإلمجاليات وإجراء مقارنة 

ة لكل من مع بطاقات املخزون واألستاذ العام والقوائم النهائي
.املشرتيات واإلستهالكات واملنتجات التامة واملبيعات

يتم جتميع مستندات االستالم ومستندات الصرف -
ا .ومستندات الشحن يوميا والتحقق من الكميات 

يتم تسجيل كل تدفقات عناصر املخزون يف بطاقات -
.خمزون من طرف قسم تسيري املخزونات

لكل عناصر املاديرديوجد تسجيل يف بطاقات اجل-
اية الفرتة .احملاسبيةاملخزون اليت مت جردها فعليا وماديا يف 

ة إعداد املستندات احملاسبية يف وقت حدوث العملية املالي-
تكون يف أن أو بعد احلدوث بزمن قليل، ويساعد ذلك

بعد مرور فرتة زمنية قابلية لالعتماد عليهااملستندات هلا 
اطويلة وتقلل . فرص التحريف 

تعتمد املؤسسة على نظام املعلومات والتوصيل احملاسيب يف -
.جتميع ومعاجلة البيانات احملاسبية لعناصر املخزون

يتم إجراء اجلرد الفعلي أو املادي من طرف أشخاص -
.آخرين مستقلني عن إدارة املخازن

.ياملادتوجد أكثر من جلنة واحدة تباشر يف عملية اجلرد-
يتواجد املدقق احملايد يف الوقت الذي يتم فيه إجراء اجلرد -

.الفعلي لعناصر املخزون
تعتمد املؤسسة على قانون األمهية النسبية يف التعامل مع -

.      عناصر املخزون كميا و قيميا
يتوقف التشغيل اإللكرتوين للكل رؤساء فروع املخزونات -
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.املخزونعند بداية اجلرد املادي عناصر 
يتم إعداد املستندات احملاسبية وقت حدوث العملية املالية -

.أو بعد وقوعها بزمن قليل
يتم تسجيل ومعاجلة التدفقات النقدية لعناصر املخزون يف -

.التاريخ الصحيح
اية الفرتة احملاسبيةي- .تم إجراء اجلرد الفعلي أو املادي يف 
مالئم لتصنيف تعتمد املؤسسة على دليل حسابات-

.عناصر املخزون والعمليات املالية املتعلقة باملخزونات
تعتمد املؤسسة على بطاقات الصنف يف ترتيب وتنظيم  -

.كل عناصر املخزون باملؤسسة
املسجلةتوجد مقارنة مـحايدة بني كل العمليات املالية-

.املتعلقة باملخزونات ودليل احلسابات
أمساء املوردين يف وصوالت االستالم توجد مقارنة بني -

.وأمسائهم يف اليومية ودفرت األستاذ العام
توجد مقارنة بني أمساء العمالء يف وصوالت التسليم أو -

.مستندات الشحن وأمسائهم يف اليومية ودفرت األستاذ العام
يتم تصنيف بطاقات اجلرد الفعلي حسب نوعية كل -

.عنصر من عناصر املخزون

.من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج إستبانة نظام الرقابة الداخلية: المصدر

ينتج عن وجود نقاط الضعف يف نظام الرقابة الداخلية عن احتمال وقوع خماطر ممكنة:نقاط الضعف
.تعمل على ختفيض املخاطر الكامنة إىل مستوى مقبول

نقاط الضعف احملددة يأخذها املدقق بعني االعتبار مباشرة كما هي عند استعماله النهائي لنتائج تقييم 
.يف إجراء عملية التدقيقالرقابة الداخلية

ظهور نقاط القوة يف نظام الرقابة الداخلية يعين التطبيق الفعلي :)عناصر الرقابة الرئيسية(نقاط القوة
، وبالتايل نقص أو عدم واحلقيقي إلجراءات الرقابة الداخلية، ما يؤدي إىل تغطية كلية أو جزئية للمخاطر الكامنة

.للمخاطر الكامنةوجود 
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، قوة النظام تعطي للمدقق تأكيد عقالين غري مطلق حول تغطية عنصر رقابة داخلية ما ضد اخلطرنقاط 
لذلك ال يفيد هذا التأكيد املدقق يف إمتام باقي مراحل عملية التدقيق ألن اخلطر غري متحقق منه بشكل مطلق، 

.ت الرقابةلذلك جيب على املدقق التأكد من حتقق نقاط القوة املكتشفة بإجراء اختبارا
قبل االعتماد النهائي على نقاط القوة واستخدامها مباشرة كنتائج تقييم الرقابة الداخلية وإجراء باقي إذا

.لنقاط القوة املكتشفةمراحل عملية التدقيق، جيب على املدقق أن يفحص أو يتحقق من السري أو االشتغال الفعلي 
لنظام الرقابة الداخلية لدائرة التموين وتسيري املخزونات، نقاط الضعفنقاط القوة و تعرفنا على ابعدم

الرقابة الداخلية أو ما يسمى اختباراتاستخدامسوف نقوم بالتأكد من صحة وفعالية نقاط القوة عن طريق 
.باختبارات الدميومة

ذلك أهداف أما نقاط الضعف ومدى تأثريها على فعالية أو عدم فعالية أهداف نظام الرقابة الداخلية وك
.على جدول حتليل اإلختالالتنقوم بتوضيحها باالعتماد التدقيق املرتبطة بالعمليات املالية سوف

إعداد جدول تحليل اإلختالالت.  أ
للتعرف على تأثريها على مدى فعالية نظام الرقابة نقاط الضعف من خالل اجلدول اآليتقوم بتحليل ن

.الداخلية وأهداف التدقيق املرتبطة بالعمليات املالية
:يليأعمدة نكتب فيها على الرتتيب ما06كون اجلدول من يت
.، األسباب، املخاطر احملتملة، احللول املناسبة)نقطة الضعف ( العملية، املشكلة -
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.جدول حتليل اإلختالالت): 11.4(رقم اجلدول 

الحلول المناسبةالمخاطر المحتملةاألسبابالمشكلةالعملية

01

عدم إرسال بعض -
أوامر الشراء إىل قسم 

احملاسبة بغرض 
.استعماهلا

عدم حتديد العدد -
.الكايف من أوامر الشراء

عدم حتديد كيفية -
نسياب وصل إتوزيع أو 

.الطلب

قدرة احملاسبة عدم -
العامة بالتسجيل 
احملاسيب بشكل 

.صحيح
اسبة عدم قدرة احمل-

على متابعة كل العامة 
املؤسسة مع التزامات

.الغري

إعداد العدد الكايف -
من أوامر الشراء 

.وتوزيعها توزيعا منتظما

02

بعضعدم إرسال-
فواتري املوردين إىل قسم 

احملاسبة العامة قبل 
إرساهلا إىل إدارة 

املشرتيات وتسيري 
.  املخزونات

عدم حتديد اجلهة -
اليت يتوىل املورد تسليمها 

.فواتري الشراء

عدم قدرة احملاسبة -
العامة على إثبات 

.انتقال امللكية

ترسل كل فواتري -
الشراء إىل املديرية العامة 

تتوىل تسليمها اليت
، ملصلحة احملاسبة العامة

وتقوم هذه األخرية 
مبطابقة الفاتورة بأمر 
الشراء وتقييدها يف 
يومية املشرتيات مث 

إرساهلا بعد ذلك إىل 
.وظيفة التموين

03

نقص يف مالئمة -
مهام بعضالفصل بني

حيازة األصول ومهام 
.احملاسبة عنها

غياب لبعض -
الوظائف داخل 

املؤسسة؛
عدم التزام بعض -

األفراد بأداء املهام املوكلة 
.إليهم فقط

تعرض املؤسسة خلطر -
؛االختالس

التخلص من أصل ما -
للحصول على نفع 

شخصي وتسوية الدفاتر 
إلعفاء نفسه من 

.املسؤولية

ضرورة إجياد خطة -
إسرتاتيجية لتقسيم املهام 
بني الوظائف واملوظفني؛

تصميم هيكل -
تنظيمي واضح يرتب  

كل الوظائف 
واملسؤوليات داخل 

املؤسسة من املدير العام 
.إىل البواب
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04

تداخل بني وظيفة -
إعداد أوامر الشراء ومن 

يقوم برتخيصه أو 
.اعتماده

عدم التحديد الكايف -
ملختلف املسؤوليات 

.داخل املؤسسة

تغليب املصلحة -
الشخصية ملسؤول 

املصلحة املشرتيات على 
.العامة للمؤسسة

إعادة النظر يف -
التنظيم املعمول به 

حيث توكل مسؤولية 
إعداد أوامر الشراء إىل 

مسؤول املشرتيات 
وتوكل مسؤولية 

ترخيصها إىل املسؤول 
املدير . (األول باملؤسسة

)العام

05

تداخل بني وظيفة -
وصوالت إعداد 

ومن يقوم االستالم 
.اعتمادهابرتخيصها أو

غياب ملصلحة -
االستالم داخل 

.املؤسسة

الرتخيص بوصل -
بغري الكمية استالم

.املستلمة فعليا

إجياد قسم خاص -
باالستالم؛

توكل مسؤولية إعداد -
وصل االستالم لرئيس 

قسم االستالم ويتم 
اعتماد الوصل من طرف 

بشرط (.أمني املخزن
حضور رئيس قسم 

االستالم أثناء إدخال 
املشرتيات ألن دوره 

)رقايب

06

تداخل بني وظيفة -
إعداد مستندات 

الصرف ومن يقوم 
.برتخيصها أو اعتمادها

غياب لقسم مراقبة -
حتويل عناصر املخزون 
إىل أقسام اإلنتاج أو 

.االستغالل

احتمال الرتخيص من -
طرف أمني املخزن 

بتحويل كمية أكثر من 
الالزم لقسم اإلنتاج 

.بغرض اختالس الزيادة

إيجاد قسم خاص -
بمراقبة تحويل عناصر 

المخزون؛
توكل مسؤولية إعداد -

مستند الصرف من طرف 
عملية قسم اإلنتاج و 

تحويل المخزونات ألمين 
المخزن واعتماد مستند 
التحويل من طرف رئيس 

قسم مراقبة تحويل عناصر 
بشرط حضور (.المخزون

رئيس قسم تحويل عناصر 
المخزون أثناء التحويل 

)ألن دوره رقابي
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تداخل بني وظيفة -
إعداد مستندات 

الشحن أو التسليم ومن 
.يقوم باعتمادها

غياب لوظيفة الشحن -
.والتسليم

احتمال الرتخيص من -
طرف أمني املخزن 

بإخراج كمية أكثر من 
الالزم من املخزن بغرض 

. اختالس الزيادة

خاص إجياد قسم -
بالشحن والتسليم؛

توكل مهمة إعداد -
من مستندات الشحن

طرف القسم التجاري 
ومسؤولية إخراج 

البضاعة من طرف أمني 
املخزن ومسؤولية 

ترخيص مستند الشحن 
من طرف رئيس قسم 

.الشحن والتسليم
بشرط حضور رئيس (

قسم الشحن والتسليم 
أثناء الشحن ألن دوره 

) رقايب

08

تسجيل لبعض عدم -
عمليات الشراء يف تاريخ 

.دخول املشرتيات

عدم استالم لفواتري -
املوردين أو وصوالت 

.التسليم

ظهور احنراف غري -
واقعي بني إمجايل اجلرد 

املادي واجلرد احملاسيب يف 
.اية الفرتة احملاسبية

جيب على قسم -
احملاسبة تسجيل عملية 

الشراء عند دخول 
املشرتيات بالرغم من 

فواتري استالمعدم 
.املوردين

09

ال تعتمد املؤسسة -
على نظام حماسبة 

التكاليف يف معاجلة 
التكاليف املرتبطة 
بالتدفقات الفعلية 

.لعناصر املخزون

غياب لتطبيق تقنية -
حماسبة التكاليف داخل 

املؤسسة؛
عدم كفاءة احملاسبني -

يف تنفيذ حماسبة 
التكاليف؛

تركيز الرقابة على -
اجلانب الكمي لعناصر 
املخزون وإمهال اجلانب 

.القيمي والتكاليف

ضعف التحكم يف -
سعر التكلفة للمنتجات 

القابلة للبيع؛
عدم القدرة على -

القيام بتحليل 
االحنرافات بني ما مت 

.لتقدير لهفعال وما مت ا

ضرورة اهتمام -
املؤسسة بنظام حماسبة 

التكاليف؛
تكوين إطارات -

وحماسبني مؤهلني 
ملمارسة حماسبة 

التكاليف داخل 
.املؤسسة
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ال تستخدم املؤسسة -
سجالت التكلفة 

املعيارية من أجل حتليل 
االحنرافات يف املواد 

األولية و العمل املباشر 
.املباشرةواملصاريف غري 

غياب تطبيق نظام -
.حماسبة التكاليف

ضعف الرقابة على -
الكميات والتكاليف 

بني اإلجناز الفعلي وما 
. هو مقدر إجنازه

وحتمل املؤسسة خلسائر 
.مالية غري مرغوب فيها

تطبيق نظام حماسبة -
التكاليف؛

االعتماد على -
سجالت التكلفة 
املعيارية لتحليل 

الكمية االحنرافات 
.والقيمية

11

عدم إجراء مناقصات -
تسمح باختيار املورد 

.املناسب

عدم احرتام األساليب -
واإلجراءات اليت حتدد  
.كيفية إجراء مناقصات

إمكانية شراء مواد -
مبواصفات أقل جودة 
من املواصفات لدى 

املوردين اآلخرين؛
إمكانية شراء مواد -

أسعار بأسعار أكرب من 
موردين آخرين وبالتايل 
التعرض خلسائر مالية؛

عدم االستفادة من -
االمتيازات اليت مينحها 
.بعض املوردين اآلخرين

احلصول على -
ائية رديئة  منتجات 

تؤثر على مسعة املؤسسة 
ا؛ ومبيعا

ارتفاع معدل دوران -
املخزون وحتمل تكاليف 

ختزين إضافية وتعطيل 
. للرأس املال العام

إلزام مسؤول إدارة -
املشرتيات على تطبيق 
كل إجراءات املناقصة 

واختيار املورد مع 
إخضاعه لعمليات 

تدقيق متكررة من أجل 
التأكد من شروعه يف 
تطبيق اإلجراءات اليت 

ذه  تتيح له القيام 
.العملية
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حمضر عدم إعداد-
عدم املطابقة بني إثبات

املشرتيات املستلمة 
واملواصفات املتفق

.عليها

تداخل بني مصلحة -
اجلودة ومسؤول مراقبة

اعتماد املشرتيات 
؛)املعري. (املستلمة

عدم كفاءة مصلحة -
مراقبة اجلودة يف 

اكتشاف املواصفات غري 
املطابقة؛

نقص األجهزة -
واألدوات املستخدمة يف 

.مراقبة اجلودة

احتمال تعرض بعض -
عناصر املشرتيات للتلف 

السريع ما يؤدي إىل 
خسائر مالية وتعطيل 

لرأس املال العامل 
باملؤسسة؛

عدم كفاية املواد -
األولية املستخدمة يف 

العملية اإلنتاجية 
وبالتايل تعطيل عملية 

اإلنتاج؛
حتمل املؤسسة -

لتكاليف التخزين 
ملشرتيات غري صاحلة 

.لالستعمال

تأهيل مصلحة -
مراقبة اجلودة وتزويدها 

باألجهزة والتقنيات 
املتطورة يف جمال املراقبة 

والفحص؛
توفري االستقاللية -

لقسم مراقبة اجلودة 
وإشعار املدير العام 

واألقسام املعنية بعدم 
املطابقة بني املشرتيات 
املستلمة واملواصفات 

املتفق عليها؛
تفعيل إجراءات -

يار املورد املناقصة واخت
. املناسب

13

ال يتم إجراء مقارنة -
حمايدة بني نتائج اجلرد 

املادي ونتائج اجلرد 
لعناصر احملاسيب الدائم 

.املخزون

تداخل بني مسؤولية -
إجراء املقارنة ومسؤولية 
االعتماد واملوافقة على
.نتائج املقارنة ومتابعتها

احتمال تعرض خمزون -
اية الفرتة إىل الغش أو 

السرقة؛
احتمال وجود -

احنرافات سلبية بني 
اجلالد املادي و اجلرد 

.احملاسيب الدائم

تأسيس جلنة مستقلة -
عن اللجان اليت تقوم 
بإجراء اجلرد املادي ، 

قارنة دورها إجراء م
حمايدة بني اجلرد املادي 

اجلرد احملاسيب لعناصر و 
وحبضور املدقق املخزون
.احملايد

14

يتم التوقيع على أوامر -
العمالء قبل املوافقة على 

.االئتمان

غياب قسم يقوم مبن -
االئتمان للزبائن مث 
املوافقة على أوامر 

العمالء وبالتايل الشحن 
.والتسليم

احتمال حتول املبيعات -
النقدية إىل مبيعات آجلة 

زيادة ديون و بالتايل 
.الزبائن

معدل دوران ارتفاع-
وعدم احلصول العمالء

على نقدية لتجديد
املخزونات واستمرار 

.نشاط املؤسسة

ضرورة إجياد مصلحة -
تقوم بدراسة الوضعية 

املالية للعمالء وشروط 
. منحهم اإلئتمان
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يتم تنفيذ عمليات -
الشراء بدون الرتخيص 

