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 إلاهداء

 

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 :اأهدي عملي هذ

 

 ى وأمدهما بالتقو أطال هللا في عمرهما  الغالي وأبي الحبيبة أميإلى 

 والعافية

 حفظهما هللاأخي وأختي إلى 

 هللا في ويحبونني هللا في أحبهم منإلى 

 تمت بحمد هلل 

 

 

  

 مروة                                                                                                                                                                                                                                                      
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 الشكر و التقدير

ربي لك الحمد كما ينبغي  بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، يا

 .لجالل وجهك وعظيم سلطانك

الشكر والتقدير والامتنان قدم بجزيل شكر هللا عزوجل، أن نتبعد  يطيب لنابداية 

 .كل خير عنا لعائلتي جزاهم هللا

إلاشراف  قبولهعلى  املشرف  الدكتور  لألستاذ عرفانالو  شكرال الكبيرة تحيةال وجهن  

 والدعم التحفيزأوال، وعلى املالحظات والتوجيهات ثانيا، باإلضافة إلى  على هذا العمل

 ومناقشة انجاز في السند نعم كان فقد سنوات منذ به ارافقن الذي والعلمي املعنوي 

 .الدكتوراهأطروحة 

بالوقت  شرفتنا والتي ومقامه باسمه كل املناقشة أعضاء لجنة مسبقا شكر ن نأ ايفوتن ال

 .والجهد الذي خصصوه في سبيل خدمة البحث العلمي

 إلخراج وإلارشاد العون  يد لنا وقدم وساهم ساعدنا من كلل جزيلالكما نتقدم بالشكر 

  .العمل هذا

 و أن يبارك لنا في أعمالنا نسأل هللا سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا

والكمال هلل ، باهلل إال قوة ال هللا شاء ما املصطفى الحبيب على وبارك وسلم صل اللهم

 عزوجل

  .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين

                                                                      

 مروة مويس ي: الطالبة                                                                                                                           



 الملخص
 

III 
 

 :الملخص
 و االجتماعية الثقافية، السياسية، اجملاالت كافة يف ومذهال سريعا تطورا األخرية اآلونة يف بأسره العامل عرف      
 والشكل احلجم حيث من تنوعت تأخذ اليت االقتصادية املؤسسات التطور هذا مس لقد و االقتصادية كذا

 عن املال رأس ملكية انفصال و املنافسة حدة اشتداد ،ومع االستغاليل نشاطها ضمن متارسها اليت والعمليات
 تطوير إىل الضرورة أحلت مؤسساهتم، إدارة يف املال رأس ألصحاب اجليد التحكم تعذر من تسببه ما و اإلدارة
 .االقتصادية املؤسسة داخل املطبقة الرقابية األنظمة خمتلف
هذا من جهة ومن العالقة التكاملية بني التدقيق الداخلي واخلارجي  طبيعة هدفت هذه الدراسة إىل معرفة      

 على وجهة نظر املدققني الداخلني واحملاسبني خالل تقصي من جهة أخرى معرفة قيمة املؤسسة االقتصادية وذلك
 اخلرباء و سواء داخل املؤسسة االقتصادية أو خارجها اخلارجني واملدققني االقتصادية املؤسسات بعض مستوى

ستعانة بربنامج ولتحقيق هدف الدراسة واختبار الفرضيات متت اال ،-اجلزائر–والية غرداية يف مكاتب  احملاسبني
حيث بلغ  عدد يف حتليل البيانات الواردة يف االستبيان  (SPSS)للعلوم االجتماعية  احلزمة االحصائية

حيث استخدمنا مقاييس االحصائية املناسبة منها املتوسط  استبانة، 102االستبانات املسرتجعة والقابلة للتحليل 
من  ، اختبار ألفا كرونباخ واختبار الثبات عن طريق التجزئة النصفية وذلكtاالحنراف املعياري واختبار  ،احلسايب

 االستعانة مت ذلك سبيل ويف،  النتائج اليت خلصت اها الدراسةأجل اختبار صحة الفرضيات والوصول إىل
 الطالبة اعتمدت كما الوصفي، االحصاء أساليب :أمهها التحليل على للمساعدة األساليباالحصائية من عةمبجمو 

 ال اليت البيانات الختبار املناسب (Test Binomial)احلدين ذو االحصائي االختبار على فرضياهتا اختبار يف
 املدقق اعتماد درجة :التايل إليها وصل الت مت اليت النظرية الدراسة نتائج أهم بني ومن الطبيعي التوزيع تتبع

 املدققني عدد :بينها من عوامل عدة على يتوقف االقتصادية املؤسسة يف اخلارجي املدقق عمل على الداخلي
 درجة الداخلية، التدقيق عملية إجراءات ودقة واتساع عمق مدى العلمية، مؤهالهتم درجة طبيعة الداخلني،

 .الداخلي التدقيق جمال يف اكتسبوها اليت اخلربة الداخلني، املدققني هبا يتمتع اليت االستقاللية
 حمققة وهي وحةر املط الفرضيات إثبات مت فقد )الفرضيات اختبار نتائج( التطبيقية الدراسة نتائج خيص فيما أما

 االقتصادية ؤسسةامل قيمة يف فوائد عدة حيقق واخلارجي الداخلي التدقيق بني التكامل أن القول فيمكن وصحيحة
، إعطاء صورة حسنة ومسعة طيبة، تقليل التكلفة، محاية ممتلكاهتا من االختالس والتالعب والضياعنذكر من بينها

التغطية الشاملة لكافة أنشطة  باإلضافة  تقوية وتعزيز نظام الرقابة الداخلي، حتقيق مردودية وربح كبري وسريع
 .للمؤسسة االقتصادية

ارجي، جلان التدقيق، قيمة املؤسسة االقتصادية، فحص، ختدقيق، تدقيق داخلي، تدقيق : المفتاحيةالكلمات 
 .تقييم، إبداء الرأي
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The Summary: 
        Recently the entire world has known speedy and amazing development in 

all fields i.e. Political, Cultural, Social and Economical, this development has 

affected the economic enterprise that took diversity in terms of size, shape and 

operations that she practiced within her exploitive activity, with the intensive 

competitiveness and the separation of the capital from the management which 

resulted in the loss of the tight control of the owners of the capital over their 

enterprises, it becomes a requirement to develop different supervisory systems 

applied inside the economic enterprise. 

      On the one hand , this study aimed to know the integrated  nature of the  

relation between the internal and external auditing , on the other hand, to know 

the value of the economic enterprise through the investigation of the external 

auditors and accountants ‘ views at the level of the economic  enterprise and the 

external auditing either within the enterprise or outside and the expert 

accountants in the Wilaya of Ghardaia –Algeria-, in order to achieve the aim of 

the study and to test the hypothesis we have used the Social Packaging of 

Sociological )SPSS (Sciences to analyse the data contained in the survey, these 

collected questionnaire reached 201 ones through which we have used the 

appropriate statistical measures among which the arithmetic average, the 

standard deviation, the T test, Alfa Konback test and the stationary test through 

the halved retail in order to test the correctness of the hypotheses so to achieve 

the findings of study, In addition, a number of statistical methods were used to 

assist in the analysis. The most important of these were the methods of 

descriptive statistics. The student also used the test binomial test to test the data 

that does not follow the normal distribution. Among the most important results 

of the theoretical study, The extent to which the internal auditor approves the 

work of the external auditor in the economic institution depends on several 

factors, including: the number of internal auditors, the nature of the degree of 

their scientific qualifications, the depth, breadth and accuracy of the internal 

audit procedures, the degree of independence enjoyed by the auditor Qqan 

entrants, the experience they have gained in the field of internal audit. 

As for the results of the applied study (the results of the hypothesis test), it is 

possible to say that the integration of internal and external audit achieves several 

benefits in the value of the economic institution, including the protection of its 

property from embezzlement, manipulation and loss, reducing cost, giving a 

good image and reputation , Achieving high profitability and profitability, 

strengthening and strengthening the internal control system in addition to the 

comprehensive coverage of all activities of the economic institution. 

The Key Words: Auditing, Internal auditing, External auditing, The accountant, 

The expert accountant, The commission of auditing, The value of the economic 

enterprise, Commissioner accounts, Analysis, Evaluation, express opinions. 
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:توطئة .أ
إن مهمة التدقيق مهنة كغريها من املهن هلا مكانة وأمهية كبرية يف اجملتمعات سواء نامية أو متطورة، وقد           

ث لتأكد من سالمة حباجة إىل وجود طرف ثال االقتصادية تطورت مهنة التدقيق مع تطور الزمن فأصبحت املؤسسة
نظرا ملا يقدمه من فوائد،  االقتصادية دور كبري يف املؤسسات هاجباري ل أمرا تتميا، فالتدقيق ايلودقة املركز امل

إجيابيات، معلومات ومعارف إىل األطراف ذوي العالقة تبلورت فكرة املوضوع من وجود فجوة بني التدقيق الداخلي 
يف كل طرف ثالث أصبح ضروري وأكيد إن الوالتدقيق اخلارجي نظرا لنقص التنسيق وضعف االتصال بينهما، 

الداخلي يهتم باكتشاف األخطاء  وهذا لضمان سالمة وصحة القوائم املالية واملركز املايل، فالتدقيق اقتصادية مؤسسة
 .أما التدقيق اخلارجي فهو احملصلة النهاية .غش نظام الرقابة الداخليو 

املدقق اخلارجي قد ال يكتشف التدقيق الداخلي وتده ال يكفي فهو حباجة إىل التدقيق اخلارجي والعكس،          
خطاء أو غش نظام الرقابة الداخلي يف الوقت املناسب لذا يلجأ إىل تدقيق داخلي، إال أن استقاللية وتيادة املدقق أ

أداء عمله بكل جدية وبدون ب يقوم والبد من أن ،يه بكل شفافية ومصداقية وموضوعيةأبداء ر إاخلارجي تساعده يف 
تيث تدور فكرة املوضوع تول القصور يف االتصال والتنسيق وهذا راجع للفجوة بني التدقيق الداخلي و  ،تيازة

 .اخلارجي
 وظهور جغرافيا اجملاالت شىت يف االقتصادية األنشطة يف وتوسعها االقتصادية املؤسسات تجم زيادإ مع          

 الدور مهيةأ يف زاد مما اإلدارة عن امللكية فصل إىل ضافةإ ضخمة موالأ رؤوس توفري على القادرة األموال شركات
 ومسعتها صورهتا وحتسني االقتصادية املؤسسة قيمة من رفع يف خارجي و داخلي بشقيه التدقيق وظيفة تلعبه الذي

 من( أي أصحاب املصاحل ومستفدين من عملية التدقيق العالقة ذوي األطراف) املالية القوائم ومستخدمي للمسامهني
 املالية القوائم وصحة مالءمة مدى عن واحملايد الفين يهأر  بداءإو  وخارجي داخلي املدققني يقدمها اليت التقارير خالل
 .االقتصادية املؤسسة هلذه

:الرئيسياالشكال .ب
 والذي اخلارجي و الداخلي التدقيق بني التكامل أمهية على التحليل من بشيء للوقوف الدراسة هذه تأيت         

 وظيفة تلعبه الذي األساسي والدور. والعاملي واإلقليمي احمللي الصعيد على والتفوق األهداف حتقيق على يساعد
 والقرارات اإلجراءات ختاذا أجل من الداخلي الرقابة ونظام األداء تقييم عملية يف خارجي و داخلي سوءا التدقيق
 هذه ملستخدمي الثقة يعطي مما املالية القوائم وصدق صحة تول حمايد فين رأي إبداء طريق عن والضرورية الالزمة
 :التايل النحو على للموضوع رئيسية إشكالية من الفكرة انطلقت وعليه  القوائم،
الدراسة؟مجالاالقتصاديةالمؤسسةقيمةعلىوالخارجيالداخليالتدقيقتكامليؤثركيف






 مقدمةال
 

 ت
 

:الفرعيةاألسئلة .ت
 :املوالية الفرعية األسئلة تتفرع املطروتة األساسية اإلشكالية تقدمي خالل من

  االقتصادية؟ املؤسسة صورة حتسني يف اخلارجي و الداخلي التدقيق يساهم كيف (1
 البحث؟ حمل للعينة الدميغرافية للعوامل اتصائية داللة ذات فروق يوجد هل (2
 و الداخلي التدقيق بني العالقة تعزيز يف الداخلي املدقق عمل على اخلارجي املدقق اعتماد تأثري مدى ما (3

 االقتصادية؟ املؤسسة قيمة رفع يف أثره و اخلارجي
 املؤسسة قيمة رفع يف يؤثر وكيف اخلارجي و الداخلي التدقيق بني  تربط اليت العالقة طبيعة ماهي (4

 االقتصادية؟
 :الفرضيات .ث

 :األتية الفرضيات من ننطلق املقدمة التساؤالت واملطروتة   اإلشكالية على إلجابةبناء على ما سبق ول
  .واخلارجي الداخلي التدقيق وظيفة وجود وضرورة بأمهية كاف وعي لديها االقتصادية املؤسسة :األولىالفرضية
 الداخلي التدقيق وظيفة وجود وضرورة بأمهية كاف وعي لديها ليس االقتصادية املؤسسة: األوىل العدمية الفرضية

 .واخلارجي
 .واخلارجي الداخلي التدقيق وظيفة وجود وضرورة بأمهية كاف وعي لديها االقتصادية املؤسسة: األوىل البديلة الفرضية
 العلمي، املؤهل اجلنس، السن،) املبحوثة للعينة الدميغرافية للعوامل اتصائية داللة ذات فروق توجد :الثانيةالفرضية
 (.الوظيفي املسمى اخلربة، سنوات
 املؤهل اجلنس، السن،) املبحوثة للعينة الدميغرافية للعوامل اتصائية داللة ذات فروق توجد ال: الثانية العدمية الفرضية
 (.الوظيفي املسمى اخلربة، سنوات العلمي،
 املؤهل اجلنس، السن،) املبحوثة للعينة الدميغرافية للعوامل اتصائية داللة ذات فروق توجد :الثانية البديلة الفرضية
 (.الوظيفي املسمى اخلربة، سنوات العلمي،
 .  مع املدقق الداخلي واالتصال بالتنسيق التقرير بإعداد اخلارجي املدقق يقوم :الثالثةالفرضية
 .الداخلي املدقق مع واالتصال بالتنسيق التقرير بإعداد اخلارجي املدقق يقوم ال :الثالثة العدمية الفرضية
 .الداخلي املدقق مع واالتصال بالتنسيق التقرير بإعداد اخلارجي املدقق يقوم: الثالثة البديلة الفرضية
 على يؤثر مما اخلارجي و الداخلي التدقيق بني التكامل حيقق املهنية والنزاهة والعناية اجلهود تظافر :الرابعةالفرضية

 .االقتصادية املؤسسة قيمة
 مما اخلارجي و الداخلي التدقيق بني التكامل حيقق ال املهنية والنزاهة والعناية اجلهود تظافر :الرابعة العدمية الفرضية

 .االقتصادية املؤسسة قيمة على يؤثر
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 يؤثر مما اخلارجي و الداخلي التدقيق بني التكامل حيقق املهنية والنزاهة والعناية اجلهود تظافر :الرابعة البديلة الفرضية
 .االقتصادية املؤسسة قيمة على

 :األهمية .ج
 عن معلومات تعطي اليت الوسائل أهم أتد باعتباره التدقيق على الضوء لقىي كونه يف ضوعاملو  أمهية تنبع         

:يلي ما إىل هتدف كما املايل، املركز إىل إضافة املالية القوائم وسالمة صحة
 املدقق مع والتنسيق العمل اخلارجي املدقق جيرب مما اخلارجي و الداخلي التدقيق بني الفجوة ربط 

 .الداخلي
 الداخلي التدقيق تقرير بني التكامل حتقيق على تساعد اليت واألسباب املتطلبات العوامل، معرفة 

 .يف املؤسسة االقتصادية واخلارجي
 يف املؤسسة االقتصادية  اخلارجي التدقيق مع الداخلي التدقيق تكامل حتقيق حماولة. 
 عامة بصفة التدقيق مفهوم على التعرف. 
 يف املؤسسة االقتصادية اخلارجي و الداخلي التدقيق حتكم اليت املعايري على التعرف. 
 يف املؤسسة االقتصادية اخلارجي و الداخلي التدقيق تقرير بني التكامل امهية بيان. 

:األهداف .ح
 املوضوع هذا دراسة دفميكن إعطاء أو تقدمي  أهبناء على تقدمي االشكالية املطروتة والفرضيات املقدمة          
 :كما يلي

 املقرتتة الفرضيات صحة من والتحقق التساؤالت على اإلجابة خالهلا من ميكن نتائج إىل التوصل. 
 املؤسسة قيمة حتسني يف ودوره اخلارجي و الداخلي التدقيق بني التكامل وجود أمهية على التعرف 

 .االقتصادية
 االقتصادية املؤسسة يف اخلارجي و الداخلي التدقيق دور برازإ. 
 اخلارجي و الداخلي التدقيق بني التكامل حتقيق كيفية معرفة. 
 اخلارجي و الداخلي املدقق تقارير بني التكامل فوائد بيان. 

 :الموضوعاختياراسباب .خ
: منها نذكر و املوضوع هذا اختيارربرات وأسباب مهداف وأمهية الدراسة ميكن اختيار أمن خالل تقدمي 

دراسة تأثري تكامل التدقيق الداخلي واخلارجي على قيمة " موضوع اختيار مت لقد (:موضوعية)علميةأسباب
 فيما امجاهلا ميكن عدة ألسباب" 2112-2114الفرتة ما بني ( دراسة ميدانية)املؤسسة االقتصادية يف والية غرداية 

 :يلي
 االقتصادية املؤسسات يف واخلارجي الداخلي املدققني للوجود املاسة احلاجة . 



 مقدمةال
 

 ج
 

 االقتصادية املؤسسات بعض يف واخلارجي الداخلي املدققني بني والتنسيق االتصال ضعف . 
 اخلارجي و الداخلي التدقيق بني التكامل حتقيق أجل من املقرتتات بعض وضع. 
 كايف بشكل اخلارجي و الداخلي للتدقيق أمهية االقتصادية املؤسسات عطاءإ عدم. 
 و الداخلي التدقيق جهود تظافر من جعل اإليزو شهادة على باحلصول االقتصادية املؤسسات هتماما 

 .، وبتايل رفع قيمتها يف السوق وزيادة أسهمهاوأكيد ضروري أمرا اخلارجي
 واخلارجي الداخلي التدقيق بني التكامل حيقق مما والعمل االتصال يف واالشرتاك التنسيق دور برازإ. 
 : منها املوضوعهذا  لالختيار الدوافع أهم بني من (:الذاتية)شخصيةأسباب
 التدقيق مبجال يتعلق فيما خصوصا واالطالع البحث يف والرغبة الشخصي امليول. 
 إىل تد ما يةئواجلبا احملاسبة ختصص مع املوضوع توافق. 
 الدولية احملاسبة معايري ظل ويف الراهن الوقت يف خصوصا نسبيا املوضوع وتداثة أمهية. 
 املؤسسةوقيمة  صورة حتسني يف ودوره اخلارجي و الداخلي التدقيق بني التكامل حتقيق امكانية برازإ 

 .االقتصادية
 :الدراسةحدود .د

 : اإلطار املكاين والزماين هلذا الدراسة تتمثل يف
 البيئة اجلزائرية  لدراسة اليت مشلها االستطالع ضمنفئات عينة اتتمثل احلدود املكانية للبحث يف  :الحدودالمكانية

عامة وبيئة الصحراوية ووالية غرداية خاصة، تيث مت االعتماد على وجهة نظر أصحاب مهنة التدقيق واحملاسبة 
 (.إخل...حماسبني، خرباء حماسبني، مدقق داخلي، مدقق خارجي، أستاذ يف احملاسبة والتدقيق)
 2112إىل غاية  2114احلدود الزمنية للبحث ميكن تصرها يف الفرتة املمتدة من سنة :ةالحدودالزمني . 
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.يمثلنموذجالدراسة:1رقمالشكل:الدراسةنموذج .ذ

 .باالعتمادعلىمجموعةمنالمراجعمنإعدادالطالبة:المصدر
 :الدراسةمنهج .ر

 اإلشكالية على ولإلجابة الدراسة فقصد ومنهجي، علمي حتليل جراءإ هو املوضوع من اهلدف إن          
 خالل من ،(النظري اجلانب يف وذلك) التارخيي، الوصفي املنهج على االعتماد سيتم الفرضيات صحة ختباراو 

 ومواقع والكتب املذكرات يف وتتمثل الدراسة يف عليها االعتماد سيتم اليت السابقة والدراسات النظري مسح
 خالل من( ميدانية دراسة) التطبيقي اجلانب يف التحليلي املنهج إىل إضافة مشابه موضوع تناولت اليت االلكرتونية

 األطراف مع مقابلة واجراء سواء، تد على واخلارجيني الداخليني املدققني نظر وجهة لتقصي استبانة تصميم

التكامليةالعالقة


 

 

 

 

 

 

 

 

 ظاهر التكامل                                كيف خيدم القيمةم                                      

رالمستقلالمتغي

 مدققداخليال

 رالتابعالمتغي

 مدققخارجيال

د.مكوناتت
                               الرقابة الداخلية          مراقبة نظام*

 األداء تقييم*
 املراجعة الداخلية*
 الضبط الداخلي*
حتديد االحنرافات *    
 ختفيض التكاليف*

خ.مكوناتت
  الداخلية الرقابة تقييم نظام*
 املصادقة على احلسابات*
 حتديد األخطاء والغش*
 فجوة التوقعات تضييق*

                                         محاية األصول*

 االقتصاديةقيمةالمؤسسة

المؤسسةمكوناتقيمة
صول  ألا*
املردودية                                 *

 رقم االعمال  *
 الربح*

 التدقيق

التأثير
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 ( اخل.. من مدقق داخلي وخارجي، حماسب، خبري حماسيب، مراقب مايل، مفتش، مدير، مدير فرع) العالقة ذوي
 .النتائج على للحصول ومقارنتها

 : استخدمنا منهجني يف هذه الدراسة ومهاوبتايل فقد           
المنهجالوصفي (1 النظري للتدقيق  ي واتبعنا هذا املنهج يف إجناز كل من الفصل األول واملتعلق بالبناء الفكر :

املايل، وكذلك  منظور املؤسسة للقيمة النظري باإلطارالداخلي واخلارجي، باإلضافة إىل الفصل الثاين املرتبط 
 .االقتصادية  املؤسسة قيمة على واخلارجي الداخلي التدقيق تأثري دراسةالفصل الثالث الذي يتحدث عن 

تقتضي القيام بإجراء دراسة ميدانية، وهو ما جتسد يف الفصل الرابع  الدراسةطبيعة موضوع  :منهجدراسةالحالة (2
 .تيث مت عرض وحتليل اجابات أفراد عينة الدراسة

 : بينها من خمتلفة مراجع على موضوعنا يف عتمدناا لقد:الدراسةمرجعية .ز
 من واخلارجيني وحماسبني وخرباء حماسبني واليت  املدققني الداخليني مع املقابلة يف وتتمثل :األوليةالمصادر (1

 من جمموعة طرح مت كما هلم، املوجه االستبانة خالل من عليها املتحصل األجوبة تدعم معلومات  مجع مت خالهلا
 واإلجابات البيانات صحة من التأكد هو الشخصية املقابلة من األساسي والغرض االستبانة غري املختلفة األسئلة

   .عليها املتحصل
 .باملوضوع املتعلقة السابقة الدراسات يف وتتمثل  :الثانويةالمصادر (2

 :أدواتالدراسة .س
 :استخدمت الطالبة كل األدوات املتاتة واملناسبة لطبيعة موضوع الدراسة، واليت ميكن تصرها يف األدوات املوالية     

o اليت هلا عالقة بالدراسة الكتب. 
o البحوث واملقاالت املنشورة باجملالت احملكمة. 
o األطروتات والرسائل اجلامعية. 
o املداخالت يف امللتقيات الوطنية والدولية احملكمة. 
o املقاالت املنشورة يف املواقع اإللكرتونية. 
o  استمارة استبان الدراسة امليدانية اليت متت معاجلتها باستخدام الربنامج االتصائي

SPSS. 
 :اإلجرائيةالتعريفات .ش

التكامل  يتكامل،  تكامل، ويف املعجم اللغوي ،ويعين التنسيق واالنسجام بني مجيع االطراف الفاعلة :
 مجع يعين خارجها، من يُكّملها ما إىل حتتج مل حبيث بعًضا بعُضها كّمل أي األشياءُ  تكاملتِ  ُمتكاِمل، فهو تكامال،

  .بعضا بعضها ليكمل املكونات
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 االقتصادية واألتداث العمليات صحة مدى عن اإلثبات أدلة وتقييم جلمع املنظمة العملية هي :التدقيق
  .املعنية األطراف إىل النتائج توصيل وكذلك املوضوعة، املعايري مع التطابق درجة من للتأكد
 ضمان يعطي واستشاري، موضوعي نشاط فهو املؤسسة، داخل تنشأ مستقلة وظيفة هو:الداخليالتدقيق

 مستقل) للمؤسسة تابع موظف و هبا يقوم تيث  املؤسسة، هبا تقوم اليت االعمال خمتلف وسالمة صحة مدى عن
 ويكون اإلدارة عن االستقالل من نوع يضمن لكي التدقيق بلجنة تنظيماً  الداخلي املدقق ربط مت ولقد ،(نسبيا

 االهداف حتقيق على ويساعد. سابقاً  كان كما املؤسسة رئيس أو العام املدير وليس التدقيق جلنة جتاه مسؤوال
 منه والغرض املؤسسي والتحكم والرقابة املخاطر وإدارة االنشطة فعالية وتطوير لتقييم ومنضبط منظم أسلوب بواسطة

 .التحسني
 و البيانات فحص أجل من( كليا مستقل) املؤسسة خارج شخص بواسطة تتم عملية هو :الخارجيالتدقيق
 االقتصادية األعمال انتظام و األتداث وصدق صحة تول حمايد فين رأي إلبداء الداخلية الرقابة نظام تقييم

 .اخلارجية األطراف لدى والرضا القبول تنال تىت املصداقية إلعطائها
 على 11/10 القانون من 22 املادة تسب اجلزائري القانون يف احلسابات حمافظ يعرف :محافظالحسابات

 وتسابات البيانات وصدق صحة بإثبات الشهادة مهنة مسؤوليته حتت أو اخلاص بامسه ميارس شخص كل أنه
 .به املعمول التشريع لألتكام ومطابقتها وانتظامها واملالية االقتصادية املؤسسات

 ضمانات توفري أو اإلفصاح القياس، عن مسئول هو والذي احملاسبة، جمال يف ممارس هو احملاسب :المحاسب
 قرارات اختاذ على القرار صناع من وغريها الضرائب وسلطات واملستثمرين املديرين تساعد اليت املالية املعلومات تول

 الالتينية الكلمة أصل من مستمده هي اليت Compter الفرنسية الكلمة من مشتق حماسب كلمة  .املوارد ختصيص
Computare، باسم اإلجنليزية باللغة مكتوبة سابقا الكلمة كانت Accomptant، ريتتغ الوقت مع ولكن 

 .احلايل لشكلها لتصل واهلجاء النطق يف سواء تدرجييا، تتغري وأصبحت ،p بإسقاط تنطق دائما كانت اليت الكلمة،
الخبيرالمحاسبي  مجيعا هم احملاسبني واخلرباء. احملاسبني اخلرباء هيئة داخل مهامه احملاسب اخلبري ميارس:

 .إليه مشار قانون مبوجب حمررة هي احملاسبني اخلرباء صفة منظمة هيئة أعضاء
التدقيقجانل  ثالثة، عددهم تنفيذين غري أعضاء من تتكون دارة،إلا جملس من املنبثقة اللجنة تلك هي:

 واملدقق الداخلي واملدقق اإلدارة بنب وصل كحلقة تعمل املديرين، غري من اإلدارة جملس من أعضاء سبعة أو مخسة
 إجراءات فاعلية مدى من التأكد إىل باإلضافة والسنوية، املرتلية املالية التقارير فحص يف تتمثل ومسؤوليتها اخلارجي،

 .  اخلارجي والتدقيق الداخلي التدقيق من كال
 التدقيق مهنة للممارسة الدولية اللجنة عن الصادرة األساسية واملمارسات املبادئ هي :الدوليةالتدقيقمعايير

 عند املهنية اجلمعيات أعضاء يتبعها أن املتوقع من واليت  (IFAC)  للمحاسبني الدويل االحتاد طرف من املشكلة
  .التدقيق بأعمال قيامهم
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 مستقبلية عوائد على احلصول يف احلق أو أصل، مقابل يدفع مبلغ عن عبارة القيمة أن نقول أن ميكن :القيمة
 أي ما، أصل على للحصول املدفوع املبلغ ميثل الذي السعر عن ختتلف والقيمة األصل، ذلك استخدام وراء من

 .سعر إىل حتويلها يتم التبادل عملية وحبدوث الشيء ولب جوهر يف موجودة القيمة
 التطرق حماولة خالل من املؤسسة مبفهوم القيمة املايل الفكر ربط :الماليالفكرفيالمؤسسةقيمةمفهوم

 عن منفصال وأكادمييا واسعا جماال باعتباره مايل فكر أو مالية نظرية وجود ظل ويف باملؤسسة، املتعلقة القيمة إىل
( 21) العشرين القرن بداية يف ملس والذي اجملال، هذا يف البحث تطور عكس مراتل عرب تطوره وبروز االقتصاد،

 خبري إىل خلص الذي العادل النقدي املبلغ يف املؤسسة قيمة تعترب وبذلك  الفرتة هذه من اخلمسينات على
 قياسها طلب من مرتلة كل عند هبا املعنية األطراف خمتلف لدى العام بالقبول املبلغ ذلك حيظى تيث متخصص،

 مفهوم ظل يف وذلك القائمني تنظيمها يف املستغلة املؤسسة وإمكانيات موارد لكافة العادلة القيمة يعكس الذي
 .النشاط استمرارية
 :هيكلالدراسة .ص
.تطبيقي وفصل نظرية فصول ثالث فصول أربعة إىل الدراسة تقسيم مت                        

 أما األول، املبحث خالل ومن للتدقيق واملفاهيمي النظري اإلطار على التعرف يتم األول الفصل إىل بالنسبة    
 مت كما اخلارجي، للتدقيق عام مدخل: الثالث باملبحث يتعلق وفيما. الداخلي للتدقيق الشاملة النظرة: الثاين املبحث
 .مطالب ثالث إىل مبحث كل تقسيم

 من املؤسسة قيمة: األول املبحث مباتث، ثالث خالل من املؤسسة قيمة على التعرف مت الثاين الفصل يف         
 املبحث أما املالية، الذمة منظور على املعتمدة بالطرق املؤسسات تقييم: الثاين املبحث إىل باإلضافة اقتصادية، نظر وجهة
 .مطالب ثالث إىل مقسم مبحث وكل املعاصرة املالية النظريات وفق املؤسسة قيمة: الثالث

 واخلارجي، الداخلي التدقيق بني املقارنة: األول املبحث كالتايل، مباتث ثالث إىل التعرض فتم الثالث الفصل        
 والتدقيق الداخلي التدقيق بني العالقة تعزيز يف املؤثرة العوامل: األول املطلب مطالب، ثالث إىل أيضا تقسيمه ومت

 التدقيق بني العالقة تعزيز مزايا: الثالث املطلب ويف واخلارجي، الداخلي التدقيق ارتباطات: الثاين املطلب أما اخلارجي،
 واخلارجي، الداخلي التدقيق بني التكامل حتقيق يف التدقيق جلان دور: الثاين املبحث خيص وفيما واخلارجي، الداخلي

 أدت اليت العوامل: الثاين املطلب أما التدقيق، جلان ماهية: األول املطلب املوالية، الثالثة املطالب إىل بدوره تقسمه ومت
 للمبحث بالنسبة أما. اخلارجي املدقق استقالل دعم يف التدقيق جلنة دور: الثالث املطلب التدقيق، جلان نشأة إىل

 التكامل تعريف: األول املطلب االقتصادية، املؤسسة قيمة على واخلارجي الداخلي التدقيق تكامل تأثري دراسة: الثالث
 و الداخلي  التدقيق بني التكامل مبدأ لتعميق الداعمة العوامل: الثاين املطلب أما واخلارجي، الداخلي التدقيق بني

 .واخلارجي الداخلي التدقيق بني التكاملية العالقة: الثالث املطلب إىل وبالنسبة اخلارجي،
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 التعرف سيتم مباتث ثالث إىل الفصل هذا خالل من التعرف مت تيث امليدانية الدراسة: الرابع الفصلأما    
 الدراسة ومنهجية أهداف: الثاين املطلب. امليدانية الدراسة طرق: األول املطلب واالدوات، الطريقة: األول املبحث عليها،
 املطلب. امليدانية الدراسة وعينة جمتمع أداة،: الثاين املبحث ،امليدانية الدراسة وتدود متغريات: الثالث املطلب ،امليدانية
 ،الدراسة مقياس: الثالث املطلب ،امليدانية الدراسة وعينة جمتمع: الثاين املطلب ،(االستبانة) امليدانية الدراسة أداة: األول

، الدراسة فرضيات اختبار: الثاين املطلب ،الدراسة أداة وصدق ثبات: األول املطلب ،ومناقشتها النتائج: الثالث املبحث
 .الدراسة نتائج ومناقشة حتليل: الثالث املطلب

 :الدراساتالسابقة .ض
 العربيةباللغةالدراسات: 
فرع حماسبة  يف العلوم التجارية ماجستري مذكرة عن عبارة وهي، سرعة أبو سعيد اهلل عبد السالم عبد :األولىالدراسة
KPMGالتكاملبينالمراجعةالداخليةوالمراجعةالخارجيةدراسةحالةالتكاملبينشركة: بعنوان ،وتدقيق

محاسبونقانونيونوإدارةالمراجعةالداخليةفيبنكاليمنوالكويتللتجارة)مجنيوحازمحسنوشركاهم
 .2111، 3جامعة اجلزائر  ،(واالستثمارفيالجمهوريةاليمينة

 تسن وتازم جمينKPMG  اخلارجية واملراجعة الداخلية املراجعة بني التكامل دراسة إىل الباتث تطرق         
 اليمنية، اجلمهورية يف واالستثمار للتجارة والكويت اليمن بنك يف الداخلية املراجعة وإدارة قانونيون حماسبون وشركائهم
 و واخلارجي، احمللي املستوى على واملشهورتني اليمن يف عملها جمال يف والرائدة النموذجية املؤسسات من باعتبارها

 اجلهتني هاتني بني التكامل مستوى وحتليل بدراسة قام تيث عليهما العملية احلالة دراسة لتطبيق مثاليني كنموذجني
 اخلارجية املراجعة أعمال تتوىل اليت هي وشركاهم تسن وتازم جمين  KPMCشركة كون ملهامها، تنفيذها أثناء

 الشركة مراجعي بني التكامل أوجه املراجعة، ألعمال التنفيذية اخلطوات والبنك، الشركة تعريف إىل فتعرض ،للبنك
 املراجعني استفادة وضح تيث املراجعني يقدمها اليت التقارير دراسة خالل من للبنك الداخليني واملراجعني اخلارجيني
 : التالية النتائج إىل الدراسة وخلصت. اخلارجيني الشركة مراجعي عمل من للبنك الداخليني

 املراجعة أعمال يف املتميزة األوىل الشركة هي قانونيون حماسبون وشركائهم تسن وتازم جمين KPMC شركة تعترب/ 1
 للتجارة والكويت اليمن بنك ومنها اليمن، يف العاملة املؤسسات من كبرية لنسبة خدماهتا تقدم فهي اليمن، يف اخلارجية

 استمرار على البنك أصحاب من ترصا للبنك، اخلارجية املراجعة أعمال لتتوىل الشركة مع التعاقد مت تيث. واالستثمار
 تتمتع ملا وذلك. اليمن يف املصريف العمل جمال يف العاملة األخرى البنوك مع الصعبة للمنافسة ومواجهته جناته يف البنك

 املاسكة األربع الشركات إتدى العاملية KPMCلشركة فرع كوهنا املراجعة، جمال يف عالية وخربة تأهيل من الشركة به
 . العامل يف واملراجعة احملاسبة لزمام
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 جمال يف واملتميزة الكبرية الرئيسية البنوك أتد واالستثمار، للتجارة والكويت اليمن بنك يف الداخلية املراجعة إدارة أما /2
 وموضوعية استقاللية من به تتمتع ملا اجليد، درجة يفوق بشكل مهامها تدارس عام بشكل اليمن، يف املصريف العمل

 .ملهامها تنفيذها أثناء مناسبتني
 اعتماد ومدى للبنك، الداخليني واملراجعني اخلارجيني الشركة مراجعي بني املتحقق والتنسيق التكامل ملستوى بالنسبة /3

 الذي بالشكل ليس ولكن عديدة أوجه يف متوفر ذلك فإن للبنك، مراجعته مهام تأدية أثناء األخر عمل على منهما كل
 :أمهها واليت أسباب لعدة عليو يكون أن جيب

 الطرفني بني املتبادلة الكاملة الثقة وجود عدم . 
 والتعاون التكامل بضرورة( أديب إلزام) الداخليني واملراجعني اخلارجيني للمراجعني ملزم حملي تشريع وجود عدم 

 جيد الطرفني بني املتحقق التكامل مستوى بأن القول ميكننا أنه إال ذلك مع. ملهامهما تنفيذمها أثناء بينهما فيما
 .عام بشكل البنك فائدة وكذلك الطرفني، أعمال نتائج وجودة فائدة فيه ملا يزيد أن ونأمل ومرضي

 استخداممدخلالقيمةاالقتصاديةالمضافةفيتقييماألداء: نيفني عبد القادر محزة ابراهيم تال :الثانيةالدراسة
 .2114مذكرة ماجستري يف احملاسبة، جامعة بور سعيد، كلية التجارة، قسم احملاسبة واملراجعة،  ،المحاسبيللشركات

ثالث فصول عاجلت فيها أهم تيث تطرقت الباتثة من خالل هذا البحث إىل هي عبارة عن رسالة ماجستري 
إىل عرض مقومات وخصائص مقياس القيمة االقتصادية املضافة، تيث مت املتغريات اخلاصة هبا، فهدف هذا البحث 

الرتكيز على حتقيق أهم هدف أال وهو التأصيل العلمي ملفهوم منوذج القيمة االقتصادية املضافة كمقياس جديد 
ية، وميكن حتقيق هذا وتديث لألداء احملاسيب املايل للمنشأة، بدال من املقاييس التقليدية احلالية واليت تعتمد على الرحب

 : اهلدف العام من خالل األهداف الفرعية التالية
 مناقشة قصور مقاييس تقييم األداء التقليدية، ودوافع التحول ملقياس القيمة االقتصادية املضافة. 
  ،تركيز الضوء على فعالية استخدام منوذج القيمة االقتصادية املضافة يف تقييم األداء احملاسيب للشركات

 .لق وحتسني قيمة الشركةوخ
تيث تاولت الباتثة معاجلة االشكالية الرئيسية من خالل طرح جمموعة من الفروض، ومت اختبار هذه الفروض           
اتبعت الباتثة من خالل هذا البحث املنهج العلمي املعاصر القائم على املزج بيئة املمارسة احملاسبية املصرية، عمليا يف 

املنهج االستقرائي من خالل استقراء املراجع العلمية : بني املنهج االستقرائي واملنهج االستنباطي، وذلك على النحو املوايل
ودراسة وحتليل الكتابات العلمية اليت اتتوت والدراسات احملاسبية السابقة واليت تناولت موضوع البحث بصورة أكادميية، 

 .املراجع من كتب ودوريات وحبوث عربية وأجنبية وذلك هبدف بلورة اجلانب النظري هلذا البحثعليها هذه 
وقد توصل البحث إىل تقييم عرض وحتليل نتائج الدراسة التطبيقية تيث يرى خرباء املالية أن االعتماد على املقاييس 

بنية على البيانات احملاسبية املستخرجة من القوائم املالية هي السبب الرئيسي يف اخفاق وفشل تلك املقاييس، التقليدية امل
ولذلك توجه مدخل القيمة االقتصادية املضافة إىل تعديل تلك البيانات لتعكس القيمة االقتصادية هلا، وعليه تناولت 
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القتصادية املضافة للشركات حمل التطبيق وبني أهم تلك النماذج الباتثة مقارنة موضوعية بني نتائج تساب القيمة ا
باستخدام البيانات احملاسبية وأيضا االقتصادية، إىل تقييم وعرض الدراسة التقليدية يف تقييم األداء احملاسيب للشركات 

األساسي الختيار هذا  وقع اختيار الباتثة على معدل العائد على رأس املال املستثمر، ويعود السبب التطبيقية، وقد
 :املقياس إىل األسباب التالية

 يقيس كفاءة التشغيل إلدارة الشركة. 
 يظل إىل اآلن مقياسا مستخدما يف معظم الشركات الكربى. 
 أنه يعتمد على ناتج البيانات املعدلة، وبالتايل فهو املقياس األمثل كقاعدة للدراسة املقارنة. 

 .2111-2110القيمة االقتصادية املضافة خالل الفرتة ما بني باتتساب  قامت الباتثةوقد 
 التدقيق: علي عبد القادر ذنيبات، وباسل خالد شناق :الثالثةالدراسة لوظيفة الحساباتالخارجي مدقق تقويم

دارسةتحليليةمنوجهةنظرمدققيالحسابات(:016)الداخليفيظلتطبيقمعيارالتدقيقالدوليذيالرقم
  .2112، 2، العدد 2، جملة األردنية يف ادارة األعمال، اجمللد الخارجيينوالداخليينفياألردن

 باملدققني املتعلقة الشخصية العوامل باختالف املعيار تطبيق يف االختالف مدى بيان إىل الدارسة هذه استهدفت
 النسبية األمهية قياس إىل هدفت كما التدقيق، يف اخلربة سنوات وعدد والتخصص العلمي املؤهل تيث من اخلارجيني
. الداخليني واملدققني اخلارجيني املدققني من كل نظر وجهة من الداخلي التدقيق وظيفة لتقومي املعيار تددها اليت لألسس
 من عينة على والثانية اخلارجيني، املدققني من عينة على األوىل وزعت استبانتني تصميم مت الدارسة، أهداف ولتحقيق
 وقد. الفرضيات واختبار البيانات لتحليل الالمعلمية واالختبارات الوصفي اإلتصاء استخدام ومت الداخليني، املدققني
 تول الداخليني واملدققني اخلارجيني املدققني من كل آراء بني إتصائية داللة ذات فروقات وجود إىل الدارسة توصلت

 للمعيار تطبيق وجود إىل تشري اخلارجيني املدققني آراء كانت تيث ،211 الرقم ذي الدويل التدقيق معيار تطبيق مدى
 وبينت املتوسط، من أقل للمعيار تطبيق وجود إىل تشري الداخليني املدققني آراء كانت بينما املتوسط، من أعلى بدرجة

 الشخصية العوامل يف االختالف بسبب للمعيار اخلارجيني املدققني تطبيق مدى يف اختالف وجود عدم كذلك الدارسة
 فروقات وجود عدم وكذلك التدقيق، يف اخلربة سنوات وعدد والتخصص العلمي املؤهل تيث من اخلارجيني، للمدققني

 تددها اليت لألسس النسبية األمهية تول الداخليني واملدققني اخلارجيني املدققني من كل آراء بني إتصائية داللة ذات
 تددها اليت األسس بني من األهم هو التنظيمي الوضع معيار أن النتائج وبينت الداخلي، التدقيق وظيفة لتقومي املعيار
 من التوصيات من جمموعة إىل الدارسة وانتهت. الداخلي التدقيق وظيفة لتقومي(  211)  الرقم ذي الدويل التدقيق معيار
 :أمهها

 . 211 الرقم ذي الدويل املعيار تطبيق درجة تعزيز ضرورة*
 الشركات قيام وضرورة بينهم التعاون وجماالت الداخليني املدققني من كل بني تربط اليت العالقة مفهوم توضيح* 
 .الداخلي التدقيق أقسام بتعزيز العامة املسامهة
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 باللغةاألجنبيةالدراسات: 
 الدراسةاألولى:

CHEKROUN Meriem: Le rôle de l’audit interne dans le pilotage et la 

performance du système de contrôle interne : cas d’un échantillon 

d’entreprises algériennes,  THESE DE DOCTORAT EN SCIENCES DE 

GESTION LMD,  Université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen, 2014.     

فكان اهلدف من الدراسة هو  ثالث أبواب،تيث تناولت الباتثة يف دراستها عن أطروتة دكتوراهوهي عبارة               
، تيث اجلزائرية الشركاتعينة دراسة  ةالرقابة الداخلينظام  إدارة وأداء الضوء على دور وظيفة التدقيق الداخلي يفتسليط 

   :التايلوقد خلصت الدراسة إىل  ،على التحليل النظري والتطبيقياعتمدت الباتثة 
من أجل حتقيق األهداف اليت وضعتها املؤسسة البد أوال وقبل كل شيء إدارة ومراقبة أداء املؤسسة أي التحقق من أن 

 .نظام الرقابة الداخلي فعال وكفئ
يدة من إن املؤسسة تسعى جاهدة لتطوير تجمها واخلوض يف املنافسة وذلك من خالل إدخال تكنولوجيات جد

أو األهداف املعتمدة، تيث أن متابعة األتداث  تاملعلومات واالتصاالت وادخال تعديالت وتغريات يف االسرتاتيجيا
االقتصادية، االجتماعية والسياسية ميكن أن جتعل نظام الرقابة الداخلي غري مالئمة للسياق واملخاطر املتكبدة، يف هذه 

كون تذر ويقظ يف نفس الوقت وذلك للمساعدة املؤسسة على التكييف مع هذا احلالة جيب على املدقق الداخلي أن ي
النظام اجلديد من خالل تقدمي توصيات واقرتاتات واملشورات، ألن وظيفة التدقيق الداخلي آلية تسمح باحملافظة على 

 .سالمة أداء نظام التحكم الداخلي وتعزيزه
ومع ظهور مصطلح العوملة الذي جعل العامل   االقتصادي على وجه اخلصوص يف اجلزائر من أجل حتقيق التنمية عامة والنمو

كقرية واتدة اليت حتفز على املنافسة وظهور ثقافة الشفافية واجلودة، على املؤسسات اجلزائرية التكيف على املستجدات 
دقيق ومواكبة التطورات والقيام بالعديد من االصالتات لتعزيز قدرهتا التنافسية، ومن بني هذه االصالتات إنشاء وظيفة الت

الداخلي القادرة على قيادة نظام الرقابة الداخلي لكي جتعلها ذات كفاءة وفعالية، ال سيما يف بيئة متيزت املخاطرة وعدم 
1اليقني والتغريات السريعة، على سبيل املثال تبين تطبيق معايري حماسبة جديدة 

IAS/IFRS   والذي يستدعي مراجعة
 .مي املساعدة الالزمة ملواجهة عوامل اخلطر الداخليلذا فعلى املدقق تقدنظام املعلومات 

ابالغ اجلهات املعنية باإلرشادات الضرورية، فاملدقق الداخلي مل يعد قادرا على االبالغ على نقاط على املدقق الداخلي 
ليه يتم الضعف يف الرقابة الداخلية فيجب عليه أن يلعب دور اضايف من أجل تعزيز املؤسسة وحتقيق قيمة مضافة، وع

فإذا كان الدور  االستشارياستدعاء املدقق الداخلي لتحقيق ذلك فهو يلعب دور مستشارا داخليا تقيقيا فهو يتبع املنهج 
 .ضمانا معقوال لدرجة اتقان عملياهتا ودورها لذا جيب عدم امهال هذا الغرض  الرئيسي للمدقق الداخلي هو منح املؤسسة

 :الفرضيات املتعلقة بالدراسة من خالل تقدمي بعض االسهامات واليت هيوقد قامت الباتثة بإثبات ونفي 
                                                           

1
:IAS: International Accounting  Standards  معايري احملاسبة الدولية. 

IFRS: International Financial Reporting Standards  معايري اعداد التقارير املالية. 
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إن التدقيق الداخلي هو جزء من اإلدارة وبالتايل فهو يشرح كفاءة وفعالية املؤسسة  :املسامهة األوىل (1
 .وقدرهتا على حتقيق أهدافها

ها من خالل الرتابط إن كفاءة وفعالية هي اليت متكن املؤسسة من حتقيق أهداف: املسامهة الثانية (2
بيئة املراقبة، تقييم املخاطر، أنشطة الرقابة، املعلومات واالتصاالت، فضال عن )وذلك بالتنسيق املكونات اخلمسة التالية 

 .وعن طريق تكامل الضوابط( التحكم
الذي ينص على أن خدمة  1111تتعلق املسامهة الثالثة باستقالل املدقق الداخلي حتت املعيار  (3

ق الداخلي جيب أن تكون موجودة يف املستوى اهلرمي للمؤسسة يسمح هلا بتنفيذ مسؤولياهتا، فمن الضروري على التدقي
املدقق الداخلي احملافظة على العالقة مع جملس اإلدارة واالستفادة من الدعم املقدم من برنامج املنح الصغرية واجلمعية العامة 

للوقوف على علم باملشاكل ذات االهتمام املشرتك، هذا يسمح بإنشاء بيئة مالئمة  ملواصلة تعزيز استقاللية املدقق الداخلي
 .ومواتية لعزيز وظيفة التدقيق الداخلي اليت تعطي قيمة وإضافة للمؤسسة

:الدراسةالثانية
Lois Munro ،Jenny Stewart: External auditors’ reliance on internal audit: the 

impact of sourcing arrangements and consulting activities, University Australia, 
July 2009. 

بدراسة تأثري االستعانة مبصادر خارجية ملراجعة ن من خالهلا ابارة عن ورقة عمل تيث قام الباتثوهي ع         
تسابات املؤسسة بإشراك املدقق الداخلي من خالل التشاور بشأن اعتماد املدقق اخلارجي على أعمال املدقق الداخلي 

 اليت مت االطالع عليها بالفعل، واستخداممن خالل اختبار عدة عوامل تؤثر على االعتماد على أعمال املدقق الداخلي 
املدقق الداخلي كمساعد تيث يتم التمييز بني تقييم السيطرة واالختبار اجلوهري، تيث أن املشاركة وتبادل اآلراء 
والتشاور له تأثري تيث يتم االعتماد على عمل املدقق الداخلي واستخدامه كمساعد لتقييم نظام الرقابة الداخلي، ولكن 

رب من مدقق الداخلي الن مهمتهم املصادقة على صحة تقييم نظام مدقق احلسابات اخلارجي بشكل أكيتم استخدام 
 .الرقابة الداخلي بشكل عام

تسب الباتثني يؤثر االعتماد على أعمال التدقيق الداخلي يف طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اليت يقوم هبا 
تماد املدقق اخلارجي على أعمال املدقق ، ومن مت فإن مدى اع(211تسب معيار التدقيق الدويل رقم )املدقق اخلارجي 

الداخلي هو قرار ختطيطي رئيسي للتدقيق واملراجعة والذي ميكن أن يكون له تأثري كبري على أتعاب وأجر التدقيق، غري 
أنه يف السنوات األخرية مت متديد أنشطة التدقيق الداخلي حبيث مل يعد للوظيفة تركيز ضيق استنادا إىل تقييم وتعزيز 

للتدقيق الداخلي الذي يشدد على ( IIA)ضوابط الداخلية، وينعكس ذلك من خالل تعريف معهد التدقيق الداخلي ال
   .ونشاط استشاري يلعب دور اساسي ورئيسي يف إدارة املؤسسة وإدارة املخاطرالتدقيق الداخلي هو نشاط ضمان 

وقد خلصت هذه الورقة البحثية إىل أن اعتماد املدقق اخلارجي على أعمال املدقق الداخلي يساهم بشكل كبري يف حتقيق 
أهداف املؤسسة، تيث كان هناك جمموعة من القيود واليت جيب أخذها بعني االعتبار عند تفسري النتائج وهي تجم 
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اميم التجريبية، قد ال تكون نتائج دراسة قابلة للتعميم، وعلى الرغم العينة كان صغري نسبيا، كما هو احلال مع مجيع التص
من هذه القيود فإن نتائج دراسة هاذان الباتثان هلا آثار مهمة على املهتمني واملؤسسات وغريهم من املعنني بدور التدقيق 

يزال حتديد العالقة أو التوازن ال  يف تكومة الشركات أدت احلاجة إىل تكم قوي إىل زيادة تكاليف االمتثال وبالتايل
األكثر كفاءة وفعالية بني املدقق الداخلي واخلارجي يشكل حتديا، تيث تربز هذه الورقة البحثية بعض العوامل اإلضافية 
اليت ميكن أن تؤثر على اعتماد املدقق اخلارجي على أعمال املدقق الداخلي يف بيئة احلوكمة احلالية، عندما ينخرط املدقق 

يقلل اتتمال وجود هتديد ذايت للتدقيق يف مسامهة التدقيق  اخلي يف االستشارات يف األنظمة، ومن احملتمل أنالد
اخلارجي، على املؤسسة أن تأخذ يف االعتبار القيمة املضافة اليت ميكن حتقيقها من خالل االعتماد على األنشطة 

 .بسبب عدم االعتماد على أعمال املدقق الداخلي واخلارجي االستشارية اليت تقدمها مهنة التدقيق اليت ميكن أن تنشأ
ولقد أبرزت هذه الورقة عددا من الفرص ملزيد من البحث تيث ميكن إجراء حبث لدراسة اجلوانب األخرى للعوامل اليت 

تشارات مت استكشافها يف هذه الدراسة، فعلى سبيل املثال فحصت الدراسة احلالية مشاركة التدقيق الداخلي يف االس
 .مل تتطرق لذلك نسبيااملتعلقة مباشرة بالنظام املايل للعميل، بينما بينت الدراسات األخرى 

هناك عدة أنواع للعمل االستشاري اليت ميكن دراستها يف سياق اعتماد املدقق اخلارجي، وجتدر االشارة إىل أن املدقق 
ولكننا ال نعرف الكثري عن كيفية تأثري ذلك على قرارات املدقق الداخلي يلعب دورا متزايد األمهية يف إدارة املخاطر 

اخلارجي العتماد على عملهم، كما متت دراسة الفرق بني التدقيق الداخلي واخلارجي تيث أصبحت املؤسسات تشرتك 
تماد املدقق اع تيف اخلدمات املقدمة من طرف املدقق الداخلي ودوره يف تقدمي االستشارة والتأثري على ممارسة وقرارا

 .اخلارجي غري مكتشف نسبيا
 الدراسةالثالثة: 

Jean-François Nanterme :AUDITS INTERNES ET EXTERNES ، Chargé de 

cours Université Nancy 1 et Université Strasbourg. 

أنواع  ، فمن خالل هذه الدراسة مت التطرق إىل أكثرعلى مفهوم التدقيق ككلتاولت هذه الدراسة التعرف  
 .تدقيق املايل، التدقيق االجتماعي، تدقيق نظم املعلومات، تدقيق اجلودة وغريها: التدقيق شيوعا وهي

التقييم، الفحص، املراجعة والتشخيص : اليت هلا عالقة بالتدقيق مثلكما مت توضيح أهم وبعض املصطلحات واملرادفات 
هدف إىل حتديد ولو بالتقريب ما إذا كانت املمارسة جيدة وتتم بني هذه الكلمات، فالتقييم يومن الضروري عدم اخللط 

، مع أو بدون النصوص املرجعية  وفق ما هو خمطط له وما جيب أن يكون، ميكن أن يتم ذلك يف شكل أكثر أو أقل رمسية
 . كما ميكن أن تكون مستقلة، وميكن لقسم اإلدارة تقييم العمل كل أسبوع إذا كان العمل قد مت بشكل صائب وصحيح

للتحقق من تطبيق اإللزامي لألوامر واترتام اللوائح ومعرفة استخدام التفتيش وهو إجراء مراقبة ميكن أن تقوم به االدارة 
املراجعة وهي املمارسة الصارمة واملخططة واليت تستخدم بشكل منهجي حمدد ويتم تنفيذها بشكل  .غريهااملمارسات و 

وميكن جتاوز هذه املفاهيم يف . مستقل وموضوعي لضمان أفضل النتائج، املصداقية والفعالية هوما أساس عملية التحليل
 .بعض األتيان عندما تنطوي عملية التدقيق على مكون تنظيمي
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عن العمليات واالجراءات والقطاعات واليت ن عملية تدقيق اجلودة تتم من قبل فريق متخصص ال يتحمل مسؤولية مباشرة إ
 .سيتم تدقيقها ويفضل أن تتم العملية مبساعدة وبالتعاون مع موظفي الذين هلم عالقة مع تلك القطاعات

الوضعية املالية احلقيقة للمؤسسة باإلضافة إىل معرفة إىل أن ممارسة مهنة التدقيق تسمح مبعرفة وقد خلصت الدراسة 
املمارسات اليت تقوم هبا ومعرفة ما إذا كان النظام الداخلي واخلارجي للمؤسسة قادرا على مواصلة العمل ومطبقا وفق 

ة القيمة احلقيقة ، كما يسعى التدقيق اخلارجي إىل معرفاجلودة املطلوبة، كما يسمح بإجراء التحسينات والتعديالت املطلوبة
وهي معايري التدقيق ومعايري اجلودة على  لتنظيم نظام اإلدارة اخلاص باملؤسسة، وتقوم هذه العملية وفق معايري حمددة مسبقا

تد سواء، وبغض النظر عن اجلودة الالزمة الواجب توفرها يف نظام املؤسسة واليت يتم تدقيق مجيع أعماهلا تساهم عملية 
من ثقافة اخلربة املهنية  د النقائص من أجل إحلاق موظفي املؤسسة بالدورات التدريبية والتكوينية وتعترب جزءالتدقيق يف حتدي

مما يسمح بتحقيق األهداف الداخلية واخلارجية من خالل تنفيذ سياسة اجلودة ويتم قياسه من خالل دراسة للمدقق، 
وهو التدقيق اخلارجي تيث يكون له نظرة مستقلة ورؤية حمايدة  مقارنة بني النسيج االقتصادي واالجتماعي مبنظور خارجي

 .تيث يشهد على صحة وسالمة النظام
املقارنة بني دراستنا والدراسات السابقة، فدراستنا تقريبا هلا عالقة بالدراسات السابقة إىل تد ما إال أن             

خلاص يف املوضوع تاولنا يف دراستنا أن نربط العالقة هناك اختالف يف وجهات النظر بني الباتثني فكل له رأيه ا
التكاملية بني التدقيق الداخلي واخلارجي وقيمة املؤسسة االقتصادية من أجل معرفة النتائج املتوقعة من هذا التوافق 

من بني اجيابيات دراستنا  و ،تيث تطرقنا إىل أوجه االختالف والتشابه بني التدقيق والداخلي والعالقة تكاملية بينهما
القيمة املضافة اليت تعطيها للمؤسسة االقتصادية تيث توصلنا نسبيا أنه هناك عالقة اجيابية بني التدقيق  هي معرفة

الداخلي واخلارجي وهو ما يعطي قيمة مضافة للمؤسسة االقتصادية وصمعة وشهرة هلا مما يؤثر على قيمتها يف السوق 
اإلشارة إىل توكمة الشركات اليت هلا عالقة مبوضوعنا نسبيا ألن احلوكمة هي تلك القوانني  املايل، ومن هنا جيدر

والقرارات اليت هتدف إىل حتقيق اجلودة والتميز يف األداء من خالل اختيار األساليب املالئمة واملناسبة والفعالة لتحقيق 
لرشادة وهي وجود نظام يتحكم يف العالقات بني فاحلوكمة تعين اخطط وأهداف املؤسسة االقتصادية، ومبعىن أصح 

األطراف األساسية اليت تؤثر يف األداء، كما تشمل مقومات تقوية املؤسسة االقتصادية على املدى الطويل والبعيد 
، وتزايدت احلاجة إىل توكمة الشركات يف العديد من القضايا واالقتصاديات الناشئة خالل وحتديد املسؤولية واملسؤول

عقود القليلة املاضية خاصة يف أعقاب االهنيارت االقتصادية واألزمات املالية احلاصلة واليت شهدهتا عدة دول، ال
 . باالضافة إىل االهنيارات املالية واحملاسبية
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 :األولمهيد الفصل ت
التدقيق هو استكمال ملا قام به احملاسب يعين أن عملية التدقيق هي مكملة وحمصلة لعمل احملاسب وبتايل ال     

فعمل املدقق يبدأ حني ينتهي عمل احملاسب وعليه ميكن أن نقول أن املدقق يتعني  ميكن االستغناء عن كالمها،
عليه اإللتزام باتباع جمموعة من املعايري الدولية متعارف عليها ومعمول هبا على كل املستويات، فمعايري عموما 

د من عملية التدقيق تصدر من طرف هيئات ومنظمات متعارف عليها خمتصة وحمرتفة هدفها حتقيق اهلدف املنشو 
والذي يتمثل يف الرأي احليادي املستقل الذي يصدره مدعما باألدلة والرباهني حول القوائم املالية العامة املتعلقة 
مبؤسسة اقتصادية معينة، فاالسرتشاد بأخالقيات املهنية يف عملية التدقيق هلا تأثري إجيايب أكيد يعين أنه ال يقول 

 ظهر دور معايري مهنة التدقيق بعملية التضليل وهنا ي
 الفضائح و األزمات توايل و تعدد بعد اخلارجي ظهرت جليا أو الداخلي منه سواء التدقيق هنةحيث أن م        
وحىت  واحملاسيب املايل الفساد أسبابه أحد من اليت و ،ريبالعريب والغ العامل عرب الشركات كربى مست اليت املالية

 إىل الفساد يف اماالهت أصابع وجهت حيث التدقيق مهنة على صارمة ضوابط فرض فشل إىلسببه  ويرجع اإلداري
 بيانات من حتويه ما و املالية القوائم و احلسابات صحة على تأكيدهم خلفية على احلسابات مدقق دور

على  إىل ثالثة مباحث األول الفصل تقسيم مت وعليه. الوضع حقيقة منها عدة جوانب يف تعكس ال ومعلومات
 :الشكل التايل
 للتدقيق والمفاهيمي النظري اإلطار :المبحث األول.  
 تدقيق الداخليالنظرة الشاملة لل: المبحث الثاني. 
 تدقيق الخارجيمدخل عام لل: المبحث الثالث. 
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 .للتدقيق البناء النظري: المبحث األول
 عربالعاملية  املؤسسات فضائح انتشارمن الدراسات اليت حظيت باهتمام الكثري خصوصا مع  التدقيق        

 التدقيق الداخلي واخلارجي ، حيث لعبقضايا الغش والتالعب يف احملاكم الدولية عدد وارتفاعوسائل االعالم 
 ولكي .التجارية املبادالت نطاق وتوسيع االقتصادية تاالجم تطور العديد من يف فقد ساهم الزمن عرب الكبري دورا
 التقارير خمتلف إيصال يف واملوضوعية احلياد بصفة املهمة هذه تتمتع أن وجب وجه أكمل على املهمة ذهه تتم
   .املتطلبات هذه تلبية على املؤسسة ملساعدة مهنة التدقيق نشأت األساس هذا وعلى األمر يهمهم ملن

 .البعد التاريخي وماهية للتدقيق :المطلب األول
 أن مهنة معروف هو كما ،التدقيق مهنةت هبا مر  اليت املراحل أهم على سيتم التعرف يف هذا املطلب         

 املؤسسات يف تدقيقال مهمة يتوىل مستقل طرف تعيني ضروري أصبحف ،عرب مرور الزمن هائال تطورا تعرف التدقيق
 .املعلومات هذه للمستعمل وثقة ضمان يعطي ألنه
 لتدقيقا البعد التاريخي. 

 أنه منمن هذه املقولة  نفهم" إذا أردت أن تفهم أي شيء فتتبع تارخييه"يقول أرسطو يف مقولته الشهرية        
والتدقيق  البد من معرفة تارخيها، أجل استيعاب وتوضيح أي ظاهرة سيساعد على فهم حاضرها والتنبؤ مبستقبلها

مع تطور النشاط  مفهومه وتطور قدم االنسان ظاهرة ال ميكن استثناءها، حيث أن التدقيق مصطلح قدمي
االقتصادي و أصل التدقيق يعود للعصور الوسطى ويف املعىن احلديث يعود إىل عصر دخول املؤسسات الكربى 

  1.إىل حيز الوجود
ومل  2لية التدقيق اكتشاف التالعب واالختالسكان اهلدف من عم :م0011قبل : المرحلة األولى 

كان بشكل مفصل،   عملية التدقيق واملراجعةيكن معرتف بيه يف تلك احلقبة ألنه كان ضمين وكانت تتم 
يف عهد  يوسف أمني على خزائن مصر استنادا من القرآن الكرمي حيث كان حافظ احلساب،سيدنا 

 واحملاسبة ولكن بدون سجالت و كانت هناك مبادئ للتدقيق  أيضا ومن خالل السرية ندرك أنه الصحابة

                                                           
  :التدقيق"املقارنة بني ، املراجعة مصطلح من بدال التدقيق مصطلح استخدام مت املصطلحات توحيد( "Audit )املراجعة"و( "Review):  هناك من

يف اللفظ اللغوي حيث نرى أن الشرق العريب و بعض دول العامل العريب مثل مصر حبكم أهنا   يكمن ال يوجد هناك اختالف جوهري، فاالختالف يقول
، أو املدقق "التدقيق"ما بالنسبة لألردن ولبنان و الدول الفرنكوفونية فيستعملون مصطلح أأو املراجع، " املراجعة"كانت السباقة يستعملون مصطلح 

. Reviewفرتمجته " املراجعة"، بينما مصطلح Auditستعمل يف اللغة االجنبية كرتمجة للمصطلح العاملي ي" التدقيق"وجتدر االشارة إىل أن مصطلح 
" التدقيق"، فعليه سيتم استخدام مصطلح "املراجعة"هو أمشل وأوسع نطاقا من حيث االستعمال كما أنه أعمق حتليال من " التدقيق"أن  وهناك من يقول

 .راسةيف هذه الد" املراجعة"بدال من 
  ، ص 6002 ،، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األوىل، عمانتدقيق الحسابات المعاصر الناحية النظرية: غسان فالح املطارنة : 1

31. 
 .62ص  ،6032، األكادميية احلديثة للكتاب اجلامعي، الطبعة األوىل، مصر، المراجعة والتدقيق الشرعي: حممد الفاتح املغريب:  2
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فمنذ   مل يكن علم مبعىن احلديث يف الوقت احلايلو العهد ذلك قيود، حيث أن مفهوم العلم مل يكن يف 
 .الثورة الصناعية تغريت املفاهيم

 إىل احلاجة نتيجة التدقيق مهنة ظهرت :م0011 سنة إلى القديم العصر من الفترة: الثانيةالمرحلة  
 كان حيث بسيط، التدقيق كان الفرتة هذه ففي 1للمحاسبة هنائية كنتيجة التدقيق فيعترب التدقيق، خدمات

 عن التدقيقمهنة  ممارسة كانت فقد. بالدفاتر والتالعب والغش األخطاء منع و الدقة هو املدقق عمل من اهلدف
 كان ما دقة مدى ما ملعرفة وخربته جتربته املدقق فيستعمل عايل بصوت احلسابات قراءة تتم حيث االستماع طريق

 لتفقد وذلك احلكومات القبائل، رؤساء املال، أصحاب األراضي، مالك يستعملها كان العملية وهذه يسمعه،
 2.داخلي رقابة نظام هناك يكن مل الفالحية أعماهلم ومراقبة ممتلكاهتم
ميالد ، و خلق اهلل عزوجل االنسان موجود منذ كان  أن التدقيق الطالبة نظر وجهة من الفرتة هذه ميز مما

التدقيق ليس وليد اليوم أو األمس فقد عرفه ، التدقيق وجود ضرورة إىل هذه الفرتة حيث مهدت املسيح عليه السالم
 . االنسان منذ بذأ مبزاولة نشاطه إلشباع حاجاته وحاجات غريه

 مت كما الصناعية، للثورة بالتمهيد الفرتة هذه متيزت :م0501و 0011 بين ما الفترة: الثالثةالمرحلة  
 رؤوس توفري على القادرة األموال شركات ظهور ومع 3يف القرن اخلامس عشر املزدوج القيد نظرية واستعمال تطبيق
 من جعل( التسيري على املسامهني قدرة عدم بسبب) تدرجييا التسيري عن امللكية فصل إىل إضافة ضخمة، أموال

 عملية توسعت حيث واألخطاء، الغش ومنع السجالت وسالمة صحة من للتأكد ثالث بطرف يستعينون الشركاء
 إىل إضافة ،التدقيق عملية تلعبه الذي الدور أمهية يف زاد مما الصناعي النشاط لتشمل التجاري النشاط من التدقيق
 4.املشاريع على الداخلية الرقابة من نوع ظهور

                                                           
 سس والقواعد اليت تستعمل يف حتليل العمليات املالية عند حدوثها وتسجيلها من واقع أليشمل جمموعة من املبادئ واوفن  علمهي : احملاسبة

عمال أمن حتديد اراداهتا وتكاليفها ومن مث استخراج نتيجة  املؤسسةمستندات مؤيدة هلا وتبويب وتصنيف هذه العمليات وتلخيصها حيث تتمكن 
 .و خسارة أالوحدة من ربح 

 .31، ص 6033، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األوىل، عمان، علم تدقيق الحسابات النظري: رأفت سالمة حممود و آخرون : 1
داخل المؤسسة دراسة ميدانية  دور المدقق الخارجي في تقييم المخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية لعمليات المخزون: بوبكر عمريوش : 2

 االقتصادية العلوم كلية، مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية، ختصص دراسات مالية وحماسبية معقمة،  (سطيف) بمؤسسة مطاحن الهضاب العليا
 .1، ص 6033، جامعة فرحات عباس، سطيف، التسيري وعلوم والتجارية

 : تطور اهلائل لقد بقيت نظرية القيد املزدوج منذ القرن اخلامس عشر وحىت وقتنا احلاضر هي العمود الفقري الذي تقوم عليه احملاسبة وعلى الرغم من ال
لتسجيل  فريدا ل أساساكاآلالت احلاسبة اإللكرتونية املتطورة يف القرن الواحد والعشرين فإن القيد املزدوج ما زال يش استخداموالتقدم التكنولوجي و 

 . العمليات املالية
 .32ص  ،6033 ،، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األوىل، عمانعلم تدقيق الحسابات العملي: رأفت سالمة حممود وآخرون:  3
 يف علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة ،- المغربية والمملكة وتونس الجزائر بين مقارنة دراسة - للمراجعة المهني التنظيم: شريفي عمر:  4

 .1ص ،6036 ،-3- سطيف جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية االقتصادية، العلوم



 البناء الفكري والنظري للتدقيق الداخلي والخارجي                              :          األولالفصل  
 

0 

 

 عناحلاجة إىل وجود طرف حمايد والتدقيق هو  سباب اليت زادت من أمهية االهتمام باملدققاأل من أن الطالبة وترى
الن رأس املال  كان مالكا ومسريا يف نفس الوقت  فاملالكنسبيا صغريا  كان  حجم املؤسسة أن، حيث املؤسسة

وبظهور الثورة الصناعية يف القرن التاسع عشر أصبحت شركات األموال القادرة على توفري رؤوس  حمدودا نسبيا،
    . أموال ضخمة بتوسيع دائرة امللكية فزادت احلاجة إىل وجود التدقيق

 هذه شهدته الذي الكبري االقتصادي النمو بعد :م0010و 0501 بين ما الفترة: الرابعةالمرحلة  
 حيادي شخص إىل واملؤسسات املشاريع أصحاب حاجة إىل إضافة واالدارة، امللكية بني الكلي واالنفصال الفرتة

 مييز ما احلسابات، مدقق تعيني ضرورة على املؤسسات تلزم قوانني اصدار بعد وذلك ،اخلاصة أمواهلم على حيافظ
 3281 سنة القانونني احملاسبني مجعية اسم حتت واملراجعة للمحاسبة مهنية منظمة أول تأسيس هو الفرتة هذه

 بعنوان كتاب أول إصدار متكما  بريطانيا، يف املسامهة شركات كل يف واجبارية إلزامية التدقيق مهنة فأصبحت
 1.ومسؤولياهتم واجباهتم املراجعون

إجبارية حبكم القانون باعتبارها مهنة التأكيد واملصادقة على مدى شرعية  كانت  يف هذه الفرتة مهنة التدقيق أن نرى
 .وصحة القوائم املالية

 العريقة املهن من فأصبحت التدقيق مهنة تطورت :اليوم غاية إلى 0001 من الفترة: الخامسةالمرحلة  
 املهنة كانت فقد التدقيق مهنة تنظيم يف السباقة مصر كانت حيث العريب العامل وحىت املتقدمة الدول خصوصا

 املؤسسات حجم ازدياد ومع ،2املهنة ممارسة نظم الذي( 03) رقم القانون إصدار غاية إىل تنظيم دون متارس
 كما كبري، بشكل التدقيق على االعتماد أصبح الداخلية الرقابة أنظمة وظهور جغرافيا االنشطة مجيع يف وتوسعها

 للمركز متثيليتها ومدى املالية القوائم وصدق صحة حول احملايد الفين رأيه إعطاء هو للتدقيق األساسي اهلدف أصبح
 3.للمؤسسة احلقيقي املايل

 ،ولدور املدقق التدقيقحول التطور التارخيي للتدقيق نظرا ألمهية  واختلفت وجهات النظر تعددت اآلراء
تدقيق إىل مخسة مراحل وهناك لل التارخيي مراحل تطورهناك من قسم ف هبذه املهنة،باإلضافة إىل زيادة عدد املهتمني 

نرى أن مهنة التدقيق عرفت تطورا واضحا من  اعموم ،من يرى أهنا مرت بستة مراحل فكل حسب وجهة نظره
 . الذي عرفه العامل السريع لتطورونظرا ل خالل من مت عرضه

                                                           
  :،كفئ ومؤهال علميا وعمليا مستقال حيث حيكم بنظرة حمايدة وموضوعية   يقوم بعملية التدقيق شخص حمرتف بصفة دورية ومستمرة يكون خبريا

ويتضمن  على مدى شرعية وانتظامية امليزانية وجدول حسابات النتائج للمؤسسة ما، واعداد تقرير مفصل وشامل على العمليات اليت قامت هبا املؤسسة
  .والرباهني جمموعة من احلجج واألدلة

 .2، ص ذكره قمرجع سب :  1
 .63، ص 6002، ائل للنشر، الطبعة الثانية، عمان، دار و (الناحية النظرية)علم تدقيق الحسابات :  عبد اهللنيخالد أم:  2
 .63، ص ذكره بقمرجع س  : 3
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 التدقيق ماهية.  
 :واصطالحا لغة له التطرق من البد التدقيق من أجل التعرف أكثر على مفهوم             
  التدقيق جذور لو نرجع إىل :لغةالتدقيق "Auditing" قدماء املصريني إىلعود ي أنه فنجد Ancient 

Egypt Authorities صحة من للتأكد املدققني تستخدم كانت حيث ،أو اإلغريقي اليوناينالعهد  و 
 حساباهتم الذين عينوا مدققني ملراجعة بعد ذلك الرومان مث االقطاع من النبالء االجنليز 1العامة احلسابات

Review
ويعين يف اللغة الفرنسية  وترمجتها يستمع" Audire"مشتق من الكلمة الالتينية  فمصطلح التدقيق 2
écouter، املؤسسة اليت كانت تتلى  وحسابات األحداث إىل باالستماع يكتفي حيث كان املدقق يف تلك الفرتة

ومن مت ابالغ األطراف  هذه البيانات واملعلومات املقدمة له عليه، ومن خالل جتربته وخربته سيتحقق من صحة
 3.املهتمني بالنتيجة

 أخذ سيتم وعليه به اهتمت اليت واألطراف اهليئات وتنوعت تعاريفه تعددت: التدقيق اصطالحا 
 :األخري يف شامل تعريف استخالص ميكن و التالية التعاريف

دراسة أعماهلا ونتائج أعماهلا والنظم املتبعة ب يقومضمان هلا، ألنه  مبثابة ما، يعترب يف مؤسسةالتدقيق  :03 تعريف
مستنداهتا والقيود احملاسبية فيها، ، وطريقة الرقابة و االشراف عليها إضافة إىل فحص سجالهتا يف القيام بعملياهتا

قصد التحقق قوائم مالية أخرى مستخرجة منها  حساباهتا اخلتامية والتحقق من أصوهلا والتزاماهتا وأي بيانات أوو 
وال توجد أي خمالفة الن  املعمول هبا، هو خمطط هلا ووفق التشريعات والقوانني والتأكد من أن األعمال تتم وفق ما

املركز املايل للمؤسسة  فمن الضروري أن متثل مية املعلوماتاملدقق سيشهد و يصادق يف االخري على شرعية وانتظا
   4.متثيال صحيحا وحقيقيا وبدون أي مبالغة أو تقصري

ناقوس خطر  حيث يدقجرس إندار جهاز أو ومن خالل التعريف السابق نالحظ أن التدقيق يعترب مبثابة 
، األخرى اإلقراض ومؤسسات البنوك ،مستثمرينو  املسامهنيمالك،  من للمؤسسة حيث أن األطراف ذوي العالقة

 .واستثماراهتم سيكونون مطمئنني على أمواهلم وأمالكهم ،العاملني، واملوردين الدائننيالزبائن، 

                                                           
  :سبب وجود التدقيق وما احلاجة اليت أدت إىل ضرورة وجوده؟ 

وظهور األسواق املالية أو ما تسمى بالبورصة ووجود األرقام وضرورة االفصاح عنها،  السبب األساسي لوجود مهنة التدقيق هو فصل امللكية عن اإلدارة،
واحلاجة إىل وجود طرف ثالث حمايد يصادق على  ،ة وسلطة الرقابة واختاذ القراراتاضافة إىل ظهور نظرية الوكالة واليت مفادها انفصال امللكية عن اإلدار 

 املؤسسة مالك من مكلف كان إذا ماا أجر أ يتقاضى املؤسسة دارةإ سلطة حتت يعمل املدقق كان ذاإ ،ية للمؤسسةصحة وانتظامية القوائم والتقارير املال
  .اتعاب يتقاضى املستقل اخلارجي عمله وله
 .1ص ، ذكره بقمرجع س:  1
، ص 6038، والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان دار صفاء للنشر ،المدخل إلى التدقيق والتأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيق: أمحد حلمي مجعة:  2

10. 
3
 : Stdy TYBC Accountancy Auditing II )PDF(, P 3 .  

 .31، ص 6002، ر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، دار الراية للنشمراجعة الحسابات والتدقيق: زاهرة توفيق سواد: 4
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 منهجية عملية هوو  رباهني،الدلة و األباالعتماد على  العمليات املراجعة يف يتمثلبصفة عامة التدقيق  :06تعريف 
 ومعرفة البيانات أو املعلومات تقييم عن طريق موضوعي رأي حيادي على احلصولأجل  منمنتظمة خبطوات ثابتة 

  1.املهتمني للمستخدمني النتائج وإبالغ سلفا، ددةاحمل للمعايري امتثاهلا درجة
 فين رأي اصدار أجل من معينة وظائف أو عمليات حول للمعلومات املتخصص املهين الفحص هو: 01تعريف 

 من يزيد الرأي وهذا معياري أو مرجعي بإطار مقارنة( مالية) املعلومات هذه عن ومستقل مسؤول موضوعي،
 2.املعنية للمعلومات االستعمالية القيمة

 3.عملياهتا على السيطرة ضمان من درجة املؤسسة يعطي موضوعي مستقل نشاط التدقيق هو: 02تعريف 
 :التدقيق من خالل التعريفني السابقني ميكن القول أن

o ثابتة خبطوات منتظمة منهجية عملية التدقيق. 
o ذلك بل تعدت املايل اجلانب على يقتصر وال كفئ،  خمتص هبا يقوم مستقلة وظيفة التدقيق. 
o وحيادية مبوضوعية وتقييمها الوثائقو  واألدلة القرائن مجع على يعتمد. 
o للتقييم كأساس تستخدم املعايري على باعتماد موضوعي حكم اصدار. 
o املعنية األطراف إىل الفحص نتائج أو التقارير تقدمي. 
AAA)عية احملاسبة األمريكية مجصدر عن جلنة املفاهيم األساسية للتدقيق املنبثقة عن  تعريف :05تعريف 

) 
التدقيق هو عملية نظامية منهجية جلمع وتقييم األدلة والقرائن بشكل موضوعي حيث عرفت  3211عام 

واألحداث االقتصادية، وذلك لتحديد مدى التطابق والتوافق بني هذه النتائج واملعايري األنشطة  بنتائج واملتعلقة
 4.املقررة وايصال النتائج إىل أصحاب العالقة

األغراض املختلفة من عملية التدقيق واألمور  ليالئمحيث أنه ملم  ،التعريف من أدق و أمشل التعاريفويعترب هذا 
 :على جمموعة من اخلصائص نذكر منهااملختلفة اليت ميكن التعرض هلا يف عملية التدقيق كما حيتوي هذا التعريف 

 منسقةو خبطوات منطقية مرتابطة  عرفته على أنه عملية منهجية منتظمة يعين بناء على ختطيط مسبق.  

                                                           
1
 : Petrascu Daniela : INTERNAL AUDIT: DEFINING, OBJECTIVES, FUNCTIONS, AND STAGES, 

Studies in Business and Economics, p239. 
 مطبعة التوين، ،طبعة بدون ،(على المستوى الجزئي والكلي)الرقابة والمراجعة الداخلية : عبد الفتاح حممد الصحن، حممد السيد سرايا:  2

 .2اإلسكندرية، بدون سنة، ص
3
 : The Institute of Internal Auditors : Normes Internationales pour la Pratique professionnelle de l’audit 

Interne, florida, USA, Octobre, 2008, p 19.  

  :AAA :  American Accounting Associator  

، مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية، التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في الجزائر: حممد أمني مازون: 4
 .2، ص 6030، -1-ختصص حماسبة وتدقيق، جامعة اجلزائر 

 جي ام يب كى ،04الدولية يونج ندا ارنست 03،الدولية توش ديليوت02، الدولية كوبر واترهاوس برايس 03: الدولية التدقيق شركات عشرة أكرب
 .واي اتش يو30، انرتناشيونال أم.أس.آر 09،الدولية هوروث 08، الدولية ار كي يب 07،الدولية ثورنتون جرانت 06،الدولية او دي يب 05،الدولية



 البناء الفكري والنظري للتدقيق الداخلي والخارجي                              :          األولالفصل  
 

5 

 

  يعتمد على منهج موضوعي يف احلصول على األدلة والقرائن وتقيمها بشفافية واستقاللية أي عرض
 .ماأو احلاق الضرر لصاحل أو ضد شخص أو مؤسسة املعلومات بدون حتييز لطرف معني 

التدقيق هو عملية نظامية تعمل من خالل اتباع منهج موضوعي بغية احلصول على أدلة عن : 02تعريف 
بني هذه ( التطابق)مات مقدمة حول أحداث وتصرفات اقتصادية هتدف للتحقق من درجة التوافق املعلو 

 1.املعلومات املقدمة واملعايري احملددة، وتوصيل النتائج إىل مستخدمي هذه املعلومات ومن هتمه
 :ميكن القول بأن التدقيق هووكخالصة ملا سبق 

 من للتأكد االقتصادية واألحداث العمليات صحة مدى عن اإلثبات أدلة وتقييم جمع علم وفن        
 .المعنية األطراف إلى النتائج توصيلو  الموضوعة، المعايير مع هاتطابق درجة

       Audit is a comprehensive process where a review of the operations 

related to the institution based on a specific reference in favor of a specific 

destination. 

 .(، المزايااألهداف ،األهمية)  التدقيق: المطلب الثاني
 التدقيق أهمية. 
 يتم أطراف عدة خدمة إىل الوسيلة هذه هتدف  غاية ال وسيلة أهنا باعتبار التدقيق أمهية تظهر           

 البعيد أو القصري املدى على سواء القرارات تتخذ أساسها فعلى تدقيقها مت اليت املالية القوائم خمتلف من االستفادة
 من املستفيدة اجلهات حسب التدقيق أمهيةف وعليه ،املؤسسة واسرتاتيجيات سياسات رسم على أيضا سيساعد

 2:خدماته هي
 تعطي فعالة كأداة يعترب املدقق فتقرير مسامهني أو شركاء أو أفردا كان سوءا (:المالك) المؤسسة أصحاب( 0

  .املؤسسة يف امواهلم استثمارات وصدق سالمة مدى عن ضمان
 على األداء وتقييم ومراقبة وخططها سياساهتا وضع يف تعتمد املؤسسة إدارة أن من بالرغم: المؤسسة إدارة( 2

 حمايدة فنية هيئة أو جهة طرف من املعلومات تلك تدقيق يتم أن على حترص أهنا إال احملاسبية املعلومات نظم
 وحيادية فاستقاللية املؤسسة خارج من مستقل باملدقق االستعانة من عليها البد وعليه املؤسسة عن كليا ومستقلة

 تعترب تدقيقها متت اليت احملاسبية املعلومات فهذه املعلومات، هذه على االعتماد درجة من ويزيد ثقة يضفي املدقق
 عملية يف اإلدارة جملس سيساعد كما املسطرة باألهداف التزامها حيث من املؤسسة إدارة على للحكم وسيلة
 .استبداهلم أو انتخاهبم بإعادة القرار اختاذ

                                                           
1
 : Committee On Basic Auditing Concepts, A Statement Of Basic Auditing Concepts, AAA, 1973, p 33. 

دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير مهنة تدقيق الحسابات دراسة تطبيقية على مكاتب التدقيق في المملكة : أمين حممد منر الشنطي:  2
 .112 111ص املالية واإلدارية، بدون سنة، صمان اجلامعية للعلوم ، جامعة البلقاء التطبيقية  كلية عاألردنية  الهاشمية
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 جتسيد وميكن باملؤسسة احمليطة واخلارجية الداخلية األطراف خمتلف حاجات تلبية يف هاما دورا التدقيق يلعبكما 
 1:يلي ما خالل من أمهيتها
 املؤسسة يف استثماراهتم سالمة على االطمئنان من املسامهني أو املالك متكن. 
 ومتابعة التخطيط والرقابة ألغراض مراجعتها متت اليت احملاسبية البيانات من االستفادة من املؤسسة متكن 

 .املؤسسة أعمال
 باملؤسسة متعلقة معلومات من احلكومية اجلهات احتياجات تلبية. 
 على وقدرهتا املؤسسة، أعمال سري حسن من التحقق من والعمالية املهنية واجلمعيات النقابات تساعد 

 .املستمرة والعمالة التوظيف حتقيق
 للمؤسسة املالية القوائم كون اإلقراض، ومؤسسات املصارف من القروض على احلصول إمكانية زيادة 

 .املصداقية من عالية بدرجة تتمتع
 البائعني اخلسائر، تعويض حالة يف التأمني كشركات إليها حباجة هم ألطراف املدققة املالية القوائم توفر 

 .جديد شريك انضمام حالة يف الشركاء للمؤسسة، واملشرتين
 التدقيق هدافأ. 

 :يلي فيما التدقيق أهداف تتمثل            
 املؤسسة يف الداخلية الرقابة نظام وفعالية كفاءة حتديد. 
 وسجالت  دفاتر يف املثبتة املالية البيانات ودقة صحة من والتأكد املعلومات على االعتماد قابلية مدى حتديد 

 .املؤسسة
 املؤسسة أنشطة خمتلف مستوى على التبذير تقليص طريق عن االنتاجية من قدر أكرب وحتقيق األصول محاية. 
 مقيد هو ملا املالية القوائم مطابقة حول حمايد فين براي واخلروج املوضوعية واالجراءات بالسياسات االلتزام 

 .بالدفاتر
 تنفيذها ومتابعة املؤسسة أصحاب قبل من املوضوعة اخلطط ومراقبة والغايات األهداف إىل الوصول. 
 اخلطر مواطن حتديد. 
 املدقق هبا يقوم اليت الزيارات خالل من األخطاء ارتكاب فرص وتقليل واالحتيال الغش واكتشاف منع 

 .للمؤسسة
 املرسومة لألهداف بالنسبة املؤسسة أعمال نتائج تقييم. 