ا من طرف للقيام 
.اجلهات املعنية

تداخل بني مسؤولية -
ة التموينالرتخيص لعملي

تنفيذ هذه ومسؤولية
. ةالعملي

التأثري سلبا على احلد -
األدىن للمخزون

واحلصول على مشرتيات 
زائدة عن حاجة

املؤسسة؛
إمكانية خمالفة برنامج -

التموين السنوي الذي 
مت ختطيطه من طرف 

جملس اإلدارة؛
احتمال حتويل عملية -

التموين خارج املؤسسة 
.لالستخدام اخلاص

شراء بضائع غالية -
غري مناسبة مما أو الثمن 
عن االحنرافإىليؤدى 

املوازنة التقديرية و حتقيق 
تأثري الوخسائر مالية

على مسعة السليب
.ؤسسةامل

استحداث قسم -
مستقل يعمل كوسيط 

بني املدير العام ومسؤول 
التموين وتسيري 

ت دوره القيام املخزونا
بالرتخيص لتنفيذ عملية 

؛الشراء
ضرورة الفصل بني -

الرتخيص واالعتماد 
بالعمليات املالية عن 

إعداد املستندات 
احملاسبية وحيازة ما 
ا من أصول .يرتبط 

16

ال يتم إعداد ورقة حتويل 
اإلنتاج التام الذي مت 
إعادة معاجلته بسبب 

إرجاعه من املستودعات 
.األخرى بسبب التلف

عدم إعداد حمضر -
إثبات التلف من طرف 

مدير املخرب؛
عدم إعادة تصنيع أو -

معاجلة الكمية اليت مت 
إرجاعها للمطاحن 
.مبوجب ورقة إرجاع

تعرض كمية معينة -
من اإلنتاج التام إىل 

السرقة والغش؛
انتشار منتجات -

يؤثر رديئة يف السوق ما 
.على مسعة املؤسسة

إعداد حمضر إثبات -
وجود الضرر للمنتجات 

اليت مت إرجاعها؛
إدخاهلا إىل املؤسسة -

إلعادة معاجلتها أو 
تصنيعها جمددا؛

إعداد ورقة حتويل -
احلصول على اإلنتاج 

. التام املعاد معاجلته
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تقوم املؤسسة ال -
بتصنيف كل التكاليف 

التدفقات الناجتة عن
الفعلية لعناصر املخزون 
إىل مباشرة وغري مباشرة 

.وإىل ثابتة ومتغرية

غياب استعمال -
املؤسسة لنظام حماسبة 

التكاليف ومراقبة 
. التسيري

ضعف التحكم اجليد -
يف أسعار التكلفة 
للمنتجات التامة؛

عدم القدرة على -
تنفيذ حتليل االحنرافات 
بني ما هو مقدر وما 

.  هو حدث فعال
ضعف االنسجام يف -

إجراء حتليل االحنرافات 
بني ما هو مقدر وما 

.هو حدث فعال

إنشاء قسم خاص -
مبحاسبة التكاليف 

وتأهيل احملاسبني على 
ذا القسم . العمل 

18

ال تستبعد -
املؤسسة عناصر

املخزون املتقادمة أو 
التالفة لتحقيق القيمة 

القابلة للتحقق يف 
.تقييم املخزون

غياب إعداد حمضر -
إثبات تلف أو تقادم 
.لبعض عناصر املخزون

تقييم غري حقيقي -
للمخزونات بتضمني 

قيمة املخزونات التالفة 
أو املتقادمة ما يؤثر على 

قيمة األصول احلقيقية 
للمؤسسة؛

معدل دوران ارتفاع -
املخزونات املتقادمة 

وبطيئة احلركة بسبب 
العامل التكنولوجي 

وبالتايل حتمل املؤسسة 
.خلسائر مالية

زيادة الرقابة على خمرب -
حتليل املخزونات املعرضة 

للتلف أو التقادم؛
تأهيل املخرب -

مبختصني علميني 
مؤهلني ألداء التحاليل 

الصحيحة على 
. املخزونات

.من إعداد الطالب باالعتماد على نقاط الضعف املستخرجة من إستبانة الرقابة الداخلية:المصدر

اختبارات الرقابة . ب

اليت مت القوةاطبنقيتم إجراء اختبارات الرقابة الداخلية عن طريق أخذ عينة من املستندات احملاسبية املتعلقة 
.اكتشافها من خالل إستبانة الرقابة الداخلية لدائرة التموين وتسيري املخزونات

اليت باإلضافة إىل النقائصالداخلية،بإجراء التقييم النهائي للرقابة دققتسمح اختبارات الدميومة للم
.من خالل نقاط الضعفالداخليةلنظام الرقابة إجراء التقييم األويلعندحددت

.بالنظامأيت كنتيجة للتطبيق اخلاطئ لنقاط القوة اخلاصة يذيالرات الدميومة حتدد نقائص التشغيلفاختبا
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مصداقية هذا النظام على صحة و ضعفحيدد مدى تأثري هذه النقائص أو نقاطسبق،انطالقا مما و 
.ة الالزمة على الرقابة الداخليةباختاذ اإلجراءات التصحيحيدققهذا التقييم النهائي يسمح للماحلسابات كما أن 

لرقابات على عدد معني من املستندات إن الوصول إىل التقييم النهائي للدورة مت بالقيام مبجموعة من ا
.اليت اختريت بطريقة عشوائية أي باستعمال عينات غري إحصائيةاحملاسبية و 

متعلقة جمموعة من أنواع الرقابة الرئيسيةوسوف نقوم بإجراء اختبارات الرقابة لنقاط القوة عن طريق إعطاء 
.، مت استنتاجها من خالل نقاط القوة وبعض اخلصائص الرئيسية للمستندات احملاسبيةباملستندات احملاسبية

وسوف يتم اختيار عينة من كل مستند حماسيب يدخل يف تنفيذ مسار العمليات املالية املرتبطة بعناصر 
.املخزونات

:تصنيف كل نقاط القوة املتحصل عليها إىل العمليات املالية املتعلقة باملخزونات وهيلكن قبل ذلك جيب 

الشراء واالستالم؛-

املواد األولية للعملية اإلنتاجية؛وصرفحتويل-

احلصول على املنتجات التامة؛-

بيع املنتجات التامة وإخراجها من املؤسسة؛-

.اجلرد املادي للمخزونات-

يوضح تصنيف وترتيب كل نقاط القوة املتحصل عليها يف إستبانة الرقابة الداخلية إىل يتواجلدول اآل
.العمليات املالية املتعلقة باملخزونات
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.تصنيف نقاط القوة حسب العمليات املالية املتعلقة باملخزونات): 12.4(اجلدول رقم 

بالعملية الماليةنقاط القوة المرتبطةالعملية المالية المرتبطة بالمخزون

الشراء واالستالم-

اعتماد املؤسسة على طلبيات الشراء تسمح هلا بتجديد -
.االحتياج

يتم التوقيع على طلبات الشراء بعد املوافقة على ملف إعادة -
.الطلب للمشرتيات من طرف شخص مسؤول

املوافقة بعد ) وصوالت الطلب(يتم التوقيع على أوامر الشراء -
.على طلبات الشراء

مالئم بني من يقوم بإعداد طلبات الشراء وجود فصل-
.ووظيفة من يقوم باعتمادها

ا - يتم تدعيم تسجيل املشرتيات مبستندات استالم مرخص 
.وبأوامر شراء وفاتورة املورد مت املوافقة عليهما

وصوالت االستالم مصادق عليها من طرف يتم استخدام -
.ي سلعة يتم إدخاهلا إىل املؤسسةألاملخزن أمني

.يتم التوقيع على وصوالت االستالم من طرف أمني املخزن-
.ترسل كل نسخ وصوالت االستالم إىل وظيفة  املشرتيات-
ترسل كل نسخ وصوالت االستالم إىل وظيفة تسيري -

.املخزونات
.ترسل كل نسخ وصوالت االستالم إىل مصلحة احملاسبة-
يتم إجراء مقارنة حمايدة بني فواتري الشراء مع وصوالت -

.االستالم وأوامر الشراء
توجد مقارنة بني أمساء املوردين يف وصوالت االستالم -

.وأمسائهم يف اليومية ودفرت األستاذ العام

تحويل وصرف المواد األولية للعملية -
اإلنتاجية

األولية واللوازم تعتمد املؤسسة على مستندات صرف للمواد-
.األخرى إلثبات حتويلها للعملية اإلنتاجية

الحصول على المنتجات التامة-

يقوم رئيس فرع اإلنتاج التام مبتابعة كل مدخالت املنتجات -
التامة من خالل سجالت املنتجات التامة باستعمال ورقة حتويل 

.اإلنتاج التام للمخزن
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وإخراجها من المؤسسةبيع المنتجات التامة -

ا - يتم تدعيم تسجيل املبيعات مبستندات شحن مرخص 
.وبأوامر عمالء وفواتري البيع مت املوافقة عليهما

االعتماد على مستندات شحن مرخصة ومصادق عليها يتم -
.ألي سلع يتم إرساهلا خلارج الشركة

يف فواتريارنة حمايدة بني مستندات الشحن و يتم إجراء مق-
.البيع

املخزن يتم التوقيع على وصوالت التسليم من طرف أمني-
.املسؤول

.ترسل كل نسخ وصوالت التسليم إىل وظيفة املبيعات-
ترسل كل نسخ من وصوالت التسليم إىل وظيفة تسيري -

.املخزونات
.ترسل كل نسخ وصوالت التسليم إىل مصلحة احملاسبة-
عمالء يف وصوالت التسليم أو توجد مقارنة بني أمساء ال-

.مستندات الشحن وأمسائهم يف اليومية ودفرت األستاذ العام

الجرد المادي للمخزونات-

يوجد تسجيل يف بطاقات اجلرد لكل عناصر املخزون اليت مت -
اية الفرتة .احملاسبيةجردها فعليا وماديا يف 

اية ي- .الفرتة احملاسبيةتم إجراء اجلرد الفعلي أو املادي يف 
يتم تصنيف بطاقات اجلرد الفعلي حسب نوعية كل عنصر -

. من عناصر املخزون

كل العمليات المالية للمخزون-

وسجل لكل يوجد سجل خاص باملشرتيات اليت مت استالمها-
اإلستهالكات املستعملة يف اإلنتاج وسجل للمنتجات التامة 

.وسجل للمبيعات اليت خرجت من املؤسسة
فحص يومية املشرتيات واإلستهالكات واملنتجات التامة -

واملبيعات شهريا للتحقق من صحة اإلمجاليات وإجراء مقارنة 
النهائية لكل من مع بطاقات املخزون واألستاذ العام والقوائم 

.املشرتيات واإلستهالكات واملنتجات التامة واملبيعات
يتم تسجيل كل تدفقات عناصر املخزون يف بطاقات خمزون -

.من طرف قسم تسيري املخزونات
أو يتم إعداد املستندات احملاسبية وقت حدوث العملية املالية -
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.قليلبعد وقوعها بزمن 
لعناصر املخزون يف ات الفعليةم تسجيل ومعاجلة التدفقيت-

.التاريخ الصحيح
تعتمد املؤسسة على دليل حسابات مالئم لتصنيف عناصر -

. املخزون والعمليات املالية املتعلقة باملخزونات
تعتمد املؤسسة على بطاقات الصنف يف ترتيب وتنظيم كل -

.عناصر املخزون باملؤسسة
املسجلةيات املاليةتوجد مقارنة مـحايدة بني كل العمل-

.املتعلقة باملخزونات ودليل احلسابات

.من إعداد الطالب باالعتماد على نقاط القوة املستخرجة من إستبانة الرقابة الداخلية:المصدر

نتعرف على أهم االنتهاء من جدول تصنيف نقاط القوة حسب العمليات املالية املتعلقة باملخزونات،بعد
:احملاسبية املستخدمة يف تنفيذ كل العمليات املالية السابقة، وهي كما يلياملستندات 

.االستالمطلب الشراء، أمر الشراء، فاتورة الشراء، وصل :الشراء واالستالم-

. مستندات صرف املولد األولية اخلام: تحويل وصرف المواد األولية للعملية اإلنتاجية-

بسبب ضرر يف منتجات ورقة حتويل املنتجات التامة، ورقة إرجاع للمطاحن:الحصول على المنتجات التامة-
.، كشف حتليل خمربي حول تلف أو تقادم منتجات تامةتامة

.فاتورة البيع، وصل اخلروج:بيع المنتجات التامة وإخراجها من المؤسسة-

.املاديبطاقات املخزون، بطاقات الصنف، بطاقات اجلرد: الجرد المادي للمخزونات-

املتعلقة بكل العمليات املالية لعناصر املخزون، نقوم بوضع جمموعة بعد التعرف على املستندات احملاسبية
، وهي كما من أنواع الرقابة الرئيسية اليت تؤثر بشكل مباشر على حتقيق رقابة فعالة لعملية مالية ما مرتبطة باملخزونات

: يلي

.اءيوجد ترقيم مسبق لطلبات الشر . 01
: أنظر امللحق رقم.لبات الشراء من طرف املدير العام ومسؤول وظيفة التموينيتم التوقيع على ط. 02

29.
.يوجد ترقيم مسبق على كل أوامر الشراء. 03
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أنظر .املدير العام ورئيس دائرة التموين وتسيري املخزوناتيتم التوقيع على أوامر الشراء من طرف. 04
. على الرتتيب30و 21: امللحقني رقم

يتم إعداد العدد الكايف من وصوالت االستالم ويتم توقيعها من طرف أمني املخزن املسؤول ومرقمة . 05
.بتسلسل

احملاسبة بالتسجيل احملاسيب للمشرتيات باستخدام فاتورة املورد ووصل االستالم وأمر تقوم مصلحة.06
.الشراء

: أنظر املالحق رقم.اتري املوردين ووصوالت االستالم وأوامر الشراءهناك تطابق يف املعلومات بني فو .07
.على الرتتيب32و 31و30

: أنظر املالحق رقم. فواتري الشراء ووصوالت االستالم وأوامر الشراءتنطبق أمساء املوردين املوجودة يف. 08
.على الرتتيب23و 22و 21

.39: رقمأنظر امللحق . يتم استخدام مستند صرف املواد األولية وحتويلها إىل العملية اإلنتاجية. 09
.  تقوم مصلحة احملاسبة بالتسجيل احملاسيب لإلستهالكات باستخدام مستند صرف املواد األولية. 10
أنظر .إدخاله للمخزنيتم استخدام ورقة حتويل املنتجات التامة عند احلصول على اإلنتاج التام و . 11

)إنتاج السميد والعجائن(. على الرتتيب41و 40: ني رقمامللحق
.  تقوم مصلحة احملاسبة بالتسجيل احملاسيب للمنتجات التامة باستخدام ورقة حتويل املنتجات التامة. 12
يف منتجات مابسبب ضررووصل إرجاع للمطاحن،ورقة إرجاع للمطاحنكل منيتم استخدام. 13

.على الرتتيب46و45و 42:رقمحق الأنظر امل.تامة
تلف أو تقادم األسباب العلمية لخربي حولاملتحليل تعتمد املؤسسة على استخراج كشف ال. 14
.47: أنظر امللحق رقم.منتجات تامة

.ووصل اخلروجتقوم مصلحة احملاسبة بالتسجيل احملاسيب للمبيعات باستخدام فاتورة البيع . 15
العدد الكايف من وصوالت اخلروج ويتم توقيعها من طرف أمني املخزن املسؤول ومرقمة يتم إعداد. 16

.بتسلسل
.هناك تطابق يف املعلومات بني فواتري الزبائن ووصوالت اخلروج. 17

لكن الزبون أخذ البضاعة على شكل مخسة دفعات ويف كل دفعة يتم إعداد وصل اخلروج بقيمة 
44و43: أنظر امللحقني رقم.دج79439وجمموع مخسة وصوالت هو املبلغ اإلمجايل للفاتورة أي دج15887.80

على الرتتيب
على 44و 43: أنظر امللحقني رقم.تنطبق أمساء الزبائن املوجودة يف فواتري البيع ووصوالت اخلروج. 18

.الرتتيب
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بطاقة احلساب املادي للمخزونات، يتم استعمال ثالث نسخ منه كل عنصر خمزون باملؤسسة لديه . 19
.48: أنظر امللحق رقم) جلان للجرد املاديتوجد ثالث (وتوزيع كل واحدة على جلنة اجلرد املادي املستقلة 

كل عنصر خمزون باملؤسسة لديه بطاقة تعريف أو صنف تستخدمها جلان اجلرد املادي يف إعداد . 20
.  50: أنظر امللحقني رقم. بطاقات اجلرد املادي

اية الفرتة احملاسبية. 21 تاريخ بداية اجلرد املادي لسنة يوضح48:رقمامللحق.يتم إجراء اجلرد املادي يف 
2010.