                                                           
واقع وآفاق  ، امللتقى الوطين حولمسؤولية و دور المراجع الخارجي في سياق تطبيق النظام المحاسبي المالي :سفري حممد، رزقي إمساعيل:  1

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 2/08/6031-8النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر يومي 
 .8 2ص ص  بدون سنة،الوادي، 
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 املؤسسة أموال ضياع عدم لضمان املؤسسة وسياسات خطط تنفيذ يف احنراف أي اكتشاف. 
 دقتها و صحتها من للتأكد العليا اإلدارة على تعرض اليت املالية املعلومات مجيع تدقيق. 
 املالية البيانات له تتعرض حتريف أو غش أي منع. 
 والسرقة للنهب التعرض من املؤسسة أصول محاية. 
 هلم املوكلة للمسؤوليات حتملهم مدى و باملؤسسة، املايل و اإلداري العاملني أداء تقييم. 
 اإلدارية القرارات اختاذ يف فقط الصحيحة احملاسبية واملعلومات بالبيانات االستعانة. 
 للمؤسسة االقتصادية املوارد استخدام كفاءة تقييم. 
 1.الصحيح مكاهنا إىل تذهب مجيعا   أهنا من للتأكد املؤسسة وإيرادات مصروفات مجيع تدقيق 

  :التايل التدقيق مهنة عليها تنطوي اليت األنشطة بني ومن
 والتشغيلية واملالية احملاسبية الرقابة وتطبيق مالئمة وتقييم مراجعة. 
 املوضوعة واالجراءات واخلطط بالسياسات العاملني التزام مدى حتديد. 
 عامة بصفة األصول لتلك واألمان احلماية ومدى األصول عن احملاسبة إجراءات مالئمة مدى حتديد. 
 املؤسسة سجالت من املستخرجة البيانات من وغريها احملاسبية البيانات على االعتماد درجة حتديد. 
 احملددة املسؤوليات تنفيذ يف األداء كيفية حتديد. 
 مزايا التدقيق. 

 2:يلي بني املزايا احملققة من عملية التدقيق ما من         
 .اكتشاف األخطاء والتالعب احملتمل وقوعه من قبل املوظفني يف املؤسسة (3
 .سهوله احلصول على القروض والسلفيات بسهوله إذا كانت حساباهتا مدققة بدقة (6
 .بتدقيق حساباهتا يساعد على حتديد ضريبة الدخل على املؤسسة بوضوح ويسر عند قيامها (1
 .يف حالة بيع املؤسسة ميكن ببساطة حتديد مثن شرائها يف حالة وجود سجالت وحسابات قد مت تدقيقها (2
 عند حدوث خالف بني املؤسسة واملوظفني حول األجور والرواتب ميكن االستعانة باحلسابات املدققة (8
، فإن يسهل على شركة ...(يضاناتحريق، ف)احتمال تعرض املؤسسة خلسائر نتيجة الكوارث الطبيعية  (2

 .التأمني حتديد التعويضات عند وجود حسابات مدققة بشكل جيد
 

                                                           
، مذكرة  أثر مدقق الحسابات الخارجي في تحسين مصداقية المعلومات المحاسبية في بيت الزكاة الكويتي: وليد خالد محيد العازمي:  1

 .31 32ص ص بدون سنة، ماجستري يف احملاسبة، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، 
ملسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ، دار االثانية، الطبعة (ظريةنالناحية ال)تدقيق الحسابات المعاصر : غسان فالح املطارنة:  2

 .66، ص 6002/3262
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التدقيق أفضل أداة للحكم على مدى التزام املؤسسة باالحتفاظ بالدفاتر والسجالت وفقا للمعايري  (1
 1.احملاسبية الدولية والقوانني والتشريعات املعمول هبا يف دولة املؤسسة

املدقق الذي يقوم باستمرار بتدقيق احلسابات ويستطيع تقدمي النصائح واالقرتاحات ن خربات االستفادة م (2
 .واملشورة عند وجود خلل أو مواطن ضعف يف النظام احملاسيب أو اإلداري للمؤسسة

فامهي اإلطار امل)أهم ميزة للتدقيق اخلارجي كونه نظاما يؤكد أن املؤسسة إما التزمت أو خالفت دستور احملاسبة 
وبتايل يعترب كحارس أمني يراقب األمور عن كثب ويبلغ عن أية خمالفات أي بإمكانه منعها، ( للمحاسبة املالية

ولكنه مبجرد علم األخرين بأنه قد يردعهم عن ارتكاب أية خمالفات، وبتايل فإن ثقة اآلخرين هبذا احلارس وجعلهم 
متخصص مما جيعل القرارات املبنية على تلك املعلومات قرارات يعتمدون على املعلومات اليت يراقبها بشكل مهين 

   2.ناجعة
 .أنواع التدقيقمعايير و : المطلب الثالث

  المتعارف عليها تدقيقللالمعايير العامة (
GAAS). 

 مستوى أن من للتأكد عمله تقييم يف املدقق هبا سريشد أساسية مفاهيم مبثابة عامة بصفة التدقيق معايري       
 3.املهنة أعضاء بني عاما قبوال تلقى اليت األداء مستويات مع يتفق املهين أداه

 هذه وضع يف السباق القانونني للمحاسبني األمريكي املعهد وكان معايري عشر إىل التدقيق مهنة معايري تنقسم
 نوفمرب ويف معايري تسعة إقرار 3222 عام سبتمرب يف املعهد اجتماع يف مث حيث ومتكاملة، شاملة بصورة املعايري

 يف صدر الصدد هذا ويف  التقرير إعداد معايري ضمن الرابع وهو واألخري العاشر املعيار إقرار مث 3222 عام
 (AICPA) األمريكيني احملاسبني جممع أصدر لقد ،3282 عام" عليها املتعارف التدقيق معايري" بعنوان كتيب

: كالتايل رئيسية جمموعات ثالث يف تبويبها مت حيث التدقيق مبعايري قائمة (ASB) التدقيق معايري جملس بواسطة
4 

 العامة  الشخصية املعايري: األوىل اجملموعة  Personal Standards  

                                                           
أهمية تكنولوجيا المعلومات في ضبط جودة التدقيق ومعوقات استخدامها من وجهة نظر مدققي الحسابات في : فيصل دبيان عوض املطريي:  1

 .  31،  ص 6036/6031، مذكرة ماجستري يف احملاسبة، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، دولة الكويت
 .32، ص ذكره قبمرجع س:  2
  :وتصدر هذه النشرات عن  كافة االيضاحات أكثر التدقيق الرمسي املتاح،  ومتثل 3216ت معايري التدقيق سنة مت اصدار أول نشرة أولية من نشرا

بالرغم  GAASجممع األمريكي للمحاسبني القانونني ومتثل تفسريات للمعايري التدقيق املتعارف عليها وتعرف هذه االيضاحات على أهنا معايري التدقيق 
 .هو متعارف عليه يف ممارسة مهنة التدقيقمن أهنا ليست من معايري التدقيق العشر املتعارف عليها وسيشار إليها على أهنا معايري التدقيق طبقا ملا 

 
: GAAS: Generally Accepted Auditing Standards.   

 .22، ص3220بدون بلد،  ، مكتبة التجارة و التعاون،المراجعة األصول العلمية و الممارسة الميدانية: حممد عباس حجازي:  3
دراسة ميدانية )الخارجية على جودة األداء المهني لمراجعي الحسابات في قطاع غزة  تأثير متغيرات بيئة المراجعة: سهام أكرم عمر الطويل:  4

  .13 ، ص6036زة، غ، مذكرة ماجستري يف احملاسبة والتمويل، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، (على مكاتب مراجعة الحسابات في قطاع غزة
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 (املهين األداء) امليداين العمل معايري: الثانية اجملموعةStandards Of  Field Work  
 (تقرير إعداد) التقرير معايري: الثالثة اجملموعة Standards Of Reporting    
 :فيما يلي اجيازها ميكن معايري عشرة اجملموعات هذه وتتضمن
 (العامة) الشخصية املعايري: األوىل اجملموعة Personale Standards: متعلقة املعايري وهذه 

 الصفات على حتتوي ألهنا( العامة) بالشخصية ومسيت التدقيق بعملية القائمأو الشخص  باألشخاص
 العمل ونوعية، املدقق كفاءة مدى تقييم أجل من مقياس مبثابة املعايري هذه وتعترب للمدقق الشخصية

تتضمن مجلة من  وهي ،للمدقق الشخصي و الذايت بالتكوين تتعلق األوىل فاجملموعة به، يقوم الذي
 :يلي كما املعايري

 (املهين التأهيل) للمدقق املهنية والكفاءة الفين التدريب: األول املعيار  
  :للمدقق والعملي العلمي التأهيل (3

 والتدقيق احملاسبة جمال يف وقدر كاف من التأهيل العايل التعليم من عالية درجة على املدقق يكون أن جيب
  .واالقتصاد اإلحصاء مثل واإلدارة السلوكية باجلوانب كاإلملام األخرى بالعلوم املرتبطة اجلوانب بعض إىل باإلضافة

 معينة ملدة العملي للتدريب بربامج االلتحاق مدققا يكون أن يريد الذي الشخص على أي العملي التأهيل ضرورة
 املشاركة طريق عن التكوين عملية يف االستمرار مع. كبرية خربة ذو مهين خمتص إشراف حتت املهنة أصول ومعرفة

 أخر ملواكبة وذلك والعملية العلمية ومعرفته معلوماته حتديث أجل من املختلفة التكوين وفرص امللتقيات يف
  1.املستجدات

 :املدقق وحيادية استقاللية (6
 نزاهة بكل عمله أداء على املدقق قدرة إىل ويشري التدقيق مهنة ممارسة يف املفاهيم أهم من واحلياد االستقالل 

   .معني طرف إىل حتييز أي دون وموضوعية
 تقريره يف احلقائق كل عن يكشف حبيث ضمري لديه و نزيه ،أمني صادقا أن يكون املدقق استقاللتعين و 

 بالتدقيق يقوم اليت املؤسسة عمال أو ممثلي مع قرابة عالقة أو نفوذ أو( شخصية) مادية مبصاحل يتأثر وال للمالكني
 قناعة بكل حكمه يصدر أن فعليه ،ويعترب جوهر عملية التدقيق بإصداره يقوم الذي الرأي على يؤثر ال كي عليها

 مع يتوطئ أو خمالفات أو وقائع من علمه إىل يصل ما حيرف وال يكتم ال وبتايل املهنية املعايري على وباالعتماد

                                                           
مدى امكانية استخدامها في تنظيم الممارسة المهنية بالمملكة العربية السعودية معايير المراجعة الدولية و : عيد حامد معيوف الشمرى:  1
 .21ص  م،3222/ه3232اململكة العربية السعودية،  ، اإلدارة العامة للبحوث،(دراسة تحليلية مقارنة)
  :عدم وجود مصاحل مادية  أو أقارب يؤثرون على رأيه الفين احملايد يعين :االستقالل المادي. 
ويدل على جترد املدقق من أي دوافع أو ضغوط أو مصاحل خاصة عند إبداء رأيه الفين احملايد فعلى املدقق أن حيافظ  :االستقالل الذاتي أو المهني  

 .على اجتاه غري متحيز عند أداء عمله يف كل مرحلة
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 عند وموضوعيا مستقال حمايدا املدقق يكون أن تعين واالستقاللية واملوضوعية احلياد). معينة جهة أو شخص يأ
 1.(رأيه وإبداء ملهامه أداءه
 :مها جانبني على االستقالل معيار ويركز
 املادة عليه نصت ما وهذا العمل بإجراءات يتعلق ما كل ويف وتفكريه شخصيته يف مستقال املدقق يكون أن  البد

 30/03.2 القانون من 21 واملادة  23/02 القانون من 1
 من األسباب عن االفصاح بضرورة حيتم قرار (SEC) األمريكية املالية األوراق هيئة أصدرت األساس هذا وعلى

 استقاللية مدى معرفة أجل ومن املؤسسة، وإدارة املدقق بني الرأي يف اختالفات أي وحتديد املدقق تغيري وراء
  :وهي جوانب ثالث األمريكية احملاسبة جلمعية دراسة حددت املدقق
 .التدقيق برنامج وضع عند االستقالل -
 .بالفحص القيام عند االستقالل -
  .التقرير إصدار عند االستقالل -
 :املهين السلوك بقواعد وااللتزام الكافية املهنية العناية بذل (1
 اخلتامية املالية القوائم وتدقيق بفحص القيام عند معيني مبستوى املدقق التزام ضرورة إىل املعيار هذا ويشري

 األطراف خلدمة للمؤسسة احلقيقة الوضعية عن وصادقة صحيحة معلومات تقدمي ويعين التقرير واعداد للمؤسسة
 يف منه، املطلوب العمل خارج يف يتدخل وال القانون وفق بالتدقيق املدقق يقوم أن مبعىن  ومحايتهم املصلحة ذات

 تتطلب العناية وهذه إليه، املوكلة واملهنية القانونية واملسؤولية صالحياته ووفق والقانون الربنامج ووفق عمله حدود
 حجم مع املهين األداء يتفق أن وجيب يتم الذي العمل على االشراف مستويات من مستوى لكل انتقادي فحص

 يتم أن جيب لالختبار اختياره يتم بند كل فإن واخليارات العينات استخدام إىل التدقيق عملية وتعقيدات وضخامة
  .مناسبة مهنية بعناية فحصه
 :واملوضوعية بالنزاهة االلتزام (2

 تصدرها اليت املعايري على باالعتماد وشفافية مبوضوعية رأيه ويصدر والنزاهة احلياد جبانب يلتزم أن املدقق على
 املالية القوائم يف الرأي بإبداء القيام عند املهنة ملزاويل مميز أداء مستوى على احملافظة أجل من املهنية اهليئات

 .العناية حتديد من البد املعيار هذا من املرجوة الفائدة تتحقق ولكي التقارير واعداد احملاسبية والسجالت
 املهين األداء أو امليداين العمل معايري: الثانية اجملموعة: 

                                                           
 ،3222اإلسكندرية،  الدار اجلامعية، بدون طبعة، ،الحساباتاألسس العلمية و العملية لمراجعة : حممد مسري الصبان، عبد العظيم هالل:  1
 .12ص
ه املوافق 3213رجب عام  32املؤرخ يف  30/03من القانون  21واملادة  02/ 23من القانون  01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، املادة :  2

 .26و احملاسب املعتمد، العدد ، املتعلق مبهنة اخلبري احملاسيب و حمافظ احلسابات 6030يونيو  62ـل
 
: SEC: US Securities and Exchange Commission .  
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 اإلجراءات هذه استخدام عند حتقيقها الواجب العريضة باألهداف مرتبطة خطة وفق التدقيق عملية بتنفيذ يتعلقو 
 :يف املعايري هذه وتتمثل
 بتخطيط يقوم أن املدقق على: املساعدين على الدقيق واإلشراف التدقيق لعملية السليم التخطيط قاعدة 

 يف تقدمهم مدى ويتابع مساعديه على اإلشراف حيسن وأن مالئمة خطة وفق التدقيق عملية وتنفيذ
 يف يتجسد بدراسة املدقق يقوم أن التدقيق لعملية السليم التخطيط ويتطلب  إليهم املوكلة األعمال

 خالل من فحصها الواجب السجالت وطبيعة الزمين البعد يتضمن املدقق يعده الذي التدقيق برنامج
 أداء أجل من هؤالء على واإلشراف املختلفة لألعمال مساعدين ختصيص مع األبعاد واضح برنامج
    .املطلوب بالشكل العمل

 واالجراءات الداخلي الرقابة نظام وتقييم بدراسة يقوم أن املدقق فعلى: الداخلية الرقابة نظام وتقييم دراسة 
 وحتديد التدقيق، لتخطيط وهذا عليه االعتماد درجة حتديد اجل من التدقيق حمل املؤسسة يف والسياسات

  .هبا القيام جيب اليت االختبارات ومدى التدقيق وتوقيت طبيعته،
 رايه ابداء من متكنه واليت املالئمة األدلة كافة بتجميع يقوم املدقق أن يعين: األدلة كافة على احلصول 

   .املالية القوائم يف احملايد الفين
 العمل توثيق. 
 1:التقرير اعداد معيار: الثالثة اجملموعة 

 .عليها املتعارف احملاسبية املبادئ وفق اعدادها مت املالية القوائم كانت اذا ما التقرير يف التوضيح
 أخرى إىل سنة من تتغري مل نفسها هي قبل من عليها اعتماد مت اليت املبادئ كانت اذا ما التقرير يوضح  
 (.احملاسبية املبادئ يف االستمرارية)

 املعلومات صحة مدى ويقرر( وسليمة مضللة غري يعين) كايف بشكل احملاسيب اإلفصاح مدى عن التقرير
 .والبيانات

 االدالل يستطع مل وإن يصدره الذي التقرير يف املالية القوائم عدالة عن معلال حكم اصدار خالل من رأي إبداء
 امسه ارتباط على وافق قد املدقق أن حبكم تقرير، إعداد عن االمتناع والدوافع األسباب يبني أن جيب بشهادته
 ، يتحملها اليت املسؤولية ودرجة املدقق عمل خصائص تقريره يف يوضح أن فعليه بالقوائم املتعلقة املالية بالبيانات

 اليت جماالت يوضح به، قام الذي الفحص لطبيعة وقاطع واضح بشكل املدقق يصدره الذي التقرير يبني أن جيب
 الغري) اجيايب: وهي أشكال ثالث املدقق يصدر أن وميكن عاتقه، على تقع اليت املسؤولية درجة بفحصها، قام

 .الرأي إبداء عن االمتناع سليب، متحفظ، ،(متحفظ
 

                                                           
 .320ص بدون سنة، ، الطبعة األوىل،  الدار اجلامعية للنشر، االسكندرية، فلسفة المراجعة: أمني السيد أمحد لطفي:  1
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 .االختالف بين المحاسبة والتدقيقيبين ( 0-0)الجدول رقم 
 التدقيق المحاسبة

دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلي للعميل إضافة إىل اكتشاف  .حتليل األحداث والعمليات اليت قامت هبا املؤسسة
 .وتقليل املخاطر

مجع األدلة حول األحداث واملعلومات املقدمة يف القوائم  .تسجيل وتلخيص البيانات يف السجالت احملاسبية
 .املالية

جتديد درجة عدالة القوائم املالية وفقا ملدى االلتزام باملبادئ  .جتهيز املعلومات املالية
 .احملاسبية املقبولة عموما

اعداد القوائم املالية على أساس املبادئ احملاسبية املقبولة 
 .عموما

 .أهم النتائج والتوصياتاعداد تقرير التدقيق متضمنا 

توزيع القوائم املالية وتقرير املدقق على املسامهني يف التقرير 
 .السنوي

 .تقدمي التقرير إىل العميل

اإلطار النظري، معايير ) دراسات في المراجعة الخارجية للقوائم المالية: باالعتماد على كمال خليفة أبو زيد وآخرون الطالبةمن اعداد  :المصدر
 .68ص  ،6002 ،اإلسكندرية املطبوعات اجلامعية، بدون طبعة، ، دار(المراجعة، مراجعة األنظمة اإللكترونية، التطبيقات الحديثة

 املعلومات من معينة نواعأ بتوفري تقوم من خالل اجلدول أعاله ميكن حتديد الفرق بني التدقيق واحملاسبة، فاحملاسبة
 اختاذ من املعلومات هذه من املستفيدون يتمكن حىت احملاسبية املعلوماتتعمل على حتديد وقياس  كما  الكمية
 تصميم على قادرا و احملاسبية القواعد و يف املبادئ ومتعمق لمام يكون البد من أن احملاسبو  ،رشيدة قرارات
 .معقوله بتكلفه و وجه اكمل على عمله داءأ يف له املساعدة النظم

من   املؤسسة واقع تعكس اليت مت احلصول عليها  املعلومات كانت اذا ما ملعرفه االدلة مجعأما التدقيق فهو عملية 
ألدلة ويقوم هبذه ا اختبار بعد مالئم استنتاج ىلإ للتوصل مجعهاجيب   اليت األدلة حجم و نوع حتديدخالل 

 .األدلة تفسري و مجع يف خبريا و العملية شخص مهين حمرتف بكل جدارة 
 أنواع التدقيق. 

 باختالف الزاوية اليت حيث ختتلفالتمييز بني أنواع خمتلفة للتدقيق  وبتايل ميكنللتدقيق أوجه خمتلفة،          
  : على النحو التايل نظر كل باحثوجهات حسب  ومت تقسيمها إىل عملية التدقيق من خالهلاينظر 

 1:وينقسم بدوره إلى :المؤسسة طبيعة حيث من التدقيق (0
 غري أو احلكومية الصفة ذات املؤسسة يف التدقيق عملية تتم: العمومية المؤسسات تدقيق (0-0

 صفة هلا املؤسسة هذه يف املستغلة األموال أما املوضوعة، احلكومة لقواعد ختضع واليت ذاهتا حد يف احلكومية
 ختتلف خاصة بطريقة حساباهتا احلكومية املصاحل تقيد كما عليها، مباشرة رقابة صفة وهلا الدولة ومتتلكها عمومية

                                                           
 العلوم االقتصادية ، أطروحة دكتوراه يف(دراسة مقارنة)العمومية التدقيق المحاسبي في المؤسسات : يعقوب ولد الشيخ حممد ولد أمحد يورة : 1

 .16، ص 6032/6038 ،تلمسان ،جامعة بوبكر بلقايد، التجارية والعلوم والتسيري االقتصاديةكلية العلوم   ختصص تسيري،
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من أمثلة  احلالتني كلتا يف واحدة التدقيق طريقة أن إال، الصناعية أو التجارية املؤسسات يف املتبعة تلك عن
 .اخل..املؤسسات العامة اجلامعات

 سواء لألفراد ملكيتها تكون اليت املؤسسات تدقيق عملية هي :الخاصة المؤسسات تدقيق (0-2
 الذي ألن اخلاصة باملراجعة ومسيت ونوادي مجعيات أو فردية مؤسسات أو األشخاص شركات أو األموال شركات

 املؤسسات يف واحد وفرد املسامهة شركات يف أشخاص عدة فهناك األفراد، من هو احملدود املال رأس ميتلك
 وحسب بينهما املوجود العقد طبيعة حسب وذلك ،املؤسسات هذه بأصحاب املدقق عالقة وختتلف الفردية،

 والعكس اخلتامية وأوراقها حساباهتا هلا ليدقق خارجي مدقق بتعني ملزمة مثال املسامهة فشركات االلتزام، درجة
  1.إليه املسندة واملهمة املدقق خيتار أن له الذي الواحد الفرد ذات لشركة
 :إىلوتنقسم بدورها  2:التدقيق التدقيق من حيث نطاق عملية (2
يقوم املدقق من خالل هذا النوع بفحص القيود واملستندات والسجالت : التدقيق الكامل (2-0

باإلمجال، حيث أن عمل املدقق بغرض التوصل إىل رأي فين حمايد حول مدى صحة، صدق ومتثيلة القوائم املالية 
املتعلقة جبميع األحداث والعمليات اليت قامت هبا املؤسسة فهو يقوم بفحص البيانات والسجالت غري حمدد 

 .(%300أي التدقيق بشكل كلي بنسبة ) خالل الفرتة احملاسبية
ابداء رأيه الفين املوضوعي واحملايد يبني فيه مدى من خالل تقدمي تقرير مفصل وشامل يف هناية األمر وعلى املدقق 

واملفردات اليت مشلتها اختباراته، فمسؤولية املدقق ر عن نطاق الفحص عدالة وصدق القوائم املالية ككل بغض النظ
تغطي كامل املفردات حىت تلك اليت مل ختضع للفحص حيث يقوم املدقق يف هذه احلالة باستخدام أسلوب 

 فإتباع أسلوب العينات واالختبار يف عملية التدقيق ساعد املؤسسة باالهتمام .العينات عند اجراء االختبارات
أكثر بنظام الرقابة الداخلية حبكم أن كمية اختبارات حجم العينة يعتمد بشكل كبري يف اختيارها على قوة نظام 

  .الرقابة الداخلية املطبق يف املؤسسة
تلك األنظمة  وقوة وعليه معرفة حالة ضعف املؤسسة يف الداخلية الرقابة نظام قوة درجة معرفة ميكن خالهلا فمن

وبتايل يتضح الفارق بني هذين النوعني من التدقيق يكمن يف اختالف نطاق عملية التدقيق وللمدقق احلق يف 
 . تقرير نطاق التدقيق

فعمل املدقق من خالل هذا النوع يقتصر على بعض القيود والعمليات أو : التدقيق الجزئي (2-2
يقوم املدقق باختيار قسم من : فمثال فيربم عقد مع املؤسسة حيدد فيه القسم املراد تدقيقه البنود دون غريها

األقسام املوجودة يف املؤسسة ويقوم بالتدقيق كل ما فيها من سجالت ودفاتر حماسبية كأن خيتار جرد املخازن 

                                                           
 .6،  ص مرجع سبق ذكرهزاهرة توفيق سواد، :  1
، مذكرة (دراسة حالة من خالل االستبيان)مصداقية المعلومة المحاسبية بالمؤسسة االقتصادية أثر المراجعة الخارجية على : عمر ديلمي:  2

 . 1، ص 6002/6002حلاج خلضر باتنة، جامعة ا ،التجارية والعلوم والتسيري االقتصادية العلوم كلية ماجستري يف علوم التسيري ختصص حماسبة،
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منا يقتصر تقرير املدقق على ما حدد له مثال، ويف هذه احلالة ال يستطيع اخلروج برأي حول القوائم املالية كلها، وإ
  1.يف العقد الذي حيدد نطاق التدقيقمن مواضيع 

 :وتنقسم بدورها إىل 2:التدقيق من حيث مدى الفحص أو حجم االختبارات (3
حيث يقوم املدقق  وهذا النوع من التدقيق سائد منذ بداية ممارسة مهنة التدقيق،: التدقيق الشامل( 3-0

بفحص مجيع قيود والدفاتر والسجالت واملستندات للتأكد من أن مجيع العمليات مقيدة بانتظام وأهنا صحيحة 
وخالية من األخطاء والغش، فهذا النوع من التدقيق يتماشى مع املؤسسات الصغرية ويناسب املؤسسات ذات 

إىل تعارضه مع عاملي الوقت والتكلفة الذي حيرص املدقق دائما احلجم الكبري نظرا لزيادة أعباء التدقيق باإلضافة 
 .على مراعاهتما باستمرار

وهي اليت تعمد على اقناع املدقق مبدى صحة وسالمة نظام الرقابة الداخلية حيث  :التدقيق االختباري( 3-2    
 :تتم باتباع احدى األساليب التالية

  (.العينات احلكمية)التقدير الشخصي 
  (.العينات االحصائية)االحصاء علم 

حيث يعتمد املدقق يف استخدامه هلذه االساليب على خربته ومدى املامه ومعرفته باملفاهيم االحصائية املهمة على 
باإلضافة إىل طرق اختيار ... العينة، اجملتمع، الوسط احلسايب، التوزيع الطبيعي، معامل بريسون: سبيل املثال

اخل، وهنا جيب التفرقة بني التدقيق الكامل والتدقيق التفصيلي من جهة والتدقيق اجلزئي ... العينات االحصائية
والتدقيق االختباري من جهة أخرى وذلك لتجنب اخللط بينهما، فالتدقيق الكامل يكون تفصيلي عندما يتم 

 فحص جزء معني فحص كل القيود والدفاتر والسجالت واملستندات، يف حني يكون اختباري يف حالة ما إذا مت
 .وحمدد من هذه القيود والسجالت

 :فتنقسم بدورها إىل :عملية التدقيق وإجراء االختبارات الوقت الذي تتم فيهمن حيث التدقيق  (4
 القوائم و احلسابات إعداد و املالية السنة انتهاء بعد يتم هذا النوع من التدقيق: التدقيق النهائي( 4-0

 ال تتعدى احلجم الصغرية املؤسسات يف عادة األسلوب هذا إىل اخلارجي املدقق ويلجأ 3للمؤسسة، اخلتامية املالية
 4.عيوبه و من التدقيق له ميزاته النوع وهذا  كبرية بصورة العمليات فيها

                                                           
، 3223، دار الكندي للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن، تدقيق ومراجعة الحسابات: املصريتوفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اهلادي اسحق :  1

  .32ص 
، (دراسة حالة مؤسسة مطاحن األغواط)دور المراجعة في التأهيل االداري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر : عبد الرمحان بابنات:  2

جامعة عمار ثليجي األغواط،  ،التجارية والعلوم والتسيري االقتصادية العلوم كلية ص مالية وحماسبة،مذكرة ماجستري يف علوم التسيري ختص
 .2ص  ،ـ6002/6008

  .،38m :17 h:، 02/02/6032 :، شوهد بتاريخ/http://sqarra.wordpress.com/audittt: مدونة صاحل حممد القرا، نقال من املوقع :3
     .2، ص h :17 :04m، 02/08/6032: ، شوهد بتاريخhttp://www.startimes.com/?t=18497349: نقال من املوقع: 4 

http://sqarra.wordpress.com/audittt/
http://www.startimes.com/?t=18497349
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 :النهائي هي التدقيق ققهاحي اليت املزايا بني من
 مجيع أن حيث ،التدقيق عليها يتم اليت األرقام و البيانات تعديل و التالعب احتماالت تقليل .3

 .إقفاهلا و تسويتها مت قد يكون احلسابات
 على كثريا يرتددوا لن مساعديه و املدقق ألن ،املؤسسة داخل العمل يف ارتباك وجود عدم .6

 .اإلقفال عملية من االنتهاء بعد الدفاتر إال و السجالت إىل حيتاجوا لن و املؤسسة
 من السهو احتماالت من يضعف حمددة زمنية فرتة خالل متواصلة بصورة املراجعة إجراء إن .1

 .املختلفة االختبارات وإجراء العمليات تتبع يف التدقيق بعملية القائمني جانب
 :فهي النهائي التدقيق عيوب أما

 .التأخر يف تقدمي تقرير التدقيق .3
 إمكانية عدم ، باإلضافة اىل يف حال وقوع العملية التالعب و األخطاء اكتشافالفشل يف   .6

 .اخلطاء تراكم تفادي حماولة أو العالج
 تواريخ كانت إذا خاصة ،التدقيق مكاتب يف العاملني إرهاق و العمليف   باكار  إىل يؤدي قد .1

 .متقاربة أو واحدة حساباهتا يقوم بالتدقيق اليت للمؤسسة املالية السنة هناية
بصفة  يف هذا النوع من التدقيق االختبارات إجراء و الفحص عملية تتم 1:المستمر التدقيق( 4-2        

 السنة خالل متعددة فرتاتخالل  املؤسسة بزيارة املدقق يقوم إذ للمؤسسة، املالية السنة مدار على مستمرة و
 منتظمة بطريقة ذلك يتم ما عادة و والسجالت، بالدفاتر املثبتة البيانات فحص و تدقيقلقيام بعملية الل املالية
 من للتحقق املالية السنة هناية يف الدفاتر إقفال بعد أخر تدقيق  إجراء ضرورة مع مسبقا، حمدد زمين لربنامج وفقا

 .اخلتامية املالية القوائم ألعداد الضرورية التسويات
 :التالية النقاط يف املستمرة التدقيق أسلوب يقدمها اليت املزايا حصر ميكن: املستمر التدقيق مزاياومن 

 زيادة و الفحص نطاق يف التوسع على املدقق يساعد ،التدقيق عملية فيها تتم اليت الفرتة طول .3
 .للتحقيق ختضع اليت اجملاالت و االختبارات حجم

 .مبكر وقت يف عليها مالحظاته إبدأ و اخلتامية املالية القوائم عرض للمدقق يتيح .6
 حدوث تاريخ بني كبرية زمنية فجوة وجود عدم ، أيبأول أوال التالعب و األخطاء اكتشاف .1

 .املستقبل يف حدوثها تفادي و العالج سبل اقرتاح على يساعد مما اكتشافه، تاريخ و اخلطأ
 املالية السنة خالل منتظمة فرتات على أو باستمرار املؤسسة يف مساعديه و املدقق تواجد .2

 منهم املطلوبة األعمال بأداء االهتمام درجة حيث من العاملني سلوك على نفسي أثر له يكون

                                                           

 .    2، ص 11m :18 h:، 02/08/6032: بتاريخ شوهد ،http://www.startimes.com/?t=18497349: املوقعنقال من : 1 

http://www.startimes.com/?t=18497349
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 خفض سيؤدي شك ال و هذا و بأول، أوال و بسرعة أخطاء من منهم يقع ما اكتشاف خشية
 .التالعب و اخلطأ وجود الماحت

 باملكتب العاملني على األعمال توزيع إرهاق، أو ضغط دون التدقيق مكتب يف العمل تنظيم  .8
 .األداء مستوى وارتفاع العمل سري حسن حيقق

 :فهي املستمر التدقيق عيوبأما 
 :يلي فيما نوجزها واليت العيوب بعض أيضا له فإن املستمر التدقيق يقدمها اليت املزايا من الرغم على و

 االختالسات و األخطاء بعض لتغطية سواء تدقيقها يتم اليت األرقام تعديل لإلمكانية الفرصة إتاحة .3
 .سابقة فرتة يف مراجعتها تمت اليت للمفردات أخرى مرة يعود لن املدقق أن خاصة و املواقف بعض لتسوية أو

 أن على معينة مرحلة من الفحوص انقطاع يعين مما متصلة، بصورة التدقيق باختبارات القيام عدم  .6
 املرتبطة اجلوانب جلميع بالتدقيق القائمني متابعة مدى على يؤثر قد شك ال هذا الحق، موعد يف يستكمل

 على يرتتب قد كذلك و إلمتامها، نسبيا طويلة زمنية فرتات إىل حتتاج اليت االختبارات وخاصة الفحص، مبجال
 باملؤسسة العاملني يستغله قد مما االختبارات بعض إمتام عن املراجعة بعملية القائمني جانب من السهو ذلك

 .احلقائق بعض إخفاء و األغراض بعض لتحقيق
 املختلفة اإلدارات داخل العمل ارتباك إىل يؤدي قد املالية السنة خالل متكررة بصورة املدقق حضور  .1

 .احلسابات إدارة خاصة و
 شخصية عالقات و صداقات قيام إىل يؤدي قد املؤسسة على متكررة و منتظمة بصورة املدقق تردد  .2

 .الرأي إبداء عند املراجع استقالل و حياد على يؤثر مما هلا، اخلاضعني و التدقيق بعملية القائمني بني
 و مستمرة كاملة تكون أن للعملية التدقيق ميكن فمثال كبري حد إىل ومرتابطة متداخلة التقسيمات هذه إن

 .أخرى ألغراض لكذو  وكاملة داخلية تكون أن ميكن كما ،نفس الوقت يف خارجية
 :التالية سبابألا حدأل يكون وقد التدقيق نواعأ حدأ هو اخلاص الفحص: الخاص الفحص( 4-3       

 . ندماجإلا وأ املشاركة وأ الشراء بقصد احلقيقية رباحألا اجتاه ملعرفة مؤسسة وأ فرد حلساب يكون/  1
 . االنفصال يريد شريك وأ جديد شريك حلساب الفحص يكون نأ/  2
 . معني لغرض ممول وأ بنك حلساب امليزانية فحص/ 1
 . سهمألا تقييم لغرض احلسابات فحص/ 2
 .أو يف حالة وجود غش خطأ اكتشاف بغرض احلسابات فحص/ 8
 . للمحاسبة جديد نظام وضع بقصد احلسابات فحص/ 2
 . للمؤسسة املايل املركز معرفة من أجل امليزانية فحص/ 1
 . احلسابات وانتظام صحة من للتأكد ضرييب فحص /2
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 1.قضائي رأي إلعطاء خبري بواسطة والدفاتر احلسابات فحص /2
 :فيمكن التمييز بني نوعني مها 2:من حيث االلزام القانوني لعملية التدقيقالتدقيق  (0

اجباري تدقيق وهو ذلك التدقيق الذي يفرضه القانون يف كل مؤسسة فهو : التدقيق االلزامي( 0-0
كما هو احلال بالنسبة لشركات املسامهة يف اجلزائر   ن تلتزم به بعض أنواع املؤسسات بقوة القانون،حبكم القانو 

من القانون التجاري  202واليت تلتزم بتعني مندوب احلسابات يف قانوهنا التأسيسي وفقا لنص املادة رقم 
 .اجلزائري والذي يتوىل تدقيق حساباهتا

ون الزام قانوين بل دوهو ذلك التدقيق الذي تقوم به املؤسسة مبحض ارادهتا : التدقيق االختياري( 0-2
ء أو املالك من أجل االطمئنان على احلالة املالية للمؤسسة فعلى سبيل املثال شركات التضامن بطلب من الشركا

يف اجلزائر ال يلزمها القانون اطالقا بتعني مدقق بل هلا حرية االختيار يف ذلك أو شركات املسؤولية احملدودة قبل 
وقد يكون كامال أو  الذي تضمن إلزام هذه الشركات بتعني مندوب احلسابات 6002صدور قانون املالية لسنة 

 .جزئيا
 3:ويتفرع إىل: التدقيق من التدقيق من حيث الهدف  (6

وهو فحص مهين يقوم به مهين خمتص كفئ مستقل   Audit Financier:التدقيق المالي( 6-0
ي فين حمايد حول مدى صحة أويقتصر فحص املدقق يف هذه احلالة على إبداء ر  ي مربر،أمن أجل إصدار ر 

وصدق القوائم املالية واحلسابات الظاهرة هبا ومدى متثيلها عن الوضعية احلقيقة واحلالية للمؤسسة يف تاريخ 
ائن املربرة واليت يدعم هبا امليزانية ونتائجها بالنسبة للسنة املعنية بالتدقيق، فيعتمد يف عمله على مجع األدلة والقر 

وينقسم بدوره  رأيه وذلك يف اطار القوانني والتشريعات واملمارسات املعمول هبا يف البلد املتواجدة هبا املؤسسة
 . تدقيق مايل خارجي، تدقيق مايل داخلي: التدقيق املايل إىل

 : وعليه ميكن أخذ أمثلة عن عمليات التدقيق املايل على النحو التايل

                                                           
   .h : 10 :54 m، 02/08/6032  :بتاريخ شوهد، نفس املرجع السابق:  1
 .3ص ، 15m :02 h:  ،02/08/6032: بتاريخ شوهد ، www.pdffactory.com:  نقال من املوقع:2 

 .20 12، ص ص مرجع سبق ذكره: رأفت سالمة حممود:  3
  فحصا التدقيق حتت باملشروع اخلاصة والدفاتر واحلسابات املستندات و البيانات و الداخلية الرقابة أنظمة فحص به يقصد و :المالي التدقيق 

 مدى و معلومة، زمنية فرتة هناية يف املشروع لذلك املايل الوضع عن املالية القوائم تعبري عدالة مدى عن حمايد فين برأي اخلروج بقصد منظما انتقاديا
 : وينقسم التدقيق املايل بدوره إىل .الفرتة تلك عن خسارة أو ربح من أعماله لنتائج تصويرها عدالة

املوضوعية و القانونية للمستندات املؤدية للعمليات التجارية مبا يف ذلك تدقيق  ،ويرتكز يف تدقيق النواحي الشكلية (:التقليدي)التدقيق المستندي 
 (.اجلمع، الطرح، الضرب والقسمة)  البيانات احملاسبية احملتوة يف تلك املستندات من حيث العمليات األربعة

اسبية املتعارف عليها، ويكون اغلب احلوار بني إدارة املؤسسة و ويرتكز يف البحث حول قيام املؤسسة أو عدم قيامها بتطبيق املبادئ احمل :التدقيق الفني
 .ونتائج أعمالهاملدقق يف قضايا نسب املعادلة لإلهالك و اقتطاع احتياطات ومدى اقتناء املدقق بعدالة تصوير القوائم املالية للمركز املايل للمؤسسة 

http://www.pdffactory.com/
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  تدقيق مايل حملاسبة األعباء االجتماعية بغرض التحقق من أن القوانني االجتماعية يتم االلتزام
 .هبا وحمرتمة

  املؤسساتتدقيق مايل للوثائق اجلبائية بغرض التحقق من صحة حساب الضريبة على أرياح. 
 بطريقة  تدقيق مايل حلسابات العمالء لغرض التحقق من أن تقييم العمالء املشكوك فيهم مت

وعليه ميكن القول أن كل حتليل أو فحص أو دراسة لكل أو جزء من النظام احملاسيب أو  ةحذر 
القوائم املالية للمؤسسة معينة ميكن أن نعتربه تدقيق مايل، كما نعترب أن مهمة التدقيق املايل هي 

 .مقدمة ملهمة تدقيق عمليايت أو تدقيق التسيري
تم بالناحية التسيري على مستوى هالتدقيق الذي ي هو Audit Opération :العملياتتدقيق ( 6-2      

كما يقوم بتزويد متخذي القرارات عرب   خمتلف أنشطة املؤسسة فيقوم بدراسة مدى جناعة تطبيق سياسات االدارة،
مستويات اهلرم التنظيمي املختلفة من خالل حتليل وتقدمي االقرتاحات بغية حتسني تلك األنشطة وتطوير املؤسسة، 

 املالية ليشمل مجيع العمليات حيث يركز على تدقيق الكفاءة والفعالية يتعدى اجلانب العملياتن تدقيق وعليه فإ
  :يلي ويشمل ما
 تقييم كلي للهيكل التنظيمي للمؤسسة أو ألحد أقسامه. 
 اختبار اخلطط والسياسات املتبعة. 
 1.تقييم مدى كفاءة وفعالية املوارد البشرية واملادية املستخدمة يف تنفيذ العمليات 

يف املؤسسة  اإلدارة أن من للتأكد ،يف املؤسسة اإلدارية النواحي تدقيق به يقصد و :(التسيير) اإلداري لتدقيقا
بتحقيق أقصى منفعة أو عائد ( اإلدارية الكفاءة) ممكنة تكلفة بأقل ممكن عائد أو منفعة أقصى حتقيق حنو تعمل

 2.بأقل تكلفة وهلذا يطلق على هذا النوع من التدقيق تدقيق الكفاءة
 
 
 
 

                                                           
 .61، ص ص 6002دار وائل للنشر والتوزيع،  عمان،  ،طبعة بدون ،العمليةمدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية و : التميمي هادي:  1
  : متخذي القرارات من خالل  تقرير املدقق االداري هدر وتبذير مواردها املتنوعة، كما يساعد من مظلة حتمي املؤسسةالتدقيق االداري ميكن اعتبار

 . واستخدام مواردها بكفاءة قل التكاليفأب فعالية وبتزويرهم بكافة املعلومات عن مدى حتقيق األهداف  عن طريقالتوصيات واالقرتاحات اليت يقدمها 
مدى ادراك مدققي ديوان المحاسبة األردني لمتطلبات التدقيق البيئي المحلية والدولية وكفاءتهم في أداء : عادل حسن عبد القادر النصريات: 2

، أطروحة دكتوراه الفلسفة يف احملاسبة، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية عضو احتاد اجلامعات العربية، عضو العامهذا الدور لتفعيل انفاق المال 
 .61، ص 6002يل للجامعات، األردن، االحتاد الدو 
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 واملخطط سلفا املرسومة املؤسسة أهداف أن من والتأكد التحقق به يقصد و :أو تدقيق الفعالية األهداف تدقيق
 بأقصى األهداف حتقيق و األداء حتسني امنا و األخطاء تصيد ليس التدقيق عملية من اهلدفف فعال حتققت قد هلا

 .1الفعالية من ممكن قدر
 املالية واألنظمة القانونية النصوص طبقت قد املؤسسة أن من تأكد به يقصد و :القانوني التدقيق( 6-3       

 2.الدولة يف التنفيذية أو التشريعية السلطة سواء أصدرهتا اليت اإلدارية و
 :وبدوره ينقسم إىل :التدقيق من حيث ميدان التدقيق (7

 (وهذا شرط قانوين) التقرير املايل السنوي لكل مؤسسة ينبغي أن يتضمن: التدقيق المحاسبي( 7-0
قائمة تعدها جهة خارجية مستقلة تفيد بأن السجالت احملاسبية للشركة مت تدقيقها وأهنا منسجة مع املعايري احملاسبية 

 3.املعمول هبا

                                                           
 الفعالية Effectiveness: ويقصد هبا الفعالية الفاعلية أوتأثري Do The Right Things   مالءمة مدىوتعين فعل األشياء الصحيحة، أي 

 .يعين جبودة األهـداف هذه حتقيق يف النجاح ومدى املختارة األهداف
مثل واالقتصادي ملوارد هي االستغالل العقالين واأل وتعين فعل األشياء على الوجه الصحيح، Efficiency :Do The Things Right الكفاءة  

 تقول فئة هناك كما .معينة أهداف لتحقيق املتاحة املوارد استغالل حسن .املؤسسة ألهدافها بأقل تكلفة وأقل وقت ممكنهي مدى حتقيق و  ،املؤسسة
 .اخلربة هبا يقصد الكفاءة أن

 .املمكنة املوارد قلأ باستخدام حتققها نكأ الكفاءة و املخططة هدافكأ حتقق نكأ الفعالية ببساطه
 .61، ص نفس المرجع السابقالنصريات، عادل حسن عبد القادر :  1
 .29m :00 h: 33/02/6032: شوهد بتاريخ، topic-forum.net/t1104-://islamfin.gohttp: املوقعنقال من : 2 

  :أنواع أخرى للتدقيق وهييوجد هناك تدقيق داخلي وتدقيق خارجي، ومع التطور ظهرت  (املايل) التقليدية التدقيق يف الفكر  : 
هو عملية فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات، احلسابات، الدفاتر املتعلقة بالبنك فحصا   L’audit bancaire:التدقيق البنكي

مدى داللة القوائم املالية وعن الوضع احلايل للبنك يف هناية فرتة زمنية معلومة أو مدى تصويرها انتقاديا منتظما من أجل اصدار حكم معلل حمايد عن 
 .لنتائج أعماله من ربح وخسارة عن تلك الفرتة

االلتزام أصعب أنواع التدقيق هو التدقيق الشرعي ألنه متعلق بأحكام الشريعة االسالمية أي التأكد من مدى  : l'audit Shari'aالتدقيق الشرعي
، وهناك تدقيق شرعي داخلي يهدف إىل مساعدة االدارة التنفيذية للمؤسسة على االلتزام بأحكام يقوم به شخص مهين مستقل وكفئ باملعايري الشرعي

عية فهو الشريعة االسالمية، تفحص وتراجع بدقة كما تكشف االخطاء بشكل فوري وتقوم بتصحيحه بشكل سريع، وهو متعلق بنظام الرقابة الشر 
فيه عن واسع، تدقيق شرعي خارجي هدفه التأكد من التزام  املؤسسة باألحكام الشريعة االسالمية واعطاء تقرير لكل املتعاملني مع املؤسسة يفصح 

بية وإلشرافيه يف الدولة من مدى التزام املؤسسة باملبادئ االسالمية، مرجعتيه هي ما يصدر عن اهليئة الشرعية للمؤسسة  أو ما مت اعتماده املؤسسات الرقا
 .  قامت هيئة احملاسبة واملراجعة االسالمية بإصدار معايري خاصة بالتدقيق الشرعي. قرارات أو معايري شرعية

 البيانات يف و البيانات معاجلة أنظمة يف النزاهة و األمان من يتحقق تدقيقهو  Information systems auditing :تدقيق نظم املعلومات
 و مفيدة و تامة و موثوقة و دقيقة معلومات تتضمن التشغيلية و املالية التقارير و السجالت كون حتديد ذلك يتضمن و  األنظمة تلك عن تصدر اليت

  .املناسب الوقت يف متاحة
 .واحدة دراسة يف حصرها ميكن ال للتدقيق متنوعة أنوع هناك كما

 .2ص ، 6001، مكتب املفتش العام، بدون بلد، دليل عمل التدقيق االداري: هباء زكي حممد:  3

http://islamfin.go-forum.net/t1104-topic
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 املفاهيم من ب م تدقيق Audit Social  :(تدقيق الموارد البشرية) التدقيق االجتماعي (7-2
تدقيق أجور العمال، ) باجلانب االجتماعي على سبيل املثال  ويهتم هذا النوع من التدقيق ب م إ يف احلديثة

، تدقيق شروط لعمل كدرجة Déclaration Social، تدقيق التصرحيات االجتماعية لألشخاصالتأمينات املختلفة 
 1. الزهيدة باألجوراستغالل األطفال اخلطر الناتج عن هذا العمل، السن القانوين للعمل كشرط منع 

   بأنه اجلزء : عرفه معهد املراجعني الداخليني Audit Environnemental  :البيئي التدقيق (7-3
ميكن لإلدارة املؤسسة أن حتدد ما إذا كانت نظم الرقابة البيئية هبا كافية و  وعليهاملتكامل من نظام اإلدارة البيئية، 

 2.طلبات السياسة الداخلية للمؤسسةتممالئمة وتضمن االلتزام باملتطلبات القانونية والتشريعية إضافة إىل 
ظهر هذا النوع من التدقيق بناء على طلب من     :Strategic Auditتدقيق االستراتيجية( 7-4

معهد املراجعني الداخليني لدفاع عن مناهج دراسة األساليب القياس اليت ميكن تطبيقها للتأكد من مدى االلتزام 
يهتم بتدقيق االسرتاتيجية املتبعة من طرف املؤسسة وماهي وبتايل  التطبيق،باخلطة االسرتاتيجية للمؤسسة عند 

بة يف التطور غالتغريات اليت جيب ادخاهلا على املؤسسة من أجل مواجهة احمليط املعقد واملتغري، املسيطر، الغامض ر 
  3.أو البقاء واالستمرار على األقل

هو فحص منهجي مستقل لنشاط ونتائج املؤسسة   Audit Qualité :تدقيق الجودة( 7-0
باالعتماد على معايري للجودة معينة ليتم ابداء رأي حول ما إذا كانت هذه النتائج والنشاطات قد مت اجنازها 

                                                           
  :املوارد البشرية: م ب. 
  :إدارة املوارد البشرية: إ م ب. 
، السودان، Vol 14 (01)، جملة العلوم االقتصادية، نحو إطار نظري لتدقيق الموارد البشرية: محد حممد عليأدم اإلمام، الطاهر آعمر حممد :  1

 .336، ص 6031
 .6، ص h : 00 : 47m ،01/08/6032: شوهد بتاريخ ، www.pdffactory.com :عمن املوق نقال :2 

 : اكل اليت يعترب التدقيق االسرتاتيجي أحد الفروع الرئيسية للتدقيق اإلداري واليت تستخدم كوسيلة تشخيصية لتحديد اجملاالت اليت تنطوي على املش
م متكامل املؤسسة، وبتايل فالتدقيق االسرتاتيجي شكل من أشكال التدقيق االداري الذي يتسم بالنظرة الشمولية وتقدمي وتقيي هان تواجهأميكن 

امل للموقف االسرتاتيجي للمؤسسة باملقارنة مع التدقيق االداري الذي يتسم بقدر مرتفع من التخصص وعليه فالتدقيق االسرتاتيجي متعلق بالعو 
طي املالمح الرئيسية لعملية الداخلية والعوامل اخلارجية وعمليات االختيار والتنفيذ االسرتاتيجي باإلضافة إىل عمليات التقييم والرقابة، ومن مت فإهنا تغ

 .ا يف اطار عملية اختاذ القراراتاالدارة االسرتاتيجية وتضعه
: ، نقال من املوقعدراسات في المراجعة واإلدارة: أمحد شوقي سليمان: 3

alastratyjyte-https://sites.google.com/site/shawky0007/home/almrajte45: 02/02/6032: ، شوهد بتاريخm : 21 h. 
 :للمزيد من املعلومات حول التدقيق االسرتاتيجي يرجى االطالع على

، جملة ض المؤسسات االقتصادية بوالية سطيفالتدقيق االستراتيجي ودوره في االدارة االستراتيجية للمؤسسات دراسة ميدانية لبع: سكاك مراد
 .6038، 38العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد 

http://www.pdffactory.comنقلا
http://www.pdffactory.comنقلا
https://sites.google.com/site/shawky0007/home/almrajte-alastratyjyte
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 على اجلودة مدقق ، حيث يقوم بهبفاعلية، إضافة إىل تدقيق مدى االلتزام مبعايري اجلودة املطبقة يف املؤسسة
 يف رئيسي وعنصر اجلودة إدارة نظام يف خاصة أمهية حيتل جزء فهو التدقيق، فريق أو اخلارجي أو اخليالد املستويني

 2003.1 باأليزو اخلاصة اجلودة نظام معايري
هو فحص شامل، مستقل، نظامي كما أنه  Marketing Audit :التسويقي التدقيق( 7-6

 ،والسياسات األهداف ،ناحية من مؤسسةلل املختلفة التسويقية للبيئة ستمرم حيادي نهجيم ،دوري
 ،االحنرافاتفمن خالله ميكن حتديد وتشخيص  ،أخرى ناحية من للمؤسسة االسرتاتيجيات واألنشطة التسويقية

 والصحيح احلسن السري ضمان املشكالت والفرص ووضع خطة عملية مقرتحة من أجل حتسني األداء التسويقي و
 داخل من هيئات شكل على خرباء به يقوم واالستمرارية بالدميومة يتصف التسويقي التدقيقللمؤسسة، كما أن 

    2.املؤسسة وخارج
   هي عملية فحص انتقادية للحالة اجلبائية للمؤسسة Audit Fiscal  :الجبائي التدقيق (7-7

 3:مها وذلك من حيث اجلهات اليت تقوم بعملية التدقيق اجلبائي نوعنيمن هذا التدقيق   ويتفرع
 السجالت  حيث تقوم مبراجعةوهو التدقيق الذي تقوم به مصلحة الضرائب  :النوع األول

 ،والدفاتر احملاسبية للمؤسسة معتمدة يف ذلك على التشريعات والقوانني اجلبائية املعمول هبا
يشمل هذا النوع من التدقيق مجيع العمليات أو السجالت اخلاصة بكل أربعة سنوات إال أنه قد 

 .مت جعل هذا النوع من التدقيق سنويا
 ة، خلية داخلي جهة ذاهتا بواسطة خمتص سواء كانوالذي تقوم به املؤسسة يف حد  :النوع الثاني

الشرتاك مع مستشار جبائي تعتمد با( حمافظ حسابات)ة خارجيالتدقيق الداخلية، أو جهة 
من أجل الفحص االنتقادي للوضعية اجلبائية للمؤسسة والغرض منه تسيري اخلطر اجلبائي  عليه 

إذ يكتفي املدقق يف هذه احلالة مبراجعة القوائم املالية للمؤسسة مع الرتكيز الكبري ) للمؤسسة
 .على الناحية اجلبائية

 

                                                           
  : مدقق اجلودةL’auditeur Qualité وهو شخص مؤهل يعمل على تدقيق نظام اجلودة يف مؤسسة ما وهذا وفقا ملعيار  ISO10011،  ويعمل

إن اهلدف من هذا الفحص هو أن العمليات املنجزة داخل املؤسسة متت وفقا  ISO 0000على مراجعة إدارة اجلودة وضمان اجلودة وهذا وفقا ملعيار 
  .للمعايري معينة من اجلودة أم ال

 . 25m : 10 h:، 31/08/6032: شوهد بتاريخ ،www.ar,wikipidia.org: نقال من املوقع: 1 
2
 : silvia klincekova, jarmila salgov cova:  the role of marketing audit and value of information , International 

for Innovation Education and Research, Vol 02 )01(, 2014 International educative research, foundation and 

publisher, p8. 
  02/02/6032: بتاريخ شوهد ،post_5838.html?m=1-http://alghailiauditor.blogspot.com/201/05/blog: نقال من املوقع: 3

h :18 :05m . 

http://www.ar,wikipidia.org/
http://alghailiauditor.blogspot.com/201/05/blog-post_5838.html?m=1
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 Automation  (في ظل استخدام الحاسوب) (:االلكتروني)ي تدقيق االعالم اآلل( 7-5      
Audit  وجاء هذا النوع كنتيجة للتطور احلاصل يف معاجلة  1ظهر هذا النوع من التدقيق يف العقدين املنصرمني

مثل  للمهامالبيانات باستخدام االعالم اآليل وما له من خصوصية جيب على املدقق أخذها بعني االعتبار أثناء تنفيذه 
له تأثري اجيايب ألنه يعطي دقة يف اخراج البيانات وتبويبها وبتايل ) ...فريوساتوجود تعرض للقرصنة االلكرتونية أو ال

 2 .(جودة عملية التدقيق
خاصة يف ظل املستجدات اليت عرفتها الدولة  التدقيق يف التنمية املستدامة فرض نفسه: تدقيق االستدامة( 7-0

باستمرارية  3 وباعتبار أن التنمية املستدامة مفهوم شامل يرتبط أساسا قتصادي واالجتماعيعلى املستويني اال
اجلوانب االقتصادية واالجتماعية واملؤسسية والبيئية للمجتمع فهي متكن اجملتمع وأفراده ومؤسساته من تلبية 

حياة كرمية مراعاة حقوق األجيال القادمة يف عيش احتياجاهتم والتعبري عن وجودهم الفعلي يف الوقت احلايل مع 
 :وعليه ميكن معرفة أهداف التنمية املستدامة اليت تتقاطع ودور التدقيق على النحو التايل

 :منهاحتقيق العديد من األهداف البيئية يف  بعدها البيئي يساهم التدقيق يف التنمية املستدامة من خالل
 موارد الطبيعيةاالستخدام العقالين والرشيد لل. 
 عدم تعارض التدبري اإلداري مع القدرة احملدودة للبيئة. 
  واحملافظة على البيئة مع مراعاة حقوق االجيال القادمة يف ( املوارد املالية)التوفيق بني التنمية االقتصادية

 .املوارد الطبيعية
إجراء ختفيضات متواصلة يف مستويات  البعد االقتصادي هتدف التنمية املستدامة بالنسبة للبلدان الغنية إىل

استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية واليت تصل إىل أضعاف أضعافها يف الدول الغنية مقارنة بالدول الفقرية وبالتايل 

                                                           
 : ن خالل مسؤولية املدقق بصفة عامة ال تتغري حسب طريقة تشغيل البيانات احملاسبية واعداد الدفاتر والسجالت أي أنه يبدي رأيه الفين احملايد م

 . اتباع معايري التدقيق املتعارف عليها سواء مت تشغيل البيانات احملاسبية يدويا، أو الكرتونيا
في فلسطين، وأثر ذلك على ( التدقيق اإللكتروني)استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق  مدى: طالل محدونه، عالم محدان:  1

سلسلة )، جملة اجلامعة اإلسالمية الحصول على أدلة ذات جودة عالية تدعم الرأي الفني المحايد للمدقق حول مدى عدالة القوائم المالية
 .232، ص 6002العدد األول، يناير  اجمللد السادس عشر،( الدراسات اإلنسانية

 /31: ، شوهد بتاريخ/https://ay83m.wordpress.com/2012/05/19 : أمين عبد اهلل حممد أبو بكر، نقال من املوقع: 2 
02/6032  h :04 :43m. 

 . 28m :14 h: 6032 /33/02: بتاريخ ، شوهد/http://www.marocdroit.com: املوقعنقال من  ،عتيق السعيد :3 
 سليم يأر  ابداء على حريصا املراجع كان وكلما املالية القوائم على سليم غري راي بإبداء املدقق قيام احتمال على املرتتب اخلطر هو: التدقيق خطر
 النقدية مثل فحساب معني بند حساب تدقيق يف التحريف نسبة عن وخيتلف التأكد لنسبة مكمل هو التدقيق خطا منخفضا التدقيق خطا كان كلما

 ةالرقاب ونظم املدقق بني مسئوليته خيتلف العموم وجه على التدقيق خطرو  %28 وهي املكملة هي التأكد فنسبة% 8 به التدقيق خطر املمكن من
 األراضي يف جدا منخفض التدقيق خطر فتجداألراضي  مثل تدقيقها يسهل بنود وهناك وحده تدقيقها يصعب بنود فهناك كتشافال ا وخماطر الداخلية
 . األخرى احلسابات يف ومرتفع

https://ay83m.wordpress.com/2012/05/19/
http://www.marocdroit.com/


 البناء الفكري والنظري للتدقيق الداخلي والخارجي                              :          األولالفصل  
 

26 

 

يساهم التدقيق يف البعد االقتصادي من خالل ترشيد النفقات والتحول من التبذير إىل التذبري العمومي اجليد 
 .دارات إىل مصاف االدارات املنتجة واملقاولةواالرتقاء باإل

البعد االجتماعي إن التنمية املستدامة تتضمن تنمية بشرية هتدف إىل حتسني اخلدمات العمومية فضال عن دور 
حيث تؤكد تعريفات التنمية املستدامة على أن التنمية ينبغي أن تكون باملشاركة حبيث يتشارك  املقاربة التشاركية

الناس يف صنع القرارات التنموية اليت تؤثر على حياهتم وبالتايل يشكل االنسان حمور التعريفات املقدمة حول 
األجيال الالحقة واليت جيب أخذ  ويعد عنصر العدالة واالنصاف واملساواة من خالل انصافالتنمية املستدامة 

مصاحلها يف االعتبار وفقا لتعريفات التنمية املستدامة، اضافة إىل انصاف من يعيشون اليوم وال جيدون فرصا 
 .متساوية مع غريهم يف احلصول على اخلدمات االجتماعية

تكنولوجية للمجتمعات االدارية، تعمل التنمية املستدامة على حتقيق حتول سريع يف القاعدة ال: البعد التكنولوجي
وهو دور االدارة االلكرتونية ومدى مسامهة التدقيق إىل تكنولوجيا جديدة كفئ وقادرة على احلد من التلوث البيئي 

وسيلة يف جتويد األداء اإلداري وحتسني اجملال التكنولوجي الذي تستهدفه التنمية املستدامة ( التدقيق املعلومايت)
.  أهداف التنمية والقيود اليت تفرضها البيئة حبيث ال تتحقق التنمية االدارية على حساب البيئةهامة لتوفيق بني

 ،االستدامة االقتصادية، االستدامة املؤسسية :وعليه ميكن امجال مكونات التنمية املستدامة وجوهر التدقيق يف
 .االستدامة البشرية

وحتقيق التنمية املستدامة، وباعتبار أن سياسية التدقيق تعترب الركيزة املسامهة يف ترسيخ  يبنيإن موضوع التدقيق 
سعيا إىل حتقيق مستويات عالية من الكفاءة  األساسية يف االدارات كما تعد أداة تعمل على تطويرها وحتديثها

املنوطة هبا وضخامة املوارد ونظرا لتطور الكبري الذي عرفته اإلدارات حبيث جند تعددا يف املهام . والفعالية يف األداء
املتاحة هلا وحجم االستثمارات املخصصة هلا واملشروعات والربامج املسندة هلا، أصبح من الضروري اللجوء إىل 
نظام رقايب حديث يعمل على ضبط األداء اإلداري والتقليل من امكانيات الغش واالختالس ومحاية األموال 

إلداري إىل جودة عالية تتماشى مع املتطلبات واحلاجات املستمر للمواطن، العمومية، كذلك االرتقاء باألداء ا
والتنمية املستدامة أبعاد قانونية خمتلفة واجتماعية تتقاطع فيه ويدمج بني احلياة االدارية ويعكس الرتابط بني التدقيق 

االدارية القادرة على خلق مناخ  واحلياة االجتماعية على اعتبار أن حتقيق التنمية املستدامة رهني بفعالية النظم
     . تنموي يعمل على التطوير االجيايب للحياة االجتماعية واالقتصادية

 :وتنقسم إىل :التي تقوم بعملية التدقيق الهيئةالتدقيق من حيث  (5
شخص مهين  وهو ذلك التدقيق الذي يقوم بهAudit Externe  :التدقيق الخارجي (5-0

متخصص يكون مؤهال علميا وعمليا يكون من خارج املؤسسة بغية الوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية، 
اضافة إىل فحص السجالت احملاسبية من أجل إصدار رأي فين حمايد موضوعي حول مدى تعبري املعلومات املالية 
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البنوك، )وخارجية( املسامهني، املسريين)لقرارات الداخلية على املركز املايل احلقيقي للمؤسسة، والذي تبىن عليه ا
 1...(مصلحة الضرائب، البورصة

 :ويمكن تقسيم التدقيق الخارجي إلى ثالث أنواع على النحو التالي
o التدقيق القانوني: Audit Légal (اجباري حبكم القانون) الذي يفرضه القانون التدقيق وهو 

ويتمثل يف أعمال املراقبة السنوية االجبارية اليت يقوم هبا حمافظ احلسابات
Le Commissaire Aux 

Comptes .
2

 

o التدقيق التعاقدي أو االختياري :Audit Contractuel  حيث يقوم به شخص حمرتف
 3.والذي ميكن جتديده سنويا خارجي ومستقل بطلب من ادارة املؤسسة أو أحد األطراف املتعاملة معها،

o المحاسبية الخبرة القضائية:  Accounting  Expertise Judiciaire  يقوم هبا
شخص حمرتف خارجي بطلب من احملكمة وذلك لالستعانة بتقريره يف حل نزاع مؤسسة معينة وطرف آخر 

  4(.عادة يكون يف حالة التصفية)متعامل معها 
 
 
 
 
 

                                                           

 h : 17،32/30/6032: ، شوهد بتاريخlsetif.dz/coursenligne/rouabhioffi/section4.htm-http://cte.univ: نقال من املوقع: 1 
:56m . 

  : حمافظ احلسابات مصطلح اقتبس من املصطلح الفرنسيCommissair Aux Comptes  والذي ألغى القانون  30/03فقد حدد القانون
صفة عادية وبامسه اخلاص وحتت مسؤوليته مهمة املصادقة على صحة حسابات الشركات واهليئات ، حمافظ احلسابات هو كل شخص ميارس ب23/02

وهذا املصطلح غري متفق عليه يف اللغة العربية سواء يف التشريع الوطين أو يف التشريع املقارن، فاملشرع . وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول به
احلسابات تارة ومصطلح مندوب احلسابات تارة أخرى، أما املشرع املصري فيستخدم مصطلح مراقب احلسابات أو اجلزائري يستخدم مصطلح حمافظ 

ين فيطلق مفوض املراقبة، وبالنسبة للمشرع املصري فيستعمل مصطلح مراقب احلسابات أو ما يسمى مبفوض املراقبة، وبالنسبة للمشرع اللبناين واألرد
ومتت ممارسة مهنة حمافظ احلسابات بصفة قانونية منذ . أما بالنسبة للمشرع املغريب فيستخدم مصطلح مندوب احلسابات عليه تسمية مدقق احلسابات،

التجاري االستقالل يف الشركات التابعة للقانون اخلاص وكان ذلك مبقتضى النصوص القانونية الفرنسية حيث مت العمل هبا إىل غاية إنشاء القانون 
 . ستقاللاجلزائري بعد اال

: شوهد بتاريخ ،/https://sqarra.wordpress.com/audittt: نقال من املوقع: مدونة صاحل حممد القرا للعلوم املالية واالدارية: 2 
08/02/6032 ،h :12 :12m . 

دراسة حالة بمديرية الضرائب مصلحة األبحاث والمراجعات )في الحد من التهرب الضريبي  مساهمة فعالية التدقيق الجبائي: مسرية بوعكاز:  3
،  ص 6032/6038، جامعة بسكرة، التجارية والعلوم والتسيري االقتصادية العلوم كلية، أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية، ختصص حماسبة،  (بسكرة

13. 
 .16، ص نفس المرجع السابق:  4

http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/rouabhioffi/section4.html
https://sqarra.wordpress.com/audittt/
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 .المحاسبية المقارنة بين التدقيق القانوني، التدقيق التعاقدي، الخبرة القضائية( 2-0)الجدول رقم 
 المحاسبية  الخبرة القضائية التدقيق التعاقدي التدقيق القانوني المميزات

 تحدد بكل دقة من طرف المحكمة تعاقدية مؤسسات ذات طابع عمومي طبيعة المهمة
من طرف المديرية العامة أو  من طرف المساهمين التعيين

 مجلس اإلدارة
 من طرف المحكمة

المصادقة على شرعية وهدف الحسابات  الهدف
والصورة الصادقة، تدقيق معلومات مجلس 

 االدارة

مهمة محددة حسب 
 االتفاقية

 مهمة ظرفية يحدد القاضي مدتها

مهمة محددة حسب  مهمة دائمة تغطي مدة التعيين الشرعية التدخل
 االتفاقية

 مهمة ظرفية يحدد القاضي مدتها

 تامة اتجاه االطراف تامة من حيث المبدأ تامة تجاه مجلس االدارة االستقاللية
مبدأ عدم التدخل في 

 التسيير
يحترم مبدئيا في الجمعية  يجب احترامه تماما

 الوطنية
 ينبغي احترامه

غادية، )مجلس اإلدارة، الجمعية العامة  ارسال التقرير إلى
 (غير عادية

المديرية العامة، مجلس 
 اإلدارة

 القاضي المكلف بالقضية

التسجيل في الجمعية الوطنية لخبراء  شروط ممارسة المهنة
 المحاسبة، محافظي الحسابات

الجمعية التسجيل مبدئيا في 
 الوطنية

التسجيل في قائمة خبراء المحاسبة 
 لدى مجلس القضاء

اخبار وكيل الجمهورية 
 باألعمال الغير شرعية

 غير مهم ال نعم

بحسب الوسائل أو بحسب  بحسب الوسائل االلتزام
 النتائج، حسب نوع المهمة

 بحسب النتائج مبدئيا

 مدنية، جنائية، تأدبيه مدنية، جنائية، تأدبيه مدنية، جنائية، تأدبيه المسؤولية
مهمة تأسيسية عادة من طرف القضاة بعد  التسريح

 المؤسسةطلب 
من طرف القاضي المشرف على  محددة في العقد

 الخبرات
اقتراح من الخبير يحدد من طرف  محددة في العقد قانوني رسمي األتعاب

 القضاء
تقييم اإلجراءات، تقييم المراقبة الداخلية  طريقة العمل المتبعة

 مراقبة الحسابات، مراقبة قانونية
تقييم اإلجراءات، تقييم 

داخلية مراقبة المراقبة ال
 الحسابات

طريقة تتماشى وحاجة الخبرة 
 القضائية المطلوبة

Source : Nacer Eddine Sadi Et Ali Mazouz, La Pratique Du Commissariat Aux Comptes En Algerie, 

Edition SNC, Tome1, 1993, P P 37 38. 
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وهو وظيفة تنشأ داخل املؤسسة يتوىل القيام هبا شخص Audit Interne  :الداخليالتدقيق  (5-2
ينتمي للمؤسسة وهي وظيفة مستقلة عن باقي الوظائف األخرى، وتقع يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة وحتت سلطة 

 1.اإلدارة العليا فقط ويف مستوى أعلى من الوظائف األخرى
 : التدقيق من حيث درجة شمولية التدقيق ومدى مسؤولية المدقق (0

الغرض من هذا النوع من التدقيق هو التأكد من مدى صحة القوائم املالية : اديعتدقيق ال( 0-0
ومدى داللتها للمركز املايل ونتيجة األعمال اخلتامية مع ابدأ رأي مدقق فين حمايد وفق هذا التدقيق يعترب املدقق مسؤول 

 .عن أي امهال أو تقصري يف ممارسته مهنته
اهلدف منه هو البحث عن حقيقة أو نتيجة معينة، ويكون هذا الفحص  :معين تدقيق لغرضال( 0-2

قد سبقه فحص أو تدقيق عادي مثال ذلك فحص الدفاتر بغية اكتشاف الغش أو االختالف أو حتديد قيمة الشهرة، 
  2.أو قيمة السهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 h :15 :41m، 01/36/6032: ، شوهد بتاريخ topic-http://www.aazs.net/t2982: نقال من املوقع :1 
 .32m :21 h:، 08/02/6032: ، شوهد بتاريخp?t=5176://www.forum.educ40.net/showthead.phhttp : نقال من املوقع: 2 

http://www.aazs.net/t2982-topic
http://www.forum.educ40.net/showthead.php?t=5176
http://www.forum.educ40.net/showthead.php?t=5176
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 .المفاهيم المتعلقة بالتدقيق الداخلي: المبحث الثاني
هم املفاهيم اليت تناوهلا املؤلفني والباحثني واليت ترتبط بالتدقيق الداخلي على أيف هذا املبحث سنتعرف على               

 .النحو التايل
 .(نواعاأل المفاهيم و)  التدقيق الداخلي: المطلب األول

 ماهية التدقيق الداخلي. 
 :التايل النحوعلى  تنوعت التعريفات املتعلقة بالتدقيق الداخلي    

موظف من داخل املؤسسة على  به يقوم اليت عملية املراجعة" هي الداخلي تدقيقال تعاريف أوائل من: 03تعريف 
 الناحية من واخلارجي الداخلي التدقيق بني الفرق فهذا التعريف أظهر ."عكس اليت يقوم هبا املدقق اخلارجي

 1 .وأهدافها الداخلية التدقيق طبيعة املوضوعية وبتايل مل يظهر وليست الشخصية
داخل املؤسسة، يهدف إىل مراجعة وتقييم نظام  أخرى نشطةاأل نشاط كغريه من بأهنا تعريفه ميكن :06تعريف

كفاءة المجيع مستويات اإلدارة، ويتعلق األمر بقياس  خيدماحملاسبة وخمتلف العمليات اليت قامت هبا املؤسسة، كما 
 2 .مع مصلحة املؤسسة اليت تتناسب

 إضافة إىل يهدف مستقل، موضوعي وتقدمي االستشارات واالقرتاحات هو ضمان الداخلي التدقيق :01تعريف 
 لتقييم ومنضبط منتظم، هنج خالل من أهدافها إجناز تنظيم على يساعد كما املؤسسة، عمليات وحتسني قيمة

  3 .احلوكمة و الداخليةوالرقابة  املخاطر إدارة عمليات فعالية وحتسني
 الوصول احلرية املطلقة نسبيا يفو  قاحل التدقيق الداخلي هو عملية تقييمية، لدى املدقق الداخلي: 02تعريف 
املؤسسة  يف والعاملني وامللكية، الكمبيوتر، وملفات السجالت ذلك يف مبا املعلومات إىل املقيد وغري واحلر الكامل

 .وظيفة أو برنامج أو نشاط ألي واملمارسات واإلجراءات السياسات مجيع تسمح مبراقبة

                                                           
، مذكرة مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة: كمال حممد سعيد كامل النونو  : 1

 .60، ص 6002ماجستري يف احملاسبة والتمويل، اجلامعة اإلسالمية غزة، 
2
 : Jean Jacquesp Baudet (expert comptable, conseil fiscal, CIA , CISA, CGAP, CCSA , Maitre De Conférence 

Invité à La Louvain School Of Managmet) : Le Contrôle Interne (Slides), Institut Des Expert Comptables Et 

Conseils Fiscaux, Septembre 2012,  p 12. 
  .2، ص3222للتعليم املفتوح، مصر، ، مركز القاهرة أساسيات المراجعة: حامد حممود، حممد أبو العال الطحان، حممد هاشم احلموي منصور:    3
  :قوم بالتحقق والتأكد من أن مجيع األنظمة واالجراءاتفيهو شخص مهين مؤهل يتم اختياره من قبل جملس اإلدارة يشغل وظيفته : املدقق الداخلي 

نقاط  فيه إعداد تقرير مفصل يبني من خاللتتم وفق ما هو خمطط له، حتليل وتصحيح األخطاء واالحنرافات، باإلضافة إىل اكتشاف الغش والتالعب 
 عتربفيويطلق عليه بوليس أو شرطي املؤسسة  ،من خالل تقدميه لالقرتاحات والتوصيات ومن هو مسببه سببه عرفوياخلطأ  حيددالقوى ونقاط الضعف 

 .املدقق الداخلي يتقاضى أجرا لقاء عمله( العني الثالثة إلدارة العليا)مبثابة العني الساهرة على محاية أصول وممتلكات املؤسسة 
 

: IIA: The Institute of Internal Auditors. 
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IIA الداخليني املدققني معهد ولقد عرفه:  08تعريف 
 :موضوعي مستقل، استشاري تأكيدي على أنه نشاط 

 منهج إجياد خالل من أهدافها حتقيق على املؤسسة يساعد عملياهتا، كما وحتسني للمؤسسة قيمة إلضافة مصمم
  1.والرقابة املخاطرة إدارة عمليات وحتسني كفاءة لتقييم وصارم منظم

 عرب عمليات املؤسسة وحتسني القيمة إلضافة مصمم وموضوعي مستقل واستشاري تأميين نشاط: 02تعريف 
 إدارة فعالية وحتسني لتقييم ومنهج انضباطي منظمة آلية املؤسسة إكساب بواسطة أهدافها حتقيق يف مساعدهتا

 .املؤسسة حوكمة وعمليات والرقابة املخاطر
 : نستنتجمن خالل التعريفات السابقة 

 واإلدارة واإلشراف أداء في االدارة مجلس مساعدة عمل علىت الداخلي هو مهنة التدقيق          
 نظام وتعزيز تقييم إلى تهدف ومشاورات التدقيق عمليات خالل من بهم الخاصة التشغيل ومسؤوليات

 .المستقلة العمليات وكفاءة فعالية ذلك في بما الداخلية، الرقابة
         Internal audit is the systematic examination of the operations of the 

organization process has this kind of scrutiny arose due to the large size of 

the institutions which necessitated an instrument of prevention and control 

to ensure the verification of Project operations and seriousness immediately 

upon completion. 

 أنواع التدقيق الداخلي. 
 2:كااليتيف هذا الصدد حدد الباحثون واملهتمون أنواع التدقيق الداخلي بنوعني مها         

، Operiational Auditing ، التدقيق الداخلي التشغيليAuditing Financialالتدقيق الداخلي املايل 
وسيتم التطرق إىل كل  Assignments Auditولقد أضيف نوع ثالث من التدقيق وهو تدقيق املهمات اخلاصة 

 :منها بشكل مفصل على النحو التايل
وهو الذي يعرب عن املدخل التقليدي يف التدقيق الداخلي ولقد مت  :التدقيق الداخلي المالي (0

تعريفه هو الفحص املنتظم للعمليات املالية والقوائم والسجالت احملاسبية املرتبطة هبا لتحديد مدى االلتزام باملبادئ 
 .احملاسبية املتعارف عليها والسياسات االدارية وأي متطلبات أخرى موضوعة مسبقا

 :النوع من التدقيق نوعني آخرين مها ويشمل هذا

                                                           
 

: IIA: The Institute of Internal Auditors. 
، 0110التدقيق الداخلي وعالقته بضبط الجودة في المؤسسات العمومية االقتصادية الحاصلة على شهادة الجودة االيزو : حممد فالق:  1

 يومي، سكيكدة 3288أوت 60 جامعة،  املعاصرة العاملية املستجدات ضوء يف مهنة يف اجلزائر الواقع واألفاق حول الثامن الوطين مداخلة من امللتقى
 .2ص ، 6030 أكتوبر 36/ 33
دراسة ميدانية على )في ضبط جودة التدقيق الداخلي  Six Sigmaاستخدام منهج سيجما ستة : سينا أمحد عبد الغفور الراوي:  2

 ، ص ص 6033، مذكرة ماجستري يف احملاسبة، جامعة الشرق األوسط، (المستشفيات الخاصة الحائزة على الجودة والتميز في محافظة عمان
20- 26. 



 البناء الفكري والنظري للتدقيق الداخلي والخارجي                              :          األولالفصل  
 

32 

 

 ،ويعد أحد مراحل الرقابة الداخلية الذاتية: التدقيق الداخلي المالي قبل الصرف (0-0
للتحقق من سالمة وصحة االجراءات  مبراجعة عمل موظف آخر نيوظفامل أحد من خالل تعني أو تكليفوذلك 

 .واكتمال املستندات وموافقة السلطة املختصة على التنفيذ
وهذا النوع ينفذ حسب خطة تدقيق داخلي : التدقيق الداخلي المالي بعد الصرف (0-2

وذلك باختيار عينات ممثلة للمجتمع وفحصها من خالل قسم التدقيق الداخلي وذلك للتأكد اإلدارة العليا من 
     . هدافأن العمليات املالية تسيري وفق اللوائح والقوانني واألنظمة املعمول هبا ومبا يضمن حتقيق األ

ويعترب التدقيق الداخلي أداة مهمة متكن اإلدارة العليا من االطمئنان إىل دقة البيانات املالية وحفظ األصول 
 .والوجود املايل هلا ومحايتها من عمليات التالعب أو الضياع أو االختالس

وهو اجملال الغري تقليدي للتدقيق الداخلي ونشأ هذا النوع كوليد للتطورات  :التدقيق الداخلي التشغيلي (2
اليت حدثت يف جمال التدقيق الداخلي وقد أطلق عليه أمساء أخرى كالتدقيق اإلدارية أو مراجعة األداء، ويسعى هذا 

استخدام املوارد ية يف ككل لتحقيق الكفاءة والفعالالنوع من التدقيق الداخلي إىل فحص وتقييم أعمال املؤسسة  
 .املتاحة وذلك باتباع خطة معدة مسبقا ومتفق عليها مع اجلهات العليا يف املؤسسة

للوحدة التشغيلية أو املؤسسة ككل،  لتقييم خمتلف ولقد عرف هذا النوع من التدقيق على أنه الفحص الشامل 
حمددة ضمن األهداف اإلدارية من أخل التحقق من   األنظمة، ورقابتها اإلدارية وأدائها التشغيلي وفقا لطريقة قياس

 .كفاء واقتصادية العمليات التشغيلية
وهذا النوع من التدقيق يقوم به املدقق الداخلي حسب ما يستجد  :التدقيق الداخلي ألغراض خاصة (3

 النطاق مع نوعني ومن موضوعات تقوم اإلدارة العليا بتكليفه للقيام هبا، ويتفق من حيث األسلوب 
غالبا ما يكون فجائيا وغري مدرج ضمن خطة التدقيق فالسابقني، إال أنه خيتلف من حيث الوقت 

يعترب كعملية تفتيش فجائية هدفها اكتشاف الفساد واملتسبب به أو يف  ، و( خمطط لهغري)الداخلي 
 1.حال وجود غش فيقوم بإجراء التحقيقات املتعلقة به

 . الداخليالتدقيق  دور :المطلب الثاني
 2.التدقيق الداخلي دور 

  حبكم أن التدقيق الداخلي هو نشاط استشاري تأكيدي موضوعي ومستقل مصمم إلضافة قيمة إىل
كما يساعد املؤسسة على حتقيق أهدافها من خالل االعتماد على منهج   عمليات املؤسسة وحتسينها،

 .نظامي منضبط لتقييم وحتسني كفاءة وفعالية إدارة املخاطر والرقابة وعمليات احلوكمة

                                                           
 .26، ص ذكره بقس مرجع: سينا أمحد عبد الغفور الراوي:  1

2
 : INTOSAI General Secretariat-Rechnungshof (Austrian Court Of Audit) DAMPFSCHIFFSTRASSE2 A-1033 

VIENNA AUSTRIA Page Webb http://www.intosai.org, p p 2 3. 

  

http://www.intosai.org/
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  تتضمن عملية التدقيق الداخلي معرفة وحتليل نقاط القوة ونقاط الضعف يف نظام الرقابة الداخلي كما
للمؤسسة مع النظر بشكل خاص يف احلوكمة والثقافة التنظيمية والتهديدات والفرص للتحسني يف 

 .قيق غاياهتااملؤسسة واتباع االسرتاتيجية املالئمة واجليدة اليت تؤثر يف املؤسسة وتصبح قادرة على حت
   حتليل ما إذا كانت إدارة املخاطر حتدد املخاطر وتضع الضوابط قيد التطبيق إلدارة ميكن من خالهلا

 .األموال العامة بكفاءة وفعالية
  يعمل التدقيق الداخلي مع تلك اجلهات الداخلية املسؤولة عن احلوكمة مثل جملس اإلدارة وجلنة التدقيق

من أجل التأكد من تصميم وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية  يئة االشراف اخلارجيةواإلدارة العليا أو مع ه
وتقوية الضوابط وحتسني  املناسبة، وهبذا ميكن للتدقيق الداخلي أن يساعد يف اجناز الغايات واألهداف 

الداخلي من املهم التوضيح أنه بينما قد يقدم التدقيق كفاءة وفعالية العمليات وااللتزام بالسلطات، 
 .مساعدة يف جمال الرقابة الداخلية إال أنه جيب أال يقوم بأي واجبات إدارية أو تشغيلية

 .(األهداف، األهمية) التدقيق الداخلي: المطلب الثالث
 أهداف التدقيق الداخلي: 

حديثة خالل باعتبار أن التدقيق الداخلي وظيفة تقييمية مستقلة داخل املؤسسة مت االعرتاف هبا كمهنة         
 :اخلمسني سنة املاضية، وبتايل فهدفها األساسي يتمثل يف

 .قيمة مضافة للمؤسسة إلعطاء األوىل بالدرجة هدفي
باإلضافة إىل مساعدة األفراد داخل املؤسسة للقيام مبسؤولياهتم على  دارةإل يقدم خدمات استشارية وتوكيدية

خالل طريقة التحليل، التقييم، التوصيات واالقرتاحات، تقدمي املشورة أكمل وجه وبدرجة عالية من الكفاءة، من 
 1.واملعلومات املتعلقة بكل نشاط مت التدقيق عليه

 له، خمطط هو ملا طبقا تنفيذها من التحقق هبدف املرسومة اإلدارية والسياسات وإجراءاهتا احملاسبية األنظمة فحص
 يف والتالعب والغش األخطاء ارتكاب مبنع معين الداخلي املدقق أن كما التنفيذ عن احنرافات أي واكتشاف

 .وتطويرها لتعديلها كفيال يراه ما واقرتاح وحتسينها تدعيمها بقصد الداخلية الرقابة وسائل وتقييم وفحص الدفاتر
املؤسسة حيث يقوم املدقق من خالله بتقدمي االقرتاحات  تقدمي تقرير شامل مفصل حول العمليات اليت قامت هبا

  . واالرشادات للمجلس االدارة

                                                           
 . 660، ص 6002، بدون طبعة، اإلسكندرية، الرقابة والمراجعة الداخلية، المكتب الجامعي الحديث: عبد الفتاح حممد الصحن وآخرون : 1

يف ايطاليا  Parmalatيف اليابان و Tyco: اهنارت العديد من املؤسسات على مستوى العامل يف وقت متقارب ومن أهم هذه املؤسسات
 .يف الوم أ وذلك بسبب ضعف نظام الرقابة الداخلية AdelphiaوWorld Comو Enronو Xeroxو
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 وتوجيهاهتا، إدارهتا لسلطة خيضع باملؤسسة موظف الداخلي املدقق عملها من واملستفيدة حلساهبا تعمل اليت اجلهة
 فحصه نتائج يقدم واليها احتياجاهتا، بكل للوفاء جاهدا ويسعى للمؤسسة، العليا اإلدارة خدمة يف فهو وبالتايل

 .ومراجعته
  :وهي أخرى للتدقيق الداخلي أهدافكما ميكن اضافة 

 إنتاجية كفاية أقصى إىل التوصل يف العليا اإلدارة مساعدة لغرض وذلك املؤسسة يف املالية العمليات مجيع مراجعة
 :يلي مما التأكد يتم ذلك ولتحقيق ممكنة
باإلضافة إىل  حيال العمليات واالجراءات اليت قامت هبا املؤسسة فين حمايد وموضوعي رأي وإبداء تقييم 1- 

 عن املسئولون يقوم وهنا ،اليت حالت دون حتقيقها االحنرافات وحتليلالتحقق من تنفيذ اخلطط و األهداف 
 . املنفذة للخطط تقييمهم عن دوري تقرير مفصل  كتابة الداخلي من خالل التدقيق
 وهذا وسليمة صحيحة مستندات واقع من وأهنا وكافية دقيقة اإلدارة على املعروضة املعلومات أن من التأكد 2- 

 وقيام للنقود، صرف يتخللها اليت والعمليات للنقود قبض يتخللها ليتا املشروع عمليات مجيع فحص يتطلب
 إىل يؤدى وهذا األخطاء واكتشاف والتالعب والتزوير الغش منع النهاية يف يؤدى املهام هبذه الداخلية املراجعة

 . واملعلومات البيانات يف وكذلك ، والسجالت الدفاتر يف الثقة تعزيز
 . والسرقة الفقد ضد املؤسسة صولأ حلماية كافية محايةنظام  وجود من التحقق3- 

 اإلدارية للقرارات كأساس واختاذها واإلحصائية احملاسبية البيانات على االعتماد إمكانية على احلكم -2 
  .الناجحة

 . املسئولية حتمل على قدرهتم ومدى األفراد عمل تقييم5- 
 .االقتصادية الناحية من واألصول املوارد استخدام كفاءة تقييم6- 

 . اإليرادات حتصيل من والتأكد اهلامة األغراض يف إال تنفق ال املصروفات أن من التحقق -1 
 التدقيق الداخلي أهمية: 

 1:املوالية اخلدمات تقدمي خالل من لإلدارةبالنسبة  الداخلي التدقيق أمهيةميكن امجال          
 .ومحايتها لألصول الكافية احلماية وجود على تقدمي ضمان وتأكيد يعمل على الداخلي التدقيق :وقائية خدمة.0
 االلتزام ومدي وإجراءاهتا الداخلية الرقابة مانظ فعالية وتقييم قياس على الوظيفة هذه تعمل :تقييميه خدمة.2

 .اإلدارية بالسياسات
 .املؤسسة داخل املوضوعة األنظمة على الالزمة التحسينات اقرتاح خالل من وذلك :استشارية خدمات.3
 .فالتدقيق الداخلي يعمل على ضبط الفعلي التطبيق عن االحنراف من اإلدارية السياسة محاية. 2

                                                           
، مذكرة في البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها :كمال حممد سعيد كامل النونو:  1

 .62 68، ص  ص6002ماجستري يف احملاسبة والتمويل، اجلامعة االسالمية غزة، 
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 :كما هناك عوامل أخرى أدت إىل زيادة االهتمام بوظيفة التدقيق الداخلي نذكر منها
 فوضت أن إىل جغرافي ا وتناثرها املشروعات حجم كرب عن نتج :اإلدارة في الالمركزية أسلوب انتهاج 