اميع يف هناك تطاب. 22 ق بني جماميع يوميات املشرتيات واالستخدامات واملنتجات التامة واملبيعات مع ا
.   دفرت األستاذ العام وميزان املراجعة والقوائم املالية النهائية

اية السنة، حتتوي كل بطاقة خمزون على مدخالت وخمرجات ذلك العنصر. 23 من بداية السنة إىل 
اية الفرتة احملاسبيةوتوضح كذلك خمزون بد .49: رقمأنظر امللحق.اية الفرتة احملاسبية وخمزون 

اكل املستندات احملاسبية تطابق بني أوقات حدوث العمليات املالية وتاريخ إعداد. 24 وكذا املتعلقة 
.تواريخ تسجيلها يف دفاتر اليومية

نيف احلسابات املسجلة مع دليل احلسابات املستخدم لتصواحلسابات تنطبق رموز العمليات املالية. 25
.املتعلقة باملخزون

. اختبارات الرقابة الداخلية املنفذة على مستوى نقاط القوةيوضح واجلدول اآليت
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.ورقة االختبارات املنفذة على مستوى دائرة التموين وتسيري املخزونات حول تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية): 13.4(الجدول رقم 

.من إعداد الطالب باالعتماد على نقاط القوة ونتائج اختبارات الرقابة الداخلية:رالمصد

يشري إىل رقابة منفذة فعليا؛)×(الرمز. 1:           مالحظة
.، هي تلك األرقام املستعملة لرتتيب الرقابات املنفذة)25(إىل غاية الرقم ) 01(األرقام من . 2

البيــــان
ــــــذة الرقـــابات المنفــ

01020304050607080910111213141516171819202122232425
××××××××واالستالمالشراء

لمواد األولية اصرف
××للعملية اإلنتاجية

على المنتجات الحصول
التامة

××××

تجات التامة منبيع ال
××××وإخراجها من المؤسسة

المادي الجرد 
للمخزونات

×××

مليات المالية كل الع
للمخزون

××××
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التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية: طلب الثانيال
الضعف لنظام الرقابة نقاط نقاط القوة و التعرف على سري العمليات و اختباراتدقق بإجراء ال يكتفي امل

رد ما حيصل املدقق على معلومات وأدلة الداخلية من أجل احلكم النهائي على مدى فعاليته أو عدم فعاليته، إمنا مبج
نقاط الضعف القوة و احلصول على نقاط كما رأينا يف اختبار سري العمليات و ( تنفيذ الرقابة الداخلية تدعم تصميم و 

يتم ذلك عادة بشكل تدقيق مرتبط بالعملية املالية، و ، يتم تقييم خطر الرقابة لكل هدف )لنظام الرقابة الداخلية 
.منفصل لكل نوع من رئيسي من العمليات املالية داخل كل دائرة من دوائر العمليات املالية

.مصفوفة خطر الرقابةيتم تقييم خطر الرقابة لكل هدف تدقيق مرتبط بالعملية املالية باستخدام و 
مصفوفة خطر الرقابةالتحضير إلعداد : األولالفرع 

د استخدام يعخالل عملية تقدير خطر الرقابة، و يستخدم العديد من املدققني مصفوفة خطر الرقابة 
فعالية نظام الرقابة الداخلية، من مث تقييم مدى فعالية أو عدم يف تقدير خطر الرقابة و مصفوفة خطر الرقابة أمرا مفيدا 

:يتم إتباع اخلطوات التالية يف التوصل لتشكيل مصفوفة خطر الرقابةو 
حتديد أهداف التدقيق املرتبطة بالعمليات املالية؛-
؛)عناصر الرقابة الرئيسية ( حتديد أساليب حمددة للرقابة -
.التعرف على أوجه القصور يف النظام-

تحديد أهداف التدقيق المرتبطة بالعمليات المالية. أ

يف حتديد أهداف التدقيق املرتبطة بالعمليات املالية اليت سيتم تطبيق التقدير عليها، تتمثل اخلطوة األوىل
(رقمحيث تتعرض كل األهداف إىل جمموعة من األسئلة اليت يوضحها امللحق  يف استبيان الرقابة املتمثل، )01: 

اختبارات الرقابة الداخلية ميكن التعرف على مستوى خطر الرقابة لكل الداخلية  وبناءا على نتائج االستجواب و 
.هدف مرتبط بالعمليات املالية

)عناصر الرقابة الرئيسية ( تحديد أساليب محددة للرقابة . ب
ل هدف مرتبط بالعملية حمددة من الرقابة اليت تساهم يف حتقيق كتتمثل اخلطوة الثانية يف حتديد أساليب 

خلية مثل يتعرف املدقق على أنواع الرقابة ذات الصلة من خالل تتبع املعلومات الوصفية يف نظام الرقابة الدااملالية، و 
على سبيل املثالمعها و املالية اليت يتم التعامل األنشطة اليت توفر الرقابة على العملية اإلجراءات و السياسات و 

هل املستخدمة يتم التوقيع عليها؟ و هل املستنداتني الواجبات يف إدارة املخازن؟ و هل يوجد فصل مالئم ب(
).اخل .....املستندات سابقة الرتقيم؟ 

ا جيب تطبيق أساليب الرقابة السابقة فعال ال يكون ضروريا أخذ كل أنواع الرقابة، إمنبعد التأكد من وجود و 
دقيق املرتبطة بالعمليات على املدقق أن يركز على أنواع الرقابة اليت يتوقع أن يكون هلا أثر كبري يف حتقيق أهداف الت

.يطلق على هذه األنواع من الرقابة بأساليب الرقابة الرئيسيةو املالية، 
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يق كافيا لتحقيق أهداف التدقيرجع السبب يف ذلك إىل أن التعرف على هذه األساليب الرئيسية سيكون  و 
ا تساهم يف أداء التدقيق يف كفاءةاملرتبطة بالعمليات املالية و  .أ

الرئيسية التعرف على أوجه القصور. ج
ا نقص يف أنواع الرقابة املالئم ا متاما يف النظام و ةتعرف أوجه القصور أو الضعف عل أ اليت تزيد أو غيا

.تدقيق املرتبطة بالعمليات املاليةبالقوائم املالية، ما يؤدي إىل عدم حتقيق أهداف المن خطر وجود التحريفات 
اده على أسلوب املالحة من الصعب على املدقق أن يتعرف على أوجه القصور بشكل جيد إال باعتمو 

ة فعال مث التعرف على امليدانية ألنشطة املؤسسة، حيث يتم يف البداية بالتعرف على أساليب الرقابة املوجودالفعلية و 
بأساليب الرقابة األساسية اليت مل يتضمنها النظام باستخدام أسلوب قائمة االستقصاء أو الوصف النظري أو خرائط 
ا نقص يف أنواع الرقابة الرئيسية مبا يؤدي إىل زيادة احتمال حدوث  تدفق املعلومات للتعرف على اجلوانب اليت يوجد 

.التحريفات بسببها
تشكيل مصفوفة خطر الرقابة: ع الثانيالفر 

أوجه القصور اليت تتعلق بأهداف التدقيق املرتبطة بالعمليات ف على أساليب الرقابة الرئيسية و مبجرد التعر 
تقدير خطر الرقابة، حيث تؤثر معظم أساليب الرقابة الرئيسية يف أكثر من هدف تدقيق مرتبط بالعمليات املالية ميكن 

أيضا تؤثر و ) من أساليب الرقابة الرئيسية العكس تؤثر أهداف التدقيق املرتبطة بالعمليات املالية يف أكثرأو ( املالية 
أو العكس تؤثر أهداف التدقيق ( العديد من أوجه القصور املختلفة يف هدف حمدد للتدقيق املرتبط بالعمليات املالية 

جيعل هذا التعقد يف احلصول على مصفوفة خطر الرقابة ، و )ختلفة املرتبطة بالعمليات املالية يف أكثر أوجه القصور امل
.كأداة مفيدة ملساعدة املدقق على تقدير خطر الرقابة

أو يف دورة ( استخدام مصفوفة خطر الرقابة يف دائرة عمليات املخزون ) 14.4(رقم يوضح اجلدولو 
).تسيري املخزوناتت املخزون أو يف دائرة التموين و عمليا

تصميم املصفوفة، يتم حتديد أهداف التدقيق املرتبطة بالعمليات املالية يف رؤوس األعمـدة مع حتديد وعند
أساليب الرقابة الرئيسية ذات الصلة يف الصفوف، باإلضافة إىل ذلك عندما يتم التعرف على التعرف على أوجه 

.  يتم وضعها أيضا يف الصفوف بالشكلالقصور الكبرية

ق أهداف التدقيكيف تساهم أساليب الرقابة الرئيسية يف حتقيق إلظهاراملصفوفة بعد ذلك استخداميتم و 
.أوجه القصور على هذه األهدافكيف تؤثر املرتبطة بالعمليات املالية، و 

( اليت تعين القوة يف كل خانة عندما تتحقق الرقابة بشكلو "ق"الل الشكل يتم إدراج حـرف من خو 
اليت تعين و "ض"الذي يرتبط بالعملية املالية، وحـرف كامل أو جزئي هلدف التدقيق) أساليب الرقابة الرئيسية 

. الضعف  يف كل خانة عندما يتم إظهار أثر أحد أوجه القصور
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.عمليات املخزونمصفوفة خطر الرقابة يف دورة : )14.4(اجلدول رقم

هدف التدقيق

الرقابة الداخلية

و الوجود 
الحدوث

التقييمالترحيل و التلخيصالتوقيتالتبويبدقةالاالكتمال

يتم التوقيع على طلبات . 1
الشراء بعد املوافقة على ملف 

.إعادة الطلب للمشرتيات
قق

يتم التوقيع على أوامر الشراء . 2
بعد املوافقة )وصوالت الطلب(

.على طلبات الشراء
ق

يات املسجلة املشرت يتم تدعيم .3
ا  مبستندات استالم مرخص 

مع إرفاق ذلك بأوامر شراءو 
.بالنسخة الثانية من فاتورة املورد

ق

مستندات تعتمد املؤسسة على.4
اللوازم األولية و صرف للمواد 

األخرى إلثبات حتويلها للعملية 
.وتسجيلها بالدفاتراإلنتاجية

قق

يقوم رئيس فرع اإلنتاج مبتابعة .5
وتسجيل كل املدخالت من املنتجات 
التامة للمخزن باستخدام سجالت 
ومستندات تتعلق باإلنتاج التام، مثل 

.ورقة حتويل اإلنتاج التام إىل املخزن

قق

يتم تتبع اإلضافات املسجلة بامللف . 6

الرئيسي للمخزون املستمر لكل العمليات 
املالية لعناصر املخزون بدءا من اليومية إىل 

.األستاذ العام والقوائم النهائية

قققق
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يتم التحقق من مستندات .7
ستالم وأرقام فواتري الشراء ومناال

وأرقام فواتري مستندات الشحن 
البيع أسبوعيا مع تتبع أثر ذلك يف 

.يومية املشرتيات واملبيعات

قققق

يتم جتميع مستندات االستالم .8
ومستندات الصرف ومستندات 
الشحن يوميا والتحقق من 

ا .الكميات 

قققق

فحص يومية املشرتيات .9
واإلستهالكات واملنتجات التامة 
واملبيعات شهريا للتحقق من صحة 
اإلمجاليات وإجراء مقارنة مع 
بطاقات املخزون واألستاذ العام 

م النهائية لكل من قوائوال
واإلستهالكات املشرتيات 

.واملنتجات التامة واملبيعات

قققق

املسجلة املبيعاتيتم تدعيم .10
ا  مبستندات شحن مرخص 

مع إرفاق ذلك بأوامر عمالءو 
.فواتري البيعبالنسخة الثانية من 

ق

تعتمد املؤسسة على دليل .11
حسابات مالئم لتصنيف عناصر 
املخزون والعمليات املالية املتعلقة 

. باملخزونات

قق

تعتمد املؤسسة على بطاقات .12
يف ترتيب وتنظيم كل عناصر الصنف 

.املخزون باملؤسسة
ق
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يتم إعداد املستندات .13
احملاسبية وقت حدوث العملية 

. املالية أو بعد وقوعها بزمن قليل
ق

تسجيل ومعاجلة التدفقات .14
النقدية لعناصر املخزون يف التاريخ 

.الصحيح
ق

الشراء يتم تنفيذ عمليات.15
ا  من بدون الرتخيص للقيام 

.طرف اجلهات املعنية
ضض

يتم التوقيع على أوامر .16
.العمالء قبل املوافقة على االئتمان

ضض

نقص يف مالئمة الفصل بني.17
مهام حيازة األصول و مهام بعض

.احملاسبة عنها
ض

الوظيفة احملاسبية ال تقوم .18
الشراء بالتسجيل احملاسيب لعمليات

.حىت تصل فواتري املوردين
ض

بعض عناصر شطبال يتم .19
املخزونات املتقادمة أو التالفة أو 

ا ضرر البطيئة احلركة أو اليت حلق 
.ما

ضض

ال تعتمد املؤسسة على نظام .20
حماسبة التكاليف يف معاجلة 

بالتدفقات التكاليف املرتبطة 
.الفعلية لعناصر املخزون

ضضضض

ال تستخدم املؤسسة .21
سجالت التكلفة املعيارية من أجل 
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حتليل االحنرافات يف املواد األولية و 
العمل املباشر و املصاريف غري 

.املباشرة

ضض

حمايدة ال يتم إجراء مقارنة .22
نتائج اجلرد بني نتائج اجلرد املادي و 

احملاسيب الدائم على أساس 
.بطاقات املخزون

ضض

ال يتم إرسال بعض .23
املستندات احملاسبية إىل قسم 

.احملاسبة إلجراء التسجيل احملاسيب
ضض

مرتفعمنخفضمنخفضتوسطممرتفعتوسطمفضخنمخطـر الـرقـابة المـقدر

.باستخدام نتائج اختبارات الرقابة وجدول حتليل اإلختالالتمن إعداد الطالب : المصدر
متثل أساليب الرقابة الرئيسية؛14إىل 1النقاط من - :مالحظة

متثل أوجه القصور الرئيسية؛ 23إىل 15النقاط من - 
املالية؛تدقيق املرتبط بالعمليات أسلوب الرقابة حيقق هدف ال).ق

.وجه القصور الذي ال حيقق هدف التدقيق املرتبط بالعمليات املالية).ض

مصفوفة خطر الرقابةتفسير نتائج : الفرع الثالث

مصفوفة خطر الرقابة ميكن تفسري نتائج من خالل النتائج اليت توصلنا إليها بعد االنتهاء من تشكيل 
:يليكمامصفوفة خطر الرقابة الداخلية  

نستنتج من خالل مستويات خطر الرقابة الداخلية املتوصل إليها، أن مستوى خطر الرقابة الذي يكون مرتفع 
حتريفات أخطاء أوقوائمها املالية إىلبعض بنودفهذا يعين أن املدقق يتوقع حدوث أو تعرض حسابات املؤسسة أو

.يف ضل تطبيق قانون األمهية النسبيةجوهرية

القوائم املالية بعض بنود مستوى خطر الرقابة الذي يكون منخفض أو متوسط فيتوقع املدقق عدم تعرضأما 
.جوهرية تؤثر على مصداقية احلساباتأخطاء أو حتريفاتللمؤسسة إىل

متثل مستويات خطر الرقابة الداخلية اليت مت التوصل إليها من خالل مصفوفة خطر الرقابة الداخلية إذن 
تصحيح لن يتم من خالهلا كشف و هرية و لتوقعات املدقق بأن الرقابة الداخلية لن متنع وقوع التحريفات اجلو مقياسا 

.التحريفات يف حال وقوعها
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ا تؤثر سلبا  نستنتج أن مستويات خطر الرقابة اليت حتصلنا عليها من خالل مصفوفة خطر الرقابة الداخلية، أ
إجيابا على حتقيق أهداف هلا كذلك أن تؤثر طة بالعمليات املالية، كما ميكنعلى عدم حتقيق أهداف التدقيق املرتب

.التدقيق املرتبطة بالعمليات املالية

سنفسر يف ما يلي تأثري هذه املستويات من خماطر التدقيق املرتبطة بالرقابة الداخلية على أهداف التدقيق و 
. اإلجيابيةو املرتبطة بالعمليات املالية من الناحيتني السلبية 

املشكلة خطر الرقابةمصفوفةمن خالل جدول نالحظ:نخفضالحدوث ممستوى خطر هدف الوجود و .  أ
عدد أنواع الرقابة تفوق، بسبباحلدوث منخفضرقابة الداخلية على هدف الوجود و أعاله أن مستوى خطر ال