 يزال ما أنه إال السلطات، تفويض من الرغم وعلى السلطات، بعض يف اإلدارات املركزية العليا اإلدارة
 اإلدارة تتمكن وحىت املطلوبة، الفعالية وحتقيق واإلجراءات بالسياسات االلتزام اإلدارات تلك على يرتتب

 .الداخلي التدقيق مثل ذلك حتقق رقابية وسيلة استحدث من البد كان الرقابة من
 شركات وظهور املشروعات حجم كرب نتيجة :عملياتها وتعقد الحديثة المشروعات حجم كبر 

 وجنسية عملياهتا بتعدد متتاز واليت الدولية والشركات املتعددة اجلنسيات الشركات وكذلك املسامهة
 الفروع تلك على الرقابة لتحقيق احلاجة ظهور إىل أدى املختلفة العامل يف دول فروعها وانتشار مالكيها

 . النشاطات مجيع مراقبة على اإلدارة قدرة وزيادة
 حجمها وزيادة عملياهتا وتعقد املشروعات حجم كرب على ترتب لقد :االختباري التدقيق إلى التحول 

 أي االختياري التدقيق نظام إىل يتحول وبدأ الكامل، بالتدقيق القيام على املدقق قادر يعد مل أنه

 من البد الغرض السابق يتحقق ولكي متثيل أصدق أنه يفرتض لكلي ا اجملموع متثل عينه على االعتماد
 وهو الداخلية للرقابة سليم نظام قيام عليها يستند اليت الركائز أهم ومن الداخلية، للرقابة سليم نظام توافر
 .يف املؤسسة داخلي تدقيق وجود

 عليه ترتب املشروعات حجم كرب إن :الجنسيات متعددة والشركات الفروع ذات المنشآت ظهور 
 املراجع استخدام يف املنشآت هلذه املركزية اإلدارة وقد بدأت ومتباعدة، خمتلفة مناطق يف هلا فروع إنشاء

 طلبت ما وسرعان ،" املتجول باملدقق" املدقق ومسي أعماهلا، الفروع ملتابعة مقر إىل للسفر الداخلي
 واقرتاح اإلدارية بالسياسات االلتزام مدى إيضاح مثل لإلدارة، أخرى خدماتاملدقق  من اإلدارة

 1.التعديالت
 يوضح مهنة التدقيق الداخلي ( 3-0)رقم  جدول

 التدقيق الداخلي 
 .أهدافها حتقيق من أجل اإلدارة خدمة* هدفه األساسي

 .اإلدارة قبل من االدارية والسياسات املوضوعة اخلطط تنفيذ من التحقق*
 مستقبال   االحنرافات يف لتجنب الوقوع االقرتاحات االحنرافات وتقدمي حتليل*

 .املؤسسة أموال ضياع إىل تؤدى اليت الثغرات وسد
 يتاح ملا نظرا شاملة تفصيلية مراجعة يتضمن الداخلي التدقيق العمل نطاق نطاق عمله

يعين مسؤولية  ذلك حتقيق من متكنه وإمكانيات وقت من الداخلي للمدقق
  .عامة على عكس املدقق اخلارجي

                                                           
 .61ص  ،ذكره بقسمرجع  : كمال حممد سعيد كامل النونو : 1
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 من والمستفيدة لحسابها يعمل التي الجهة
 عمله

 .االدرة العليا وجلان التدقيق

 ومعرفة املؤسسة، يف الداخلية الرقابة نظام وفعالية كفاءة مييوتق يقوم بفحص تقييمه يتم الذي التنظيم من الجزء
 الداخلية الرقابة أن القول فيمكن وبتايل احملددة، املهام تنفيذ يف األداء نوعية
 بغض مستقل بشكل تعمل أن من فالبد وعليه اإلداري للروتني مكمال جزءا
 داخلي رقابة نظام ألي ميكن وال ،ال أم الداخلي التدقيق نفذ إذا عما النظر
 مثانة من تزيد الداخلي التدقيق إدارة فوجود الداخلي التدقيق حمل حيل أن فعال
 .الداخلية الرقابة أنظمة وقوة

 .اختباريةعينات  بأخذ يقوم المطبقة األساليب
قسم أو )نة التدقيق، إال أنه كإدارة جلمستقل جزئيا فهو تابع جمللس االدارة و  االستقاللية

  .(وظيفة فهو مستقل كليا
 .ومستمرةيكون بصفة دورية  الفحص توقيت

برنامج عمله باالعتماد على خرائط يوضح فيها  يقوم بإعداد خطة عمل العمل برنامج إعداد طريقة
  .التدفق

 على بعمله على القيام ويكون مدرب والعملي العلمي التأهيل من واف قدر* همؤهالت
 (كفئ) .يؤديها اليت اخلدمة أمهية مع يتناسب مبا وجه أكمل

 .خاصة بصفة الذهين اجملهود على هبا للقيام املهنة تعتمد*
 .املهنة ألعضاء املهين السلوك حتكم والتقاليد القواعد من جمموعة وجود*
العمل  أداء حتكم عليها املتعارف األداء معايري من جمموعة هناك تكون أن*

 .املهين
 

 .االلتزام فحص 3220احملاسبية  السجالت فحص 3280 تطوره الزمني
 .الرقابة تقييم 3220اإلجراءات   اختبار 3210
 .املخاطر إدارة دعم 6000املخاطر  إدارة تقييم 3220
 .القيمة إضافة إىل يومنا هذا 6008

 .باالعتماد على مجموعة من المراجع الطالبةمن اعداد : المصدر
يف حتسني عمليات واجراءات سامهت وبشكل كبري  ن مهنة التدقيق الداخليأمن خالل اجلدول أعاله نرى 

حسب احلاجة  فقد تغيري، حيث أن التدقيق الداخلي ومن خالل تطوره الزمين متعارف عليه منذ القدم املؤسسة
 1:هي كالتايل الداخلي التدقيق يقدمها اليت اخلدماتفوبتايل اليت يسعى إىل حتقيقها 

                                                           
 26، ص ص 6002عمان،  ،دار الراية ،األوىل الطبعة، الرقابة الداخلية والتدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلومات: عطاهلل أمحد سويلم احلسبان:  1

21. 
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 املؤسسة يف الداخلية الرقابة نظام وفعالية كفاءة حتديد. 
 عليها لالعتماد املعلومات قابلية حتديد. 
 قانونية الغري والتصرفات واحلريق السرقة من األصول محاية  حتقيق. 
 أسبابه حتديد الداخلي املدقق على بذلك االلتزام عدم حال ويف املوضوعة باإلجراءات االلتزام متكني. 
 مت قد التشغيل عمليات و الربامج أن من التأكد املدقق وعلى والغايات األهداف إىل الوصول حتقيق 

 .هلا خطط ما ووفق وجه أكمل على تنفيذها
 للموارد األمثل االستخدام توفري. 
 مواطن باالعتبار يأخذ بشكل الداخلي للمدقق التدقيق خطة تعميم يوجب مبا اخلطر مواطن حتديد 

 .معها التعامل وكيفية اخلطر
 واالحتيال الغش واكتشاف منع حتقيق. 

 وتتصف وواضحة سلسلة بلغة حمتوياته وتصاغ فيه غموض ال واضحا الداخلي املدقق تقرير يكون أن جيب
 واقرتاحات توصيات على التقرير حيتوى أن جيب كما معني هدف على يركز حيث واملوضوعية، باحليادية

 رسوم التلخيص، الشرح، مثل ايضاحية وسائل على حيتوى أن جيب كما املختلفة االحنرافات وحتديد للتحسني،
 تقاريرهم حتسني على مصممون التدقيق مديري فإن املؤسسة ونشاطات أعمال على للتطورات ونتيجة... بيانية

 :لذلك املقرتحة الوسائل ومن التدقيقية
 التدقيق موضع األطراف احتياجات يلي الذي التقرير خصائص وتشخيص حتديد. 
 املوظفني إىل التدقيق لتقارير بالنسبة والتوقعات االجراءات توصيل. 
 للتقرير موحدة مناذج استعمال. 
 التقرير كتابة يف شخصيا املوظفني على االعتماد زيادة على العمل. 
 التقرير كتابة يف املوظفني من جدد أعضاء تدريب يف املساعدة. 

 :وهناك بعض اخلصائص لتقرير املدقق الداخلي يف بيئة عمل تكنولوجيا املعلومات هي
o توفري الربط األيل بني العمل املنجز ومجع املعلومات وتقييمات املدقق واملعلومات املستعملة يف املؤسسة. 
o مساح التقرير للمشرفني الكتشاف املشاكل وحماولة توفري املصادر املناسبة حللوهلا. 
o  تضمني التقرير وسائل الربط لوثائق أوراق عمل املدققني والرسومات وجتميع املعلومات حول التغيريات

 .الطارئة على أعمال املؤسسة والناجتة عن تكنولوجيا املعلومات
o  عمل تقرير مبشاركة التدقيق الداخلي باملؤسسة مع ادارهتا عن طريق فرض رقابة لتحديد األشخاص

 .املصرح هلم باالطالع على تقرير املدقق الداخلي
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o  املتعلقة بالعمل احتواء التقرير تأكيدا لسياسات أمن املعلومات ومدى الثقة باملعلومات وحتديد املخاطر
 .ولوجيا املعلوماتوالناجتة على األغلب عن تكن

 1:معايير التدقيق الداخلي
 6003تطور مفهوم التدقيق الداخلي حبيث كان آخر مفهوم هو الذي صدر عن معهد املدققني الداخليني يف هناية 

 :ونتيجة لتطور مفهوم التدقيق الداخلي فإن معايري التدقيق الداخلي أيضا تغريت إىل ثالثة معايري هي
وهتتم بشخصية املدقق وصفات االدارة اليت تنفذ عملية التدقيق الداخلي ومن أهم هذه  :معايير وصفية

 .مسؤوليات املدقق الداخلي، وكفاية والعناية املهنية، ورقابة اجلودة، تطوير الربامج: املعايري
ألداء ومن وتصف نشاط التدقيق الداخلي وكيفية أداء عملية التدقيق حبيث ميكن قياس هذا ا :معايير األداء

إدارة نشاط التدقيق الداخلي وطبيعة العمل وختطيط العملية التدقيقية، وتنفيذ املهمة، : أمثله هذه املعايري
 .توصيل النتائج، مراقبة االجناز، وقبول االدارة للمخاطر

التدقيق من  أما املعايري التطبيقية فإهنا متيز بني النوعني السابقني حسب طبيعة نشاط عملية :معايير تطبيقية
حيث النشاط التوكيدي أو النشاط االستشاري، كما يلحق هبذه املعايري إرشادات أو دليل تفسري املعايري 

 . وشرح آلية تطبيق املعايري لنشاط معني أو منطقة جغرافية معينة
 .متعلق بالمقارنة بين التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية(: 4-0)الجدول رقم 

 التدقيق الداخلي الرقابة الداخلية المكونات
تشمل خطة تنظيمية ووسائل التنسيق  المفهوم

واملقاييس املتبعة يف املؤسسة اهلدف منها 
محاية أصوهلا وضبط ومراجعة البيانات 
احملاسبية والتأكد من دقتها، ومدى 

 ،االعتماد عليها وزيادة الكفاءة االنتاجية
تشجيع العاملني على التمسك 

 .بالسياسات االدارية املوضوعة

نشاط تأكيدي استشاري موضوعي 
مستقل مصمم إلضافة قيمة للمؤسسة 
وحتسني عملياهتا ومساعدهتا على حتقيق 
أهدافها بإجياد منهج منظم وصارم 
للتقييم وحتسني فعالية عمليات إدارة 

 .املخاطر والرقابة والتوجيه

تتحمل مسؤولية وضع نظام الضبط  دارةمسؤوليات اإل
الداخلي واحملافظة عليه، وعند تنفيذها 
ملسؤولياهتا اإلشرافية جيب عليها وبانتظام 
مراجعة مدى مالئمة وكفاية عناصر 
الضبط الداخلي وذلك لضمان مجيع 

 .  الضوابط اهلامة بفعالية

لقيام بتأدية عمليات حتديد الصالحيات ل
 .التدقيق
باحلصول على أية معلومات  احلق هاعطاء

 .يراها ضرورية ألغراض التدقيق
حتديد نطاق عملية التدقيق الالزم 

 .لتأديتها
                                                           

للتنمية اإلدارية  املنظمة العربية ،طبعة بدون، التدقيق والرقابة الداخلية على المؤسسات بحوث محكمة منتقاة: كرمية علي احلوهر وآخرون:  1
  .30، ص 6036 القاهرة، حبوث ودراسات،
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فحص  هجيب أن يتضمن جمال عمل مسؤولية المدقق الداخلي
يم كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة وتقي

الداخلية يف املؤسسة ونوعية األداء يف 
 .تنفيذ املهمات احملددة

العليا مبعلومات حول دقة تزويد اإلدارة 
 .نظام الرقابة الداخلية

تزويد اإلدارة العليا مبعلومات حول كيفية 
 .اجناز العمل

رقابة إدارية : تقسم الرقابة الداخلية إىل األقسام
 .ورقابة حماسبية وضبط داخلي

يقسم التدقيق الداخلي إىل تدقيق مايل 
 .والتدقيق اإلداري والتدقيق االسرتاتيجي

الرقابة املالية واالدارية والضبط الداخلي  األدوات
اهلدف منها هو تأمني سالمة وتنفيذ 
عملياهتا واحملافظة على األصول وتأمني 

 .الثقة بصحة املعلومات

اهلدف من التدقيق الداخلي تقييم 
األنظمة املعنية حبماية ممتلكات املؤسسة 
وحتقيق كفاءة األداء ومطابقتها 

 .لألهداف
الراية للنشر والتوزيع، عمان،  دار طبعة، بدونالرقابة الداخلية والتدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلومات،  :عطا اهلل أمخد سويلم احلسبان: رالمصد

 .22، ص 6002
باعتبار أن مهنة التدقيق الداخلي هدفها األساسي يتمثل يف تقدمي خدمات استشارية وتأكيدية موضوعية حول 

الرقابة الداخلية وخمتلف عمليات اليت قامت هبا املؤسسة، باإلضافة إىل اخلدمات االستشارية نظام  إدارة املخاطر و
 :املوجهة خلدمة الزبون تتطلب توافر جمموعتني من املعايري هي

 .متمثلة يف مسات أو اخلصائص اجلهات اليت تؤدي أنشطة التدقيق الداخلي :معايير السمات
اليت تصف طبيعة أنشطة التدقيق الداخلي وتضع املقاييس اليت يتم من خالهلا تقومي أداء تلك  :معايير األداء

 1.األنشطة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية  طبعة، بدون، التدقيق والرقابة الداخلية على المؤسسات بحوث محكمة منتقاة: كرمية علي احلوهر وآخرون:  1

 .33، القاهرة، ص 6036حبوث ودراسات، 
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 .الخارجي التدقيق حول عموميات: الثالث المبحث
 يقوم حيثكليا  ستقلم ويكون علميا وعمليا، املؤهل الشخص ذلك هو املستقل اخلارجي املدقق          

مدقق ) املثال سبيل وعلى عينته اليت اجلهات أو اجلهة إىل حوهلا تقريره وتقدمي واحملاسبية املالية البياناتتدقيق ب
 .واملسامهني اإلدارة جملس إىل عينته أو اليت العامة اهليئة إىل تقريره يقدم الذي( العامة املسامهة مؤسسات حسابات

 .تعريف التدقيق الخارجي: المطلب األول
 :نظر الباحثني املختلفةمفهوم التدقيق الداخلي حسب وجهات يف هذا املطلب سيتم التعرف على        
  التدقيق الخارجيمفهوم. 

 والسجالت املالية القوائم بفحص ستقل يقوممشخص خارجي  هبا يقوم منهجية عملية هو: 03تعريف         
 املؤسسة وحسابات املالية وسالمة القوائم و التقارير القوائم عدالة مدى عن فين حمايد رأي إعطاء هبدف احملاسبية
 1.الدولية املالية التقارير معايري أو عموما املقبولة احملاسبة مبعايري والتزامها
هي مهنة مستقلة اهلدف الرئيسي منها هو فحص البيانات احملاسبية للمؤسسة وغريها من األدلة مما  :06تعريف 

يسمح للمدقق اخلارجي م ابداء رأيه الفين احملايد عن مدى مالئمتها، وعليه ميكن حتديد مدى جناح اإلدارة يف 
ة ع مالك املؤسسة، ويعترب تقرير املدقق اخلارجي متثيلها للمالك، أو مدى هنوض اإلدارة بالوكالة املمنوحة هلا بالنياب

مبثابة دليل على القيام بعملية التدقيق على أكمل وجه وهلذا يبغي أن حيدد فيه بوضوح وصراحة نطاق الفحص 
الذي قام به وما يراه بالنسبة لصدق القوائم املالية، ويكون تقرير املدقق اخلارجي إما يف شكل خمتصر أو يف شكل 

يقتصر التقرير املختصر عادة على عبارة موجزة عن نطاق الفحص ورأي املدقق اخلارجي املستقل اعتمادا مطول، ف
على هذا الفحص وعن مدى دقة وصدق متثيل القوائم املالية للواقع، وحيتوي التقرير املطول أيضا على نطاق 

أيضا معلومات وبيانات اضافية متعلقة الفحص ورأي املدقق اخلارجي كما يف حالة التقرير املختصر ولكنه يتضمن 
 2.بالفحص والقوائم املالية اليت ميكن أن تكون مفيدة ملستخدمي القوائم املالية

 Union بأنه التدقيق اخلارجي واملاليني االقتصاديني احملاسبني للخرباء األورويب االحتادعرف  :01تعريف 

EdECE et UEC  "اخلارجي املدقق قدرة مدى وصحة صدق مدى حول احملايد الفين رأيه إبداء على  

                                                           

   .22m :22 h:، 32/08/6032: بتاريخشوهد ، /http://ar.wikipedia.org/wiki: املوقعنقال من : 1 
 .30  2، ص ص3222عة والنشر، بريوت، ، بدون طبعة، الدار اجلامعية للطباوالعمليةمراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية  :أمحد نور:  2

: EdECE : Européenne des Experts Comptables Economiques. 
  :استخدامهااملؤسسة ميتلك املهارات واملؤهالت اليت متكنه من فهم املعايري اليت جيب  لى املدقق اخلارجي هو شخص مهنئ كفئ مستقال كليا ع ،

ورية على وهو شخص خمول بالقيام بتدقيق العمليات املالية أو احلسابات أو البيانات املالية والتحقق من مدى صحتها ومشروعيتها وسالمتها بصورة د
 . الغالب، وجيب أن يكون هذا الشخص مدربا على تقدمي اخلدمات املهنية للتدقيق حسب معايري عامة وشخصية

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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 للقوانني املؤسسة احرتام مدى من التأكد مع اخلتامية، املالية للقوائم إعدادها تاريخ عند للمؤسسة املالية الوضعية
 1".فيه تنشط الذي البلد يف عليها املنصوص والقواعد
 اختبارهي عملية يقوم هبا شخص من خارج املؤسسة فيقوم ب: "بأنه أيضا التدقيق اخلارجي وعرف: 02تعريف 

 املتعلقة التسجيالت كل صحة من التأكد خالل من ذلك ويتحقق للمؤسسة، املالية القوائم وشرعية صدق مدى
 2."وأنشطتها تعمليا مبختلف

 :من خالل التعاريف السابقة الذكر ميكن استخالص تعريف شامل ملهنة التدقيق اخلارجي 
 هي عملية يقوم بها شخص له الحرية المطلقة في إبداء رأيه، حيث يقوم بتدقيق العمليات المالية      

التحقق من مدى صحتها ومشروعيتها التأكد من سالمتها فمن الضروري  ،والحسابات والبيانات المحاسبية
رجي البد أن يكون مدريا أن تكون خالية من األخطاء والعش، وذلك بصورة دورية ومستمرة، فالمدقق الخا

 .تدريبا جيدا على تقديم الخدمات المهنية للتدقيق حسب المعايير العامة والشخصية
      External audit as a selective examination neutral books and records and 

documents created by an external person under a contract paid him fees for 

quality Examination is required of him in order to express an opinion 

Technical neutral for honesty and fairness of the financial reports Property 

during a certain period. 

 .(واألهمية األهداف) الخارجي التدقيق: المطلب الثاني
 وأمهيته، ألهدافه بالنسبة وكذلك بتطورها، وتطور اإلنسانية احلضارة بنشوءنشأ  اخلارجي التدقيق إن          

 .اخلارجي التدقيق وأمهية أهداف إىل سنتعرض يلي وفيما
 أهداف التدقيق الخارجي. 

  3:يلي فيما التدقيق اخلارجي أهداف متثل         
 من والتأكد الدفاتر، يف املثبتة احملاسبية البيانات وصدق ودقة صحة من التحققيقوم املدقق اخلارجي ب 

 عليها؛ االعتماد إمكانية مدى
 ؛اخلارجي املدقق مبساعدة احلكومية للهيئات االستمارات ومأل املختلفة التقارير تقدمي 
 م؛هتالستثمارا مناسبة قرارات اختاذ من ومتكينهم املالية القوائم مستخدمي طمأنة 
 الضريبة؛ مبلغ حتديد يف الضرائب دائرة مساعدة 

                                                           
1
 : Bernard GERMOND , Audit financier guide pour l’audit de l’information financière des entreprises, 

Dunod, Paris, 1991, p28. 
2
 : Groupe Consultatif d’assurance aux plus pauvre, Audit externe des institutions de micro finance guide 

pratique, France, série n 03 outil technique, 2000, p7.  
 .63 60، ص ص 6002دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن،  بدون طبعة، ،جعة المعامالت الماليةمرا: ماحيالر نواف حممد عباس :  3
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 وطرق اوأسباهب االحنرافات وحتديد األهداف، حتقيق ومدى تنفيذها، ومتابعة املوضوعة اخلطط مراقبة 
 معاجلتها؛

 املرسومة؛ األهداف إىل بالنسبة املؤسسة أعمال نتائج تقييم 
 ذلك؛ دون حتول وضوابط إجراءات بوضع والغش األخطاء ارتكاب فرص تقليل 
 وغش؛ أخطاء من والسجالت بالدفاتر يوجد قد ما اكتشاف 
 احلاضر يف القرارات واختاذ اإلدارية السياسات ورسم تقرير يف اخلارجي التدقيق عملية على اإلدارة اعتماد 

 املستقبل؛ يف أو
 واإلداري؛ املايل بشقيه احملاسيب النظام أي املالية وغري املالية والوقائع األحداث كافة تدقيق 
 املؤسسة؛ نشاط نواحي مجيع يف اإلسراف منع طريق عن اإلنتاجية الكفاية من ممكن قدر أقصى حتقيق 
 املؤسسة؛ فيه تعمل الذي تمعجملا ألفراد الرفاهية من ممكن قدر أقصى حتقيق 
 املؤسسة إدارة تعدها اليت املالية القوائم مطابقة مدى عن قوية وقرائن أدلة إىل يستند حمايد فين رأي إبداء 

 خسارة أو ربح من املؤسسة أعمال نتائج على القوائم تلك داللة ومدى والسجالت بالدفاتر مقيد هو ملا

 ؛الفرتة تلك ايةهن يف املايل مركزها وحقيقة معينة زمنية فرتة خالل
 حتققها من للتأكد دائما اخلارجي املدقق يسعى أخرى جمموعة هناك السالفة الذكر السابقة األهداف إىل باإلضافة

   1:يف األهداف هذه تتمثل املؤسسة يف بعمله قيامه عند
 الوجود: 

 الثابتة للعناصر امللموس املادي الوجود من التأكد خالل من اهلدف هذا حتقيق إىل املدقق اخلارجي يسعى
 خالل من اهلدف هذا فيتحقق االلتزامات مثل( امللموسة غري) األخرى للعناصر بالنسبة أما ،(امللموسة)

 ليست اهنأ من التحقق بغرض وهذا املؤسسة، وسجالت دفاتر يف والصحيح الفعلي التسجيل من التأكد
 .ومهية
 الملكية: 

 تكون قد احليازة أن من الرغم وعلى األصول، من العديد ملكية من يتحقق أن املدقق اخلارجي على جيب
 اليت األخرى اإلجراءات بعض على يعتمد أن جيب املدقق أن إال األصول، بعض ملكية مقبوال على دليال
 امللكية هذه من للتأكد غالبا املتبع اإلجراء ولعل فعال، املؤسسة متلكها بالدفاتر املسجلة األصول أن له تؤكد

 مناسبة وسيلة اإلجيار عقود متثل املثال سبيل فعلى. امللكية هذه على الدالة املستندات بفحص يكون إمنا
 .التمويلية اإلجيار عقود طريق عن املشرتات األصول حالة يف امللكية من للتحقق

                                                           
دار املريخ ،مصر،  ،األول الكتاب ،المراجعة بين النظرية والتطبيق :وليم توماس، أمرسون هنكي، ترمجة أمحد حامد حجاج، كمال الدين سعيد:  1
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 بالدفاتر، املسجلة االلتزامات هذه صدق من يتحقق أن املدقق على جيب فإنه بااللتزامات يتعلق فيما أما
 وهذا حقيقيني، لدائنني مطالبات متثل بالدفاتر الدائنني حسابات أن من املدقق يتحقق املثال سبيل فعلى

 .باملصادقات يُعرف ما خالل من يتحقق
 بشكل ختصيصها مت قد والتكاليف اإليرادات أن من التحقق يف اهلدف هذا يتمثل :المالية الفترة استقالل 

 اليت املالية العمليات كل أن من التحقق اخلارجي املدقق من يتطلب وهذا احملاسبية، الفرتات بني مالئم
 من املدقق يتحقق أن جيب وباملثل الفرتة، هذه نشاط من كجزء سجلت قد احملاسبية الفرتة اية قبل حدثت

 .التدقيق موضع احلالية الفرتة ضمن تدرج مل التالية الفرتة ختص اليت املالية العمليات كل أن
 التقييم: للخصوم، بالنسبة أو لألصول بالنسبة سواء التقييم صحة من يتأكد أن اخلارجي املدقق على جيب 

 أدلة فحص خالل من وذلك عليها، املتعارف احملاسبية املبادئ عليه تنص ما كان حسب التقييم هذا وأن
 .اخل....والشراء وفواتري البيع كالعقود املستندية اإلثبات

 املسجلة املالية العمليات كل أن من التأكد خالل من اهلدف هذا من اخلارجي املدقق يتحقق :الشمولية 
 الف هذه خالل املؤسسة والتزامات موارد يف التغريات وفعال صحيح بشكل الفرتة، تعكس خالل بالدفاتر

 أرصدة عنها نتج اليت املالية للعمليات مالئم مستندي تأييد وجود من التأكد خالل من وكذلك ترة،
 .احلسابات

 عنها واإلفصاح وترتيبها تبويبها مت قد املالية القوائم ومكونات عناصر أن من املدقق يتأكد أن جيب :اإلفصاح 
 1.عليها املتعارف احملاسبية املبادئ حسب

 أهمية التدقيق الخارجي. 
 2:ما يلي حتقيق يعني املدقق اخلارجي من قبل اهليئة العمومية للمسامهني ويكون مسؤوال عن           
 ومراقبة اخلطط وضع يف واملالية احملاسبية البيانات على االعتماد كل املشروع إدارة تعتمد :المشروع دراةا 

 احملايد احلسابات مدقق طرف من تدقيقها مت اليت البيانات تلك أن حترص هنا ومن وتقييمه األداء
                                                           

  : حيث جند أن هناك خلط بني املصطلحني فيعتقد البعض أن املصطلحني " التقييم"مصطلح أمشل وأعم من " التقومي": "التقييم"و" التقومي"الفرق بني
مصطلح " التقومي"يصدر حكما ويعلله أي يعاجل، " التقومي"ما يصدر حكما وال يعلله أ" التقييم"يعطيان معىن متشاهبا، فكالمها يصدر حكما ولكن 

من رأى منكم فيا اعوجاجا "مشتق من فعل قوم أي صحح وعدل وأحسن، حيث أن عمر ابن اخلطاب رضى اهلل عنه عندما خاطب املسلمني قال 
ويستخدم يف العملية التدريسية وتعين التحسني أو التعديل  خاص" التقومي"وبالرغم من أن املصطلحني يفيدان يف بيان قيمة الشيء إال أن  ،"فليقومين

فتدل على " التقييم"وهي الصحيحة لغويا واألكثر انتشارا بني الناس وتعين باإلضافة إىل بيان قيمة الشيء تعديل أو تصحيح ما أعوج منه أما كلمة 
البد كذلك من حماولة إصالحه وتعديله بعد احلكم عليه  ويرى بعض عند حد بيان قيمة شيء ما، بل " التقومي"إعطاء قيمة للشيء، حيث ال يقف 

من القوام، ومعىن األول " التقومي"منشق من القيمة، و" التقييم"بدال منها والواقع هو أن " تقومي "خطأ فيستحسنون استعمال  " التقييم"النحاة أن كلمة 
  .التقدير والتثمني، ومعىن الثاين التعديل

 .36، ص مرجع سبق ذكرهتوماس، أمرسون هنكي، وليم :  1
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 إدارة ايضا وتستخدم عليها، االعتماد درجة من يزيد كما البيانات هذه يف الثقة يزيد مما واملستقل
 ورسم التخطيط أغراض يف للتدقيق خضعت واليت واحملاسبية املالية بالقوائم الواردة البيانات املشروع

 .القرارات واختاذ املستقبلية سياسات
 عليه يعتمدون حيث للمسامهني بالنسبة فعالة أداة اخلارجي املدقق يصدره الذي تقرير يعد :المستثمرين 

 .آخر إدارة جملس انتخاب واعادة منهم الثقة سحب أو االدارة جملس اعضاء ابقاء يف
 املدخرات توجيه يف قرار أي اختاذ عند املدققة املالية القوائم على فيعتمدون اجلدد للمستثمرين بالنسبة أما

 .ممكن عائد و ربح أكرب هلم حتقق حيث واالستثمارات
 منح على املوافقة وقيل املصرفية واملؤسسات البنوك من قروض على احلصول املؤسسات تطلب :البنوك 

 املصادق املالية القوائم من وتستفيد للمؤسسة املالية الوضعية وحتليل بشخيص تقوم فإهنا القروض، تلك
 ألن احملددة، املواعيد يف فوائدها مع القروض تلك تسديد على املؤسسة هذه قدرة لضمان وذلك عليها
 .البنكية والتسهيالت القروض منح قرارات اختاذ على البنك يساعد اخلارجي املدقق تقرير

 يف املؤسسات تصدرها اليت البيانات على الضرائب كمصلحة الدولة أجهزة تعتمد :الحكومية الهيئات 
 وجود دون األغراض بتلك القيام للدولة ميكن وال اخل.. والرقابة الضرائب فرض مثل األغراض من العديد
 .ومستقلة حمايدة جهات من ومعتمدة عليها مصادق بيانات
 .التدقيق الخارجي اتحقوق و واجب: المطلب الثالث

 التدقيق الخارجي واجبات. 
عترب التدقيق اخلارجي من املهن العاملية والعريقة وهي يف تطور مستمر يواكب التطور الذي حصل يف ي        

الفنون والعلوم األخرى حيث كان اهلدف الرئيسي لعملية التدقيق مقتصرا على اكتشاف الغش والتالعب 
فأصبح مسئوال عن اكتشاف األخطاء مبختلف أنواعها دقق وواجباته، واالختالس، وبعدها تطورت أهداف امل

إىل اكتشافه للغش والتالعب وأصبحت من واجباته األساسية حتديد مدى صحة وسالمة املركز املايل  باإلضافة
وتقييم مدى  للمؤسسة ومدى متثيلية حلقيقة الوضع املايل هلا، واملساعدة يف عمليات تقييم املؤسسة ماليا واداريا 

 .ؤسسات على االستمرار يف أعماهلا االعتياديةقدرة امل
 :وتتمثل واجبات مدقق اخلارجي من أهداف التدقيق اخلارجي وهي كاآليت

 .مراقبة أعمال املؤسسات (3
 1.تدقيق حساباهتا وفقا لقواعد التدقيق املعتمدة ومتطلبات املهنة وأصوهلا العلمية والفنية (6

                                                           
العوامل المؤثرة في العالقة بين التدقيق الداخلي و الخارجي في المصارف وأثرها في تعزيز نظام الرقابة الداخلية : رغدة ابراهيم املدهون : 1

، مذكرة ماجستري ختصص حماسبة والتمويل، كلية التجارة، اجلامعة االسالمية، غزة، (دارسة تطبيقية)وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي 
  .23، ص 6032/3218
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 .الفحص والتفتيش الدوري وفق أساليب احملاسبة والتدقيق املتعارف عليها على أعمال املؤسسة ودوائرها (1
والتأكد من مالءمتها حلسن سري فحص األنظمة املالية واالدارية للمؤسسة وأنظمة املراقبة املالية الداخلية  (2

 .أعمال املؤسسة واحملافظة على أمواهلا
ؤسسة وملكيتها هلا والتأكد من قانونية االلتزامات املرتتبة على املؤسسة التحقق من املوجودات يف امل (8

 .وصحتها
االطالع على قرارات جملس االدارة واهليئة العامة والتعليمات الصادرة عن املؤسسة وخمتلف البيانات  (2

 .واليت من املفروض احلصول عليها والتحدث عنها الضرورية اليت يطلبها العمل 
رى يرتتب على املدقق اخلارجي التقيد هبا مبوجب القانون احمللي وقانون مهنة التدقيق أية واجبات أخ (1

 1.واألنظمة األخرى ذات العالقة
التقيد بقواعد السلوك املهين الوارد يف قانون مهنة تدقيق احلسابات ونظام والتعليمات الضرورية  (2

 .للجمعيات واملؤسسات املعنية باملهنة
هارته الفنية ومواكبة التطورات اليت تطرأ على املهنة وذلك من خالل الدورات متابعة تطوير وتأهل م (2

 2.التدريبية املستمرة اليت تنظمها اجلمعيات واملؤسسات املعنية باملهنة
 حقوق المدقق الخارجي: 

لكي يتمكن املدقق اخلارجي من أداء واجباته على أكمل وجه فإنه حيق للمدقق اخلارجي أن يطلب و          
يطلع على كافة املعلومات الالزمة من املؤسسة لكي يكمل اجراءات الفحص واعداد تقريره، حيث يتمتع املدقق 

احلقوق بناء على طبيعة املهمة  باحلقوق اليت تسمح له بالقيام بالفحص الشامل للدفاتر والسجالت وختتلف هذه
زنات ااملوكلة له يف اطار العقد املربم بينه وبني املؤسسة فمثال حيق له االطالع على السجالت احملاسبية واملو 

واملراسالت واحملاضر يف أي وقت ويف عني املكان وبصفة عامة على كل الوثائق والكتابات التابعة للمؤسسة أو 
ن يقوم أكل التوضيحات واملعلومات و  والتابعني للمؤسسة أو اهليئة باإلدارةمن القائمني اهليئة وميكنه أن يطلب 

بكل الفحوصات اليت يراها الزمة وميكنه أيضا االمتناع عن ابدا الرأي يف القوائم املالية اذا مل يستطيع تكوين رأي 
 :دقق اخلارجي كما يليحوهلا وعليه ذكر االسباب اليت عرقلت عمله وبتايل ميكن اجياز حقوق امل

حق إجراء اجلرد خلزائن املؤسسة يف الوقت الذي يراه مناسبا للتأكد من عدالة تصوير البيانات املالية لواقع  (3
 .املؤسسة

وذلك يف احلاالت اليت ال حتتمل التأجيل أو التأخري أي يف حق دعوة اهليئة العامة للمسامهني النعقاد  (6
 .حاالت االستعجال

                                                           
 .26، ص ذكره بقسمرجع :  1
 .26، ص ذكره قبمرجع س:  2
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نسخة من االستفسارات والبيانات اليت يوجهها جملس االدارة للمسامهني حلضور  حق احلصول على (1
 .اجتماعات اهليئة العامة باإلضافة اىل القوائم املالية املرفقة

املؤسسة وسجالهتا ومستنداهتا يف أي وقت سواء كما حيق للمدقق اخلارجي االطالع على دفاتر  (2
إىل حماضر جلسات جملس اإلدارة واهليئة العامة للمسامهني للتأكد احملاسبية منها والغري حماسبية باإلضافة 

من مدى التقيد بنظام ومتطلبات قانون الشركات وليتمكن من إعطاء رأيه الفين احملايد حول عدالة 
القوائم املالية لنتائج أعمال املؤسسة ومركزها املايل وحيق له ايضا طلب البيانات وااليضاحات من إدارة 

   1.واليت يراها ضرورة للقيام بعمله بالشكل املناسب، وعلى جملس االدارة وتزويده بكل ذلكاملؤسسة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .21، ص مرجع سبق ذكرهرغدة ابراهيم املدهون، :  1
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 :خالصة الفصل األول
سعى للخروج بتأكيد معقول عن سالمة يهدف و يممارسة منتظمة يعترب التدقيق بشكليه الداخلي واخلارجي         

اعيا وحبكم أن املدقق اخلارجي هو املمثل الرئيسي للمسامهني ور وعدالة القوائم املالية ومصداقية اإلبالغ املايل، 
 بإبداء رأيه بشكل مستقل وحمايد أي دون تأثري ألي طرف مرتبط مبصلحته ورغابته ملصاحلهم فيجب عليه أن يقوم

الداخلي والتدقيق اخلارجي وتطورمها بشقيه التدقيق  إن ظهور التدقيق ،أو من قبل اإلدارة يف الوحدة االقتصادية
حىت وصلتا إىل ما مها عليه اليوم، جاء تبعا وتلبيتا للتطور املستمر حلياة البشرية االقتصادية واالجتماعية 

وقد   ،جة تعقيدها  وتفرعاهتا وانفصال امللكية عن اإلدارةوالسياسية، وتوسع املؤسسات وتشعب وظائفها وزيادة در 
كان ظهور التدقيق اخلارجي قبل ظهور التدقيق الداخلية بوقت طويل، نتيجة لتولد حاجة اجملتمع إىل التدقيق 

 يذية اخلاصةاخلارجي قبل حاجته للتدقيق الداخلي، فلكل منهما أهدافها، مسؤولياهتا، صالحياهتا ومنهجيتها التنف
 .هبا املشتقة من القواعد واملبادئ واملعايري اليت حتكمها

كوظيفة مستقلة بعد ظهور وتواجد تدقيق احلسابات اخلارجي بزمن طويل، وقد   التدقيق الداخليظهر           
نظرا ألمهية  ،أدت عوامل وأسباب كثرية ومتعددة إىل ضرورة تواجده خاصة بعد كرب حجم املؤسسات وتوسعها

، تقوم عملية التدقيق الداخلي من دور يف حتقيق أهداف املؤسسات اليت تتمتع هبا وظيفة التدقيق الداخلي وماهلا
 الداخلي املدقق وكان لنشأهتا األوىل البدايات يف الداخلي التدقيق بدأ وقد ،على مقارنة ما هو خمطط مبا هو فعلي

 أدى الذي األمر احلماية إىل أقرب الداخلي املدقق وظيفة وكانت األرقام، مدقق عليه يطلق وكان األخطاء يتصيد
 .        العليا اإلدارة جباسوس الداخلي املدقق تسمية إىل

لذا جيب أن يكون مستقال ذهنيا حيث يقوم املدقق اخلارجي بالتحقق من صحة وصدق القوائم املالية         
تقدمي رأي بدون أن  اخلارجي أي احلالة العقلية اليت تتيح للمدقق( ذهينال)وظاهريا ونقصد باالستقالل العقلي 

أما  .يتأثر باملؤثرات اليت تضعف حكمه املهين، وتتيح له بأن يتصرف بنزاهة وأن ميارس املوضوعية والشك املهين
بأنه يف وضع يؤثر االستقالل الظاهري يعين بأن يتجنب املدقق احلقائق والظروف اليت هي من األمهية بقدر يظهره 

على حياديته واستقالليته من وجه نظر الغري ومبا تقلل من نزاهته وموضوعيته لدى إبداء الرأي حول البيانات 
 .املالية

 
 
 

 



 

 

 الفصل الثاني

 للقيمة النظري االطار
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 : الثانيتمهيد الفصل 
حيث مل تعد حتديد األرباح الصافية اليت  يعترب تقييم املؤسسات أحد أهم املسائل يف جمال االدارة املالية        

احملاسبية املعطاة ال  الناتجميكن أن حتقيقها املؤسسة االقتصادية يف الوقت الراهن مؤشرا كافيا ملعرفة قيمتها ألن 
حيث ميكنها أن ختفي عدة نقائص كعدم كفاية االستثمار املادي واملعنوي املتجدد ومن السوقي تعكس الواقع 
لقيمة أو تشويهها حيث قام العديد من املمارسني واحملللني املاليني بعرض جمموعة من الطرائق حيث حتجيم ا

احلديثة من أجل تقييم اليت استطاعت أن تعاجل بعض نقاط ضعف املأخوذة على الطرق التقليدية  كأن تراعي مثل 
احملققة باإلضافة إىل ذلك فهي ال  بعض املؤشرات اخلاصة كأخطار النمو وحتافظ على دميومة واستمرارية النتائج

ة اليت ال تطبق الواقع االقتصادي وبالنظر إىل ما سبق مت تقسيم الفصل بعني االعتبار املعطيات احملاسبيتأخذ 
 :املوايل

 االقتصادية النظر وجهة من المؤسسة قيمة :األول المبحث. 
 المالية الذمة منظور على المعتمدة بالطرق المؤسسات تقييم :الثاني المبحث. 
 المعاصرة المالية النظريات وفق المؤسسة قيمة :الثالث المبحث. 
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 .االقتصادية النظر وجهة من المؤسسة قيمة: األول المبحث
 كل يشمل عام مفهوم هو بينما فقط املؤسسة على ويقتصر واسع مفهوم القيمة مفهوم أن الكثريون يعتقد       

والتسيري داخل املؤسسات االقتصادية فالتسيري حيث حيتل موضوع القيمة مكانة هامة يف مراكز القيادة  شيء
النشاط احملاسيب حنو النشاط  نبالقيمة أصبح ميزة مرتبطة باملؤسسات الكربى كمحاولة لالنتقال بالوظيفة املالية م

به كمؤشر منطي يف التقييم وكمقياس شامل حيث أصبحت املؤسسات تأخر االقتصادي والذي يؤدي إىل القيمة 
 la القيمة مفهوم جيب أن نعرفاملة والدائمة وبناءا على سبق يساهم يف اختاذ القرارات االسرتاتيجية الش

valeur  كاآليت. 
 .االقتصادي الفكر في القيمة عن عامة مفاهيم: األول المطلب
 مفهوم القيمة.   

 من لشيء وما حيسنه، ما املرء قيمة يقال مثنه املتاع وقيمة قدره عن تعرب اللغة يف الشيء قيمة: 10تعريف        
 ازائد أو للقيم امساوي يكون قد الثمن أن  إال للثمن، مرادفة والقيمة األمر، على ودوام ثبات له ما يعين قيمة

 القيمة بينما ،(النقود)  له امثن يسمى البيع عقد يف للشيء اعوض يقدر ما أن   بينهما والفرق عنها، اناقص أو عليها
 أخالقية أو اجتماعية، أو سيكولوجية أو اقتصادية العتبارات وعنايته، املرء باهتمام جدير هو ما كل على تطلق

 .مجالية أو
 ال يقتصر على املؤسسة فقط بل يتعدهاأن مفهوم القيمة واسع وشاسع  الطالبةمن خالل هذا التعريف ترى 

 بأهنا تعريفها وميكن األخالق، من جزءا القيم تعترب الفلسفة فيف  اجملاالت من الكثري يف تعريفات عدة لهحيث 
 أو لذاهتا تطلب الغايات هذه كانت سواء بالرغبة جديرة كغايات الفرد إليها يسعى بغايات ختتص مفاهيم
 النفس، علم يف، و األشياء إىل واخلدمات السلع تضيفه ما مقدار القيمة فتعين االقتصاد ، أما يفمنها أبعد لغايات
 حقائق القيم تعترب االجتماع، علم يف، اإلنساين السلوك وترشد توجه اليت وهي اإلنسان حياة يف هام شيء القيمة

  .االجتماعي البناء يف أساسية
أحرف معناها ثري ومتعددة يف أبعادها واستعماالهتا إال  ستةكلمة متكونة من    la valeurالقيمة  :12تعريف 

أنه يف أيامنا هذه نسجل  توظيفها يف عرب موضعها يف كثري من األحيان، فضال عن ذلك فإن حتليلها بالفهرس 
 منامجتالكلمات املتداولة من قبل الباحثني واملهتمني واخلرباء واملؤلفني يف أشهر كتبهم احلديثة يف جمال 

 1.املؤسسات يربز  الصدى واألمهية املتناهية اليت حتملها هذه الكلمة املتمثلة يف القيمة

                                                           
 خيضر حممد جامعة ،01، جملة العلوم االنسانية، العدد (الزبون والمفاهيم المحاذية لها على مردودية المؤسسة)أثر القيمة : مجال خنشور:  1

 .873، ص 2112نوفمرب   بسكرة،
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 عوائد على احلصول يف احلق أو أصل، مقابل مبلغ يدفع عن عبارة ميكن أن نقول أن القيمة :18تعريف 
 أصل على للحصول املدفوع املبلغ ميثل الذي السعر عن ختتلف والقيمة األصل، ذلك استخدام مستقبلية من وراء

1.سعر ىلإ حتويلها يتم التبادل عملية وحبدوث الشيء ولب جوهر يف موجودة القيمة أي ما،
 

 املرتبطة املفاهيم من أي حول االقتصادي التفكري تاريخ عرب واملفكرون االقتصاديون مل يتجادل: 14تعريف 
 وعلم كالفلسفة األخرى بالعلوم يرتبط املفهوم هذا أن ذلك  القيمة مفهوم حول جتادهلم من أكثر االقتصاد بالعلم

 بنظرهتا خالهلا ارتبط االقتصاد يف خمتلفة مذاهب ظهور رتب هبا يتعلق وما القيمة مفهوم إن بل والقانون االجتماع
 . متديدها وكيفية القيمة مفهوم إىل

 أساسها على يتم اليت النسب أي  األخرى بالسلع مقارنة سلعة كل تساويه ما مقدار بالقيمة يقصد: 10تعريف 
 لديه ما مبادلة إىل اإلنسان حاجة من أساسا نتجت القيمة نظرية أن جند وهلذا ببعض بعضها السلع هذه مبادلة

 يعجز اليومية حياته يف وخدمات سلع إىل الفرد حاجة بسبب ضرورية إنسانية حاجة وهى  اآلخرين لدى مبا
 تصرف وهو غريه لدى مبا لديه ما مبادلة إىل فيلجأ حاجته عن ينتجه ما يزيد بينما إنتاجها عن الذاتية بقدرته
  2. القيمة نظرية لتطور السنني آالف منذ البشر بين لدى املدين اجملتمع بظهور ظهر اقتصادي إنساين

 وحتسب املؤسسة على ديون أو التزامات أي منها مطروح املؤسسة أصول مجيع هي املؤسسة قيمة: 12تعريف 
 من التضامن شركات يف للمؤسسة شريك دخول عند أو بعضهما مع مؤسستني دمج عند أو املؤسسة بيع عند
 3.باملؤسسة حصته حساب أجل

 :من خالل التعاريف السابقة الذكر نرى أن قيمة هي
 إليها ينظر التي حسب وجهة نظره هامفهوم يحدد باحث كل كون المعقدة المفاهيم تعتبر القيمة من      

 العديد على يتوقف بحكم أنه ومباشر واضح ليس القيمة مفهوم أن إال تعقيدا أكثر التقييم يكون وبذلك
 .تحديده في الداخلة والمفاهيم العوامل من

    Value is a Ray not happened is the price at the event is meant here is 
the rate of pay, which are based on the swap operation in the stock 
market. 

                                                           
  : تاريخ  بصماهتم يف قتصاديني الذين تركواحيث اتسم بظهور الكثري من اال( 01)القيمة تعرضت للكثري من اجلدل والتحليل يف القرن التاسع عشر

 .الفكر االقتصادي
أثر التقييم المالي على مسار الشراكة بالنسبة لقطاع المحروقات في الجزائر دراسة حالة المؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار : بلخري بكاري:  1
(ENSP)، 08، ص 2111/2101 دكتوراه، أطروحة. 
: ، بتاريخ http://www.jolyana.com/veiwpage.aspx?sf=1508: نقال من املوقع ،القيمة نظرية تطور: عبد اللطيف أطلوبة: 2 

22/12/2107 ،h :19 :29m. 
  :طريقة فائض القيمة، طريقة التدفقات النقدية،  طريقة صايف األصل احملاسيب املصحح، طريقة الذمة املالية،: هناك عدة طرق للتقييم املؤسسات منها

 .تقييم املؤسسة يكون ألغراض البيع أو االندماج أو التصفية هذه الدوافع اليت تؤدي إىل التقييم. طريقة األوراق املالية
 .h18 :57m، 02/00/2102: ، شوهد بتاريخ ar/specialties/q/129199https://www.bayt.com/: نقال من املوقع: 3 

http://www.jolyana.com/veiwpage.aspx?sf=1508
https://www.bayt.com/ar/specialties/q/129199
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 أنواع القيمة. 
 :نواع خمتلفة للقيمة نذكر منهاأهناك 
 التبادل قيمة valeur d'échange. 
 االستعمال قيمة valeur d'usage. 
 املقدرة القيمة valeur estimative. 

 أجل من لدفعها املستهلك يستعد اليت القيمة  تلك وهي: valeur d'échange التبادل قيمة (5
 .واملشرتي البائع طرف من التعادل نقطة يستدعي ما وهو مقدمة، ما خدمة أو منتوج على احلصول

 حىت املنتوج، من املستهلك حيققها اليت املنفعة قيمة وتعين :valeur d'usage االستعمال قيمة (5
  1:ويتفرع منها شيوعا األكثر النموذج وهو التبادل قيمة وعدمي قدميا املنتوج كان ولو
 يف مؤسسة أو( أصل) لسلعة البيع سعر يف تتمثل: valeur vénale السوق قيمة (5-5

 .والطلب العرض لقانون طبقا السوق
 الواجب الضرورية التكاليف مجيع معرفة على وتعتمد: valeur à neuf الجديدة القيمة (5-5

 2.التقييم حمل لألصل مماثل جديد أصل تكوين أو حليازة إنفاقها
ويطلق عليها القيمة الدفرتية وهي تعرب عن : valeur d' acquisition الحيازة قيمة (5-3

 3.مفهوم حماسيب وضرييب فقط وليس تقوميي أو اقتصادي
يتم من خالهلا حتديد تكاليف اقتناء  :valeur d'utilisation قيمة االستغالل (5-9

 4.استثمار يضاهي االستثمار حمل التقييم من حيث اخلصائص التقنية
وختص نظرة البائع للقيمة اليت جينيها من بيع منتوج ما أو : valeur estimative المقدرة القيمة (3

 .تقدمي خدمة ما، بعد توقعه للمنفعة اليت يبحث عنها املستهلك
بيع  يتم وهي تلك القيمة اليت على أساسها :Valeur de liquidation التصفية قيمة (3-5

أصول املؤسسة كال على حدا وباحلالة اليت هي عليها وهذه القيمة ال ميكن استخدمها كأساس 
للتقييم إال إذا كانت املؤسسة غري قادرة على االستمرار يف مزاولة نشاطها العتبارات فنية أو تسويقية 

                                                           
قياس وتقييم األداء المالي في المؤسسات االقتصادية نحو إرساء نموذج لإلنذار المبكر باستعمال المحاكاة المالية دراسة : عبد الغين دادن:  1

 .012  010، ص ص 2112/2117اجلزائر، ، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة حالة بورصتي الجزائر وباريس
، جامعة يف علوم التسيري ه، أطروحة دكتورابالجزائر االقتصاديةالقرار في إطار التحوالت  اتحاذتقييم المؤسسة ودوره في : هواري سويسي:  2

 .20ص ، 2117/2113اجلزائر، 
 .07، ص 2113الدار اجلامعية، بدون بلد،   طبعة، بدون ،التقييم وإعادة هيكلة الشركات :طارق عبد العال محاد:  3
 .012، ص ذكره بقمرجع س: عبد الغين دادن:  4
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غريها من األسباب أيضا من دواعي استخدام قيمة التصفية هو وقوع خسائر متكررة تتخبط فيها أو 
     1.أو اإلعالن عن وضعية مالية مشكوك فيها

 تتعرض هلا  قد اليت املالية للصعوبات نظرا :Valeur liquidativeالقيمة المصفاة ( 3-5
ملواجهة   اسرتاتيجي كقرار معني، أصل عن تتنازل أن لذا فيمكن االستغاليل، النشاط يف املؤسسة

 إيراد حققت إذا حني يف ممكنة خسارة بأقل األصل عن املؤسسة تتنازل احلالة هذه ويف الصعاب،
 يف الفارق ويدرج للمؤسسة مرحبة تكون فالصفقة املتبقية، اإلهتالكات قيمة مع مقارنة إجيايب،
 تكون األول األسلوب يف املصفاة والقيمة التصفية قيمة بني الفرق ويكمن. االستغالل خارج إيرادات
 الستمرار نظرا خيتلف، الثانية يف الوضع أن غري ذلك، شابه ما أو إفالس أو تصفية حالة يف املؤسسة
 .الصعاب بعض يتخلله لكن عادي بشكل النشاط

 :هناك قيم أخرى تتخذها املؤسسة باإلضافة اىل القيم االخرى نذكر من أمهها
  قيمة التأمينValeur d'assurance: التعاقد إطار يف التأمني خبري تقرير طريق عن القيمة هذه حتدد 

  .معني بأصل مرتبطة خماطر أو طرخ لتغطية والزبون التأمني مؤسسة بني
 االستثمارية قيمة valeur d'investissement :من املتأتية املستقبلية املنافع قيمة عن عبارة وهي 

 .( مستثمر)ما  ملشرتي معني أصل حيازة
 المتبقية القيمة أو النفاية قيمة valeur des déchets ou de la valeur résiduelle :املبلغ 

 احلايل للمالك الفائدة عدمي يصبح أن بعد صورة أخرى بأي فيه التصرف أو أصل بيع عند حتقيقه املمكن
 الفائدة عدمي أصبح األصل أن تفرتض اليت اخلردة مفهوم قيمة عن ختتلف وهي اخلدمة؛ من إخراجه ويقرر
 .غرض أي ويف شخص ألي
 السوقية القيمة valeur de marché :يف السوق يف اهب معرتف تفاوضية قيمة اىل يشري مصطلح وهي 

 :هو السوقية للقيمة عام بوجه عليه املتعارف التعريف أما معينة حلظة
 مشرتي راغب اىل راغب بائع من ما أصل ملكية انتقال به يتم الذي النقد يعادل مبا أو نقدا عنه املعرب املبلغ

 من نوع منهما ألي أي خيضع وال الصلة ذات احلقائق كافة عن معقولة معلومات منهما كل لدى ويتوفر
 تسمح خالهلا من اليت السوق يف املؤسسة قيمة عن تعرب حيث التقييم، طرق أهم من ايضا وتعترب 2اإلكراه،

 3.النقدية بالقيمة أيضا تعرف كما البائع، إىل املشرتي من امللكية باالنتقال

                                                           
 .02، صذكره بقمرجع س: بلخري بكاري:  1

2
:  Laurent BATSCH La théorie de: la valeur de l'entreprise, cahiers de recherché, Université de paris 

Dauphine p1. 
مع )دور سياسة توزيعات األرباح في تحديد القيمة السوقية للسهم : أثر اختيار الهيكل المالي على قيمة المؤسسة: عبد الكرمي بوحادرة:  3
 .20، ص 2100/2102، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة منتوري قسنطينة، (سة حالةادر 
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 قيمة الكسر Valeur à la casse : وهي املبلغ املمكن حتقيقه عند بيع األصل بعد أن أصبح عدمي
علما أن هذه القيمة ختتلف عن قيمة اخلردة اليت تفرتض أن  الفائدة للمالك احلايل ويتقرر إخراجه من اخلدمة،

األصل أصبح عدمي الفائدة ألي مالك جديد ويف أي غرض حيث أنه يف حالة تقييم املؤسسة لغرض 
اخلوصصة اجلزئية أو الكلية أو االندماج يكون من املفيد بالنسبة للمشرتي أن يعرف قيمة نفاية تلك 

 1.املعدات
  قيمة التأمينValeur d’assurance : ونعين هبا القيمة اليت حتديدها عن طريق تقرير خربة وتتجلي هذه

 2.القيمة عند تقييم املؤسسات وذلك من خالل علمية مراجعة التغطية التأمينية للمباين واملعدات
 .في الفكر المالي المؤسسة قيمةلل مدخل: المطلب الثاني

 معظم أن كون احملاسبني واخلرباء الباحثني واألكادمييني من العديد اهتمام حمل املؤسسة قيمة مفهوم يزال ال       
 املؤسسة قيمة أساس على تبىن القصري، أو الطويل األجل ذات اخلارجية، أو كانت  الداخلية املالية سواء القرارات

  3.املؤسسة بشؤون للمهتمني األمهية بالغة انعكاسات من هلا ملا
 في الفكر المالي المؤسسة قيمة. 

 انفصال وبعد العاملية، األسواق يف االندماج و التنافسية قدراهتا تعزيز إىل يؤدي املؤسسة قيمة تعظيم إن        
 وهو مايل معيار عرب املؤسسة قيمة تعظيم هدف بروز عن أعلنت املؤسسة يف الرقابة عملية فإن اإلدارة عن امللكية
 خالل من تتحدد املاليني واحملللني املنظرين حسب املؤسسة قيمة أن جند أننا حيث املؤسسة، يف القيمة خلق

 االقتصادية القيمة مؤشر طريق عن القيمة خلق قياس يتم حيث املالية القرارات عن الناجتة املخاطرة و العائد
 4.االنتقالية االقتصاديات مع يتوافق الذي املضافة
 مؤسسة ألي ميكن فال املؤسسة، نشاط يف الوظائف أهم من واحدة املالية الوظيفةتعترب  :المالية الوظيفة مفهوم

 أوجه متويل الالزمة األموال توافر دون األخرى الوظائف من غريها أو باحلصول أو إنتاج من بنشاطها تقوم أن
 املستوى ىعل تربز ما أكثر النظرية، مستوى على تربز عديدة مشاكل يطرح مفهومها أن إال املتنوعة، النشاط

 عن البحث لىع امجاهلا يف تسعى اليت والعمليات املهام جمموعة تعين املالية فالوظيفة املؤسسات، لتسيري التطبيقي
 األموال من تريدها اليت احلاجات حتديد بعد املايل، حميطها إطار يف للمؤسسة بالنسبة املمكنة مصادرها يف األموال
 على باحلصول هتتم اليت الوظيفة اأهن أي 5اليومية وحاجاهتا متويلها برامج وكذا االستثمارية، وخططها براجمها خالل

                                                           
1
  :CHOINEL Alain, Introduction à l’Ingénierie Financière, édition la Revue Banque, Paris, 1991, P . 126. 

 .02، صنفس المرجع السابق: بلخري بكاري:  2
 .48 ص ،2112 ،14 العدد ورقلة، جامعة الباحث، جملة ،االقتصادية المؤسسة وقيمة المالي األداء في قراءة: دادن الغين عبد : 3
 ،بوعريريج ببرج الطباعة وفنون للتوضيب الوطنية المؤسسة حالة دراسة االقتصادية المؤسسة قيمة على المالية القرارات أثر: حممد رزقي:  4

 .08ص  ،2117/2113 بسكرة، خيضر حممد جامعة املؤسسة، وتسيري اقتصاد فرع االقتصادية، العلوم يف املاجستري مذكرة
 .230 ص ،نفس المرجع السابق:  5
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 جمال ويف االستثمار، جمال يف القرارات باختاذ ختتص وظيفة فهي، األموال وإدارة للمؤسسة، الالزمة األموال
 1.املالية والرقابة املايل بالتخطيط ختتص كما التمويل،

 الالزمة، األموال حجم بتقرير املتعلقة القرارات اختاذ عمليات من تتألف املالية الوظيفة أن نستنتج التعاريف من
 األصول أنواع تتحدد خالهلا من اليت االستثمار قرارات أن إذ املتاحة، األموال واستثمار عليها احلصول وكيفية
 املتوقعة املكاسب وكذا منها، كل القتناء االقتصادي واملربر منها كل وحجم اقتناؤها، الواجب املتداولة أو الثابتة

 املثلى الطريقة حتديد خالهلا من فيتم التمويل قرارات بالنسبة أما األصول، من أصل كل باقتناء املرتبطة واملخاطر
 احلصول مصادر معرفة جانب إىل متويل بكل املرتبطة املالية املخاطر وكذا األصول، من جمموعة أو أصل لتمويل

 وهو للمؤسسة الرئيسي اهلدف حتقيق بغرض وهذا عليها، احلصول وتكلفة املمكنة، األموال أنواع خمتلف عل
 2.والنمو واالستمرار البقاء

 إىل التطرق حماولة خالل من املؤسسة مبفهوم القيمة املايل الفكر ربط: المالي الفكر في المؤسسة قيمة مفهوم
 عن منفصال اوأكادميي اواسع جماال بارهباعت مايل فكر أو مالية نظرية وجود ظل ويف باملؤسسة، املتعلقة القيمة

( 21) العشرين القرن بداية يف ملس والذي اجملال، هذا يف البحث تطور عكس مراحل عرب تطوره وبروز االقتصاد،
 خبري إىل خلص الذي العادل النقدي املبلغ يف املؤسسة قيمة تعترب وبذلك 3الفرتة هذه من اخلمسينات على

 طلب من مرحلة كل عند هبا املعنية األطراف خمتلف لدى العام بالقبول املبلغ ذلك حيظى حيث متخصص،
 ظل يف وذلك القائمني تنظيمها يف املستغلة املؤسسة وإمكانيات  موارد لكافة العادلة القيمة يعكس الذي قياسها
 4.النشاط استمرارية مفهوم
 املرتبطة القيمة إىل القيمة دراسة يف املايل الفكر ينصرف :المالي الفكر في المؤسسة قيمة مفهوم تحليل

 وعلى .السلعة قيمة حول تدور كانت اليت االقتصادي الفكر يف والقيمة نظريةال عكس على وذلك باملؤسسة،
  املؤسسة أن   باعتبار املؤسسة، وقيمة السلعة قيمة إىل النظرة بني املبدأ يف اختالف عنه ينتج لن سوف لكذ

 أو ذلك غري أو استثمارات كانت سواء الواسع مبفهومها السلع بينها من اإلنتاج عوامل من جمموعة من مكونة
 ما إطار يف باملؤسسة املتعلقة القيمة إىل التطرق( املايل الفكر) املالية النظرية حتاول وعليه أمشل، مبفهوم األصول

                                                           
 .03 ص ،0131 بريوت، والنشر، للطباعة العربية النهضة داربدون طبعة،  ،المالية اإلدارة شريف، علي توفيق أمحد مجيل:  1
 .3، ص ذكره مرجع سبق:  2
 .27 07ص  إىل صمن  ، مرجع سبق ذكره: هواري سويسي:  3
 .87، ص مرجع سبق ذكره:  4

 :على االطالع يرجى املعلومات من للمزيد
، امللتقى الوطين األول حول اشكالية تقييم إشكالية تقييم المؤسسات مع االشارة إلى حالة الجزائر: سويسي هواري، كماسي حممد األمني
 .2110املؤسسات، جامعة سكيكدة، سبتمرب 
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 كما النظري، اجلانب يف االقتصادي الفكر من األساس يف هاتمرجعي تستمد اليت املؤسسة قيمة بنظرية يعرف
 1.احملاسيب الفكر يف القياس أدوات من اجانب تستعري جندها
 للهدف كبديل املؤسسة قيمة تعظيم ظهور إىل حتقيقه، املؤسسة تسعى كهدف للربح املوجهة االنتقادات أفرزت

 ظهور يف الفضل ويرجع املالية، النظرية يف دراسة موضوع كانت للمؤسسة اهدف تكون أن قبل فالقيمة السابقة،
 ،"John Burr Williamsوليامس بار جون االقتصادي إىل املالية النظرية أساس يعد الذ ي القيمة مفهوم
 املالية التدفقات مجيع قيمة من انطالقا تتحدد( مايل أو مادي) األصل قيمة بأن بني حيث ،0183 سنة وذلك
 Irving Fisherفيشر إرفينق االقتصادي أعمال إىل الفكرة هذه أصول وتعود األصل، هذا يطرحها اليت املقدرة
 هو إليه، اإلشارة ينبغي وما االستثمار، نظرية ركيزة تعترب اليت املالية القيمة حتليل أسس 0117 سنة وضع الذي

 عند وخاصة الكامل، بشكله املفهوم تطوير يف John Burr Williams  وليامس بار جون  يسبق مل أحد أن
 األرباح، توزيعات استحداث بنموذج يعرف ما طريق عن للسهم Intrinsèque احلقيقية اجلوهرية القيمة حتديد
 0102 سنة  E.Shapiroشبريو.إ،  M.J.Gordonقودرن.ج.م" طرف من حتسينات عليه أدخلت والذي
 األرباح منو معدل ليهاع امضاف املستحدثة األرباح توزيعات جمموع تساوي مبقتضاها السهم قيمة أصبحت حيث
 كما املالية، النظرية إطار يف القيمة نظرية أصول تعد قوردن و وليامس و فيشر  أعمال كل من القيم نظرية وميول

 رأس تكلفة حول Miler  ،Modigliani ميلر ،مودجلياين مقال ظهور تاريخ 0103 سنة من ابتداء أنه جند
 تدرس املالية النظرية بدأت حيث املؤسسة، مالية جمال يف ثورة يعترب الذي االستثمار ونظرية املؤسسة مالية املال،

 تدرس املالية النظرية بدأت حيث املؤسسة، قيمة على املالية القرارات تأثريات موضوع أكثر وبدقة عام، بشكل
 القرارات من نوعني دراسة متت حيث املؤسسة، قيمة على املالية القرارات تأثري موضوع أكثر وبدقة عام بشكل
 األرباح، توزيع وسياسة املايل اهليكل يف لنيثواملتم االستثمار قرارات على عالوة املؤسسة قيمة على تأثريها يف املالية

 2:هو اإلطار هذا يف املطروح واإلشكال
 التوليفة) املايل هيكلها وفقها تغري أن للمؤسسة ميكن اليت النسبة معرفة هو املايل، باهليكل يتعلق فيما 

 .املؤسسة قيمة على تأثريها مث ومن املال، لرأس تكلفة على احملتمل تأثريها ومدى ،(ديون، خاصة أموال 
 السهم قيمة حتديد يف األرباح توزيعات دور عن البحث هو األرباح، توزيع بسياسة يرتبط فيما. 

 الثورة ومن املستعملة، والنماذج الدراسات يف التأكد عدم حالة بإدخاهلا احلديثة املالية النظرية ظهور من افانطالق
 يرتبط ما منها خاصة) الكربى املالية للقرارات واملبتكرة اجلديدة املعاجلة خالل من املؤسسة مالية يف اجلديدة
 االهتمام أصبح وعليه للمؤسسة، كهدف للربح املوجهة االنتقادات وكثرة حمدودية ومع جهة، من( املايل باهليكل

 .املؤسسة قيمة على املالية القرارات وباقي االستثمار وقرارات املايل اهليكل تأثري على يركز
                                                           

التسيري، غري ، أطروحة دكتوراه يف علوم المحتوى اإلعالمي للمعلومات المحاسبية وأثره على قياس قيمة المنشأة :إبراهيم الدسوقي عبد املنعم:  1
 .01 7، ص ص0110منشورة، جامعة القاهرة، 

 .01 ، صذكره قبس مرجع:  2
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 بالتحديد احلديثة، املالية النظرية ظهور مع اآلن عليه هي كما ظهرت املؤسسة قيمة نظرية أن القول ميكن وعليه
 من املؤسسة لقيمة إطار متثل اليت املالية يف القيمة مفهوم أما ،0103 سنة وميلر مودجليلين دراسات بداية مع

 0183.1 سنة وليامس أعمال مع ظهر فقد القياس، خالل
 المؤسسة قيمة تحديد طرق. 

 2:أمهها نذكر املؤسسة، قيمة وحتديد إجياد يف الطرق من العديد هناك
وتعتمد هذه  :Les Méthodes Comptables ou Patrimonialesالمحاسبية  الطريقة (5

على  اعتماداالطريقة على استخدام امليزانية يف التقدير، ويتم من خالهلا حتديد القيمة الصافية لألصول 
  :العالقة اآلتية باستعمالوإجراء بعض التعديالت ألكثر دقة، وذلك : امليزانية بعد رصد األرباح 

 .ونقل خطر ومؤونات ديون – لألصل الحقيقية القيمة=  لألصل المصححة الصافية القيمة
 البنود من جمموعة معاجلة طريق عن امليزانية، يف التعديالت من جمموعة إجراء بعد القيمة هذه إجياد ويتم

 الدفع، الواجبة األرباح توزيعات إىل إضافة واملؤونات املخزونات املعنوية، األصول مثل اهب املتعلقة
 قيمة فإن الطريقة هذه خالل فمن اإلنتاجية، عملياهتا يف الداخلة العوامل أهم من اعتبارا تقيم فاملؤسسة
 الواجب للتعديالت االعتبار بعني األخذ بعد وهذا هلا، املكونة األصول جملموع مساوية تكون املؤسسة
 .الطريقة هذه وفق املؤسسة قيمة إجياد أساس امليزانية وتعترب امليزانية، قيم يف إدراجها

أن الطريقة السابقة  باعتبار: La méthode de l'écart d'acquisitionالمحل  شهرة طريقة (5
 لألصول االعتبار بعني تأخذ ال أهنا كما املؤسسة، قبل من املستقبل على حتقيق األرباح يف تعمل

 :مراحل بعدة املرور بعد وهذا يلي، كما املؤسسة قيمة حساب يتم الطريقة هذه فوفق لذا البشرية،
 :اجياد عائد شهرة احملل وذلك باالعتماد على املعادلة التالية

   rE= RE net d’impôt/actif économique 

rE :املردودية. 
RE :نتيجة االستغالل. 

هلا االستثمار، فإن املردودية ختتلف بني ما تعرفه املؤسسة وما يطلبه  كن نظرا لوجود بعض االخطار اليت يتعرضول
 :يلي املستثمرين، لذا يصبح عائد شهرة احملل وفق ما

Rent de Good Will = Actif ecconomique (rE-rE´)                                                                                                              
 .املتوقعة من املستثمرين املردودية :´rEأن  حيث              

                                                           
 .00 ، صمرجع سبق ذكره:  1
 Jean BARREAU & Jaqueline DELAHAYE- op cit – p :، نقال من27 22، ص ص مرجع سبق ذكره: عبد الكرمي بوحادرة:  2

302. 
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مت يتم يف املرحلة الثانية حتسني عائد شهرة احملل وذلك من أجل احلصول على قيمة شهرة احملل، ويتم ذلك وفق 
 :املعادلة التالية

                                  ]]  Good Will= rent de Good Will 

  .املدة: n: حيث
t :معدل التحيني. 

اختيار معدل التحيني، وهنا البد من استعمال تكلفة : ولكن يف هذه املرحلة قد تواجهنا مشكلتني أساسيتني ومها
رأس املال مضافا إليه نسبة معينة أخذا يف عني االعتبار لألخطار اليت قد تواجه املؤسسة، أما بالنسبة للمشكل 

لفرتة اليت يكون فيها األصل قادرا على خلق قيمة إضافية ويف الثاين فهو ممثال يف حتديد مدة التحيني، واليت متثل ا
 :مرحلة أخرية يتم حتديد قيمة املؤسسة اعتمادا على شهرة احملل، واليت تعرب عنها املعادلة التالية

Valeur de l’Enterprise = Actif net comptale corrige + Good Wil                                        

 .ونستخلص مما سبق أن هذه الطريقة هي تكملة للطريقة السابقة وهذا عن طريق عملية التصحيح
يف هذه الطريقة يتم االعتماد على مبدأ أن  :(Cash Flow)التقييم عن طريق التدفقات النقدية  (8

املتوقعة، وتعرب هذه قيمة املؤسسة تكون مساوية للقيمة احلالية لتدفقاهتا النقدية املستقبلية والقيمة النهائية 
جمموع التدفقات النقدية الناجتة عن العمليات االستغاللية واالستثمارية ويتم استخدام التدفقات على 

  1:هذه العالقة يف حتديد القيمة
Valeur= 

  

      
 
    

   

      
-D1                                             

 :حيث أن 
FP:  التدفقات النقدية للسنةP. 

VRn:  القيمة املتبقية عند السنةn. 
t :معدل العائد املتوقع. 

D: قيمة الديون االبتدائية للمؤسسة. 
وجيب إضافة قيمة املؤسسة املخصومة عند هناية املدة، ويتم خصم سواء قيمة املؤسسة عند هناية املدة أو خمتلف 

عدل خصم حمدد ويستعمل يف الغالب تكلفة التمويل، هذا بعد إضافة معدل التدفقات النقدية الناجتة باعتماد م
وتعد التدفقات النقدية . معني يتناسب واألخطار اليت تكون املؤسسة عرضة هلا وحسب ما يتطلع إليه املستثمرين

واليت تتحدد عن طريق خمتلف أنشطة املؤسسة  املعمول هبا من قبل املؤسسة، (Free Cash Flow)املتاحة 
 2:وميكن اجيادها من خالل اتباع اخلطوات املواليةاالستغاللية أو االستثمارية 

  نتيجة االستغالل الصافيةRN 

                                                           
1
: Norbert GUEDJ- FINANCE D’ENTREPRISE: les règles du jeu-Editions d’organisation, paris- 2

eme
édition, 

2001, p471.     
2
: Jean BARREAU & Jaqueline DELAHAYE- op cit, p307. 
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 +االهتالكات 
 =التدفقات النقدية 
 -  احتياجات رأس مال العامل لالستغاللBFRE 
 + تنازل عن االصول بعد الضريبةCESSION D’actif  
 - االستثمارات 
 = التدفقات النقدية املتاحةFREE CASH FLOW 

وباعتبار أن هذه الطريقة تقوم يف أساسها على التوقعات للتدفقات النقدية املستقبلية من جهة، مع الصعوبة يف 
األمر الذي حيد من دقة هذه الطريقة خاصة وأن املدة اليت يتم االعتماد  حتديد قيمة املؤسسة عند هناية املدة،

 .عليها يف حتديد قيمة املؤسسة غالبا ما تكون حمدودة
 .مؤشرات إنشاء القيمة: المطلب الثالث

نظام تسويقي، نظام ( Sous-Système)املؤسسة من املنظور النظامي جمموعة من األنظمة الفرعية  تعترب       
أو للمعطيات تتمثل خمرجاته أساسا يف القوائم  ، تعترب كبنك للمعلومات...إنتاجي، نظام مايل، نظام حماسيب

املالية، وهي مبثابة املادة األولية لعمل احمللل املايل أو املقيم، للقيام بعملية التحليل والتقييم البد من حتليل القوائم 
للحكم على ...( مالية، اقتصادية، ظاهرة، كامنةكلية، جزيئة، )مع األخذ يف عني االعتبار معلومات أخرى  املالية

الوضعية املالية واألداء املايل للمؤسسة أو احملفظة حمل التقييم بكل جناعة وفعالية ذلك باالعتماد على جمموعة من 
  1:األداء وهي األدوات املتمثلة أساسا يف مؤشرات إنشاء القيمة وتقيم

  القيمة وتقييم األداء المالي للمؤسسات واألوراق المالية خلقمؤشرات. 
حبسب طبيعة لقياس إنشاء القيمة على مستوى املؤسسات واألوراق املالية هناك العديد من املؤشرات ختتلف      

عرفت هذه املؤشرات تطورا كبريا خالل  مكوناهتا حيث جند مؤشرات ذات طبيعة حماسبية، مالية، مهجنة، بورصية،
  .السنوات األخرية

يف منتصف الثمانيات، حيث تتمثل هذه املؤشرات من قبل  استعملت :المؤشرات ذات طبيعة المحاسبية/ 0
، الفائض االمجايل الستغالل، تدفقات خزينة هذه املؤشرات أساسا يف النتيجة الصافية رحبية السهم الواحد

، حيث أخذت كقيم مطلقة دون األخذ مببدأ النسبية الذي CPPAموال اخلاصة للسهم الواحد االستغالل، واأل
تطرق إليه ريكاردو منذ زمن بعيد، مما أدى إىل ظهور جيل آخر متثل أساسا يف املردودية االقتصادية، املردودية 

 :املالية، أثر الرافعة، وتتمثل هذه املؤشرات يف

                                                           
دراسة حالة عينة من )المدرجة بالبورصة  االقتصاديةدراسة تأثير الهيكل المالي وسياسة توزيع األرباح على قيمة المؤسسة : علي بن الضب:  1

، مذكرة ماجستري، ختصص مالية مؤسسة، جامعة ورقلة، 5555/5555الشركات المدرجة بسوق الكويت ألوراق المالية خالل الفترة 
 . 2، ص 2113/2111
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)ربحية السهم الواحد  /0-0
BPA/EPS) :يف النتيجة الصافية للسهم الواحد ربح يتمثل هذا املؤشر /

غالبا يتم تقسيم النتيجة الصافية   له على الرغم من النقائص اليت تشوبه،خسارة لسنة معينة، نظرا ألمهية البالغة 
إال أنه يوجد اختالف يف التطبيقات فيما يتعلق باحملاسبة يف ظل املعايري احملاسبية  للدورة على عدد األسهم،

مفهوم وكيفية حساب هذا املؤشر، حيث  (IFRS 33)حدد املعيار احملاسيب الدويل  IAS/IFRSالدولية 
لنشاط  يشرتط عند حسابه طرح توزيعات األسهم املمتازة، واآلثار املرتتبة عن إصدارها من جهة، وحسابه

االستغالل وللنشاط االمجايل من جهة أخرى، كما جيرب هذا املعيار املؤسسات املطبقة للمعايري املسعرة، وغري 
  1.املسعرة االعالن عن رحبية السهم

اجليل الثاين من املؤشرات احملاسبية حيث  تعترب املردوديات: (ROCE, ROE)معدالت المردودية / 1-2
أهنا تعمل مببدأ النسبية الذي يقيس الفعالية، من خالل تقسيم النتائج احملققة على األصول املستخدمة أو األموال 

بعد الضريبة النظرية على األصل  االستغاللفهي حاصل قسمة نتيجة  االقتصاديةاملستثمرة، أما املردودية 
املالية عبارة عن حاصل قسمة النتيجة الصافية على األموال اخلاصة، تستخدم املردودية املالية ردودية االقتصادي وامل

  2.وغريها... أو مردودية األموال اخلاصة بكثرة يف املؤسسات املالية كالبنوك وشركات التأمني
حيسب هذا املؤشر عن طريق قسمة الفائض  :CFROI))التدفق النقدي المتولد عن االستثمار / 0-8

 :االمجايل لالستغالل على األصل اقتصادي بقيمة االمجالية بالعالقة التالية
                                         CFROI=    

     
…. (0-0)  

مثل  لألصولال ترتجم بالضرورة التدين الفعلي  يستخدم هذا املؤشر عادة بالقطاعات اليت هبا اهتالكات ومؤونات
 3.قطاع الفندقة

يعطي هذا املؤشر صورة عن ذمة املساهم، يسمى  :(CPPA)األموال الخاصة للسهم الواحد / 0-4
واستخدامه يشبه إىل حد كبري استخدام مضاعف السعر إىل العائد (Price To Book Ratio) باإلجنليزية
(PER) وله حالتان : 
  مؤشرCPPA  أكرب من الواحد، يعين املردودية املتوقعة لألموال اخلاصة أكرب من املردودية املفروضة

 .هناك إنشاء للقيمة
 4.املؤشر أقل من الواحد دليل على أن املردودية املتوقعة لألموال اخلاصة أقل من املردودية املفروضة  

                                                           

: Benefice Par Action (BPA) Ou Earning Per Share (EPS) 

 Philippe :  ، نقال من7، ص مرجع سبق ذكره: علي بن الضب:  1

Tourron Et Hubert Tondeur : Comptabilité En IFRS, Edition dorganisation, Paris, 2004, p391. 
 (بتصرف)7، ص ذكره بقسمرجع :  2
 .Pierre VERNIMEN , Op.cit, p635: ، نقال من(بتصرف) 7، ص ذكره بقس مرجع:  3
 .Idem: ، نقال من(بتصرف) 3ص  ،ذكره قبس مرجع:  4
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تدمري القيمة الناتج عن استخدام املوارد / عملية إنشاء يرتجم هذا املؤشر: المؤشرات ذات الطبيعة المالية/ 2
يف التدفقات املستقبلية  املالية باملؤسسة، وذلك عن طريق حساب الفرق بني قيمة األصل االقتصادي املتمثلة

   1.املستحدثة بتكلفة التمويل والقيمة احملاسبية لألصل االقتصادي
املؤشر الوحيد ذو الطبيعة ( VAN)يعترب مؤشر القيمة احلالية الصافية  :(VAN)القيمة الحالية الصافية / 2-0

اخلارجي، ضف إىل ، باإلضافة إىل البعد التوقعي (االستحداث)املالية كونه يأخذ يف احلسبان القيمة الزمنية للنقود 
وراق املالية ذلك معدل االستحداث املتمثل يف تكلفة التمويل واليت يصعب حتديدها عند االعتماد على اال

  2 .يف التمويل املهجنة
بعد ما تناولنا عرض املؤشرات احملاسبية يف البداية مت : (مالية/محاسبة)المؤشرات ذات الطبيعة المهجنة  /8

 ،التعرض للمؤشرات املالية، حناول التطرق يف هذه اخلطوة إىل بعض املؤشرات اليت مجعت بني النوعني السابقني
ومعدل التدفق النقدي املتولد عن االستثمار   (EVA)واملتمثلة أساسا يف القيمة االقتصادية املضافة

(CFROI). 
تتمثل يف الفرق بني تكلفة األموال : (EVA/PE)القيمة المضافة االقتصادية أو الربح االقتصادي / 8-0
تدمري القيمة من طرف املؤسسة /حيث تقيس مدى إنشاء ردودية االقتصادية مضروبا يف األصل االقتصادي،وامل

خالل دورة واحدة، كما أهنا تأخذ يف احلسبان تكلفة االستدانة وتكلفة األموال اخلاصة وحيسب هذا املؤشر 
 :   بالعالقة التالية

EVA= AE.(Re-K)….(2-1) 
 :حيث نكتب املؤشر املايل السابق الذكر هو يف احلقيقة إال استحداث هلذا املؤشر،

                                                           
 .3، ص مرجع سبق ذكره: علي بن الضب:  1
  :مثل السندات القابلة للتحويل إىل أسهم، املشتقات املالية . 
  .3، ص مرجع سبق ذكره:  2
  :يعد مقياس القيمة االقتصادية املضافة  EVA ،منذ العصر  االقتصاديوبالرغم من شيوع مفهوم القيمة املضافة يف الفكر  من أكثر املقاييس انتشارا

ذي يقلل رحبك هو تكلفة واللذين قدما شرحا للوحدات لتعظيم الثروة، واعتربوا أن الربح الوحيد الHamiltan،  Marshall االقتصادي الكالسيكي 
وهي شركة استشارية أمريكية، أسسها كل من  Stern Stewart إال أن االهتمام احلايل هلذا املفهوم يف الفكر احملاسيب يرجع إىل شركة ،رأس املال

G.Bennett Stewart  وJoel Stern وقد قامت هذه الشركة بنشر هذا املفهوم و تسجيل طريقة , وذلك خلدمة اإلدارة املالية ولتطوير قياس األداء
 لإلجناز مقياسهي   Stewart & Sternولقد عرفها كل من  .يف أ واخر الثمانينات من القرن املاضي EVA  ه كعالمة جتارية مميزة حتت مسمىحساب
 تكلفة و الضرائب بعد املعدل التشغيلي الربح صايف بني الفرق وهو الوقت مدى على املسامهني ثروة بتعظيم يرتبط حيث احلقيقي، الربح لتقدير املايل
 . WACC املال رأس لتكلفة املرجح املتوسط طريق عن حتسب اليت املستثمر، املال رأس

 : للمزيد من املعلومات عن القيمة املضافة يرجى االطالع على
 ،الرتبوية لألحباث الدولية اجمللة، (المضافة مدخل تقييم القيمة)أسس تقييم أداء المتعلم وقياس فعالية المؤسسة التعليمية : صفاء أمحد شحاتة

 .2102، 80 العدد ،املتحدة العربية راتاإلما جامعة
  : (.مقتبس)، (يأخذ يف احلسبان القيمة الزمنية للنقود)الفرق بينه وبني سابقه االستحداث االول ساكن وهذا ديناميكي 
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VAN  
   

      
      

   

   
   

ينصح عند حساب هذا املؤشر القيام مبجموعة من التعديالت على بعض احلسابات بالقوائم وذلك من أجل 
  1:اعطاء قراءة اقتصادية  لعناصر امليزانية وتتمثل أساسا يف

 من إعادة معاجلتها وإضافتها لألصل االقتصادي اخلسائر االستثنائية للسنوات السابقة البد. 
  فائض القيمة(goodwill)  البد من ارجاعه يف شكله اخلام وتصحيح التدهور لالهتالك املرتاكم

 .البد من معاجلته(badwill) وكذلك 
 ،وتكلفة األموال  معاجلة املؤونات اخلاصة بالضريبة املؤجلة، واالهتالكات مع التدهور الفعلي لالستثمارات

 .اجملمدة يف املخزونات مع تكلفة الفرصة البديلة يف توظيف األموال
هذا املؤشر مبثابة معدل املردودية  يعد :(CFROI)معدل التدفق النقدي العائد من االستثمار / 8-2

قبل )ات املتواجدة باملؤسسة حيث يساوي هذا املعدل بني قيمة األصل االمجالية لالستثمار   (TRI)الداخلي
وسلسلة من فائض خزينة االستغالل بعد الضريبة النظرية على ( االهتالكات واملؤونات وتصحيحات التضخم

بني حالتني أين منيز  (K)، يتم يف األخري مقارنة هذا املؤشر مع تكلفة رأس املال مدى حياة األصل االقتصادي
 :مها
  مؤشرCFROI أكرب من تكلفة التمويل، دليل على أن هناك إنشاء للقيمة. 
 املؤشر أقل من تكلفة التمويل، يوجد هناك تدمري للقيمة. 

شهدت عملية التمويل عن طريق اللجوء إىل أسواق املال بعد منتصف التسعينيات منو كبريا، حيث جتاوزت هذه 
  2:يف املنطقة األوربية والشكل التايل يعرض هذا التطور 2118-0118خالل الفرتة  %20النسبة 

أن نسبة التمويل بواسطة الديون البنكية يف  MCKINSEYيتضح من الشكل أعاله والذي يبني نتائج دراسة 
وباملقابل  2118-0118ما بني  9%وبأكثر من  0131-0118ما بني  %40تراجع بنسبة تتدهور بلغت 

خالل الفرتتني السابقتني على  %88.88،  %01زيادة يف نسبة التمويل عن طريق األسهم مبعدل منو بلغ 
 .التوايل وهو ما أدى إىل بروز مؤشرات ذات طبيعة بورصية

هم إىل البحث عن دفع هذا النمو املتزايد لنسبة التمويل عن طريق األس: المؤشرات ذات الطبيعة البورصية/ 4
 : مؤشرات إنشاء القيمة على مستوى األسواق املالية وهي

                                                           
 .1، ص مرجع سبق ذكره: علي بن الضب:  1
  : احلقيقية، يقابله يف االستثمارات املالية مرتبط باالستثمارات العينية أو(TRA) . 
 .1، ص ذكره بقمرجع س:  2

 :للمزيد من املعلومات يرجى االطالع على
، جملة أداء املؤسسات (دراسة تطبيقية ببورصة الدار البيضاء)تكلفة رأس المال ومؤشرات إنشاء القيمة : علي بن الضب، سيدي حممد عواد

 .2102اجلزائر، العدد الثاين، اجلزائرية، جامعة 
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يتم تطبيق هذا املؤشر على مستوى املؤسسات املدرجة بالبورصة،  :(MVA)القيمة المضافة السوقية / 4-0
البورصية الرمسلة )حيث ميكن اعتبار املؤسسة منشئة للقيمة إذا كان الفرق بني القيمة السوقية لألصل االقتصادي 

وبني القيمة احملاسبية له موجب متاما، يتم يف معظم احلاالت افرتاض وجود ( مضافا إليها قيمة االستدانة الصافية
مساواة بني القيمة السوقية واملبلغ احملاسيب لالستدانة الصافية، أين تصبح القيمة املضافة السوقية عبارة عن الفرق 

 :وحتسب بالعالقة التالية 1اسيب لألموال اخلاصةبني الرمسلة البورصية واملبلغ احمل
 MVA= CB-MCCP….(4-1) 

 : أن حيث
CB :الرمسلة البورصية. 