.الرئيسيةعدد أوجه الضعف الرئيسية على

جند أن املؤسسة ال إال أن هناك بعض أوجه القصور اليت تؤثر على عدم فعالية نظام الرقابة الداخلية، حيث 
من طرف املدير املوافقةلى ترخيص من طرف وظيفة التموين و تعتمد على تنفيذ كل عمليات الشراء بعد احلصول ع

رئيس الطلب مؤشر عليه من طرف املدير و ثل وصل ذلك باستعمال املستندات احملاسبية املناسبة مالعام للمؤسسة، و 
على أساس طلب الشراء أو االحتياج الذي قدمه أمني املخزن عندما يصل املخزون أو االحتياج تموين، و وظيفة ال

.املعني إىل نقطة إعادة الطلب

ا بشكل دراستهوم باستالم العروض من املوردين و نستنتج من هذا الوجه من القصور أن وظيفة التموين ال تقو 
بالتايل احتمال احلصول على نوعية رديئة من املواد األولية أو اللوازم األخرى أو نقص جيد من طرف جلنة السوق، و 

.يف الكمية كذلك

ا من طرف إدارة املؤسسة تسديد دفع املؤسسة ملستحقات و كما ينتج عن تنفيذ مشرتيات غري مرخص 
بالتايل إمكانية تعرض السيولة النقدية املخصصة رتيات مل يتم توجيهها للمؤسسة، و هي غري مربرة و أن املشللغري و 

.لشراء املواد األولية لسوء االستغالل
لتوقيع على أوامر العمالء أوجه القصور اليت حتصلنا عليها كذلك يف هدف الوجود قيام املؤسسة بامن بني

إخراج البضائع من املؤسسة مبجرد التوقيع على أوامر ه شحن و ، حيث أن الزبون ميكن لقبل املوافقة على االئتمان
العمالء، لذلك كان من الضروري أن يتم املوافقة على االئتمان أوال من طرف شخص لديه السلطة املناسبة عند البيع 

.على األجل للزبون
حسابات الديون املشكوك مان زيادة حجم الديون املعدومة و ينتج عن القصور يف ممارسة املوافقة على االئتو 

.يف حتصيلها من طرف الزبائن
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ج مصفوفة خطر الرقابة أن الوظيفة احملاسبية ال تتحصل على بعض املستندات نستنتج كذلك من خالل نتائ
وهو ما يعرقل عمل احملاسب داخل احملاسبية من أجل استعماهلا يف إثبات التسجيل احملاسيب بشكل جيد وصحيح 

.وقية بعض التسجيالت احملاسبيةاملؤسسة وعدم موث
عدم وجود ألوجه القصور بعدد كبري باملقارنة مع أساليب الرقابة بسبب : مستوى هدف االكتمال متوسط.ب

.الرئيسية
عناصر املخزون، من مثن حيث جند أن املؤسسة تتحمل خمتلف املصاريف املتعلقة بكل التدفقات الفعلية ل

ملصاريف الصناعية ايف حتويل املواد األولية اخلام واليد العاملة املباشرة و مصار باملشرتيات و املصاريف امللحقة الشراء و 
ا يف سجالت حماسبة التكاليف من أجل استعماهلا غري املباشرة ومصاريف البيع و  التوزيع، لكن املؤسسة ال تقوم بإثبا

أن هذه السجالت متثل األداء الفعلي باعتباراالحنرافات القيام باستعماهلا يف حتليل صر املخزون و يف التقييم اجليد لعنا
.  ملا هو مقدر
لتعرف على طبيعة ة التكاليف يف حتليل االحنرافات لتتمكن املؤسسة من خالل استعمال سجالت حماسبو 

، فعندما جتد املؤسسة أن هناك احنراف سليب يف االحنرافاتمعاجلة تلك كيف ميكن االحنرافات ومصدرها و هذه 
االستخدام املفرط للمواد األولية سوف ترجع األسباب إىل عدم كفاءة العمال أو خلل يف وسائل اإلنتاج أو أن نوعية 

.املواد األولية رديئة

تنفيذ املؤسسة من بينها جنده إىل عدد كبري من أوجه القصور و نظرا لتعرض:مستوى خطر هدف الدقة مرتفع. ج
ا  عدم دقة يف الطلبيات و االنتظامعدم اء و هو ما يؤدي إىل تذبذب يف عملية الشر و ملشرتيات غري مرخص القيام 

.عليه كنقطة إعادة الطلباالعتمادصحة أساس مستوى املخزون األدىن الذي يتم و 

كما تتحمل املؤسسة تكاليف التخزين بسبب احلصول على فائض من املشرتيات ال يتم استخدامه يف 
.حتمل املؤسسة خلسائر كبرية ال ميكن تعويضهاانية تلف أو تقادم ذلك املخزون و ايل إمكالعملية اإلنتاجية، وبالت

جتميد رأس مال العامل كذلك تسبب املشرتيات غري املرخصة يف التأثري على برنامج الشراء السنوي و 
.عجز خمازن املؤسسة على استيعاب الكميات الفائضة من املشرتياتللمؤسسة و 

ا وجتدر اإلشارة هن ا أن قيام شخص واحد بالرتخيص لتنفيذ عمليات مالية والتصرف يف األصول املرتبطة 
.من إمكانية وقوع االختالس يف الشركة

قبل من طرف املؤسسةالتوقيع على أوامر العمالءاليت تؤثر على هدف الدقة كذلك من بني أوجه القصور
ا سوف تتمتع ضمن املبيعات النقدية للمؤسسة و مستحقات الزبائن، و هذا يؤدي إىل إدراج املوافقة على االئتمان أ

.بالتايل اخنفاض مقدار العمالءهة الديون قصرية األجل و بسيولة نقدية ميكن هلا مواج
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لكن رقم األعمال غري حقيقي بسبب احتمال تسجيل مبيعات نقدية يف دفاترها و كذلك تقوم املؤسسة ب
ا من طرف الزبعدم ؤسسة دقة املعلومات املالية املتعلقة مببيعات املائن، وهو ما يعكس عدم صحة و حتصيل ديو

دائنيها بسبب نقص السيول لديها هو ما يؤثر سلبا جتاه لى دقة نتيجة استغالهلا وبالتايل قيمة املؤسسة و بالتايل عو 
ا على تسديد الديون و  .اليةاملؤسسات املتايل تفقد ثقتها جتاه املوردين و بالوعدم مقدر

مهام حيازة األصول نقص يف مالئمة الفصل بنيمن خالل مصفوفة خطر الرقابة الداخلية نستنتج كذلك
ا، و القيام بأمسؤولني و وظهور تداخل بني عدة وظائف و مهام احملاسبة عنهاو  م القيام  هو ما عمال غري خمول 

الوظيفتني معا فيوجد خطر كبري على أن يعرض املؤسسة خلطر االختالس حبيث عندما يؤدي نفس الشخص لكال
تسوية ى حساب املصلحة العامة للمؤسسة و يقوم الشخص بالتخلص من األصل للحصول على نفع شخصي عل

.األخطاءفاتر إلعفاء نفسه من املسؤولية و الد

بإيصاالت يانات اخلاصة كان يف نفس الوقت مسؤوال عن تسجيل البتسلم النقدية و يقوم أمني الصندوق بو 
.املشرتيات يف حالة تسليمه للنقديةالنقدية واملبيعات، وإيصاالت النقدية  و 

كذلك قيام رئيس وظيفة التموين بتحرير وصوالت االستالم حسب الكمية اليت يرغب فيها من أجل حتويل 
واالعتمادباملوافقة باعتباره هو من يقوموصوالت الطلب اخلاص بعد التعديل يف الفاتورة و الكمية األخرى لصاحله 

. عليهما

بإتباعها املهام داخل املؤسسة وااللتزامسؤوليات و يرجع السبب يف ذلك إىل عدم التحديد الكايف ملختلف املو 
.  دون خلل

تقوم بالتسجيل احملاسيب لعمليات الشراء حىت تصل فواتري املوردين، من بني أوجه القصور الالوظيفة احملاسبية
با على دقة املعلومات املالية املتعلقة باملخزون، حيث يتم إظهار معلومات غري صحيحة حول مشرتيات اليت تؤثر سل

صحة حساب املخزونات الذي سوف يظهر يف اد األولية أو اللوازم األخرى، وكذلك تأثر دقة و املؤسسة من املو 
.القوائم املالية النهائية للمؤسسة

المها للفاتورة إىل إظهار كمية ات حدثت فعال بسبب عدم استحيث يؤدي عدم تسجيل املؤسسة ملشرتي
.أن ما هو موجود باملخزن أكثر مما هو مسجل يف يومية املشرتياتاملخزون بقيمته غري احلقيقية، و قيمةو 

كما يعرقل عدم تسجيل املؤسسة للمشرتيات حىت تستلم فاتورة املورد على عمل جلنة اجلرد املادي، حبيث 
. ترجع األسباب يف عدم مطابقة نتائج اجلرد املادي مع نتائج اجلرد الدائم إىل تعرض خمازن املؤسسة إىل السرقة

فاتورة املورد بسبب عامل الزمن صله من احملتمل كذلك أن ينسى احملاسب تسجيل عملية الشراء عندما ت
.االنشغال بتسجيل العمليات املالية األخرىو 
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املؤسسة من يسبب كذلك عدم تسجيل املؤسسة للمشرتيات اليت حدثت فعال يف التخفيض من قيمة أصول 
يها يف هروب ا علقيمتها اليت تؤثر على قيمة أسهم الشركة ما يؤثر سلبخالل بند املخزونات وبالتايل على دخلها و 

.رفض املؤسسات املالية بتقدمي القروض هلااملوردين منها وكذا املستثمرين و 

ا ضرر ما، البطيئة احلركةبعض عناصر املخزونات املتقادمة أو التالفة أو شطبال يتم  أو اليت حلق 
ذه املخزونات، من أجل احلصول على األرقام الصحيحة من املواد األو  لية اخلام واملنتجات وختصيص سجل خاص 

التامة ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار وبالتايل تقييم صحيح بعد استبعاد عناصر املخزونات املتقادمة أو التالفة أو 
اية الفرتة احملاسبيةالبطيئة احلركة .، وإعطاء القيمة احملاسبية احلقيقية للمخزون النهائي يف 

ال تعتمد على نظام حماسبة التكاليف يف املؤسسةلبا على هدف الدقة أن من بني أوجه القصور اليت تؤثر س
، خاصة وأن القيمة احلقيقية ملخزون معني هي عبارة عن معاجلة التكاليف املرتبطة بالتدفقات الفعلية لعناصر املخزون

ا يف سجالت حماسبة التكالي ف من أجل التوصل إىل تركيبة من جمموعة من التكاليف واملصاريف امللحقة جيب إثبا
.تقييم صحيح لعناصر املخزون

من أهم صور الرقابة الداخلية الفعالة يف املؤسسة استخدام سجالت التكلفة املعيارية واليت توضح االحنراف 
، لكن من خالل يف تكاليف املواد األولية والعمل املباشر واملصاريف غري املباشرة، وميكن استخدامها يف تقييم اإلنتاج

ملواد سجالت التكلفة املعيارية من أجل حتليل االحنرافات يف انتائج مصفوفة خطر الرقابة جند أن املؤسسة ال تستخدم 
.املصاريف غري املباشرةاألولية والعمل املباشر و 

نتائج اجلرد حمايدة بني ال يتم إجراء مقارنة خالل مصفوفة خطر الرقابة الداخلية أنه نستنتج كذلك من
الدائم على أساس بطاقات املخزون، من أجل التعرف على طبيعة االحنرافات هل هي نتائج اجلرد احملاسيباملادي و 

لة من هي الوظائف املسؤو على أسباب ظهور هذه االحنرافات و بالتايل التعرف ات سلبية أم احنرافات إجيابية، و احنراف
.من أجل تفادي وقوعها يف املستقبلاالحنرافاتمعاجلة هذه كيف سيتمعن سبب وجود هذه االحنرافات و 

الدائم سلبية أي أن اجلرد نتائج اجلرد احملاسيبنتائج اجلرد املادي و حيث إذا كانت نتيجة االحنراف بني
اسيب لنفس احملاسيب الدائم أكرب من اجلرد املادي أو الفعلي، فإن السبب ميكن إرجاعه إىل تكرار إجراء عملية اجلرد احمل

دخول املواد األولية حدثت مرة واحدة اسب بتسجيل مزدوج لعملية شراء و املخزون دون التفطن لذلك، أو قيام احمل
.فقط

الدائم إجيابية، مبعىن أن اجلرد نتائج اجلرد احملاسيبنتائج اجلرد املادي و أما إذا كانت نتيجة االحنراف بني
املادي أو الفعلي أكرب من اجلرد احملاسيب الدائم، فيمكن أن يكون السبب يف تكرار إجراء عملية اجلرد املادي لنفس 

.املخزون
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كما ميكن إرجاع السبب إىل إغفال تسجيل وصل االستالم أو عدم قيام احملاسب بتسجيل إحدى العمليات 
ميكن إرجاع السبب كذلك إىل عدم تسجيل احملاسب لعملية الشراء بسبب عدم بالشراء أو البيع، و ية املتعلقة املال

. وصول الفاتورة من املورد
بسبب عدم وجود عدد كبري من أوجه القصور اليت تؤثر سلبا على : مستوى خطر هدف التبويب متوسط. د

ال تعتمد املؤسسةأن ، إال أنه توجد نقطة ضعف جتعل مستوى اخلطر يرتفع إىل مستوى متوسط وهو هدف التبويب
التدفقات الفعلية لعناصر املخزون، و هو ما يؤثر سلبا حماسبة التكاليف يف معاجلة التكاليف املرتبطة بسجالتعلى 

كيف ميكن فصلها عن مثن ة باملشرتيات و ى املصاريف امللحقعلى هدف التبويب من خالل عدم التعرف بالتفصيل عل
.الشراء و عدم إدراجها ضمن تكلفة الشراء يف حالة تسجيل قيد خروج املبيعات

يت تعمل يف بني تلك الالعاملة اليت تعمل يف اإلدارة و كما ال ميكننا معرفة أو التمييز بني تكاليف اليد
.التكاليف املتغريةو بني التكاليف الثابتة رة وغري املباشرة، و التمييز بني املصاريف املباشعدم الوحدات اإلنتاجية، و 

املشكلة أعاله أن خطر الرقابةمصفوفةمن خالل جدول نالحظ:مستوى خطر هدف التوقيت منخفض. ه
عدم وجود ألي عنصر من أوجه القصور ، بسببرقابة الداخلية على هدف التوقيت منخفضمستوى خطر ال

ة ومت التحقق منها عند إجراء اختبارات الرقابة الرئيسية، بل حتصلنا على أنواع رقابة رئيسية يتم تطبيقها فعال باملؤسس
تواريخ تسجيل كل التدفقات الفعلية املرتبطة بعناصر املخزون متطابقة مع التواريخ اليت حتملهاالداخلية، حبيث جند أن

.املستندات احملاسبية اليت تثبت حدوث العمليات املالية املرتبطة باملخزونات
املشكلة خطر الرقابةمصفوفةمن خالل جدول نالحظ:منخفضالتلخيصمستوى خطر هدف الترحيل و . و

عدم وجود ألي عنصر من ، بسببمنخفضالرتحيل والتلخيصرقابة الداخلية على هدف أعاله أن مستوى خطر ال
ومتيزه بأنواع رقابة رئيسية تلتزم املؤسسة بتطبيقها فعليا كما جاء وصفها يف نظام الرقابة أوجه القصور الرئيسية

حبيث تلتزم املؤسسة بدقة نقل املعلومات احملاسبية عن العمليات املالية اليت مت تسجيلها يف دفاتر اليومية إىل ، الداخلية
.عية ودفرت األستاذ العام وميزان املراجعة مث إىل امليزانية اخلتاميةالدفاتر الفر 

عايري ملمن طرف املؤسسةغياب سياسات حمددةبسبب تأثره سلبا من خالل :مستوى خطر التقييم مرتفع. ي
.البطيئة احلركةشطب املخزونات املتقادمة و 

اية الفرتة  احملاسبية ال تأخذ بعني االعتبار املخزونات املتقادمة أو ألن تقييم املؤسسة لعناصر املخزون يف 
التالفة أو اليت هي تتميز مبعدل دوران بطيء جدا، لذلك جيب استبعاد مثل هذه املخزونات من التقييم ملنع الزيادة يف 

ل نفس تقييمها بعد إعادة تصنيفها كمخزونات أخرى ال حتمخالل إدراج املخزون املتقادم، و قيمة املخزون من
.املواصفات اليت حتملها املخزونات اجليدة

املؤسسة على نظام حماسبة التقييم املالئم لعناصر املخزون بسبب عدم اعتماديؤثر كذلك على هدف
.التكاليف يف معاجلة التكاليف املرتبطة بالتدفقات الفعلية لعناصر املخزون
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املتعلقة بتدفقات عناصر املخزون من بني العناصر األساسية ألخرى و املصاريف امللحقة احبيث تعترب التكلفة و 
اليت جيب إدخاهلا عند تقييم املخزونات، فمثال إذا أنفقت املؤسسة مبالغ مالية لصاحل رجال البيع من أجل ترويج 

ا يف السوق  فإن تلك املصاريف جيب إ د لكن جيب احلصول على املستندخاهلا ضمن سعر تكلفة املنتوج، و منتجا
.الرقابة عليه  من أجل التقييم بالتكلفة الفعليةالذي يثبت مصاريف رجال البيع و 

سجالت التكلفة املعيارية من أجل حتليل لاملؤسسة عدم استخدام يؤثر كذلك سلبا على هدف التقييم
. االحنرافات

توضح االحنراف يف  اليت، و الفعالةمن أهم صور الرقابة الداخليةسجالت التكلفة املعياريةحيث تعترب 
املصروفات الصناعية دمة فعال يف العملية اإلنتاجية وتكاليف اليد العاملة املباشرة و املواد األولية املستخوقيمكميات

التعرف على مدى منطقية التكاليف الفعلية اليت وقعت فعال مبا ن استخدامها يف تقييم اإلنتاج، و غري املباشرة كما ميك
.ابة على التقييميؤدي إىل حتقيق رق

حمايدة بني نتائج إجراء مقارنة توصلنا كذلك من خالل مصفوفة خطر الرقابة الداخلية أن املؤسسة ال تقوم ب
اية الفرتة احملاسبية يتم على أساس نتائج اجلرد نتائج اجلرد احملاسيباجلرد املادي و  الدائم، خاصة وأن تقييم خمزون 

مت تقييم املخزون النهائي بأقل أو بأكرب من قيمته احلقيقية فهذا يشري إىل تالعب يف ، فإذا املادي لعناصر املخزون
.املخزونات وعدم احرتام للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها عموما

الحكم على فعالية أو عدم فعالية نظام الرقابة الداخلية: الفرع الرابع
استخدامها يف مصفوفة خطر الرقابة مت رئيسية للنظام و الرقابة البعدما تأكدنا من مدى تطبيق أساليب 

: التوصل إىل مستويات خطر الرقابة كما يلي
؛خطر الرقابة عند هدف الوجود منخفضمستوى -
مستوى خطر الرقابة عند هدف االكتمال متوسط؛ -
مستوى خطر الرقابة عند هدف الـدقة مرتفع؛-
؛ هدف التبويب متوسطمستوى خطر الرقابة عند-
مستوى خطر الرقابة عند هدف التوقيت منخفض؛-
التلخيص منخفض؛ى خطر الرقابة عند هدف الرتحيل و مستو -
.مستوى خطر الرقابة عند هدف التقييم مرتفع-
من أجل أن يكون نظام الرقابة الداخلية فعال، جيب أن يكون قادرا على حتقيق األهداف اليت وضعت من و 

ا واليت متارسهاوبالوسائل اليت مت وضعها يف اخلططبأقل التكاليفو لهأج أي ،وعن طريق نشاطات املؤسسة اخلاصة 
نظام الرقابة نذكر باألهداف األساسية لويف ما يلي أن األهداف ال تتناىف مع اخلطط املسطرة والوسائل املسخرة،

:الداخلية وهي
ملوارد املؤسسة؛الرشيد االستعمال العقالين و -
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احملاسبية للمؤسسة؛صحة ومصداقية املعلومات املالية و -
لوائحها التنظيمية؛احرتام سياسات املؤسسة وخططها و -
ا، و - اليت ختضع هلا املؤسسة؛احرتام القوانني والتشريعات املعمول 
ا من التلف واالختالس و - السرقة؛محاية أصول املؤسسة وموجودا
.هداف املتعلقة بكل نشاط داخل املؤسسةحتقيق األ-

نالحظ أن هناك عالقة إرتباطية بني كل من أهداف نظام الرقابة الداخلية وأهداف التدقيق املرتبطة 
بالعمليات املالية لدورة عمليات املخزون، حبيث أن حتقيق املؤسسة ألهداف نظام الرقابة الداخلية سوف يؤثر إجيابا 

.والعكس صحيحقيق املرتبطة بالعمليات املالية لدورة عمليات املخزونعلى حتقيق أهداف التد

كما ميكن القول كذلك أن حتقيق املؤسسة لكل أهداف التدقيق املرتبطة بالعمليات املالية لدورة عمليات 
كس املخزون سوف يؤثر إجيابا على حتقيق أهداف نظام الرقابة الداخلية لدورة عمليات املخزون باملؤسسة والع

.صحيح

نالحظ أن حتقيق كل هذه األهداف املتعلقة بالرقابة الداخلية مرهون بتحقيق أهداف التدقيق املرتبطة و 
).التلخيص، التقييم قة، التبويب، التوقيت، الرتحيل و الوجود، االكتمال، الد( بالعمليات املالية 

ن الرقابة الداخلية ال حتقق أهدافها فكلما كان مستوى خطر الرقابة هلذه األهداف مرتفع، فهذا يعين أ
.وبالتايل فإن النظام غري فعالاملوضوعة من أجلها

قق أهدافها أما إذا كان مستوى خطر الرقابة هلذه األهداف منخفض، فهذا يعين أن الرقابة الداخلية حت
.عندئذ ميكن أن نقول بأن نظام الرقابة الداخلية فعالاملوضوعة من أجلها، و 

ال ميكننا يها من خالل مصفوفة خطر الرقابة بالنظر إىل مستويات خطر الرقابة الداخلية املتحصل عللكن و 
، والقول بأن كل نظام الرقابة الداخلية لدورة عمليات املخزون تقييم مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية بشكل كلي

:خطر الرقابة لكل هدف كما يليإمنا ميكننا أن نقيمه بشكل جزئي حسب مستوى فعال أو غري فعال، 
؛قابة الداخلية من هذا اجلانب يتميز بفعالية مرتفعةإذا نظام الر ،عند هدف الوجود خطر الرقابة منخفض-
؛  لداخلية من هذا اجلانب يتميز بفعالية متوسطةإذا نظام الرقابة ا،عند هدف االكتمال خطر الرقابة متوسط-
؛ب يتميز بفعالية منخفضةإذا نظام الرقابة الداخلية من هذا اجلان،مرتفععند هدف الدقة خطر الرقابة-
؛متوسطةيةفعالبيتميزلداخلية من هذا اجلانبإذا نظام الرقابة ا،ند هدف التبويب خطر الرقابة متوسطع-
؛ية مرتفعةفعاليتميز بعند هدف التوقيت خطر الرقابة منخفض إذا نظام الرقابة الداخلية من هذا اجلانب-
يتميز بفعالية إذا نظام الرقابة الداخلية من هذا اجلانب،التلخيص خطر الرقابة منخفضعند هدف الرتحيل و -

؛مرتفعة
.الداخلية من هذا اجلانب يتميز بفعالية منخفضةإذا نظام الرقابة،عند هدف التقييم خطر الرقابة مرتفع-
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خالصة الفصل

العمومية، فوجود نـظام للرقابة الداخلية من أهـم الشركـات الوطنية و مؤسسة جممع  رياض سطيف تعترب
ا يـعترب كما تعترب التدقيق اخلارجي فها،حتقيق األهداف املسطرة من طر ضرورة حتـمية حلماية أصـوهلا وأمواهلا، و فعال 

حتديد مدى  جود هذا النظام وفعاليته وذلك بتقييمه و تستعمل لضمان و اليتبالنسبة للشركة و أهم األدوات الرقابية
. كفايته

بإتباع املراحل املنهجية ذلك واليت قمنا بتقييمها و أما بالنسبـة لدورة املخزونات ملطاحن اهلضاب العليا
في ات الدورة عن طريق التمعن فيها واستجواب موظإجراءاجلانب النظري من وصف لألنظمة و اليت تطرقنا هلا يفو 

ائمة استقصاء اخلـاصة كذلك التحقق من فهم أنظـمة الدورة عن طريق ملئ قاملؤسسة واستعمال خرائط التدفق، و 
.ن واملتدخلني يف إجراءات الدورةي االتصال املباشر مع املنفذيأ،استعمال الطريقة املباشرةبالـدورة و 

، نقاط الضعفالعمليات وسرد لنقاط القوة و إجراء اختبارات سري من مث التقييم األويل للدورة عن طريق و 
اليت مسحت لنا باستخراج و أو اختبارات الرقابة الداخليةيف األخري التقييم النهائي عن طريق تنفيذ اختبارات الدميومةو 

ية ل مصفوفة خطر الرقابة الداخلاليت استعملت يف األخري لتشكيأهم أساليب الرقابة الرئيسية وأوجه القصور الكبرية و 
ن اليت توضح لنا مستويات خطر الرقابة الداخلية لكل أهداف التدقيق املرتبطة بالعمليات املالية، حيث وجدنا أو 

.كذا أوجه القصور تؤثر يف أكثر من هدف للتدقيق يرتبط بالعمليات املاليةمعظم أنواع الرقابة الرئيسية و 
داخلية بشكل جزئي من خالل مستوى خطرمسحت لنا مصفوفة خطر الرقابة يف تقييم نظام الرقابة ال

.كل هدف متعلق بالعمليات املاليةلالرقابة
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ا و متنح املؤسسات  ا داخل حقوقها خصوصا مع كرب حجمـها و أمهية كبرية حلمـاية ممتلكا نشاطا
الداخـلية فعال  استمرارها، هذا ما أدى باملسؤولني إىل ضرورة وضع نظام للرقابة ذلك حفاظا على بقائها و ،و املؤسسة

ا من شىت أعمال التيل حبماية حقوق هـذه املؤسسـات و كـف ا وسالمة يضمن سري عملياو اإلمهال ـالعب و موجودا
.التزويرألخطاء والغش و الوثائق املالية من حـاالت االعمليات احملاسـبية و 

للمسؤوليات، وعلى نظام ا النظام يعتمد على تنظيم جّيد وتقسيم بّناء ملختلف الوظائف وحتديد هذ
.أدوات رقابة مالئمةحماسيب سليم وعناصر بشرية و 

ا جد و  من خالل هذا البحث حاولنا إبراز اجلوانب العامة املتعلقة مبوضوع الرقابة الداخلية حيث وجدنا أ
ا تتضمن كل املقاييس اليت تضمن لإلدارة حتقيق عد محاية أصوهلا ة أهداف تتمثل يف ضرورية يف املؤسسات، كون أ

ضمان االستجابة لية، حبيث ميكن االعتماد عليها و املاسبية و ضمان دقة البيانات احملاواحملافظة عليها ضد األخطار و 
كذا ضمان االستخدام االقتصادي الكفء تقارير دورية عن نتائج األنشطة و للسياسات املوضوعة من خالل إعداد 

ار و ن خـالل جتنب اإلسراف و القصو ملواردها م .التبذير يف استخداما

بة لدور املـدقق اخلارجي، خاصة وأن كما تناولنا تقييم نـظام الرقـابة الداخلية الذي يعترب أمـرا ضروريا بالنس
بالضبط املعيار الثاين من معايري الفحص امليداين يركز على تقييم مدى إمكانية االعتماد على نظام معايري التدقيق و 
اءات التـي جيب نوع اإلجر مدى و حص و الفنطاق قييم حيـدد إطار عملية التدقيق و ، فمن خالل هذا التالرقابة الداخلية

ملدقق اخلارجي على هذا التقييم يعتمد او . مق أدلة التدقيق الواجب مجعهامدى ععليه إتبـاعها، وكذلك طبيعة و 
دف تقييم خماطر الرقابة الداخلية حسب مستويات معينة كما تطرقو  نا إليها من خالل مصفوفة خطر الرقابة ذلك 

.تطويره إذا لزم األمر ذلكالتوصيات الالزمة واخلاصة بتحسني هذا النظام و الداخلية، وإعطاء

نظمة الرقابة وتظهر أمهية التدقيق اخلارجي يف املؤسسات ملا هلا من تأثري مباشر على السري احلسن أل
ة أنظمة الرقابة الداخلية مد اإلدارة باملعلومات املستمرة فيما يتعلق بدقأداة رقابية تعمل على الداخلية املطبقة و 

ا التنفيذ الفعلي للمهام وأخريا كيفية و الكفاءة اليت و  ا النظاميتم  .كفاءة الطريقة اليت يعمل 

إسقاطها على انب النظري يف فصوله الثالثة، و حتليلنا ملختلف جوانب املوضوع من اجلفبعد معاجلتنا و 
تقدير خطر الرقابة، توصلنا إىلالداخلية لدورة عمليات املخزون و الفصل التطبيقي الذي يرتكز على تقييم نظام الرقابة 

.نتائج عامة مع جمموعة من االقرتاحاتنتائج خاصة باختبار الفرضيات و 

تفسري النتائج املتحصل عليها من خالل تشكيل مصفوفة تبار الفرضيات، فقد أدت معاجلة و فيما خيص اخ
:    خطر الرقابة الداخلية إىل التفسريات التالية

مستوى خطر الرقابة الداخلية يرتبط بشكل طردي مع طبيعة نظام املتمثلة يف أن و بالنسبة للفرضية األولى
.، وهذه الفرضية غري صحيحةالرقابة الداخلية اخلاص بدورة املخزون
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يث توجد عالقة عكسية بني مستويات خطر الرقابة الداخلية ومستوى فعالية نظام الرقابة الداخلية لدورة ح
.املخزون

داخلية لدورة تعين هذه العالقة أن كلما كان مستوى خطر الرقابة الداخلية مرتفع يكون نظام الرقابة الو 
ذات أمهية نسبية على بند يف وجود حتريفات جوهرية و املدقق بالتايل ارتفاع احتمال و ،ية منخفضةفعالذو املخزون

.املخزونات يف القوائم املالية

ر الرقابة على مستوى هدف الدقة تأكدنا من صحة هذه العالقة من خالل الرجوع مثال إىل مستوى خطو 
ملؤسسة من أن املدقق اخلارجي يهدف إيل تأكيد احلسابات اليت تعرضها الضبط يف اجلانب احملاسيب، خاصة و باو 

.خالل قوائمها املالية

غاية وصول فاتورة االنتظار إىلعمليات الشراء اليت حدثت فعال و فوجدنا أن املؤسسة ال تقوم بتسجيل
اية الفرتة احملاسبية، و لاملورد حىت و  قيم املخزون الذي مت عرضه يف ما يعكس عدم صحة و تأكيد كمية و هوو بعد 

لن يتم كشف هري على مستوى خمزونات املؤسسة و ا جيعل املدقق يتحمل وجود حتريف جو القوائم املالية للمؤسسة، م
.و تصحيح هذه التحريفات يف حالة وقوعها

ية فعالالداخلية لدورة املخزون ذو أما كلما كان مستوى خطر الرقابة الداخلية منخفض سيكون نظام الرقابة 
ذات أمهية نسبية على بند املخزونات يف القوائم حتريفات جوهرية و املدقق يف وجودبالتايل اخنفاض احتمال و مرتفعة، 

التوقيت تأكدنا من صحة هذه العالقة من خالل الرجوع مثال إىل مستوى خطر الرقابة على مستوى هدف و .  املالية
.بالضبط يف اجلانب احملاسيبو 

املخزون يف التاريخ الصحيح، ما معاجلة التدفقات النقدية لعناصر و تسجيل حيث تقوم مصلحة احملاسبة ب
.يؤكد فعالية الرقابة على املستندات احملاسبية املتعلقة بكل التدفقات الفعلية لعناصر املخزون

املستندات احملاسبية الية املسجلة يف دفاتر املؤسسة و كذلك فعالية إجراء املقارنة احملايدة بني كل العمليات املو 
ا .املرتبطة 

ال ميكن لنظام الرقابة الداخلية أن يضمن خطر رقابة معدوم اليت تنص على أنه رضية الثانيةأما بالنسبة للف
.مسؤولية املدقق اخلارجيرا لبعض القيود اخلارجة عن دور و نظ

العملية فإنه غري قادر على جعل ارجي مهما كانت كفاءته العلمية و تعين هذه الفرضية أن املدقق اخلو 
.ي الصفر ألي هدف تدقيق مرتبط بالعمليات املاليةمستوى خطر الرقابة يساو 
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و بالتايل نسبة املخاطر تساوي %100أو مبعىن آخر أن  نظام الرقابة الداخلية لدورة املخزون فعال بنسبة 
، وهذا غري ممكن إمنا يستطيع املدقق أن %100احملاسبية تساوي تأكد يف صحة املعلومات املالية و نسبة الو 00%

يتوصل إىل

حىت إذا أراد مصفوفة خطر الرقابة الداخلية، و مقبول كما حتصلنا عليه من خاللمستوى خطر منخفض و 
قف التخفيض املدقق أن خيفض من مستوى خطر الرقابة من مستوى مرتفع إىل مستوى معدوم فال يستطيع، إمنا سيتو 

.مؤكد عقالنيايف مستوى خطر مقبول و 

عامل البشري يف التوصل إىل خطر رقابة يساوي الصفر، من بينها التوجد عدة أسباب لعدم قدرة املدقق و 
كذلك بعض األخطاء احلتمية تصميم نظام الرقابة الداخلية، و بعض العيوب اليت تؤثر سلبا علىالذي يتميز بالنقص و 