MCCP :املبلغ احملاسيب لألموال اخلاصة. 
MVA :القيمة املضافة السوقية. 

يتم عادة استحداث القيمة املضافة السوقية  لتفادي فرض املساواة بني القيمة واملبلغ احملاسيب لالستدانة الصافية،
 : بتكلفة رأس املال، وذلك بالعالقة املوالية

 (0-0...)     
   

      

 

   
 

يهدف هذا املؤشر إىل إعطاء  :TSR (Total Shareholder Return)عائد المساهم الكلي / 4-2
بسبب أن القيمة السوقية ليست دائما ذات مدلول جيد خاصة يف وقت  صورة عن األداء التارخيي واحلايل،

االزمات أي تكون األسعار متذبذبة كثريا حيث تكون تكلفة التمويل مرتفعة بسبب زيادة املخاطر مت تطبيق هذا 
حيث  TRAحيث يكمن الفرق بينه وبني  BCG (Boston Consulting Group)املؤشر من طرف 

الذي يعتمد على املردودية وتدفقات اخلزينة  TRIيعتمد على األداء التارخيي بعد عملية االستثمار على عكس 
يف معدل منو سعر السهم السوقي مضافا التوزيعات منسوبة إىل السعر وهو يف  يتمثل هذا املؤشر. املتوقعة مستقبال

 0معنوية أكثر يستحسن حسابه على فرتات طويلة من  ائهوإلعطاحلقيقة ال خيتلف عن معدل املردودية املفروض 
 2:سنوات كمتوسط حسايب، حيث خيفض التغريات السعرية الشاردة وحيسب بالعالقة التالية 01إىل 

                                   (1-6...)    
         

  
 

                                                           
 .01، ص  مرجع سبق ذكره: علي بن الضب : 1
 .01، ص مرجع سبق ذكره: علي بن الضب:  2

 :ملزيد من املعلومات يرجى االطالع على
LITOLFF Laurent, VALLEE Rodolphe : Conservatoire National des Arts et Métiers, Mémoir DESS Finance 

d’entreprise, Octobre 2004, disponible sur : www.vernimmen.net .   

http://www.vernimmen.net/
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احملاسبية، املالية، املهجنة والبورصية اخلاصة باملؤسسات بعد ما تعرضنا ملؤشرات انشاء القيمة مبختلف أنواعها 
واألوراق املالية وتطورها التارخيي، يبقى اإلشكال املطروح حول تقييم مؤشرات التقييم، واجلدول التايل ميثل بدوره 

 .تقييما هلذه املؤشرات أين مت حصر نقاط القوة والضعف لكل مؤشر
 .يمثل نقاط القوة ونقاط الضعف لكل مؤشر من مؤشرات إنشاء القيمة (:5-5)الجدول 

 نقاط الضعف نقاط القوة املؤشر
MVA - يقيس إنشاء القيمة املرتاكم وليس

 .السنوي
 .البساطة وسهولة احلساب-

 .مشكل كفاءة السوق املايل-
ال ميكن تطبيقه باملؤسسات غري -

 .املسعرة
 

 

EVA/PE 

 .األسعارال يتأثر بتذبذبات -
ميكن استعماله للمؤسسات غري -

 .املسعرة
الرتكيز على دورة االستغالل واستبعاد 

 .الدورات األخرى

عند استخدام  Kيصعب حتديد -
 .األوراق املالية املهجنة

ال يأخذ يف احلسبان املصاريف املالية -
 .واالهتالكات

 .ساكن كونه خيص دورة واحدة-
TSR - الطويل وقياس االعتماد على املدى

 .األداء التارخيي
 .التعبري عن مردودية املسامهني-

 .يتأثر بالتغريات السعرية-
 .اعتماد على أسعار خالل فرتة قصرية-

VAN/NPV - األخذ يف احلسبان التوقعات املستقبلية
 .وتكلفة األموال

اعتماده على التحيني اعتبار القيمة -
 .الزمنية للنقود

 

 
 

من طرف احمللل صعوبة االستخدام -
 .اخلارجي

BPA/EPS -بساطة وسهولة احلساب. 
 PERيسمح حبساب املضاعف -

 .امهال جانب املخاطرة-
عدم مراعاة األموال املستثمرة -

 .وتكلفتها
 .يشمل كل الدورات خاصة االستثنائية-

Re, Rcp -سهولة احلساب. 
 .يسمحا حبساب أثر الرفع املايل-

وال يراعي البعد املايل وال  حماسيب،-
 .السوقي

 .ساكن-
 

Source : Pierre VERNIMEN, Op cit, p638. 
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وتقييمها حناول  بعد االنتهاء من اجلزء املخصص للمؤشرات إنشاء القيمة على مستوى املؤسسات واألوراق املالية،
تسليط الضوء على مؤشرات إنشاء القيمة وتقييم أداء احملافظ املالية واليت هي عبارة عن توليفات من االوراق 

 .املالية
 مؤشرات إنشاء القيمة وتقييم أداء المحافظ المالية. 

عائد فقط، وأسلوب لقياس مدى إنشاء احملافظ املالية للقيمة هناك أسلوبان، أسلوب بسيط يرتكز على ال     
 JENSENS, TREYNORSخماطرة، والذي حيتوي على مؤشرات/آخر يأخذ يف احلسبان الثنائية عائد

SHARPES. 

 :المؤشرات المرتكزة على العائد/1
هذا النوع نقول أن هناك إنشاء للقيمة إذا كانت القيمة السوقية للمحفظة املالية ذات معدل منو موجب  حسب

 : متاما ويتم حساب هذا املؤشر كما يلي
                                                 (0-7...)R=     

  
 
التدفقات النقدية املتمثلة يف التوزيعات والضرائب ما يعاب على هذا النوع من املؤشر أن ال يأخذ يف احلسبان 

، هذا من جهة ومن جهة أخرى مشكل كفاءة السوق املايل يقتضى التمعن اجليد يف املفروضة على فائض القيمة
سالف الذكر، وكنتيجة هلذه النقائص استحدث ( MVA)هذا املؤشر بعدم وجود اختالف بينه وبني مؤشر 

  :مؤشر آخر وهو
       (1-8...)E(R)=

       

  
 

، بالرغم من جتاوز نقائص األول يبقى ينصح باستخدام املتوسط اهلندسي لألسعارلتفادي تأثري االرتفاع الشاذ 
 .املؤشران بسيطان بسبب عدم األخذ بعني االعتبار درجة املخاطرة، وهو ما تضمنه اجليل الثاين من هذه املؤشرات

حتت هذا النوع هناك ثالث مؤشرات وهي مؤشر : العائد والمخاطرةالمؤشرات المرتكزة على / 2
SHARPES  ومؤشرTREYNORS  ومؤشرJENSENS  

يعتمد هذا النوع من املؤشر على قياس املخاطر الكلية للمحفظة باستخدام : SHARPESمؤشر / 2-0
حيث يقيس املردودية االضافية اليت حتققها احملفظة نتيجة كل وحدة خماطرة كلية وحيسب  σ  االحنراف املعياري

 : بالعالقة التالية
         (1-9...)

            

   
=ISH 

، لذلك البد من استخدام هذا املؤشر حبذر حيث σـ درجة املخاطرة واملعرب عنها بختتلف األوراق املالية من ناحية 
أنه يعتمد  ISHيشرتط جتانس االنواع لألوراق املالية للحكم بشكل صحيح ومنه القرار الناجع، ما يعاب على 

على االحنراف املعياري لقياس املخاطر على الرغم من أن بناء احملفظة مبين على مبدأ التنويع مما يعين أنه ال وجود 
                                                           

 :جامعة دمشق، نقال من املوقعحلقة بحث هندسة القيمةغصون شنار، : للمزيد من املعلومات يرجى االطالع على ، :www.drzidan.com ،
  .h :14 :51m،04/18/2107: شوهد بتاريخ

http://www.drzidan.com/
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 TREYNORSوهو ما قام به  𝛽، لتبقى املخاطر النظامية واليت تقاس مبعامل(اخلاصة)غري النظامية  للمخاطر
 .حلساب مؤشره

املنتظمة للمحفظة باستخدام املعامل يعتمد هذا املؤشر على قياس املخاطر : TREYNORS مؤشر/ 2-2
االضافية اليت حتققها احملفظة نتيجة كل وحدة خماطرة نظامية باعتبار أنه ال وجود للمخاطر  ،حبيث يقيس املردودية

 : غري املنتظمة بسبب التنويع اجليد للمحفظة املالية حيث يتم حسابه بالعالقة التالية
                                             …(10-1)             

 
=ITR                                

اعتمد املؤشران السابقان على الفرق بني مردودية احملفظة ومردودية األصل بدون  :JENSENSمؤشر / 2-8
 .JENSENSخمطر دون التفرقة بني عالوة املخطر االمجالية وعالوة خمطر السوق وهو ما قام به 

 : يتم حساب هذا املؤشر بالعالقة التالية
                        (0-00...) [ E(RSR) E(RP)-] 𝛽-((E(RP)-E(RSR)    

تعبري عن احنراف املردودية املتوقعة عن الفعلية وله ثالث  نالحظ من خالل هذه العالقة أن هذا املؤشر ما هو إال
 :حاالت
 مقبول/دليل على أن هناك إنشاء للقيمة وأداء جيد: موجب. 
 دليل على أن ليس هناك إنشاء وال تدمري للقيمة :معدوم. 
 غري مقبول/دليل على أن هناك تدمري للقيمة وأداء غري جيد: سالب . 
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 .تقييم المؤسسات بالطرق المعتمدة على منظور الذمة المالية: المبحث الثاني
يف هذا املبحث سنتناول مفهوم تقييم املؤسسات بالطرق املعتمدة على منظور الذمة املالية حيث هتدف طرق      

التقييم اليت تركز على الذمة املالية إىل إعطاء قيمة كلية للمؤسسة واليت تكون حمل حبث واهتمام الكثري من 
دراستها على قيم كل من األصول واخلصوم  الباحثني واملهتمني حيث تتميز هذه الطرق بالبساطة أي تعتمد يف

املسجلة يف ميزانية املؤسسة ولكن قبل التطرق إىل طرق املعتمدة على منظور الذمة املالية ال بد من التعرض إىل 
مفهوم تقييم املؤسسات حيث سنتناول مفهوم املؤسسة باعتبارها كيان مستقل ومنفصل عن مالكيتها ويف عيون 

 .ة هي شخص مصطنع ميتلك الكثري من احلقوق واملسؤوليات للشخص احلقيقيالقانون فإن املؤسس
  .تقييم المؤسسات وعناصر االستثمارات المادية :المطلب األول

  المؤسسات تقييمماهية. 
 .هو مفهوم التقييم قبل التعرف على مفهوم تقييم املؤسسات جيب أن نعرف ما       

 . مفهوم التقييم: أوال
على أن تعريف التقييم هو اعطاء قيمة للعناصر املراد تقييمها حبيث تعرب هناك اتفاق بني مجيع علماء االقتصاد 

هذه القيمة عن سعر التوازن الذي يقبل على الشاري بالشراء وعلى البائع بالبيع والتقييم عملية تقنية تستعمل 
  1.ضمنه القيمة املراد الوصول إليها بطرق ممنهجة ووسائل وأدوات من أجل حتديد جمال متكن من

حتقيق هدف معني  ويعرف التقييم أيضا بأنه عملية حتليلية من طرف شخص ذو خربة ومتخصص يهدف إىل
ويتمثل يف حتديد قيمة معينة لتحقيق شيء معني خالل فرتة معينة، من خالل هذا التعريف ميكن استخالص 

قيم، اهلدف، املؤسسة حمل التقييم، الفرتة الزمنية للتقييم، قيمة امل: اخلصائص األساسية لعملية التقييم وهي
 2.املؤسسة

تتحدد قيمة املؤسسة من خالل تقييم خمتلف اصوهلا املالية من أسهم عادية وممتازة، سندات وكذلك الديون هذا 
 .ة جمموعة من الطرقيف حال كوهنا أوراق مالية متداولة أما يف حال عدم تداوهلا فيتم تقييم املؤسسة ككل واحد

تعترب عملية التقييم كوسيلة يف حذ ذاهتا وليست غاية أو هدف  فهي تستعمل قصد الوقوف على قيمة املؤسسة 
 .ذلك ألغراض خمتلفة، و تعترب قيمة املؤسسة السوقية من أهم طرق التقييم

 
 
 
 

                                                           
، امللتقى الدول حول اقتصاديات اخلوصصة والدور مشاكل تقييم المؤسسة الصناعية مع دراسة حالة مؤسسة الصيانة الصناعية: مليكة زغيب:  1

 .2، ص 2114أكتوبر  17إىل  18من  اجلديد للدولة، جامعة فرحات عباس، سطيف،
 .21، ص مرجع سبق ذكره: الضبعلي بن :  2
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 .  صعوبات وأسباب تقييم المؤسسات: ثانيا
 :الصعوبات (5

 1:بني الصعوبات اليت تواجه عملية التقييم بالنسبة للمؤسسات جند من
 تعدد الطرق املستخدمة يف تقييم املؤسسات وبالتايل صعوبة اختيار الطريقة أو الطرق املالئمة لذلك. 
  صعوبة حتديد القيمة املباشرة إذ أن ذلك يتم انطالقا من جمال القيم الذي يضم جمموعة من القيم

 .بداخلهاحملصورة 
 القيم من الصعب اختيار إحدى القيم من جمموعة. 
 :من بني االسباب تقييم املؤسسة أمهها :أسباب تقييم المؤسسة (5

  عندما )ألغراض التفاوض يكون فيه طرفان ويتميز بالظرفية وهدفه املباشر هو امتام صفقة التقييم
 (.تقرر املؤسسة التنازل عن املؤسسة أو جزء منها

  اختاذ القرار ينقسم بدوره إىل قسمني لغرضالتقييم: 
o  يكون بالنسبة للمؤسسات املسعرة (: تسري احملفظة االستثمارية)من وجهة نظر املساهم

 .يتميز بالدورية ذو تكلفة أقل يقوم به حملل مايل
o  يكون بشكل دوري معناه عملية اختاذ (: التقييم ألغراض التسيري)من وجهة مسري املؤسسة

يستعمل لرتشيد قرارات املؤسسة، وهو ما يعرف بأدبيات التسيري بالقيمة تتم من  القرار،
 .خالل حملل داخلي

o كالبنوك والعمالء والضرائب يقوم به أي شخص له عالقة باملؤسسة  : التقييم ألغراض أخرى
  2.اجتاه املؤسسة بإجراءاتللقيام 

 .تعريف المؤسسة: ثالثا
، لذلك فإن موجودات املؤسسة تعود للمؤسسة تلك خاصية يف امسها اخلاصاملؤسسة كوحدة قانونية منفصلة مت

 .نفسها وليست إىل املالكني
باإلضافة إىل أن املؤسسة متتلك حالة قانونية يف احملكمة أي أهنا تقاضي أو تقاضا وكوحدة قانونية فاملؤسسة 

وبتايل فإن املؤسسة تعد . عن ديوهنا اخلاصة وتدفع ضرائب الدخل عن أرباحها تدخل يف العقود وتكون مسؤولة
                                                           

 .08، ص 2111الدار اجلامعية، مصر،  بدون طبعة، ،تقدير قيمة بنك ألغراض االندماج أو الخصصة: طارق عبد العال:  1
 :على االطالع يرجى املعلومات من للمزيد
 . 2117، 0 عدد  ،الباحث جملة ،المالي االستثمار قرارات اتخاذ في المؤسسات تقييم أهمية: سويسي هواري

 .44، مرجع سبق ذكره، ص تقييم المؤسسة ودوره في اتخاذ القرار في ظل التحوالت االقتصادية بالجزائر: هوراي سويسي:  2
 :للمزيد من املعلومات يرجى االطالع على

 عدد، الالباحث جملة، المحروقات قطاع في العاملة المؤسسات إلحدى تطبيقية دراسةالمؤسسة  تقييم في التدفقات مقاربة أهمية: بلخري بكاري
01 ،2102. 
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تنشأ باسم القانون ويكون هلا كيان له القدرة على االستمرارية إىل أن جتري تصفيتها وفقا شخصا معنويا 
 . لإلجراءات القانونية

ذين جيتمعون معا لتشكيلها، وهذا ما هم ميزة للمؤسسة تتمثل يف أهنا منفصلة انفصاال كليا عن االشخاص الأإن 
 .يعطيها صفة التعاقب املستمر أي أن أعماهلا ال تتأثر بأي شيء قد حيدث ألعضائها

أما خبصوص مفهوم قيمة املؤسسة فإن تعظيم قيمة السهم يعد من األهداف اجلوهرية للمؤسسة ويتبع تعظيم قيمة 
 .  السهم تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة

ون رأس املال مقيما على أساس صايف املتحصالت املستقبلية املخصومة فإن ذلك يكون مالئما بشكل وعندما يك
مباشر ملتطلبات املالكني واملستثمرين، فقيمة املؤسسة بالنسبة للمستثمر تكون حمسوبة يف مثل هذا االسلوب 

 1.وذلك لتسهيل قرار االستثمار
 األراضي وطرق التقييم. 
 .التقييم األراضي وطرق: أوال

مقاربة الذمة املالية جمموع الطرق اليت متثل الصفة التارخيية وليس التقديرية، فهذه الطرق تعتمد أساسا على تضم 
على عكس املقاربات التقديرية أو التوقعية  ذمة املؤسسة أي ميزانيتها وعند احلاجة فهي مقاربة تتصف بالسكون،

من خالل التعريف السابق  2اليت ترتكز على تقدير التدفقات املستقبلية لألرباح أو التدفق النقدي للمؤسسة،
يتم تسجيلها وفق مبدأ التكلفة التارخيية والذي ينعكس مبرور الوقت على حقيقة  وباعتبار أن عناصر امليزانية

وم طويال حيث جيعلها أقل تعبريا عن وضعية املؤسسة احلقيقية ومبا أن املؤسسة تعتمد على مفهوم العناصر اليت تد
 :حيسب على الشكل التايل صل الصايف احملاسيب املصححألاالستمرارية فقيمة ا

 الخصوم المستحقة المصححة -األصل المصحح = المصحح المحاسبي الصافي األصل  
 : االراضي (5

البد من التأكد قبل البدء يف تقييم مفصل وشامل هلذا النوع من األصول من أن كل قيم االراضي اليت حبوزة 
املؤسسة مسجلة يف حساباهتا وهذا لن يأيت إال من خالل مراجعة احلسابات، ذلك أنه قد حيدث أحيانا دمج 

إىل استدراك هذا اخلطأ احملاسيب بالفرقة بني  القيمة الدفرتية لألراضي املبنية مع قيمة املبىن، األمر الذي يدعو
                                                           

، المحاسبة المتقدمة في الشركات االسس النظرية والعملية الحتساب قيمة الشركات: ناظم حسن الشريفي، سعود جايد مشكور العامري:  1
 .00 04ص ص ، 2108الطبعة األوىل، دار زهران للنشر والتوزيع، االردن، 

 : للمزيد من املعلومات يرجى االطالع
، مذكرة ماجستري يف احملاسبة، جامعة الشرق األوسط، تحليل وتقييم األداء المالي للمؤسسة البترول الكويتي: مشعل جهز املطريي

2101/2100 . 
 .28m :21 h:، 07/18/2107: شوهد بتاريخ ،www.entrepriseevaluation.com : نقال من املوقع: 2 

  :التضخم، طرق اإلهتالك، : يستعمل هذا املفهوم بغية تقييم وتصحيح عناصر امليزانية لكي تكون ذات مصداقية اليت فقدهتا بسبب األحداث التالية
 .طرق التسجيل احملاسيب

http://www.entrepriseevaluation.com/
http://www.entrepriseevaluation.com/


 االطار النظري للقيمة المؤسسة منظور المالي                             :                  الثانيالفصل  

55 
 

قيمتيهما، وكخطوة ثانية جيب على اخلبري تصنيف األراضي حسب اختصاصها للتمييز بني املخصصة لالستغالل 
: وغري الضرورية لالستغالل لكي متكنه من حساب األصل الصايف احملاسيب بدقة يوجد ثالث أصناف لألراضي

 .شاغرة، مبنية، مؤجرة
 :هناك طريقتني أساسيتان لتقييم األراضي: ق التقييمطر  (5

 يتم تقدير األراضي املوجهة لالستغالل وفق هذه الطريقة بواسطة : التقييم بواسطة سعر املرت مربع
املقارنة مع أرض متتلك نفس املميزات، أما بالنسبة لألراضي خارج االستغالل فهي تقدر بسعر 

 .ى قيمة األرض مبعرفة سعر املرت مربع وضربه يف مساحتهاالسوق، وعليه فإنه ميكن احلصول عل
 تستخدم هذه الطريقة لألراضي املبنية ومفادها أن التكلفة : التقييم بواسطة التكلفة العقارية

 العقارية ملبىن معني تتكون من سعر األرض، أتعاب األخصائي يف مسح األرض، وكل املصاريف
املتعلقة بالتهيئة والرسوم املتعلقة باملشروع، وحسب هذه الطريقة ميكن حساب قيمة األرض 
انطالقا من نسبة التكاليف العقارية من سعر تكلفة املرت مربع املبين، وميكن تعريف التكلفة 

يل يتم العقارية للمرت مربع الواحد بواسطة البحث عن بنايات أجنزت حديثا يف املناطق اجملاورة وبتا
 1:حساب قيمة األرض املبنية بالشكل املوايل

 مساحة األرض ×قيمة التكاليف العقارية للمتر المربع = قيمة األرض                
 :طرق تقييم المباني: ثانيا

 :المباني (5
االستعمال، املباين املخصصة لالستغالل أساسا يف الورش، املخازن وغريها حيث ترتبط قيمتها بقيمة تتمثل 

 .من خالل نوع وطريقة البناءوتتحدد 
 :طرق التقييم (5
 يرتكز هذا املنظور على نوع املبىن الضروري للنشاط وبالتايل على قيمة : منظور قيمة إعادة البناء

حتسب قيمته بداللة استعماله أي باملقارنة  االستعمال اليت تعكس املنفعة االتية من استغالل اصل ما،
مع مبىن آخر جديد له نفس املميزات واملردودية والنشاط لذلك تسمى ايضا هذه الطريقة بالقيمة 

 .اجلديدة
ومنه ميكن معرفة سعر تكلفة املرت املربع من خالل مقارنة املبىن املراد تقييمه مببىن آخر جديد له نفس املميزات إىل 

 :بعد ذلك ميكن إجياد قيمة املبىن أخذين بعني االعتبار القدم وكذلك االهتالك على الشكل التايلحد بعيد و 
 2معامل القدم  ×معدل االهتالك ×تكلفة البناء للوحدة  ×المساحة المبنية = القيمة االستعمالية للمبنى 

                                                           
1
: J-Alla, l’évaluation des entreprises de la théorie a la pratique, éditions cayas, paris, 1978, p86.  

، مذكرة (ملبنة نوميديا)تقييم المؤسسة في إطار الخوصصة مع دراسة حالة المؤسسة العمومية لإلنتاج الحليب ومشتقاته : نادية عيساوي:  2
 . 22، ص 2114/2110ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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  ميكن أن تقتصر املباين على نشاط معني إذ إلجنازها قامت املؤسسة بعدة  :قيمة احليازةمنظور
استثمارات وأشغال عرب عدة سنوات فحسب هذه الطريقة يقوم اخلبري بتحيني التكاليف املتعلقة بكل 
سنة مع تطبيق معديل القدم واالهتالك، للحصول على القيمة اجلديدة للمباين للسنة وبعد ذلك يتم 

ذه القيم اخلاصة مبختلف سنوات إجناز املباين للوصول للقيمة اجلديدة للمباين وفق منظور مجع خمتلف ه
 1.نظرية احليازة

 .طرق تقييم المعدات واالستثمارات األخرى: ثالثا
 :طرق تقييم المعدات (5
 تتمثل قيمة االستعمال يف تقييم األصول انطالقا من القيمة اجلديدة املصححة بواسطة  :قيمة االستعمال

تطبيق معامالت تأخذ يف احلسبان قيمة احلياة املتبقية لأللة واليت يتم تقديرها من خالل معدل 
 .االستخدام ومدى أمهية صيانتها وبتايل ميكن حساب هذه القيمة انطالقا من طرف خرباء التأمني

 ((القيمة المحاسبية االجمالية(/)القيمة الجديدة  ×القيمة المحاسبية الصافية= ))مة االستعمال قي
  ميكن القيام بشراء وبيع بعض اآلالت يف سوق األدوات املستعملة حيث يتيح : عن طريق املقارنةالتقييم

آالت من نفس النوع اآللة املراد تقييمها من حيث  جلوء اخلبري هلذا النوع من األسواق للبحث واجياد
العالمة وطبيعتها ورغم الصعوبات اليت تواجه هذه الطريقة من حيث اجياد نفس مميزات اآللة جندها 
الطريقة األكثر موضوعية لذا على اخلبري القيام بدراسة وافية وكافية ودقيقة لتحديد قيمة هذه اآللة من 

 .سب للعالمة اخلاصة باآلالت حمل التقييمخالل اجياد السوق املنا
 الطريقة الغري مباشرة 

تقييم اآلالت وفق هذه الطريقة يتم انطالقا من تكلفة احليازة مع األخذ بعني االعتبار عمرها االفرتاضي وتطور 
 :مؤشر السعر وميكن حساهبا على الشكل املوايل

القيمة المحاسبية (( / )المدة المتبقية لالستعمال ×(مؤشر السعر+ 5)تكلفة الحيازة = ))قيمة اآللة 
 ((االجمالية

كما ميكن استعمال طريقة إعادة التقييم بواسطة حتيني تكاليف االستثمارات املنجزة يف عدة سنوات، باستخدام 
 ومعدل القدم، حيث ميكن استخدام هذه الطريقة لكل آلة على حدة كما ميكن(  التحيني)إعادة التقييم  معدل

 .أن تستخدم جملموعة من اآلالت ذات طبيعة متجانسة
 
 

                                                           
 .30 31، ص  ص مرجع سبق ذكره، تقييم المؤسسة ودوره في اتخاذ القرار في اطار التحوالت االقتصادية في الجزائر: هواري سويسي:  1
  :حيث أن هذا املؤشر يقيس التدين احلاصل بني تاريخ احليازة والسنة احلالية بالنسبة املئوية. 
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 (:القرض االيجاري)طرق تقييم االستثمارات األخرى  (5
ون هذه العملية هي القرض االجياري عبارة عن آلية متويل متوسطة وطويلة األجل للتجارة اخلارجية ويتمثل مضم

قيام املصدر ببيع سلعة إىل مؤسسات متخصصة أجنبية واليت تقوم بالتفاوض مع املستورد حول إجراءات إبرام 
عقد إجياري وتنفيذه وهبذه الطريقة فإن املصدر سوف يستفيد من التسوية املالية الفورية وبعملته الوطنية يف حني 

املستورد بتقدميها ي الذي عادة ما يكون كبريا وتتضمن الدفعات اليت يقوم املستورد يستفيد من عدم التسديد الفور 
إىل مؤسسة القرض االجياري بقسط االستهالك اخلاص برأس املال األساسي، إضافة إىل الفائدة وهامش خاص 

 1.لتغطية األخطار احملتملة
حماسبيا رغم أهنا تدخل يف االستغالل املباشر  ال تسجل االستثمارات املكتسبة عن طريق القرض االجياري

للمؤسسة وذلك لعدم توفر امللكية اليت تعد شرطا لتسجيلها ضمن ملكية املؤسسة، لكن عند تقييم األصول جيب 
من االستثمارات يف ذمة املؤسسة كأي استثمار آخر، مع احتساب اهتالكها، والبد من األخذ إدخال هذا النوع 
عباء الناجتة عن هذا القرض، فيتم تقييد املبلغ األصلي يف جانب اخلصوم، أما بالنسبة للفوائد بعني االعتبار األ

 2(.جدول حسابات النتائج) فيتم احتساهبا ضمن حساب املصاريف املالية اليت تدخل يف االستغالل 
 .عناصر االستثمارات المعنوية: المطلب الثاني

 طرق تقييم حق االيجار. 
 :حق االيجار (5

املؤسسة على استغالل احملل التجاري من جهة إن قيمة حق االجيار ترتكز أساسا على القيمة القانونية اليت تساعد 
وعلى أساس االجيار املطلوب من جهة أخرى، والتقييم يف هذا اجلانب يعتمد على موقع احملل وحجمه شكل 

 .احملالت
يف تقريب االجيار النظري االجيار وقد ترتكز عملية التقييم  فإن املوقع يلعب دورا كبريا يف تقييم احملل التجاري،

 3:احلقيقي للمحل عن طريق أسلوب التحيني
 : طرق التقييم (5
 يتم تقييم حق االجيار وفق هذه الطريقة بضرب مساحة احملل مبعامالت ترجيحية تستقي : طريقة املقارنة

حيث جندها ختتلف من حمل إىل آخر حسب نوعه ووضعيته اليت يوجد عليها، ليتم  طبعا لوضعية معينة،
 .حتديد املساحة املصححة وبعدها احلصول على قيمة االجيار

                                                           
 .027، ص 2113، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2، الطبعة البنوكتقنيات : الطاهر لطرش:  1
 31ص  إىل ص من  ، مرجع سبق ذكره، تقييم المؤسسة ودوره في اتخاذ القرار في اطار التحوالت االقتصادية في الجزائر: هواري سويسي:  2

38. 
، امللتقى الدويل حول اقتصاديات اخلوصصة والدور أهمية تقييم العناصر المعنوية للمؤسسة العمومية الجزائرية في ظل الخوصصة: رواجيي ناصر:  3

 .2، ص 2114أكتوبر  7إىل  8اجلديد للدولة، جامعة فرحات عباس، سطيف، من 
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 من االجيار ( احلقيقي)يعمل اخلبري وفق هذه الطريقة على مقاربة االجيار املتوقع : طريقة القيمة احلالية
تج بينهما حىت هناية فرتة االجيار، وذلك مبعدل رمسلة مساو للمعدل يرمسل الفرق الناو ( العادي)النظري 

املعمول به يف السوق املالية، كما ميكن حلق االجيار االستفادة من فائض قيمة يضاف إىل قيمته، نتيجة 
 1.عامل الندرة أو بسبب العوامل االخرى السابقة الذكر

 طرق تقييم حقوق الملكية الصناعية. 
 :براءة االختراعطرق تقييم  (5

للمخرتع من أجل أن  تعرف براءة االخرتاع بأهنا الشهادة اليت تقدمها الدولة بواسطة هيئة عمومية متخصصة،
تثبت له حق احتكار استغالل اخرتاعه ماليا وملدة زمنية معينة وحمدودة ويف ظل ظروف معينة وبذلك فهي متثل 
املقابل الذي تقدمه الدولة واجملتمع ككل للمخرتع تقديرا جلهوده ويصبح له حق خاص ومطلق قانونا على 

 2.االخرتاع
  االستغالل الرباءة لطرف آخر ملدة معينة مقابل احلصول على أقساط يف حالة قيام املؤسسة بالتنازل عن

سنوية كحق استغالهلا، حتسب قيمتها انطالقا من استحداث هذه اجملموعة من األقساط السنوية على 
 :النحو اآليت

القسط السنوي= قيمة الرباءة                        

ن   ع 
 

القسط السنوي

    ع 
  

القسط السنوي
    ع 

 xالقسط السنوي = ومنه قيمة الرباءة 
ن    ع   

 متثل السنوات: متثل معدل اخلصم، ون: ، حيث عع

  أما يف حالة حصول املؤسسة على الرباءة فإهنا تدفع مبلغا مقابل االنتفاع هبا وحتسب قيمة الرباءة على
 :الشكل التايل

  االهتالك االستثنائي –المبلغ المدفوع = قيمة البراءة                         
 (:االمتياز)طرق تقييم المهارة  (5

ال حيظى هذا النوع من التقييم على الرغم من امهيته البالغة بنفس احلماية القانونية اليت حتظى هبا الرباءة وذلك 
يف ميدان يكتنف مفهومها من غموض واهبام االمر الذي ينعكس على عدم امجاع األخصائيني عليها راجع ملا 

 .يف حقوق امللكية الصناعيةتعر 

                                                           
 .34 38، مرجع سبق ذكره، ص  ص تقييم المؤسسة ودوره في اتخاذ القرار في اطار التحوالت االقتصادية في الجزائر: هواري سويسي:  1
، 4، جملة الباحث، جامعة ورقلة، العدد براءة االختراع مؤشر لتنافسية االقتصاديات الجزائر والدول العربية: ابراهيم خبيت، حممد الطيب الدويس:  2

 .041، ص 2112
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o  االمتياز شأنه شأن الرباءة تستطيع املؤسسة من خالله أن حتصل عليه أو تقوم بالتنازل عنه لصاحل أطراف
 1.أخرى ولذلك فهو يقيم بنفس الطريقة اليت قيمت هبا الرباءة

 : طرق تقييم عالمة الصنع (3
العالمات كل الرموز القابلة للتمثيل اخلطي وخصوصا الكلمات مبا فيها امساء االشخاص واالحرف واالرقام 

اليت تستعمل كلها لتمييز سلع والرسومات والصور واالشكال املميزة للسلع أو توضيبها وااللوان مبفردها أو مركبة 
 2.أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غريه

o  يف كثري من االحيان تكون العالمات أصوال خمفية وبالتايل فهي غري مسجلة حماسبيا مما : التقييمطرق
ع املنتجات ذات يستوجب إظهار قيمتها ألهنا ال تؤثر على قيمة املؤسسة خاصة تلك اليت تنشط يف قطا 

 االستهالك الواسع
 .عناصر األصول األخرى: المطلب الثالث

 طرق تقييم المخزون. 
ال يستطيع أي نظام خمزين من العمل بصور فعالة إذا مل يكن هناك قيود دقيقة وبيانات خمزنة صحيحة يف هذا      

النظام وأن حتقيق السيطرة املالئمة على املواد املخزونة باإلضافة إىل البيانات والقيود املتعلقة هبا وبتايل ال ميكن 
احلقيقة هلذا النوع من األصول وتصحيح االخطاء املوجودة يف  القيام جبرد حقيقي يسمح بالوقوف على القيمة

  3.من تبات طرق تقييم املخزون احملاسبة كما جيب التأكد
  بالنسبة للمؤسسات اليت تتميز بدورة استغالل قصرية أو سرعة دوران خمزون يسمح بالتحول السريع إىل

وهذا ما جنده لدى املؤسسات التجارية  قيم قابلة للتحقيق جندها ال تطرح مشكال يف تقييم املخزون
 .وبعض املؤسسات الصناعية اليت لديها دورة استغالل قصرية وغري معقدة يف نفس الوقت

  أما خبصوص املؤسسات املتميزة بدورة استغالل طويلة و لديها أيضا دوران خمزون بطيء، جندها تطرح
على قيمتها احملاسبية مادامت التكلفة التارخيية  مشكال يف التقييم، لذا فعليه من القيام ببعض التعديالت

هي اساس التقييم، خاصة يف فرتة التضخم، وتنطبق هذه احلالة على املؤسسات االنتاجية اليت تعاين 
 4.جاهتاصعوبات يف تسويق منت

 
 

                                                           
 .041، ص ذكره قبس مرجع : 1
، املتعلق بالعالمات، 28/17/2118: ، املؤرخ يف18/12، احلاملة لقانون 44، العدد 01/17/2118اجلريدة الرمسية اجلزائرية املؤرخة يف :  2

 .00، ص 2118
 .20، ص 2110والتوزيع، عمان، ، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر اإلدارة الحديثة للمخازن والمشتريات: عبد الستار حممد العلي:  3
 .20، ص ذكره بقمرجع س:  4
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 طرق تقييم الحقوق. 
وسنقوم بالوقوف على سبيل املثال ال على سبيل احلصر بعض  تتمثل احلقوق يف أموال املؤسسة لدى الغري،       

 :احلقوق اليت نراها تكتسي أمهية بالغة يف املؤسسة واليت هي على الشكل التايل
 تسديده  وهي سندات قابلة للتداول تصدره مؤسسة مسامهة ويشتمل :طرق تقييم سندات المساهمة

على نوعني من املكافأة جزء ثابت يف عقد اإلصدار وجزء متغري يقاس على النتائج اليت حتققها 
 1.املؤسسة
 من رأس مال مؤسسات أخرى، فإن هذه تعترب فروعا  عندما تكون املؤسسة مسامهة بنسبة كبرية

ملة يف املؤسسة األم ، واليت جيب تقييمها طبقا لنفس املبادئ املستع(األم)من املؤسسة املسامهة 
 .ومن مت دجمها لتشكل وحدة اقتصادية متجانسة

  لكي تكون املؤسسة مسامهة يف املؤسسات جبزء صغري من رأس ماهلا، فإن تقييم هذه املسامهات
يتم بطريقة منفصلة عن مؤسسة املسامهة واعتبارها ضمن القيم خارج االستغالل، حيث يتم 

أو برمسلة األرباح املوزعة خلمسة أو ( أسهم مسعرة يف البورصة) تقييمها إما بقيمتها التفاوضية 
 2.ستة سنوات أو برمسلة النتيجة من أربع إىل مخسة سنوات

 وعليه البد من التأكد (املشرتين)حقوقها لدى الغري  قيمة تضم حسابات الزبائن :طرق تقييم الزبائن ،
 .املشكلة حلسابات الزبائن املشكوك فيهم من مناسبة وكفاية مبلغ املؤونات

  حسب مدة تواجدهم يف امليزانية، مما جيب على اخلبري ترتيب قيمة خمتلف زبائن املؤسسة
يسمح بتحديد خمطر عدم تسديد احلقوق املشكوك يف حتصيلها، بغية تشكيل مؤونات هلا أو 

 (.الغري حمصلة)إعدامها بصفة هنائية 
 رتكزة على الذمة الماليةطرق التقييم الحديثة الم. 

أدخل مفهوم القيمة اجلوهرية يف جمال تقييم املؤسسات من طرف اخلرباء األملان سنة  :القيمة اجلوهرية (0
) على اهنا القيمة املتعلقة بقيمة االستمرارية مقدرة بقيمة االستبدال احلالية لألصول ، وتعرف 0121

وتتميز هذه القيمة عن األصل الصايف املصحح . للمؤسسةاليت تكون الذمة املالية ( املمتلكات واحلقوق
منط متويلها ووضعيتها القانونية، وموجهة االحتياجات االستغالل  عنيف استقالل العناصر املكونة هلا 

 :باملؤسسة، وميكن حساهبا بالشكل التايل

                                                           

: ، شوهد بتاريخwww.cosob.com.dz : ، نقال من املوقع2117جلنة تنظيم عمليات البورصة وعملياهتا االستعالم عن القيم املنقولة، اجلزائر، : 1 
03/18/2107 ،h :19 :30m 2، ص. 

 .32، ص مرجع سبق ذكره، تقييم المؤسسة ودوره في اتخاذ القرار في ظل التحوالت االقتصادية في الجزائر: السويسي هواري : 2

http://www.cosob.com.dz/
http://www.cosob.com.dz/


 االطار النظري للقيمة المؤسسة منظور المالي                             :                  الثانيالفصل  

55 
 

مصاريف االستثمار  +تقييمها من منظور االستمرارية األصول االجمالية المعاد = القيمة الجوهرية 
وتجديد والحفاظ على المعدات  لتكملةمصاريف االستثمار الضرورية + الضرورية لالستغالل غير المملوكة 

 العناصر المملوكة غير الضرورية لالستغالل –
 يتضح مما سبق أن حساب القيمة اجلوهرية بصورة امجالية متضمنة الديون، غري أنه يف الواقع جند بعض اخلرباء قد

 :قسموا القيمة اجلوهرية باإلضافة إىل السابقة إىل نصفني وذلك حسب معيار مكونات متويل األصول
  واليت تساوي االمجالية مطروحا منها الديون بدون فوائد : اجلوهرية اإلمجالية املنخفضةالقيمة

 (.قرض املورد)
 واليت تساوي القيمة االمجالية مطروحا منها الديون :القيمة اجلوهرية الصافية. 