.البشرية اليت يسببها اإلنسان عند تنفيذ إجراءات نظام الرقابة الداخلية

يسي آخر يتمثل يف قانون أو مبدأ األمهية النسبية، الذي جيب أن يعتمد رئكما يوجد سبب موضوعي و 
.عليه املدقق من أجل حتقيق أهداف التدقيق املرتبطة بالعمليات املالية حسب ما تنص عليه معايري التدقيق

فهوم األمهية من خالل استجوابنا على مدى االعتماد املؤسسة على ماصة وأن يف الدراسة امليدانية و خ
.معاجلة املخزونات، فكانت اإلجابة بنعمالنسبية يف تقييم و 

تسبب نقص خربة املدقق اخلارجي يف ظهور خطر الرقابة بالرغم من واليت تنص على أما الفرضية الثالثة
.فعالية نظام الرقابة الداخلية لدورة املخزون

أن عدم خربة املدقق أدى به سة فعال و ة لدورة املخزون باملؤستعين هذه الفرضية أن نظام الرقابة الداخليو 
.هذه الفرضية غري صحيحةرقابة الداخلية لدورة املخزون، و إىل احلكم بعدم فعالية نظام ال

لل فعال موجود على من أجل التأكد من ذلك قمنا بإجراء اختبارات الرقابة الداخلية فوجدنا أن اخلو 
.أنشطة املؤسسةمستوى وظائف و 

نقص يف تأكدنا من ذلك خالل مستوى خطر الرقابة املرتفع على مستوى هدف الدقة، حيث أن هناك و 
قيام ممارسة الوظائف داخل املؤسسة و تداخل يفة الفصل بني مهام حيازة األصول ومهام احملاسبة عنها و مالئم

.شخص واحد بتنفيذ مهام وظيفتني منفصلتني متاما عن بعضهما

األهداف هناك دليل خالل استجوابنا ألفراد املؤسسة حول مدى استعدادهم لتحقيقباإلضافة إىل ذلك 
هو ما يعكس الرقابة فكانت اإلجابة بتحفظ، و حتسني بيئةاإلسرتاتيجية للمؤسسة ومدى اجتاههم إىل أمهية الرقابة و 

.عدم اهتمامهم بتحقيق أهداف املؤسسة واالهتمام بالرقابة الداخلية
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أن تفعيل نظام الرقابة الداخلية لدورة املخزون يستدعي ضرورة املتضمنة و الفرضية الرابعةأما فيما يتعلق 
.االلتزام باقرتاحات املدقق اخلارجي حول حتسني النظام من أجل ختفيض خطر الرقابة الداخلية إىل املستوى املقبول

تعين هذه الفرضية أن احلل األمثل بالنسبة للمؤسسة جتاه حتسني نظام الرقابة الداخلية لدورة املخزون و 
.اقرتاحات املدقق حول حتسني هذا النظامأخذها بعني االعتبار لتوصيات و بالتايل تفعيله أكثر يتمثل يفو 

للمؤسسة يف إجراء عملية التدقيق، يف حالة رفضه االعتماد على نظام الرقابة الداخليةخاصة وأن املدقق و 
اية مهمة التدقيق على أن نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة غري  سوف يظهر ذلك من خالل تقريره الذي يصدره يف 

. فعال

ل معهم مثل تأثر عالقتها مع األطراف الذين تتعامعلى نشاط املؤسسة يف املستقبل و هو ما يؤثر سلباو 
.اجلمهورملؤسسات املالية واملستثمرين و املوردين و العمالء وا

يف األخري يقوم املدقق باختاذ قرار بتخفيض خطر الرقابة الداخلية على مستوى اخلطر املرتفع لكل هدف 
م العينة اليت سوف يعتمد حجراءات التدقيق اليت سوف جيريها و يقوم بالتعرف على إجتدقيق مرتبط بالعمليات املالية و 

االختبارات التفصيلية لألرصدة والتعرف على نقاط الضعف أكثر واجب اختيارها، مث يقوم بإجراءالعناصر العليها و 
.اقرتاح التحسينات الالزم إجرائها من طرف املؤسسة لتفعيل نظام الرقابة الداخلية لدورة املخزونو 

حجم بة الداخلية و ني مستوى خطر الرقاعالقة طردية باليت تقول أن هناكأما بالنسبة للفرضية الخامسة 
.التحسينات الالزمة لنظام الرقابة الداخلية لدورة املخزون

تعين هذه الفرضية أنه كلما كانت مستويات خطر الرقابة الداخلية ألهداف التدقيق املرتبطة بالعمليات و 
كافية من إثبات كثرية و لى أدلة احلصول عملدقق يوسع من إجراءات التدقيق وزيادة حجم العينة و املالية مرتفعة فإن ا

أجل التعرف بشكل دقيق على كل نقاط الضعف اليت يعاين منها نظام الرقابة الداخلية، وعند إمتام املدقق لعملية 
.التدقيق سوف يقرتح عدة حتسينات للمؤسسة من أجل القيام بتطبيقها لتفعيل نظام الرقابة الداخلية لدورة املخزون

لرقابة الداخلية ألهداف التدقيق املرتبطة بالعمليات املالية متوسطة أو أما إذا كانت مستويات خطر ا
. منخفضة فإن املدقق سوف يقرتح عدد قليل من اإلجراءات التحسينية لنظام الرقابة الداخلية لدورة املخزون

تأكدنا من صحة هذه الفرضية من خالل املستوى املتوسط خلطر الرقابة الداخلية على مستوى هدف و 
ال تعتمد على سجالت حماسبة التكاليف يف معاجلة التكاليف املرتبطة بالتدفقات املؤسسةكتمال، حيث أن اال 

.الفعلية لعناصر املخزون
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ت حماسبة التكاليف غري سجالحدوث هذه التكاليف يف املؤسسة إال أن ترتيبها يف فبالرغم من وجود و 
ا ليست نقطة ضعف إمنا جيموجود، و  ب على املؤسسة أن تلتزم باالعتماد على نظام حماسبة التكاليف هذا ال يعين أ

.من أجل حتقيق رقابة فعلية وفعالة على التقييم الصحيح لعناصر املخزون

الذي يتمثل يف االلتزام بإنشاء قسم ال يوجد إجراء حتسيين واحد فقط و إذا على مستوى هدف االكتم
.لنظام حماسبة التكاليف باملؤسسة

التدقيق املتعلق بالدقة، وجدنا من خالل مصفوفة خطر الرقابة الداخلية أن املؤسسة جيب أما يف هدف
السبب يف ذلك و . لدورة املخزون من ناحية الدقةعليها أن تلتزم خبمسة إجراءات حتسينية لتفعيل نظام الرقابة الداخلية 

.مستوى خطر الرقابة الداخلية املرتفع على مستوى هدف الدقة

: ائج العامة المتوصل إليها فجاءت كما يليأما النت

القوانني اليت توضع من طرف اإلدارة لضـمان التحكم يف الداخلية هي جمموعة من الوسائل و إن الرقابة -
ا هذه األخرية، فنظام تسيري فّعـال للعمليات املالية و وظـائف املؤسسة بغية الوصول إىل  الرقابة اإلدارية اليت تقوم 

لك اإلنذار عن كل ما ميكن أن ميـس باستقرار املؤسسة، ذداة للتسيري، فهو أداة للوقاية و باإلضافة إىل أنه أو الداخلية
تعديل إجراءات التسيري يف الوقت املناسب؛عن طـريق التحكم يف املخاطر و 

حكم علىيكمن اهلدف األساسي للرقابة الداخلية يف ضمان صحة البيانات اليت ستأخذ كأساس لل-
كذا املركز املايل إىل جانب محاية املمتلكات ليت ستظهرها القوائم احملاسبية و على النتائج امدى صحة األداء من جهة و 

من جهة أخرى؛

ري تسيدائرة التموين و " ة حمل التقييم إن استعمال أسلوب خمططات سري العمليات لوصف الدور -
بالدائرة، املتعلقة إبراز خمتلف املراحل املتبعة واإلجراءات املتتالية و يتميز بالسهولة والبساطة مع إظهار و " املخزونات 

أهم النقائص اليت تعاين منها الدورة حمل التقييم؛هو أنه ال يقوم بإبراز املشاكل و لكن ما يعاب على هذا األسلوب و 

متكنه ة الداخلية    و ة عن نظام الرقابيتميز أسلوب خرائط التدفق بأنه يعطي ملعدها أو قارئها فكرة سريع-
لكن ما يعاب على هذا األسلوب أنه يتطلب وقتا طويال، ودته، و سهولة أكرب يف احلكم عن مدى جبسرعة و 

هذا األشكال اليت مت التطرق هلا يف اجلانب النظري، فعلى املدقق عند استعمالضافة إىل صعوبة استعمال الرموز و باإل
ليت يراها مناسبة؛األشكال ااألسلوب أن يستعمل الرموز و 

التأكيد على عدم اقتصار استعمال أسلوب قوائم االستقصاء لتقييم الرقابة الداخلية، أي التقييم ال -
هذا راجع إىل أن قوائم االستقصاء ال تؤدي إىل فهم حقيقي لإلجراءات، كما قوائم فقط، و يقتصر على استعمال ال

تقييم هذا ما مت مالحظته من خاللمنها نظام الرقابة الداخلية، و يعاينأن هذه القوائم ال تبني أهم املشاكل اليت 
ا؛" تسيري املخزونات دائرة التموين و " الدورة  اليت قمنا 
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تطور مفهوم الرقابة الداخلية من النظرة الضيقة اليت حتصره يف جمرد الوسائل واإلجراءات اليت تكفل -
مفهوم واسع تضمن جمموعة من املكونات أو العناصر املرتابطة اليت تعد احلفاظ على أصول الوحدة االقتصادية إىل

مقياسًا ميكن على أساسها تقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية وقد مت حتديد تلك العناصر يف معيار 
(COSO) هيالذي حددها خبمسة عناصر"اعتبارات الرقابة الداخلية في تدقيق البيانات المالية " واملوسوم بـ :

من اهم املعايري احلديثة يف اليت تعترب تصال، أنشطة الرقابة، املتابعة و بيئة الرقابة ، تقدير املخاطر، نظام املعلومات واال
؛حتديد عناصر الرقابة الداخلية

إن من أهم الوسائل اليت تساند اإلدارة يف حتقيق أهدافها وجود قسم للرقابة الداخلية يقوم بأداء األعمال -
املناطة به وينبغي أن يكون هذا القسم مستقًال عن بقية األقسام األخرى داخل الوحدة االقتصادية وأن يكون مسئوال 
مباشرة أمام اإلدارة العليا وتزداد احلاجة إىل هذا القسم يف الوحدات االقتصادية الكبرية واملتوسطة احلجم أو تلك اليت 

القسم يكون حلقة الوصل بني املركز الرئيسي والفروع التابعة له؛متلك فروعاً منتشرة جغرافياً إذ أن هذا

أن جلنة التدقيق تعد أحد عناصر بيئة الرقابة اليت ميكن أن تعزز الرقابة الداخلية ويتم تشكيلها من -
اخلارجي أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني وتقع على عاتق اللجنة مهام ومسؤوليات أمهها اختيار مدقق احلسابات 

اخلارجي ومتابعة التوصيات اليت متخضت عنهما والتأكد من مدى  به وفحص نتائج التدقيق الداخلي و وحتديد أتعا
ا اإلدارة يف السياسات احملاسبية أو يف اإلفصاح أو  كفاية أنظمة الرقابة الداخلية واملوافقة على أية تغريات تقوم 

عرض البيانات احملاسبية؛

أسلوب التدقيق من التدقيق الشامل إىل التدقيق االختباري كان من أهم العوامل اليت إن التحول يف -
إذ يستند التدقيق االختباري على درجة متانة ورصانة نظام الرقابة الداخلية , أثرت يف تزايد االهتمام بالرقابة الداخلية 

بة الداخلية قوياً ومتماسكاً أدى ذلك إىل تقليص املطبق يف الوحدة االقتصادية اخلاضعة للتدقيق فكلما كان نظام الرقا
حجم العينة التدقيقية وعلى العكس من ذلك يلجأ املدقق إىل زيادة حجم العينة عندما يكون نظام الرقابة الداخلية 

ضعيفًا؛

ن يوجد اهتمام متزايد بالتقرير عن نظام الرقابة الداخلية من جانب إدارة الوحدات االقتصادية وللكثري م-
AICPA، مما قامت به بعض املنظمات املهنية ومن أمهها, األطراف اخلارجية اليت هلا عالقة بنشاط هذه الوحدات 

أن تصدر العديد من التوصيات والنشرات واملعايري واألدلة بشأن وتقومي نظام الرقابة الداخلية وقد استقر IFACو 
الرأي عند تلك املنظمات املهنية على أن مسؤولية تصميم نظام الرقابة الداخلية واحملافظة عليه تعد من مسؤولية اإلدارة 

مي نظام الرقابة الداخلية واإلبالغ عن جوانب القصور فيه؛يف حني تقع على عاتق املدقق مسؤولية دراسة وتقو 

أن مراقيب احلسابات يعتمدون بالدرجة األوىل على نظام املعلومات واالتصال ألنه يشكل أمهية بالنسبة -
ائية للنظام احملاسيب وأ نإىل عملهم باعتبار أن الوظيفة األساسية للمحاسبة بعد القياس هي االتصال وتعد وظيفة 
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ا وهي حلقة  ا وعليهم الوثوق  مهمة مراقب احلسابات تؤكد هذه الوظيفة ويقع على عاتقه إبالغ املستخدمني 
وصل أخرية بني مراقب احلسابات ومجهور املستخدمني ويعولون عليها يف اختاذ القرارات؛

جاءت يف األمهية الثانية وهذا تشري إجابات املستجيبني من أفراد العينة إىل أن أنشطة الرقابة الداخلية -
يعين أن مراقيب احلسابات بعد دراستهم وتقوميهم لعنصر نظام املعلومات واالتصال ينتقلون مبنطق قوي جداً إىل أنشطة 

ا متثل العمل األساسي الذي ينبغي التأكيد عليه؛ الرقابة أل

يأيت يف األمهية الثالثة إذ أن مراقيب تشري إجابات املستجيبني من أفراد العينة إىل أن عنصر املتابعة-
احلسابات بعد تقوميهم ألنشطة الرقابة ينتقلون إىل عنصر املتابعة الذي يهتم بالتقومي الدوري ملختلف مكونات الرقابة 

الداخلية إلجراء التحديث املطلوب ملسايرة الظروف وتفادي احتمال تقادم الرقابة الداخلية؛   

ستجيبني من أفراد العينة أن عنصر بيئة الرقابة جاء يف األمهية الرابعة وهذا يعين أن يتضح من إجابات امل-
مراقيب احلسابات يعززون دراستهم وتقوميهم للعناصر الثالثة سالفة الذكر بدراسة بيئة الرقابة اليت تعكس اجتاهات 

اإلدارة العليا واملديرين خبصوص أمهية الرقابة؛

املخاطر يف األمهية اخلامسة إذ أن هذا العنصر يرتبط بعملية حتديد مدى وطبيعة وأخري يأيت عنصر تقدير-
.اإلثبات املطلوبة يف عملية التدقيق

:اقتراحات البحث
" تسيري املخزوناتموين و دائرة الت"واملتوصل إليها إثر تقييم الدورة أهم االقتراحات الخاصة بالمؤسسة

:تتلخص يف النقاط التاليةسطيف،–ملؤسسة مطاحن اهلضاب العليا 
ام للرقابة الداخلية ذو املهام يعترب من الشروط الواجبة للوصول إىل نظإن التطبيق احلسن لتقسيم العمل و -

حتديد املسؤوليات، قوع يف األخطاء و كفاءة، فتقسيم العمل بطريقة جّيدة يؤدي إىل التقليل من خماطر الو فعالية و 
اب العليا أن حتسن تطبيق هذا األخري؛لذلك فعلى مؤسسة مطاحن اهلض

موظف لتفادي خلط يف وضع كتيب لوصف املهام واملسؤوليات حتت طلب كل عون و إعداد و ضرورة-
:املسؤوليات، فهذا الوصف يتمتع باملزايا التالية

دوائر املديرية؛ظف يسهل وحيسن العالقات بني خمتلف مصاحل و مو حتديد مسؤوليات كل عون و * 

ا؛موظف حمددة بصفة جّيدة و املنتظرة من كل عون و األعمال *  هلم علم 

.املهامظفني ليس له تأثري على األعمال و املو ذهاب العمال و * 

من أجل تسيري املخزونات وثائق على مستوى دائرة التموين و ترتيب الوجوب إنشاء نظام مالئم لتوثيق و -
البيع و أن حجم الوثائق املتعلقة مبعامالت الشراء والتخزينها، خاصة و احلفاظ على املعلومات وتسهيل الوصول إلي

والتسليم جد مهمة؛
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ةاملصاحل املكونة للمديرية املاليسار املعلومات ملختلف الدوائر و توضيح عن طريق خمطط ملتعريف و -
معها من أجل الوصول إىل معاجلة سريعة للمعلومات، هذا بصدد معاجلة نقص التنسيق ةالدوائر املتعاملاملديريات و و 

ا وبني هذه الدوائر وقسم التموين وتسيري املخزونات، و بني دوا الراجع لعدم وضوح مسار ئر مديرية املالية يف حد ذا
املعلومات مبديرية املالية؛

منافعه ؤسسة لدور التدقيق اخلارجي وتبيان أمهيته و املالعمل على تغيري نظرة املسؤولني على مستوى-
الختاذ أجنع القرارات يف الوقت املناسب؛

ضرورة تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي عن طريق منح استقاللية أكثر للعاملني يف هذه الوظيفة عن -
؛إدارات التشغيل واإلدارة احملاسبية

معات االقتصادية، واستالم تقارير خلق جلنة للتدقيق على مستوى جملس اإلدارة ع- لى طريقة أكرب ا
وظيفة التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ وحتسني اإلجراءات التصحيحية لنظام الرقابة الداخلية؛

ضرورة تقدمي وظيفة التدقيق الداخلي ملساعدة مباشرة للمدقق اخلارجي من أجل اختصار الوقت -
؛وختفيض تكلفة إجراء عملية التدقيق

حتقيقا اهلائلة لنظم احلاسوب يف جمال العمل احلايل للرقابة الداخليةاإلمكانياتضرورة االستفادة من -
؛وتطوير العمل لديهاإجراءاتملزايا هذه النظم يف 

مستقلة يف اهليكل التنظيمي لكل الوحدات والعمل على فصل الوجبات بني أقسامجيب ختصيص -
؛الرقابة الداخليةألهدافالعاملني يف هذه الوحدات حتقيقا 

نظم العمل احملاسيب اليدوي واالعتماد كليا على نظم احلاسوب لالستفادة من مزايا الكبرية إلغاء-
؛زه وتوفري الكم اهلائل من البياناتاملنعكسة على دقة العمل احملاسيب وسرعة اجنا

وكذلك املؤمترات حول موضوع التدقيق باستخدام احلاسوب املراقبنيعقد الندوات واالجتماعات مع -
؛   اهلائلة اليت يوفرها احلاسوب يف جمال الرقابةواإلمكانياتعملية التدقيق أساليبلنشر الوعي والثقافة حول 

:واليت ميكن االعتماد عليها من طرف عدة جهاتالعامة لمهنة التدقيقفي ما يلي االقتراحات و 

االقتراحات الخاصة بمدققي الحسابات.1

ضرورة التوسع يف اإلفصاح عند إعداد التقرير عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية املطبقة يف الوحدات -
ا، وأن تتضمن تقاريرهم حتديد نقاط الضع ف اجلوهرية اليت مت اكتشافها واإلشارة إىل مدى االقتصادية اليت يدققو

استجابة اإلدارة ملعاجلتها؛
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ضرورة التنويع يف استخدام وسائل دراسة وتقومي نظم الرقابة الداخلية وعدم االقتصار على وسيلة واحدة -
ا ومبا يكفل سالمة احلكم على,  درجة فاعلية نظام وذلك لالستفادة من مزايا الوسائل املختلفة والتقليل من عيو

الرقابة الداخلية للوحدات االقتصادية اليت يقومون بتدقيقها؛

واختاذه أساسًا لدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية يف الوحدات COSOضرورة االستفادة من معيار -
ا لتحديد مواطن القوة أو الضعف فيها وتقدمي املقرتحات لرفع كفاء ا وفاعليتها؛االقتصادية اليت يدققو

مبا أن عملية دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية غالباً ما تتم بوساطة فريق عمل توزع بني أعضائه املهام -
واملسؤوليات فإن الباحث يوصي مراقيب احلسابات بضرورة وضع سياسات وإجراءات بشأن تعيني األفراد املؤهلني 

املهنية والعلمية الالزمة لضمان قيامهم ألداء املهام املوكلة إليهم بكفاءة للعمل يف مكاتبهم حبيث تتوافر فيهم الصفات 
عالية، فضًال عن اإلشراف والتوجيه املستمر هلم أثناء أداء مهامهم مبا يكفل تنفيذ مهام التدقيق يف ضوء املعايري 

.املهنية

االقتراحات الخاصة بالوحدات االقتصادية التي تخضع للتدقيق. 2

الهتمام بأقسام الرقابة الداخلية من خالل رفدها بالعدد الكايف من األفراد املؤهلني علمياً وعمليًا ضرورة ا-
وربطها بأعلى سلطة يف الوحدة االقتصادية إلعطائها القدر الكايف من االستقالل؛

الذين ضرورة تكوين جلنة تدقيق يف شركات املسامهة وتشكل من أعضاء جملس اإلدارة من غري العاملني-
يقومون باألعمال التنفيذية إذ تعد هذه اللجنة حلقة الوصل بني جملس اإلدارة واملدقق الداخلي ومراقب احلسابات 
اخلارجي، وختتص باقرتاح تعيني مدير الرقابة الداخلية وحتديد راتبه، وكذلك قبول استقالته، كما أن من أبرز مهامها 

ىل اهليئة العامة، أو إىل جملس اإلدارة، وحتديد أتعابه ومناقشة مجيع تقاريره اقرتاح تعيني مراقب احلسابات اخلارجي إ
. ومنها التقرير النهائي عن البيانات املالية

االقتراحات الخاصة بمجلس مهنة تدقيق الحسابات ونقابة المحاسبين والمدققين. 3

م راقيب احلسابات مبا يكفل تنمية ضرورة إقامة املزيد من الندوات واحملاضرات والدورات التدريبية مل- مهارا
م يف جمال الرقابة و وحت مواكبة ما التدقيق، وبشكل خاص يف موضوع الرقابة الداخلية وذلك من خالل ديث معلوما

تصدره املنظمات املهنية من توصيات ونشرات ومعايري ذات صلة بالعمل التدقيقي؛

على مكاتب التدقيق للوقوف على مدى التزامهم مببادئ ضرورة تفعيل إجراءات اإلشراف والرقابة -
.االستقالل واألمانة والسلوك املهين مبا من شأنه تعزيز املستوى الرفيع ملهنة التدقيق
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.إستبانة الرقابة الداخلية): 01(رقم امللحق 

م.غالنعمالهدف والسؤال

االقتصادية المتعلقة بالتدفقات الفعلية لعناصر كل األحداث والعمليات المالية و : هدف الوجود–1
.المستندات المحاسبية قد حدثت فعالون والتي تم تسجيلها بالدفاتر و المخز 

×مت استالم املشرتيات املسجلة من طرف موردون حقيقيون ؟هل-
وصوالت االستالم  وفواتري الشراء مت املوافقة امر الشراء و املسجلة بواسطة أو املشرتيات هل مت تدعيم -
×؟اجلهات املعنيةاملصادقة عليها من طرف و 
هل تعترب كل عمليات الشراء املسجلة مرتبطة أو مربرة مبوجب استخدام طلبات الشراء مطابقة مع -

×.إجراءات إعادة الطلب
مت استخدام وصوالت االستالم مصادق عليها من طرف أمني املخزن ألي سلعة يتم إدخاهلا إىل هل-

×املؤسسة ؟
إثبات كل مردودات املشرتيات املسجلة بالدفاتر احملاسبية بواسطة وصوالت مردودات املشرتياتهل يتم-

مصادق عليها ؟
×

ا ال تزال يف - ا وأ هل يعترب قيد خمزون لدى الغري املسجل بالدفاتر احملاسبية نتيجة عدم استالم خمزونا
مستودعات الغري ؟

×

املواد األولية املسجلة كمخرجات للعملية اإلنتاجية قد انصرفت فعال ومصادق هل تبني أن كل كميات -
.عليها من طرف مسؤول اإلنتاج عند الرتخيص بنقل املواد اخلام من املخزن إىل الو رشات

×

احلصول هل يعترب اإلنتاج التام املسجل بالدفاتر احملاسبية وبطاقات املخزون أو قوائم املنتجات التامة مت -
عليه فعال وموجود باملخزن ؟

×

×هل مت إرسال املبيعات املسجلة إىل عمالء حقيقيون ؟-
هل تعترب كل عمليات البيع املسجلة مربرة بواسطة طلبات العمالء وفواتري البيع ووصوالت التسليم أو -

مستندات الشحن مت املوافقة واملصادقة عليها ؟
×

×هل مت االعتماد على مستندات شحن مرخصة ومصادق عليها ألي سلع يتم إرساهلا خلارج الشركة ؟ -
هل تعترب مردودات املبيعات املسجلة بدفاتر املؤسسة قد مت تربيرها مبوجب وصوالت مردودات املبيعات -

مصادق عليها ؟
×

×أمل يتم تسجيل مـزدوج ملشرتيات حدثت مـرة واحدة ؟-
×أمل يتم تسجيل مـزدوج ملبيعات  حدثت مـرة واحدة ؟-
×هل تعترب كل خمزونات املؤسسة املسجلة يف البطاقات والدفاتر احملاسبية موجودة فعال ؟-
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تدفقات الفعلية المتعلقة بالاالقتصادية كل األحداث والعمليات المالية و : هدف االكتمال–2
.التي حدثت فعال قد تم تسجيلهالعناصر المخزون و 

×هل يوجد سجل خاص للمشرتيات اليت مت استالمها ؟-
هل يتم مراقبة مستند االستالم بالشكل الذي يتم من خالله التأكد من استالم فواتري الشراء والتسجيل -

يف سجل املشرتيات ؟
×

×هل يوجد ترقيم مسبق لفواتري الشراء مع حتديد املسؤول عنها ؟  -
هل يف حالة إتباع املؤسسة لنظام اجلرد املستمر وعدم استالمها للمشرتيات اليت حدثت فعال  يف التاريخ -

املعني يتم إثبات ذلك مبوجب قيد خمزون لدى الغري ؟
×

×تالم تلك املشرتيات ؟هل يتم ترصيد خمزون لدى الغري عند اس-
×هل يوجد سجل لإلستهالكات اليت مت حتويلها للعملية اإلنتاجية ؟-
×هل يوجد سجل للمنتجات التامة اليت مت احلصول عليها خالل العملية اإلنتاجية وإدخاهلا للمخزن ؟-
×هل يوجد سجل البضاعة اليت مت شحنها ؟-
الشحن بالشكل الذي يتم من خالله التأكد من إرسال فواتري البيع     والتسجيل هل يتم مراقبة مستند -

يف سجل البضاعة املباعة ؟
×

×هل يوجد ترقيم مسبق لفواتري البيع مع حتديد املسؤول عنها ؟-
احملاسبة هل يتم إرسال كل املستندات احملاسبية املتعلقة بالتدفقات الفعلية لعناصر املخزون إىل مصلحة-

إلجراء التسجيل احملاسيب ؟
×

اية الفرتة؟املاديهل يوجد تسجيل يف بطاقات اجلرد- ×لكل عناصر املخزون اليت مت جردها فعليا يف 
يتضمن كل املصاريف امللحقة بالشراء والتكاليف ) سجالت حماسبة التكاليف ( هل يوجد سجل -

املتعلقة بالتدفقات الفعلية لعناصر املخزون منذ إعادة الطلب على املشرتيات إىل غاية إخراج املنتجات التامة 
للبيع ؟   

×

الناتجة عن األحداث والعمليات ة البيانات يعني هذا الهدف صحة معالج: هدف الدقة–3
.قيمياالقتصادية لعناصر المخزون كميا و االمحاسبية و 

×على نظام يسمح بتجديد االحتياج من املخزون كلما وصل للحد األدىن له ؟هل تعتمد املؤسسة -
×هل يتم تقدمي الطلبيات بناءا على طلبات الشراء معتمدة من طرف شخص مسؤول ؟-
هل مت تسجيل املشرتيات بقيمة وكمية املواد واللوازم األخرى اليت مت استالمها ومت إعداد الفاتورة -

وتسجيلها بذات القيمة والكمية على حنو صحيح ؟
×

×؟)وصوالت الطلب(هل يتم إجراء مقارنة حمايدة بني فواتري الشراء مع وصوالت االستالم وأوامر الشراء -
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مالئم بني وظيفة التسجيل احملاسيب ومسؤول حيازة وختزين األصول املتعلقة بكل هل يوجد فصل-
العمليات املالية لعناصر املخزون ؟ 

×

×ختيار أحسن املوردين ؟لكل عمليات التموين العروضالهل تقوم املؤسسة بإجراء مناقصات وفتح -
×هل توجد مصلحة مراقبة اجلودة داخل املؤسسة ؟ -
×هل تقوم  مصلحة مراقبة اجلودة  بالفحص النوعي واملواصفات وتقوم بإعداد حمضر عدم املطابقة ؟-
املشرتيات املستلمة واملواصفات بعضهل يتم تبليغ إدارة املشرتيات وتسيري املخزونات بعدم املطابقة بني-

املتفق عليها مع املورد ؟
×

×املؤسسة ؟هل توجد مصلحة االستالم داخل-
×هل هي مستقلة عن قسم املشرتيات ؟-
×هل يتم إعداد وصوالت االستالم سابقة الرتقيم وبالعدد الكايف من طرف أمني املخزن ؟-
×هل يتم التوقيع على وصوالت االستالم من طرف أمني املخزن املسؤول؟-
×املشرتيات ؟هل ترسل كل نسخ وصوالت االستالم إىل وظيفة -
×هل ترسل كل نسخ وصوالت االستالم إىل وظيفة تسيري املخزونات ؟-
×هل ترسل كل نسخ وصوالت االستالم إىل مصلحة احملاسبة ؟-
هل تتحصل املؤسسة على مصادقة خارجية يف حالة وجود خمزون لدى الغري  إلثباته عند إجراء اجلرد -

الفعلي ؟   
×

مت تسجيل حتويل املواد األولية للورشات بالقيمة والكمية  اليت مت حتويلها ومت إعداد وصوالت اخلروج  هل -
وتسجيلها بذات القيمة والكمية على حنو صحيح ؟

×

املسؤول عنها؟  هل يتم إعداد كل مستندات صرف سابقة الرتقيم وبالعدد الكايف مصادقة من طرف-
)أمني املخزن(

×

×هل يتم إعداد  مستندات الصرف مبوجب طلبات االحتياج وبذات الكمية ؟ -
هل مت تسجيل املنتجات التامة بالقيمة والكمية اليت مت احلصول عليها وإدخاهلا للمخزن ؟-
ة هل مت تسجيل املبيعات بقيمة وكمية البضاعة اليت مت شحنها ومت إعداد الفاتورة وتسجيلها بذات القيم-

والكمية على حنو صحيح ؟
×

×.يتم التوقيع على أوامر العمالء بعد املوافقة على االئتمانهل-
×هل يتم إجراء مقارنة حمايدة بني مستندات الشحن و يف فواتري البيع ؟-
×هل توجد مصلحة التسليم والشحن داخل املؤسسة ؟-
×هل هي مستقلة عن قسم املبيعات ؟-
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×هل يتم إعداد كل وصوالت التسليم سابقة الرتقيم وبالعدد الكايف من طرف أمني املخزن ؟-
×هل يتم التوقيع على  وصوالت التسليم من طرف أمني املخزن ؟-
×هل ترسل كل نسخ وصوالت التسليم إىل وظيفة املبيعات ؟-
×تسيري املخزونات ؟هل ترسل كل نسخ من وصوالت التسليم إىل وظيفة -
×هل ترسل كل نسخ وصوالت التسليم إىل مصلحة احملاسبة ؟-
×هل يتم تسجيل كل تدفقات عناصر املخزون يف بطاقات خمزون من طرف قسم تسيري املخزونات ؟-
×هل يتم إعداد حماضر إثبات حاالت تقادم أو تلف يف عناصر املخزون ؟ -
×كل املستندات املتعلقة بتدفق عناصر املخزون إىل مصلحة احملاسبة ؟هل يتم إرسال  -
هل تعتمد املؤسسة على نظام املعلومات والتوصيل احملاسيب يف جتميع ومعاجلة البيانات احملاسبية لعناصر -

املخزون ؟
×

البيانات احملاسبية لعناصر هل هناك محاية على أجهزة احلاسب اإللكرتوين والربامج املستخدمة يف معاجلة -
املخزون ؟

×

هل توجد محاية مادية كافية على املخازن والتعامل معها من طرف أشخاص حمددين وتابعني إلدارة -
املخازن ؟

×

×هل يتم إجراء اجلرد الفعلي أو املادي من طرف أشخاص آخرين مستقلني عن إدارة املخازن؟-
×واحدة تباشر يف عملية اجلرد املادي ؟هل توجد أكثر من جلنة -
×يف حالة تعدد جلان اجلرد الفعلي هل هي مستقلة عن بعضها البعض ؟  -
×هل يوجد فريق آخر مستقل يقوم بإعادة اجلرد الفعلي يف حالة تساوي نتائج اللجان األوىل ؟-
×اجلرد الفعلي لعناصر املخزون ؟هل يتواجد املدقق احملايد يف الوقت الذي يتم فيه إجراء-
×مع نتائج اجلرد احملاسيب الدائم ؟ء مقارنة بني نتائج اجلرد املادي هل يتم إجرا-
×هل تعتمد املؤسسة على قانون األمهية النسبية يف التعامل مع عناصر املخزون كميا و قيميا ؟-

معالجة التدفقات الفعلية لعناصر المخزون في يقصد بهذا الهدف تسجيل و :هدف التوقيت–4
.التاريخ الصحيح

×؟املستندات احملاسبية يف وقت حدوث العملية املاليةكلإعداديتم هل-
×هل يتم تسجيل دخول املشرتيات املستلمة حسب التاريخ املسجل يف وصوالت االستالم ؟-
×مستندات االستالم وتواريخ التسجيل يف يومية املدخالت ؟هل توجد مقارنة حمـايدة بني تواريخ-
×هل يتم تسجيل عمليات حتويل املواد األولية للورشات يف التاريخ الصحيح ؟-
×هل يتم تسجيل عمليات حتويل وصرف املواد األولية  حسب التاريخ املسجل يف وصوالت اخلروج ؟ -
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×تواريخ وصوالت اخلروج وتواريخ التسجيل  يف يومية اإلستهالكات؟هل توجد مقارنة حمـايدة بني-
×هل مت تسجيل املنتجات التامة احملولة إىل املخزن يف التاريخ الصحيح؟ -
×هل توجد مقارنة حمـايدة بني وصوالت حتويل املنتجات التامة وتواريخ التسجيل يف يومية املنتجات التامة؟-
×تسجيل املبيعات يف التاريخ الصحيح ؟هل مت -
×هل يتم تسجيل خروج املنتجات التامة حسب التاريخ املسجل يف وصوالت التسليم أو الشحن؟-
×هل توجد مقارنة حمـايدة بني تواريخ وصوالت التسليم أو الشحن وتواريخ التسجيل يف يومية املبيعات؟-
اية الفرتة احملاسبية ؟هل مت إجراء اجلرد الفعلي - ×أو املادي يف 
تبويب العمليات المالية المتعلقة بعناصر المخزون على نحو تم تصنيف و : هدف التبويب–5

.مالئم
×؟يه يف التصنيف بني عناصر املخزون ماد علعتهل يوجد باملؤسسة دليل مالئم للحسابات يتم اال-
×املخزون يف بطاقات صنف سابقة الرتقيم ؟تنظيم عناصرهل يتم ترتيب و -
حسابات لمخزونات إىل العمليات لهل تعتمد املؤسسة على خريطة حسابات تستعمل يف تصنيف-

؟ حسابات تتعلق بقائمة الدخلتتعلق بامليزانية و 
×

×هل يتم إدراج املشرتيات وفقا لقيم مشرتيات نقدية وقيم املشرتيات على احلساب ؟-
×هل يتم إدراج املبيعات وفقا لقيم مبيعات نقدية وقيم املبيعات على احلساب ؟-
×هل توجد مقارنة مـحايدة بني كل العمليات املالية املتعلقة باملخزونات ودليل احلسابات ؟-
إىل مباشرة وغري هل تقوم املؤسسة بتصنيف كل التكاليف الناجتة عن التدفقات الفعلية لعناصر املخزون -

إلجراء حتليل مناسب ومنسجم لالحنرافات بني األداء الفعلي وما هو مقدر  ( مباشرة وإىل ثابتة ومتغرية ؟ 
)كميا وقيميا 

×

×هل يتم تصنيف بطاقات اجلرد املادي حسب نوعية كل عنصر من عناصر املخزون ؟-
تم إدراج العمليات المالية المتعلقة بعناصر المخزون في الدفاتر : هدف الترحيل والتلخيص–6

.تلخيصها على نحو مالئموالملفات الرئيسية و المحاسبية
هل مت نقل وبدقة املعلومات  الكمية والقيمية عن العمليات املالية للمشرتيات اليت مت تسجيلها يف دفاتر -

اليومية إىل الدفاتر الفرعية ودفرت األستاذ العام وميزان املراجعة ؟ 
×

هل مت جتميع يومية املشرتيات بشكل حمايد وتتبع أثر العمليات املالية باألستاذ العام وبطاقات املخزون -
) إجراء مقارنة بني جمموع اليومية والقوائم املالية النهائية( والقوائم املالية النهائية ؟ 

×

×يف دفرت األستاذ العام ؟هل توجد مقارنة بني أمساء املوردين يف وصوالت االستالم وأمسائهم-
×هل مت نقل وبدقة املعلومات الكمية والقيمية عن العمليات املالية لإلستهالكات اليت مت تسجيلها يف -
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دفاتر اليومية إىل الدفاتر الفرعية ودفرت األستاذ العام وميزان املراجعة ؟ 
العمليات املالية باألستاذ العام وبطاقات هل مت جتميع يومية لإلستهالكات بشكل حمايد وتتبع أثر -

املخزون؟  
×

هل مت نقل وبدقة املعلومات  الكمية والقيمية عن العمليات املالية للمنتجات التامة اليت مت تسجيلها يف -
دفاتر اليومية إىل الدفاتر الفرعية ودفرت األستاذ العام وميزان املراجعة ؟

×

املنتجات التامة بشكل حمايد وتتبع أثر العمليات املالية باألستاذ العام وبطاقات هل مت جتميع يومية -
املخزون والقوائم املالية النهائية ؟

×

هل مت نقل وبدقة املعلومات الكمية والقيمية عن العمليات املالية للمبيعات اليت مت تسجيلها يف دفاتر -
ذ العام وميزان املراجعة ؟اليومية إىل الدفاتر الفرعية ودفرت األستا

×

هل مت جتميع يومية املبيعات بشكل حمايد وتتبع أثر العمليات املالية باألستاذ العام وبطاقات املخزون -
والقوائم املالية النهائية ؟

×

هل توجد مقارنة بني أمساء العمالء يف وصوالت التسليم أو مستندات الشحن وأمسائهم يف دفرت األستاذ -
العام ؟  

×

على كيفية تقييم عناصر المخزون والتأكد من مدى يقصد بهذا الهدف التعرف : هدف التقييم–7
.صحة هذا التقييممالئمة و 

ا عند عرض و نة يفهل تتبع املؤسسة طريقة معي- اية العناصرإظهار القيمة احملاسبيةتقييم خمزونا ملخزون 
؟احملاسبيةالفرتة

×

×هل تتفق طرق التقييم املتبعة مع مبادئ احملاسبة املتعارف عليها عموما ؟ -
×هل يتم تطبيق طرق التقييم املتبعة من طرف املؤسسة بثبات واتساق من سنة إىل أخرى ؟-
اية الفرتة احملاسبية؟- ×هل تأخذ املؤسسة بعني االعتبار مبدأ احليطة واحلذر عند تقييم عناصر املخزون يف 
×هل تستبعد املؤسسة املخزونات التالفة أو املتقادمة لتحقيق القيمة القابلة للتحقق يف تقييم املخزون؟ -
) التكلفة االستبدالية أو صايف  القيمة القابلة     للتحقق( هل تعتمد املؤسسة على التكلفة أو السوق -

أيهما أقل يف تقييم املخزون لنهاية الفرتة احملاسبية ؟ 
×

×هل تتبع املؤسسة نظام حماسبة التكاليف يف معاجلة التكاليف املرتبطة بتدفقات عناصر املخزون؟-
تستخدم املؤسسة سجالت التكلفة املعيارية يف الرقابة على تقييم عناصر املخزون من خالل حتليل هل-

االحنرافات كميا وقيميا ؟
×

هل يتم حتديث معايري إعداد  سجالت التكلفة املعيارية وفقا للتغريات اهليكلية املتعلقة خبطة املؤسسة -
إلنتاج أو التوزيع ؟ونشاطها وبراجمها يف تكاليف التموين أو ا

×
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هل تتبع املؤسسة باستمرار إجراءات احملافظة على حتديث  معايري إعداد  سجالت التكلفة   املعيارية -
متاشيا مع خماطر األعمال الداخلية و اخلارجية ؟          

×

من إعداد الطالب باالعتماد على االستفسار مع أفراد املؤسسة وتفحص دفرت إجراءات الرقابة الداخلية :المصدر
.واإلستبانات النموذجية ملدققي احلسابات
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الصفحة البيـــان رقم الشكل

23 .معايري التدقيق املتعارف عليها )01(

29 مـراحل التخطيط لعملية التدقيق )02(

45 - حالة الرأي النظيف –هيكل التقرير النمطي  )03(

47 .هيكل التقرير النمطي خبالف التقرير النظيف )04(

62 .رقابة جيدةيوضح كيف يؤدي فصل املسؤوليات إىل وجود  )05(

69 .خمطط منوذجي لسري العمليات يف دورة املخزون مبؤسسة إنتاجية )06(

83 .cosoإطار عام للرقابة الداخلية وفقا لنموذج  )07(

88 مقومات نظام الرقابة الداخلية )08(

90 .إجراءات الرقابة الداخلية )09(

116 الداخليةالتوصل إىل فهم كامل لنظام الرقابة مراحل  )10(

136 –سطيف –مطاحن اهلضاب العلـيا  اهليكل التنظيمي ملؤسسة  )11(

142 .تسيري املخزونات بأهم األقسام األخرىوظيفةعالقة  )12(

155 .اهليكل التنظيمي لوظيفيت التموين وتسيري املخزونات )13(

157 خريطة تدفق املعلومات لدائرة التموين وتسيري املخزونات )14(
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الصفحة البيـــان رقم الجدول

14 التدقيق اخلارجيالتمييز بني التدقيق الداخلي و ل ميث )01(

57 .باإلدارات األخرىعالقة إدارة املخازن )02(

60 بطاقة سجل املخزون وفقا لنظام اجلرد املستمر )03(

65 .كيفية تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل )04(

73 .إدارة املخزنتبادلة بني إدارة املشرتيات و يوضح العالقة امل )05(

103 أدلة اإلثباتقة بني خماطر التدقيق و الوضيح العت )06(

132 مع رياض سطيفالوحدات الفرعيةعرض  )07(

143 .جدول يوضح اإلجراءات املتبعة لسريورة وظيفة التموين )08(

159 جـدول الفصل بني الوظائف )09(

166 .الرقابة الداخليةنقاط الضعف لنظام القوة و نقاط  )10(

171 جدول حتليل اإلختالالت )11(

179 .تصنيف نقاط القوة حسب العمليات املالية املتعلقة باملخزونات )12(

184 التموين وتسيري املخزونات حول ورقة االختبارات املنفذة على مستوى دائرة
.تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية

)13(

187 عمليات املخزونالرقابة يف دورةمصفوفة خطر  )14(
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Semouleالسميد

Farineالدقيق

Patesالعجائن

Couscousالكسكسي

Elément clés de contrôleعناصر الرقابة األساسية

Feuille de transfert produit finisورقة حتويل املنتجات التامة

Factureالفاتورة

Bon de sortie usineوصل اخلروج من املصنع

Bon   d'expression des besoinsطلب احتياجات

Demande de fournituresطلب توريدات

Demande d'approvisionnementطلب التموين

Demande d'achatطلب الشراء

Bon de commande)أمر الشراء( وصل الطلب

Démarcheurاملشرتي

Bulletin d'agréageكشف املعاينة

L'agréeurاملعري

Demande  de payementطلب الدفع

Commission d'achatجلنة املشرتيات 

Etat  de réception journalierقائمة  استالم يومية 

Taux  de réfactionمعدل املوافقة

En vracغري معبأ          

En sacsأكياس معبأة

Sellouts de réceptionخمازن االستقبال

Pont basculeالوزان اآليل

Ticket de pesageتذكرة الوزن

Procès-verbal  de constatationاملكتشفحمضر إثبات االحنراف

Fiches de stocksبطاقات املخزون

Feuille de transfert matière premièreاخلامورقة حتويل املواد األولية
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Chef Moulinرئيس املطحنة

L'index compteur  des balancesمؤشر عداد امليزان

Chef conditionnementمسؤول التوضيب  

Feuille  de retour Moulinورقة إرجاع للمطحنة

Bon de retour Moulinوصل إرجاع للمطحنة

Commission de déclassementجلنة إعادة التصنيف

Bulletin d'analyseكشف حتليلي

Peseurالوازن

Bon d'enlèvementإذن بالرفع

Reconditionnementإعادة التعبئة

Récapitulation de réceptionملخص اإلستالمات

Stockageالتخزين

Déstockage)اإلخراج( التفريغ 

Pillage par paletsالرتتيب على الرفوف

Etagèresالطوابق

Etat mensuelقائمة شهرية  

Tests de cheminementاختبار سري العمليات

Tests de permanenceاختبارات الدميومة

Tests de Contrôleاختبارات الرقابة

Test de conformitéاختبارات املطابقة
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Office Algérien Interprofessionnel de Céréales.O.A.I.C

Securities and Exchange Commission.S.E.C

Institut Français des Experts ComptableI.F.E.C

International Federation of AccountantsI.F.A.C

Committee of Sponsoring OrganizationC.O.S.O

International Auditing and Assurance Standard BoardI.A.A.S.B



ملخص

منها يف أداء املهام املناطة يعد موضوع الرقابة الداخلية من املواضيع اهلامة بالنسبة ملراقب احلسابات، إذ يعد نقطة البدء اليت ينطلق 
القصور املوجودة يف نقاط القوة وأوجه تعرف علىييف ضوء هذا التقوميو وذلك عن طريق دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخليةبه،

.خيتار إجراءات التدقيق وحيدد حجم االختبارات اليت سيعتمد عليها يف الفحصو الرقابيةاإلجراءات

عند تكليفه ومن هذا املنطلق تأيت هذه الدراسة كمحاولة لدراسة مدى اعتماد مراقب احلسابات على عناصر الرقابة الداخلية
التعرف على مستويات خطر الرقابة والوقوف لدورة عمليات املخزون إىلميه لنظام الرقابة الداخلية تقو خاللمبهمة التدقيق، إذ يسعى من

على درجة فعالية النظام ومدى إمكانية االعتماد عليه يف إمتام باقي مراحل عملية التدقيق، ويف ضوء ذلك يتم ختطيط االختبارات 
دف إىل التأكد من صحة املعلومات  املالية املتعلقة باملخزونات بصورة كافية، ومدى حتقيق أهداف التدقيق املرتبطة األساسية اليت 

.نظام الرقابة الداخلية بالعمليات املالية وكذا أهداف

لدى (C.O.S.O)تكمن يف عدم وضوح عناصر الرقابة الداخلية كما وردت يف معيار اسةويف ضوء ما تقدم فإن مشكلة الدر 
للوحدة املتعلقة بالنظاممما يودي إىل ضعف وتباين مستوى العناية املبذولة يف فحص وتقومي هذه العناصرمعظم مراقيب احلسابات 

النتائجوعدم صحةجراءات التدقيقإلتخطيط التقييم خماطر الرقابة الداخلية وسوءويؤدي ذلك إىل خلل يف،االقتصادية اخلاضعة للتدقيق
.ساسا يف إبداء الرأي الفين احملايد عن مدى متثيل املعلومات املالية املتعلقة باملخزونات بصورة صحيحةواملتمثلة أإليها، ل اليت يتم التوص

.التدقيق اخلارجي، نظام الرقابة الداخلية، خماطر التدقيق، خطر الرقابة الداخلية، أساليب الرقابة الرئيسية:الكلمات المفتاحية

Résumé
Le  contrôle  interne  est  parmis les étapes essentielles pour le travail de

l'auditeur externe, parce que ce dernier et à chaque fois qu’il commence sa mission
c’est par l'évaluation du système de contrôle interne concernant de l'Enterprise qu’il
doit débuter.

D'après cette évaluation, il peut déterminer les points forts et les points faibles
du système de contrôle interne, déterminer  les procédures de l'audit, le volume de
l'échantillon qu'il va le tester pour examiner le système de contrôle interne et détecter
ces risques .

On a baser notre étude sur l'efficacité de contrôle interne sur le cycle de stock et
l'évaluation des risques de contrôle pour avoir la réalisation des objectifs d’audit liés
aux opérations financières, et comment la relation entre les niveaux des risques et
l'efficacité de système de contrôle interne  comme  un essai, pour déterminer est ce
que l'auditeur port en considération les résultats de l'évaluation.

Mais le problème que se pose au niveau de contrôle interne c'est que il ya un
manque  chez les auditeurs  de comprendre les éléments  du système de contrôle
interne d’après  les normes en ce qui concerne le (c.o.s.o), et qui vont influencer sur
le plan de l'audit et aussi finalement sur l'opinion de l'auditeur  vers la réalité  et
l’exactitude  des  informations financières des stocks.

Mots clés : Audit externe,  Système de  contrôle interne,  Risques d’audit,  Risque de
contrôle, Eléments de contrôle clés.