 يعترب مفهومها البديل الذي جاء إثر االنتقادات واخللط الذي: األموال الدائمة الضرورية لالستغالل (2
تعرض له يف الطريقة السابقة باخلصوص فيما يتعلق مبشكل متويل العناصر الضرورية لالستغالل، وميكن 

يف عني االعتبار كل األموال الضرورية لالستغالل يف املؤسسة واملتمثلة يف  األخذ واختصار هذه الطريقة 
واالستثمار فهذه الطريقة جاءت من مفهوم املوارد املالية الالزمة لتغطية االحتياج يف دورة االستغالل 

 :التوازن املايل وميكن حساهبا بالشكل املوايل
االحتياج في رأس مال العامل + الستغالل ( االستثمارات)تة القيم الثاب= األموال الضرورية لالستغالل 

 لالستغالل
تعد هذه الطريقة من الطرق األكثر فعالية وجناعة عند استخدامها يف التوقعات املستقبلية ألن هذه االخرية 

الطريقة األخرى اليت ال تصلح ألن على عكس متناسقة مع حركية االستثمارات واحتياج رأس مال العامل 
   1.تستعمل يف املستقبل بل يف املاضي لسهولة حساهبا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .37، مرجع سبق ذكره، ص تقييم المؤسسة ودوره في اتخاذ القرار في ظل التحوالت االقتصادية في الجزائر: السويسي هواري:  1
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 .وفائض القيمة( تدفقات/ربح)تقييم المؤسسات بالطرق المرتكزة على مقاربة التوقعات : المبحث الثالث
إذ أن هناك ما يكفي من  بل أنه يشتمل على كليهما معا،وال علما  ن حتديد قيمة أي مؤسسة ليس فناإ      

العلم إىل احلد الذي ميكن للقائمني بالتقييم أن ال يعتمد حصرا على اخلربة بل على ما يتطلب من اجلوانب الفنية 
ومن دون اخلربة واألحكام الشخصية يكون الفشل مؤكدا، ونظرا إىل وجود العديد من اآلراء واختالف وجهات 

مسألة حتديد قيمة املؤسسة تشكل إحدى املشكالت الصعبة اليت تواجه اجلهة النظر يف حتديد قيمة املؤسسة فإن 
اليت ترغب يف حتديدها لذا فال بد من املواءمة بني العوامل املادية املتمثلة باملوجودات اليت متتلكها املؤسسة والعوامل 

 .تستخدم يف حتديد قيمة املؤسسة اخلارجية املؤثرة يف سعر السهم بالسوق املالية من أجل التوصل إىل طريقة معينة
 . الطرق المرتكزة على مقاربة الربح: المطلب األول

نتائج عملية تعتمد على خمرجات النظام احملاسيب باإلضافة إىل (العائد التدفقات ) إن مقاربة التوقعات     
ة هو أن األصول عبارة عن التشخيص اليت تفيدنا يف تعظيم قيمة املؤسسة، فاملبدأ الذي تقوم عليه هذه املقارب

جمموعة خدمات خمتزنة ينتظر حتقيقها مستقبال، فبقدر ما يتوقع أن حتققه هذه األصول بقدر ما يتوقع حتقيقه هذه 
 .األصول من خدمات حتدد قيمتها يف تاريخ عملية التقييم

وباعتبار أن املقاربة هذه تعتمد على النتيجة احملاسبية الصافية هي يف احلقيقة بعيدة عن النتيجة احلقيقية للمؤسسة 
 .وجب اجراء العديد من التصحيحات حىت يتم حتويل النتيجة احملاسبية إىل النتيجة االقتصادية

 قيمة المردودية. 
وسائل البشرية واملالية املوضوعة للعمل من خالل عملية اقتصادية تعد املردودية ذلك املقياس النقدي لكفاءة ال   

 :معينة تسمح لنا مبقارنة النتائج مع الوسائل املتاحة واملستخدمة وتوضح بالعالقة املوالية
 الوسائل المتاحة/ النتيجة                                             
سسة على رمسلة متوسط الربح املتوقع مبعدل استحداث معني وهي تعتمد هذه الطريقة يف حتديدها لقيمة املؤ 

 :تعترب من أكثر الطرق استخداما من طرف اخلرباء وتوضح بالعالقة التالية
                                              V=          

     

الربح، معدل االستحداث ومدة : ما ميكن مالحظته على هذه الطريقة أهنا حتمل ثالث متغريات تتمثل يف
 :حتمل الكثري من الرؤى ميكن أن نستعرض جانبا منها كاآليتاالستحداث واليت 

من مصادر خارج السوق ويتم  (العائد)على عكس السعر يتم استقاء الربح  :(Le Bénéfice)الربح  . أ
االعتماد بالدرجة األوىل على القوائم املالية للشركة املعينة حبيث تتخذ الطرق التقليدية ذلك الربح احملصل 

 1:عليه يف السنوات الثالث أو مخس املاضية اليت تسبق عملية التقييم ويوضح بالعالقة املوالية

=  (B)ات المتوسط الحسابي لثالث سنو                
ربح       ربح      ربح     

 
 

                                                           
 .403، ص 2112، بدون طبعة، منشأة املعارف، مصر، األوراق المالية و أسواق رأس المال: منري إبراهيم اهلندي:  1
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ستحققه من بل مبا الطريقة بنتائجها املاضية ما يالحظ عليها أهنا ال تعكس قيمة املؤسسة، كون أن هذه 
نتائج مستقبلية، ونعلم جيدا بأن املبدأ األساسي لقيمة املردودية هو ما ستحققه املؤسسة مستقبال وليس ما 

 .لذا كان هناك ما يسمى بالربح الناتج عن التوقعات حققته يف املاضي،
هو ذلك الربح الذي مت استعراضه يف الطريقة، حيث ميثل حقيقة مردودية األموال : الربح الناتج عن التوقعات

املستثمرة، ومع ذلك فإنه يطرح مشكل صحة التوقعات، عموما فإنه يتم استعمال األرباح املقدرة، أما إذا 
الربح الصايف ) اجيادها أو كان هناك سوء لتقديرها فال مانع من استعمال األرباح املاضية يفتعذر األمر 

 (.املصحح
ما يسمح بتحويل القيمة االمسية جملموع  وهو (:Taux D’actualisation)معدل االستحداث  . ب

معدل االستحداث  حالية، فهو يدل على املردودية املنتظرة من طرف املستثمر، وحتديدمستقبلي إىل قيمة 
يتم عموما من خالل مرحلتني، األوىل تتمثل يف اختيار معدل األساس والثانية تقوم بإدخال فارق 

 .باملقاربة مع هذا املعدل، يرتجم مدى مستوى اخلطر املقدر للمؤسسة
إن اختيار هذه املدة ينتج من خالل دراسة (: Durée D’actualisation)مدة االستحداث  . ت

 :احلساسة اليت تؤثر على ثبات النتائج على مستوى مقدر بالنسبة للمستقبل فلديناللعوامل 
 اليت...وجود احتكار، دراسات، حبوث أمهية للزبائن،: ذات أساس موضوعي عوامل 

 .تربر االختيار لفرتة أكثر طوال
 عالقات األعمال،  اطارات املؤسسة، شخصية املسريين، قيمة: عوامل ذات أساس ذايت

سنوات وعلى  8إىل  0من املدة تكون  .حيث أن تأثريها ممكن على املدى القصري... 
 3إىل  0سنوات كحد أقصى يف حالة تفوق العوامل الذاتية، وتكون من  0العموم 

 .تفوق العوامل املوضوعيةسنوات يف حالة 
فاملعدل والفرتة  مت اخنفاض عالوة اخلطر إن ختفيض مدة االستحداث يؤدي إىل ختفيض خطر رأس املال ومن

 . متضامني يف هذا الصدد
 :بالرغم من أن هذه الطريقة تعطي قيمة كلية للمؤسسة إال أنه وجهت إليها العديد من االنتقادات أمهها

أن التقدير للربح املستقبلي صعب للغاية وأي خطأ يف التقدير يكون له انعكاس واضح عن قيمة  -
 .املؤسسة

 .فاستمرارية األرباح اليت تعتمد عليها هذه الطريقة صعبة التقديرتطبيقا ضمان البقاء الكلي للربح  ينبغي -
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 التقييم عن طريق تدفقات الخزينة المستعملة. 
هذه الطريقة على أساس تدفقات اخلزينة املستحدثة يف حتديدها لقيمة مؤسسة على القيمة احلالية تعتمد     

 1:املمكن حتقيقها حيث تعطى بالعالقة املواليةلتدفقات اخلزينة 
استرجاع االهتالكات ومؤونات  - المخصصات(+)الضريبة على االستغالل - النتائج= )تدفق الخزينة

 (االستثمارات ارتفاع احتياج راس مال العامل)-(االستغالل
لثالث أو مخس سنوات املتوقعة نقوم باستحداث متوسط تدفق اخلزينة وكما هو احلال بالنسبة لطريقة املردودية 

ميكن أن يتغري من تركيبة إىل أخرى  مبعدل استحداث خيتلف عن ذلك املستعمل يف طريقة املردودية، ألن املعدل
 .ألنه ال نستحدث نفس املركبات، وعموما نعدل االستحداث حيدد عن طريق املشرتي

 الربح/ر السهمالتقييم بواسطة نسبة سع. 
وهو  (PER)دورا هاما يف تقييم املؤسسات، حيث تستخدم التسمية األجنلوساكسونية تلعب هذه العالقة      

يشري إىل عدد املرات اليت يتم فيها تغطية سعر السهم من خالل الربح، وتعطى صيغة التقييم بواسطة هذه النسبة  
 :وفق الشكل التايل

V= (P/E).B                                    
 .الطرق المرتكزة على التدفقات: الثانيالمطلب  
 التقييم على أساس التدفق النقدي المتاح. 

التدفق النقدي ترتكز يف تقييمها ملؤسسة معينة على التدفقات النقدية الناجتة عم االستثمار وقدرة  قاربةمن إ      
 .مستقبلية وتدفقات اخلزينة املتاحة وهي تشكل أيضا معطيات مهمة جلميع املستثمرين املؤسسة على حتقيق أرباح

مفهوما اجنلوسكسونيا ويتجلى ذلك من خالل تسميته ميثل الفرق ( Cash Flow)يعد مفهوم التدفق النقدي 
 .بني التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية اخلارجة خالل فرتة زمنية معينة

استحداث التدفقات النقدية املتاحة هي تلك الطريقة اليت تقيم املؤسسة انطالقا من قدرهتا على حتقيق طريقة 
التدفقات النقدية املتاحة واليت نقوم باستحداثها مبعدل أخدين يف عني االعتبار ذلك اخلطر الذي حييط 

 ترتاوح، ويف الغالب تكون مدته (يريةتقد)باالستثمار فمجموع هذه التدفقات املستقبلية يكون وفق آفاق توقعية 
 :، حيث تعطى بالعالقة املوالية(قيمة باقية)سنوات، وبعد هذه الفرتة تأيت إضافة قيمة هنائية  01و 0ما بني 

V =              
                                                

لة يف هذه الطريقة، هي تدفقات نقدية متاحة مرتبطة بنشاط التدفقات النقدية املستعم: التدفق النقدي املتاح/ 0
كدفع عوائد )االستغالل فقط، يعين ذلك أنه ال تدخل التدفقات النقدية املرتبطة باهليكل املايل للمؤسسة 

 :، حيث حيسب بالشكل املوايل(املالية االستثمار أو األعباء
 .الضرائبنتيجة االستغالل خرج االعباء املالية والصافية من 

                                                           
 . 88، ص 2113، بدون طبعة، الدار اجلامعية، االسكندرية، التقييم وإعادة هيكلة الشركات تحديد قيمة المنشأة: طارق عبد العال محاد : 1
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 .خمصصات االهتالكات+
 (.الكالسيكي)التدفق النقدي =

 .التغري يف احتياج رأس مال العامل-+/
 (صاف من الضرائب)التنازل عن االصول +
 .االستثمارات-
 .التدفق النقدي املتاح=

ى الرغم من أن إن طريقة التدفق النقدي املتاح تفرتض معرفة عميقة باملؤسسة وكذا توقعات أكثر صدقا، إال أنه عل
الطريقة تتميز بثقلها وطول االجراءات، فهي تعترب من الطرق األكثر تعبريا عن حقيقة املؤسسة، هذا إذا متت 
العناية الدقيقة للعناصر املكونة هلا، كوهنا تنطلق من إمكانياهتا املستقبلية، وتعمل هذه الطريقة أيضا على تسهيل 

 .ينطلقان من مبدأ االعتماد على املستقبل التفاوض بني البائع واملشرتي ألهنما
 التقييم على أساس التمويل الذاتي . 

تتمثل يف جمموع املوارد  اليت  (CAF) (Capacité D’autofinancement)على التمويل الذايتالقدرة       
 :اليت مت حتقيقها من خالل نشاط املؤسسة وذلك من أجل ضمان عملية متويلها حيث تعطى بالعالقة التالية

منقوصا منها تلك )مخصصات االهتالكات والمؤونات + الربح الصافي = القدرة على التمويل الذاتي 
 (المسترجعة

مثال يف جانب متويل استخدامات املؤسسة وميكننا من خالل قدرة واهلدف األساسي لقدرة التمويل الذايت مت
 :التمويل الذايت احلصول على قيمة التمويل الذايت واملساوية إىل

 عائدات األسهم –قدرة التمويل الذاتي = القدرة على التمويل الذاتي 
وعليه  مؤسسة معينة بدال من استخدام مفهوم الربح الصايف ميكن استعمال هذا املفهوم يف حساب قيمة مردودية

 :تصبح املعادلة كاآليت
V= CAF × K                                            

تبقى نفس املالحظات املوجهة يف حساب املردودية باستخدام الربح فيما يتعلق مبعدل الرمسلة، والزمن املرجعي 
 غياب تقديرات صادقة يفضل االستناد إىل التكلفة الرتجيحية املتوسطة ملختلف موارد الصايف املصحح، إال أنه ويف

 .التمويل
الربح يف طرق / استعماله على غرار نسبة السعرفيمكن ( CAF)أما فيما يتعلق بالقدرة على التمويل الذايت 

متيز بعض املؤسسات أو اليت  مقارنة نظرا لالنتقادات املوجهة إىل هذا األخري فيما خيص سياسة االهتالكات
القطاعات كقطاع الصناعات الثقيلة، حيث تصبح القدرة على التمويل الذايت أكثر متثيال للقدرة الرحبية منها على 

 :الربح الصايف وتكتب من الشكل
Cours = cash flow                                        
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قة اليت حتسب هبا قيمة املردودية، فإن قيمة القدرة  مكان الربح يف العالوباستبدال قيمة القدرة على التمويل الذايت
 :على التمويل الذايت حتسب بالعالقة التالية

V=             
                                       

ؤسسة اليت تعطينا أيضا القدرة احملتملة لنمو امل للقدرة على التمويل الذايت،ث بني هذه العالقة اجملموع املستحدت
   1.فالرمسلة لقدرة التمويل الذايت تعطينا القيمة احملتملة لنمو املؤسسة

 .Good Willطرق التقييم المرتكزة على فائض القيمة : المطلب الثالث
يعرف فائض القيمة على أنه حمصلة مجيع العناصر الداخلية واخلارجية اليت تعمل على تعظيم األرباح احملققة      

واليت ميكن حتقيقها يف املاضي، احلاضر واملستقبل من طرف املؤسسة ويكون فائض القيمة اجيابيا عندما تسمح 
الضرورية للسري احلسن للمؤسسة، أما يف حالة هذه العناصر بتحقيق أرباح أعلى من مكافآت األموال املوضوعة و 

 .Bad Willالعكسية فنكون أمام حالة نقص قيمة 
املؤسسة على حتقيق األرباح  يعرف فائض القيمة أو شهرة احملل بشكل غري مباشر على أنه القدرة اليت تتمتع هبا

يوجد العديد من من خالل استخدام عناصر خمتلفة وبالتايل العناصر املعنوية واليت ال ميكن تقييمها بشكل مباشر 
 2:الطرق املباشرة نذكر منها

 طرق التقييم المباشرة لحساب فائض القيمة. 
الربح الصايف الناتج عن الفرق بني الربح  تعتمد هذه الطريقة على رمسلة :الطريقة األجنلوسكسكونية (0

احملصل عليه وعائد توظيف األموال الضرورية للمؤسسة يف السوق املالية، وتعطى قيمة املؤسسة وفائض 
 :القيمة على الشكل التايل

V = ANCC + 
 

 
                                    

 .سعر الفائدة بدون خمطر: iحيث 
t:  معدل استحداث مبخطر حيث يكون أكرب منi 

تطبق هذه الطريقة يف حساب فائض القيمة من استحداث فوائض : طريقة الريع املختصرة لفائض القيمة (2
الربح الناتج عن الفرق بني الربح وعائد توظيف األموال الضرورية للمؤسسة يف السوق املايل لفرتة معينة 

 :على الشكل املوايلري منهية وتعطى العالقة عكس السابقة اليت تكون يف فرتة غ
  يكون فائض القيمة ثابتاعندما: 

 :الطريقة الصافية
V = ANCC + an(B-i.ANCC)                                     

                                                           
، سكيكدة، 00أوت  21امللتقى الوطين األول حول تقييم املؤسسات االقتصادية، جامعة  ،اشكالية تقييم المؤسسات البترولية: بلخري بكاري:  1

 .1إىل ص  2، من ص 2110ديسمرب  02/08
 

2
: P.Vizzavon, pratique de gestion, Tome3 : Evaluation des entreprises, Berti Edition, Tipaza, 1990, p15. 
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 =an  :حيث
         

 
 .ميثل القيمة احلالية ملبالغ مستحقة متساوية 

 عندما يكون فائض القيمة غري ثابتا: 
 : الصافية الطريقة

V = ANCC +   
         

        
 
                                    

 معدل االستحداث ´iحيث 
تعتمد هذه الطريقة يف حساهبا بضرب الربح الصايف يف عدد معني من  :طريقة شراء النتائج السنوية (8

عكس اليت تعمل على استحداثه مبعدل استحداث حيث حتسب قيمة فائض القيمة وقيمة  السنوات،
 :املؤسسة وفق املعادلة التالية

 : الطريقة الصافية
V = ANCC+m(B-i.ANCC)                     

GW = m(B-i.ANCC)                              

 .سنوات 0إىل  8عدد السنوات اليت تأخذ بني   m: حيث
 طرق التقييم الغير مباشرة لحساب فائض القيمة. 

املؤدية لوجود فائض يف القيمة على  يعرف فائض القيمة بشكل غري مباشر بأنه التعبري عن كل األسباب     
 .األصول املادية يف املؤسسة

يتم حساب فائض القيمة باعتباره ميثل فرقا بني القيمة  توجد طريقة واحدة اليت يطلق عليها اسم طريقة املمارسني،
وعليه يتم حساب ( األصل الصايف احملاسيب املصحح أو القيمة اجلوهرية)االمجالية للمؤسسة وقيمة االصول املادية 

فائض القيمة بعد حساب القيمة االمجالية للمؤسسة وحتسب انطالقا من املتوسط احلسايب للقيمة الناجتة من 
 (العائد/ قيمة املردودية )ور الذمة املالية والقيمة الناجتة عن منظور التوقعات منظ

 ANCCتستعمل هذه الطريقة مفهوم األصل الصايف احملاسيب املصحح : الطريقة الغري مباشرة الصافية . أ
 .حلساب فائض القيمة والقيمة االمجالية للمؤسسة

V = GW +ANCC                                 
 :وتعطى القيمة اليت حتسب فائض القيمة على النحو التايل

GW = 
 

  
                                                  

 1:ومنه حتسب قيمة املؤسسة على النحو التايل
V = ANCC + 

 

  
(B+i.ANCC)                                 

 (غالبا معدل الفائدة على القيم ذات الدخل الثابت)  عن سعر الفائدة املستعمل يف الدولة يعرب  iحيث أن 

                                                           
1
: Jean-Baptiste TOURNIER, Jean-Claude TOURNIER : ÉVALUATION D’ENTREPRISE Que vaut une 

entreprise? Quatrième édition, EYROLLES édition d’organisation.  
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تعمل هذه الطريقة كسابقتها حيث يكمن الفرق يف استبدال القيمة  :الطريقة الغري مباشرة االمجالية . ب
املقابل، فيستبدل حمل األصل الصايف املصحح، وتبعا لذلك يتغري العائد املايل  VSBاجلوهرية االمجالية 

عن  اليت تتضمن الفوائد فضال( نتيجة االستغالل بعد الضريبة)بالقدرة الرحبية  Bالربح الصايف املصحح 
الربح الصايف املصحح واليت متثل العائد املقابل للقيمة اجلوهرية االمجالية، وعليه حتسب فائض القيمة على 

 :النحو اآليت
  GW = 

 

  
                                      

 

 

 1:ومنه تعطى قيمة املؤسسة على النحو التايل
V= 

 

  
     

  

 
                               

 (.الضريبة دنتيجة االستغالل بع)متثل القدرة الرحبية  CB: حيث
 E :الديون. 

  AHE :عناصر خارج االستغالل. 
 تقييم منظور فائض القيمة. 

 2:ميكن أن نوجز منها: اجيابيات املنظور/ 0          
  ومبنظور عملي ...( النتيجة االقتصادية)يسمح بتقييم سريع يرتكز على احلقيقة املالية لالستغالل

 .للمخاطر الناجتة عن عدة معطيات متعلقة باملؤسسة ومبحيطها
  مدى استطاعة كل األصول، ومعرفة تسمح باملقارنة بني املؤسسات ذات البنية املختلفة من ناحية

مؤسسة يف حتقيق فائض الربح، وعليه فهي تلعب دورا مساعدا يف االختيار عند اقدام املستثمرين 
 .لشراء املؤسسات

 :ميكن أن خنتصر بعضها كما يلي :سلبيات املنظور/ 2
 ،كوهنا تعتمد املعطيات املتعلقة ببينة   يتميز طرق هذا املنظور بالبساطة والسرعة يف تقييم املؤسسات

االستغالل فحسب، وتتجاهل املشاكل املتعلقة بالتوازن املايل واالستثمار والتمويل، كما أهنا تعتمد على 
 .معطيات تقديرية بسيطة يتم التوصل إليها بواسطة امتداد بسيط

 ات ذات املردودية الضعيفة، كوهنا تعترب الطريقة املبسطة الحتاد اخلرباء احملاسبني غري موافقة للمؤسس
 .، كذلك الشأن بالنسبة لكل الطرق املباشرة حلساب فائضBad WILLتقتضي يف القيمة 

 

 

                                                           
1
: D.péne : Evaluation et prise de contrôle de l’Enterprise, Tome 2, Evaluation et montage financier, 2

eme
 

Edition Economica, paris, 1993, p 128. 
2
: ibidem, p p115 116. 
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   :خالصة الفصل الثاني

احلكمة تبدأ يف تسمية األشياء بأمسائها الصحيحة وهذه املقولة هلا عالقة مباشرة هناك مثل صيين يقول      
بعملية تقدير القيمة حيث توجد مفاهيم خمتلفة للقيمة حسب جماالت استخدام كل نوع، تقييم املؤسسة هو 

لف حسب حجم عبارة عن عملية دقيقة جدا تعتمد على جمموعة من اجلزئيات املقعدة نوعا ما، درجة التعقد ختت
املؤسسة، قطاع النشاط وطريقة تسيري املؤسسات الفرعية التابعة هلا، حيث أن تقييم املؤسسة يسمح باإلجابة على 

 .السؤال التايل كم هي قيمة املؤسسة إن معرفة هذه القيمة يساعدك يف معرفة موقع املؤسسة يف السوق
للبيع أو الشراء فمن هذا  قابلةة هي عبارة عن وحدة إن معرفة قيمة املؤسسة يف السوق حبكم أن املؤسس     

متثلها املؤسسة يف حالة املؤسسات الكبرية املدرجة يف البورصة فإن على املسرين معرفة القيمة اليت  املنطلق وجب
أما فيما خيص األسواق اخلاصة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة  تقييمها يعتمد على القيمة أوراقها املالية املتداولة،

  . فإن عملية التقييم صعبة جدا وأكثر تعقيدا، لذا فعلى كل مدير مؤسسة معرفة قيمة املؤسسة اليت يشرف عليها
تقييم املؤسسة عملية جد صعبة ومقعدة حيث تعتمد على جمموعة من املراحل حيث تبدأ بعملية مجع        

علومات املتعلقة ببيئة املؤسسة بعدها القيام بالتشخيص املايل واالسرتاتيجي بغية حتديد الوضعية املالية وتنتهي امل
 . باختيار طريقة التقييم املثلى واليت تتماشى مع طبيعتها

مصطلح القيمة غري واضح مباشرا كما يعتقد البعض، فقيمة أي أصل تتوقف على جمموعة من العوامل        
نها اجلهة اليت تقوم بعملية التقييم، نوعية األصل اجلاري تقييمه، التوقيت الذي يتم فيه تقدير القيمة والغرض من م

 .عملية تقدير القيمة
اليت يكون من املهم فهمها عند  واملؤسسة وقد مت  يف هذا الفصل عرض املفاهيم والتعاريف األساسية للقيمة      

ة اليت سوف تكون أساس الدراسات املستقبلية، حيث قمنا بدراسة اإلطار العام تطبيق طرق التقييم املختلف
لنموذج تقييم املؤسسات وذلك من خالل التطرق إىل املراحل األساسية املختلفة انطالقا من مجع املعلومات 

  . د السعراألساسية للقيام بعملية التقييم وصوال إىل املفاضلة بني خمتلف طرق التقييم مت التفاوض وحتدي
 
 

                                  

                                  



 

 :الفصل الثالث

 التدقيق تأثير دراسة 
 والخارجي الداخلي

 المؤسسة قيمة على
                     االقتصادية
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 :تمهيد الفصل الثالث
خمرجات النظام احملاسيب هي مدخالت التدقيق ونظرا ألمهية والدور الكبري الذي تلعبه مهنة  أن باعتبار       

حيث أن أهم ما مييز هذه املهنة هو حتملها ملسؤولية أمام كل  االقتصادية التدقيق الداخلي واخلارجي يف املؤسسة
، فكلما كانت عملية التدقيق  تتم فهو يعطي قيمة مضافة للمؤسسة وعليهمن يستفيد من خدمات التدقيق 

فعالية هذه  منبأسلوب علمي وحضاري تعززت الثقة وازداد التعاون بني املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي مما يزيد 
البد من القيام بعملية التدقيق االقتصادية املهنة، ولكي نتعرف على نواحي القصور والضعف ومدى قوى املؤسسة 

تسمى جلنة  كم أن مهنة التدقيق حتتاج إىل وقت طويل وجهد كبري لذا حيبذ أن تشكل جلنةمن مجيع النواحي وحب
على غرار جلنة التدقيق أي تشكيل وحدة أو نشاط يسمى التكامل  تكامل بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي

و شعبة التدقيق املايل حيث على غرار وحدة أ االقتصادية بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي داخل املؤسسة
يعمل فيها خمتصون أكفاء يهتمون بتحقيق التعاون بينهما نظرا ألمهية الكبرية هلذه الوحدة حيث يتم من خالل 

 .   االقتصادية هذه الوحدة خلق االنسجام يف تنفيذ املمارسات املختلفة داخل املؤسسة
 حجم وكرب األخرية، اآلونة يف حدثت اليت املالية واألزمات الفضائح بسبب التدقيق إىل احلاجة دعت حيث     

 الصعب من معه أصبح الذي احلد  إىل التكنولوجية األساليب وتطور عملياهتا وتعقد وتعدد االقتصادية املؤسسات
 به تقوم ما ملراجعة الداخلي التدقيق أنشأ لذلك بأول، أوال ومتابعتها األعمال نتائج على التعرف اإلدارة على

 وتقدمي ككل، االقتصادية املؤسسة ورحبية صحة على تؤثر قد اليت احملتملة التهديدات حتديد أجل من املنشأة
وعملية التدقيق اخلارجي تشتمل على عدة عناصر ، التهديدات بتلك املرتبطة املخاطر من للتخفيف اقرتاحات

س العمليات وسالمة تسجيلها وحتليلها وهي الفحص والتحقق والتقرير، ويقصد بالفحص التأكد من صحة قيا
وتبويبها، أما التحقق فيقصد به احلكم على صالحية القوائم املالية النهائية كتعبري سليم ألعمال املؤسسة 
االقتصادية عن فرتة مالية معينة ويقصد بالتقرير استخالص النتائج وإثباهتا يف تقرير يقدم للجهات املستفيدة من 

     .أيه الفين احملايد يف القوائم املالية ككل، وهو يعترب هناية عملية التدقيق، حيث يبني فيه املدقق ر البيانات اخلتامية
 :كاآليتإىل ثالثة مباحث   وقد مت تقسيم الفصل الثالث 

 المقارنة بين التدقيق الداخلي والخارجي: المبحث األول. 
 التدقيق الداخلي والخارجي دور لجان التدقيق في تحقيق التكامل بين: المبحث الثاني. 
 االقتصادية التدقيق الداخلي والخارجي على قيمة المؤسسة تكامل دراسة تأثير: المبحث الثالث. 

 
 
 
 



 االقتصادية   دراسة تأثير التدقيق الداخلي والخارجي على قيمة المؤسسة             : الفصل الثالث
 

68 
 

 .والخارجي الداخلي التدقيق بين المقارنة: األول المبحث
طبيعة العالقة بني املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي وذلك من خالل معرفة  على التعرف سيتم يف هذا املبحث    

 .، باإلضافة إىل بني كل من التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي أوجه االختالف وأوجه التشابه
 .بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي العوامل المؤثرة في تعزيز العالقة: المطلب األول

، كمل وجه البد من االتصال والتنسيق مع املدقق الداخليألكي يتمكن املدقق اخلارجي من اجناز عمله على     
بالنسبة للتدقيق اخلارجي فجاء خلدمة هدفه خدمة أطراف داخل املؤسسة، و ن التدقيق الداخلي أومن منطلق 

لداخلي واملدقق اخلارجي، وبتايل فعمل حيث أن هناك عالقة ارتباط متينة بني املدقق ا أطراف من خارج املؤسسة
 1.املدقق الداخلي هو مكمل ومتمم لعمل املدقق اخلارجي وليس بديال له

  بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجيأوجه االختالف. 
 : بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي جند اتمن بني االختالف         
 2:يهدف التدقيق الداخلي إىل ما يلي :من ناحية الهدف 

 وجود نظام فعال للضبط الداخلي واجراءات منع وقوع األخطاء أو التالعب. 
 وجود نظام حماسيب فعال، يساعد يف اعداد تقارير وقوائم مالية صحيحة. 
 انتظام سري العمل احملاسيب على مدار السنة املالية. 

 :أما بالنسبة للتدقيق اخلارجي فهدفه هو
 بدأ الرأي املوضوعي احملايد يف شكل تقرير مراجعة شامل ومفصل لنتائج عملية التدقيقا. 
 وجود نظام فعال للرقابة الداخلية أو العمل على وجوده. 
 وجود نظام حماسيب فعال ومتكامل، خاصة يف جمال إعداد تقارير وقوائم مالية ختامية صحيحة. 

 تم تعيينه من قبل اإلدارة العليا يف املؤسسة عن طريق بالنسبة للمدقق الداخلي في :من حيث التعين
 .ختصيص أحد احملاسبني من ذوي اخلربة والكفاءة لتويل عمل التدقيق الداخلي

أما بالنسبة للمدقق اخلارجي فيتوىل جملس اإلدارة ترشيح أحد املدققني اخلارجيني من ذوي اخلربة والكفاءة 
الرتشيح على اجلمعية العامة للمسامهني إلقرار تعيينه واختاذ القرار باإلضافة إىل النزاهة وعرض هذا 

 3.بذلك
 

                                                           
، مذكرة (دراسة تطبيقية)دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزة : إبراهيم رباح إبراهيم املدهون:  1

 .21، ص 1122ماجستري يف احملاسبة والتمويل، اجلامعة االسالمية، غزة، 
يق الداخلي و الخارجي في المصارف وأثرها في تعزيز نظام الرقابة الداخلية العوامل المؤثرة في العالقة بين التدق: رغدة إبراهيم املدهون:  2

 .35، ص 1122، مذكرة ماجستري يف احملاسبة والتمويل، اجلامعة االسالمية، غزة، (دراسة تطبيقية)وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي 
  .35، ص ذكره بقسمرجع  ،رغدة إبراهيم املدهون:  3
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 بالنسبة للمدقق الداخلي :من حيث المسئولية واعداد التقرير: 
 يكون مسئوال  أمام اإلدارة العليا يف املؤسسة حيث يقدم تقريره إىل االدارة العليا يف املؤسسة. 
  اجلمعية العامة للمسامهني يف مؤسسات املسامهة، وأمام أما املدقق اخلارجي فهو مسئوال أمام

 .املالك يف املؤسسة األخرى، حيث يقوم بتقدمي تقريره املفصل اليهم
 للمدقق الداخلي بالنسبة :من حيث االستقاللية: 

  فهو مستقل جزئيا عن املؤسسة واالدارة، ألنه من حيث االستقاللية فهو مسقل عن باقي
 .   ة ومن ناحية أخرى فهو تابع لإلدارة العليا يف املؤسسةإدارات وأقسام املؤسس

  أما بالنسبة للمدقق اخلارجي فهو مستقل بشكل كامل وكلي عن املؤسسة واالدارة، يعين أنه
 .حمايد وليس له عالقة باإلدارة العليا وال بأقسام وادارت املؤسسة

 بالنسبة للمدقق الداخلي :من حيث نطاق العمل: 
نطاق حدود عمله من خالل إدارة املؤسسة اليت قامت بتعيينه والذي عادة ما يتضمن مراجعة  يتم حتديد

 .مجيع العمليات اليت متت خالل الفرتة حمل التدقيق
أما بالنسبة للمدقق اخلارجي فيحدد نطاق عمله من خالل املسئولية املهنية امللقاة على عاتقه، أو 

حيث يقوم املدقق اخلارجي بوضع برنامج تدقيق خاص ملؤسسة، باالتفاق يف حاالت معينة مع إدارة ا
 1.يتوىل تنفيذه خالل فرتة التدقيق

 بالنسبة للمدقق الداخلي :من حيث الطريقة وأسلوب العمل: 
 العمليات خمتلففيتبع أسلوب التدقيق املستمر مستنديا وحسابيا وفنيا، للتحقق من مدى صحة 

وتصحيح أي أخطاء يتم اكتشافها أوال بأول، حيث يغلب على عمله الطابع الوقائي يف معاجلة 
 .االحنرافات و األخطاء

ـ واألخذ يف عني أما املدقق اخلارجي فإنه يتبع أسلوب التدقيق املالئم لظروفه باالتفاق مع إدارة املؤسسة
وطبيعة برنامج التدقيق، حجم معامالت  االعتبار عامل الوقت املتاح، عدد املساعدين، شكل وحجم

املؤسسة ونتيجة فحصه وتقييمه لنظام الرقابة الداخلية للمؤسسة، ويغلب على عمله الطابع العالجي 
 2.حيث يوصي باحللول واملعاجلة ألي مشكالت قد تظهر أثناء قيامه بعملية التدقيق

 3:مها آخرين وجهني السابقة االختالف أوجه إضافة ميكن
                                                           

 .32 ، صسبق ذكره مرجع : 1
 .32، ص نفس المرجع السابقرغدة إبراهيم املدهون، :  2
مجني  KPMGالتكامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية دراسة حالة التكامل بين شركة : عبد السالم عبد اهلل سعيد أبو سرعة: 3

، (محاسبون قانونيون وإدارة المراجعة الداخلية في بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار في الجمهورية اليمينة)وحازم حسن وشركاهم 
 .35 ،ص 1121، 5مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية، فرع حماسبة وتدقيق، جامعة اجلزائر 
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 :ما يلي فيه تتوفر أن ينبغي اخلارجي املدقق
 واالختبارات الزمنية الفرتة العلمي، التأهيل الكفاءة،وعي كايف واالملام يف كل امليادين باإلضافة إىل  

 التدقيق مهنة ميارس من ومتطلبات شروط حنو عام اتفاق يوجد ال بينما املهنة، ميارس لكي الواجبة
 .الداخلي
هم  منها األساسي املستفيد اخلارجي التدقيق بينما اإلدارة، هي منها األول املستفيد الداخلي التدقيق

 .اخلارجية األطراف من وغريهم املسامهني
 :دقيق اخلارجي يف اجلدول املوايلميكن اختصار أوجه االختالف بني التدقيق الداخلي والت

 .الداخلي والخارجي يوضح أوجه االختالف والتشابه بين التدقيق(: 1-3)الجدول رقم 
 التدقيق الخارجي التدقيق الداخلي وجه المقارنة

جزء من املؤسسة ويتبع داخلي يعترب املدقق ال الموقع التنظيمي داخل المؤسسة
 .مستوى اداري معني

ال يعد املدقق اخلارجي جزءا من املؤسسة فهو 
 .متعاقد مهين مستقل كليا عن املؤسسة

جمال عمل املدقق الداخلي شامل حيث يساهم  األهداف
وذلك من ويساعد على حتقيق أهداف املؤسسة 

خالل تطوير وحتسني كل من العمليات، ادارة 
املخاطر، الرقابة الداخلية، عمليات احلوكمة من 

 .مجيع اجلوانب املالية والغري مالية يف املؤسسة

ملدقق احلسابات اخلارجي هي  الرئيسيةاملهمة 
رأي فين حمايد حول عدالة وصحة القوائم ابدأ 

 .املالية للمؤسسة بشكل سنوي

جيب أن يكون املدقق الداخلي مستقال عن  االستقاللية
 .األنشطة املدققة

جيب أن التدقيق اخلارجي مستقال عن عمالئه 
وفقا للميثاق السلوك ( املؤسسة حمل التدقيق)

 AICPAاملهين الصادر عن 
التدقيق الداخلي يتعلق جبميع اجلوانب املتعلقة بنظام  الداخليةمنهج الرقابة 

 .الرقابة الداخلية للمؤسسة
التدقيق اخلارجي يتعلق ببعض جوانب الرقابة 
الداخلية الذي له تأثري جوهري ومادي على 

 .النتائج املالية
يق اخلارجي فقط العمليات اليت هلا يغطي التدق .يغطي التدقيق الداخلي مجيع عمليات املؤسسة تطبيق عملية التدقيق

 .عالقة بالنتائج املالية وأداء املؤسسة
ينفذ التدقيق الداخلي على مدار السنة بسبب  التدقيق مدة

وجود مهام حمددة أنشئت وفقا ملستوى املخاطر اليت 
 .يتم حتديدها لكل كيان قابل للتدقيق

يتم التدقيق اخلارجي بشكل سنوي، حيث 
 .لقوائم املالية السنويةيبدئ رأيه عن ا

يهتم التدقيق الداخلي بعمليات االحتيال والغش يف  منهج التعامل مع االحتيال
 .مجيع أنشطة املؤسسة

يهتم التدقيق اخلارجي فقط بعمليات االحتيال 
والغش يف اجملاالت املالية واليت تؤثر على 

 .مصداقية القوائم املالية

 .باالعتماد على مجموعة من المراجعمن اعداد الطالبة : المصدر



 االقتصادية   دراسة تأثير التدقيق الداخلي والخارجي على قيمة المؤسسة             : الفصل الثالث
 

89 
 

 .الخارجي والتدقيق الداخلي التدقيق بين الفرقيوضح  :(2-3)الجدول 
 الخارجي التدقيق الداخلي التدقيق 

 عقود ثالثة حوايل منذ الداخلي التدقيق ظهر النشأة
 باملقارنة حديثا   يعترب بالتايل و( تقريبا عاما   ثالثني)

 .اخلارجي التدقيق مع

 التدقيق بوادر تظهر بدأت االنسان قدم قدمي اخلارجي التدقيق
 الداخلي التدقيق ظهور كان فقد الثانية، العاملية احلرب بعد اخلارجي

 .  اخلارجي للتدقيق الحقا
 االلتزام مدى من التأكد خالل من االدارة خدمة الهدف حيث من

 الرقابة نظام ومالحظة واالجراءات، بسياسات
 .املختلفة االدارات مستوى على الداخلي
 إضافة واالحنراف الغش ومنع األخطاء اكتشاف

 .الضعف نقاط إىل

 املركز وسالمة صحة مدى عن وصادق حمايد فين رأي إصدار هو
 .للمؤسسة املايل

  .والتواطؤ والتزوير والغش األخطاء اكتشاف
 خدمة(. املالك) املعنية األطراف إىل الفحص نتائج أو التقرير تقدمي
 وصدق سالمة مدى عن رأي ابدأ خالل من( املالك) ثالث طرف
 .املالية القوائم متثيل

 جملس بواسطة يعيني املؤسسة داخل من شخص بالتدقيق يقوم من نوعية
 .االدارة

 طرف من يعيني املؤسسة خارج من ومستقل ، خمرتفمهين شخص
 .املالك

 بالتدقيق يقوم من نوعية
 الرأي وإبداء

 االدارة جمللس تابع يكون ألنه جزئي باستقالل
 يف يعين) مهامه بتحديد تقوم من هي فاإلدارة
 .(إليه الوكلة املهام حدود

 الفحص عملية يف واملؤسسة االدارة عن كامل باستقالل يتمتع
 .الراي وإبداء والتقييم

 حمل املؤسسة بني يتم عقد مبوجب حتديدها ويتم أتعاب يتقاضى .شهري أجر يتقاضى المستحقات تسديد
 واخلدمة التدقيق عملية تستغرقه الذي للزمن وفقا واملدقق الفحص
 .منه املطلوبة

 جملس إىل تقريره يقدم نهأل اإلدارة أما مسؤول المسؤولية
 .اإلدارة

 .املالك أمام مسؤول

 .متقطعة فرتات يف يكون قد كما السنة، خالل واحدة مرة .السنة مدار وعلى مستمرة بصفة الفحص يتم العمل توقيت
 بتحديد تقوم من هي التدقيق وجلنة االدارة جملس العمل نطاق

 املسؤولية وحدود الداخلي املدقق عمل نطاق
 .إليه املوكلة

 عليها املتعارف املراجعة ومعايري السائد العرف يف عمله نطاق حيدد
 .اخلارجي املدقق لألعمال املنظمة قوانني عليه تنص وما

 .باالعتماد على مجموعة من المراجع الطالبةد من اعدا: المصدر
 أوجه التشابه بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي. 

سنقف على أوجه التشابه بني  والتدقيق اخلارجي لى االختالف بني التدقيق الداخليبعد ما مت التعرف ع     
 .التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي

بالرغم من أوجه االختالف بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي كما سبق فإن هناك أوجه للشبه بينهما من 
 : أمهها
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يسعى كل من املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي للتأكد من وجود  :دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية (2
نظام فعال للرقابة الداخلية يف املؤسسة من خالل دراسته وتقييمه وحتديده لنقاط قوته ونقاط ضعفه 

إلعداد القوائم املالية والتأكد من أن النظام احملاسيب املتبع فعال وميد املؤسسة باملعلومات الالزمة 
 .يت ميكن االعتماد عليها واختاذ القرارات الصائبةالصحيحة ال

ممارسة  كل من املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي يستعمل تقريبا نفس التقنيات يف  :التقنيات المستعملة  (1
 (اخل......التدفق الوثائق، االستبيان، الفحص املستندي خرائط)مهامها واليت منها 

ال يوجد شك أنه عند قيام املدقق اخلارجي بتنفيذ  :الخارجي التعاون بين التدقيق الداخلي والتدقيق (5
أعمال التدقيق اخلارجي للمؤسسة يقوم بالتعاون والتنسيق مع املدقق الداخلي للمؤسسة، مما يساعد على 
عدم تكرار العمل ومنع االزدواجية وتكرار اعمال التدقيق واملراجعة والتغطية لكافة أنشطة املؤسسة وال 

مدى خربة ومؤهالت املدقق الداخلي ودرجة : التعاون حتكمه عدة عوامل من أمههاشك أن هذا 
   1.االستقالل اليت يتمتع هبا خالل عمليات الفحص والتقييم

 .ارتباطات التدقيق الداخلي والخارجي: نيالمطلب الثا
 العالقة االعتمادية بين المدقق الداخلي والخارجي. 

وضروريا للطرفني واملؤسسة ملا هلا  تعاونية بني التدقيق الداخلي واخلارجي أمر مهم جداتعترب وجود عالقة        
وعلى حسن تسيري املؤسسة بشكل عام وما  كبرية لتحقيق أهداف كل منهما بشكل خاصمن تأثري اجبايب وفائدة  

وتنظم العديد من  معايري حتكميؤكد أمهية هذا التكامل ويعززه هو قيام بعض املنظمات املهنية الدولية بإصدار 
املدقق الداخلي من   وزاد االعتماد املدقق اخلارجي  على اعمال  أوجه التكامل  بني التدقيق الداخلي واخلارجي

خالل قيام املدقق اخلارجي بتحسني معرفته عن أداء املدقق الداخلي وتعترب االعمال اليت يقوم هبا املدقق اخلارجي 
متطلبات احلوكمة التعاون والتنسيق وتظافر اجلهود  وتقتضيقابية اليت يقوم هبا املدقق الداخلي استكماال للمهام الر 

املعنون استفادة املدقق اخلارجي  ISA610بينهما يف كافة جماالت العمل وهو ما اشار إليه املعيار الدويل للتدقيق 
صول على فهم كاف لفعاليات التدقيق وضح وجوب قيام املدقق اخلارجي باحلأالداخلي حيث املدقق  من عمل 

يف  األخذمهامه بكفاءة مع  إلجنازجل مساعدته يف ختطيط عملية التدقيق وتطوير آليات فاعلة أالداخلي من 
عني االعتبار الظروف احمليطة بأداء املدقق الداخلي وموقعه يف التنظيم االداري وطبيعة ومدى املهام املكلف هبا 

ق الداخلي واخلارجي ال بد توصياته باإلضافة إىل الكفاءة املهنية، ولتعزيز العالقة بني املدق ووجهة نظر االدارة حول
جل زيادة فعالية التدقيق وتقليل التكلفة بالنسبة للتدقيق اخلارجي وذلك بالتقليل من أمن ق جهودمها معا من تنسي

ازدواجية وتكرار العمل ونظرا للدور التكاملي الفعال للعالقة بني املدقق الداخلي واخلارجي هلذا جاءت هذه 

                                                           
 .32،  ص سبق ذكرهمرجع : عبد السالم عبد اهلل سعيد أبو سرعة:  1
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ان أوجه التكامل بينهما جل توضيح أوجه التشابه واالختالف بني التدقيق الداخلي واخلارجي وبيأالدراسة من 
 1.باإلضافة إىل تسليط الضوء على العوامل املؤثرة يف تعزيز العالقة وأثرها يف حتقيق التكامل بينهما

 .مزايا تعزيز العالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي: المطلب الثالث
 ايجابيات تعزيز العالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي. 

ووجود تنسيق مناسب بني اعماهلما جيلب العديد  واخلارجيبني التدقيق الداخلي ن وجود عالقة ارتباط إ        
  2:من املنافع نذكر منها

نظرا لتباين مسؤوليات الطرفني وقضاء املدقق الداخلي  : تعزيز الكفاءة نظرا لتباين نقاط القوة لكل طرف (2
فضل وأوسع ومتعمق وخربة عن ثقافة وطريقة عمل كل وقته يف نفس املؤسسة وعليه يكون لديه فهم ا

ألنه وبيئة املؤسسة فهو يالحظ األحداث  بشكل أسرع من املدقق اخلارجيـ على عكس املدقق اخلارجي 
يتعامل مع العديد من العمالء وتعرض عليه العديد من القضايا املالية والتدقيقية املتنوعة فهو أقدر على 

 .للمدقق الداخلي فة عترب غري مؤلاكتشاف وحل القضايا اليت ت
عمل املدقق يف حال عدم وجود تنسيق بني : التنسيق املناسب بني الطرفني جينب تكرار وازدواجية العمل (1

 .الداخلي واخلارجي يتم تكرار االعمال واملهام وبدل اجلهد واضاعة  الوقت بدون فائدة
واملوارد لتغطية أمور مهمة وضرورية يف  التغلب على تكرار العمل يتيح الوقت: تغطية أفضل للعمل (5

 .التدقيق
التنسيق بني املدقق الداخلي واخلارجي يوفر الوقت واجلهد الذي يقضيه املدقق اخلارجي : ختفيض التكلفة (2

 .يف تكرار العمل وبالتايل يقلل من ساعات العمل ويقلل من االتعاب
ساعد على مناقشة اخلطط والنتائج االعمال بني التنسيق والتعاون وتظافر اجلهود ي: فهم أفضل ألعماهلما (3

الطرفني وبالتايل فإن ذلك يعمل على فهم أوضح وأفضل للتدقيق ومطالبته، يتبني لنا مما سبق أن هناك 
أمهية كبرية لتعزيز العالقة بني التدقيق الداخلي واخلارجي من خالل االستفادة من نقاط التشابه 

ستفادة من العالقة التكاملية بني الطرفني نظرا للمزايا العديد من واالختالف بينهما والعمل على اال
التكامل بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي حيث من الضروري بدل العناية املهنية وتظافر اجلهود بني 

فني املدقق الداخلي واخلارجي واملؤسسة املمثلة بإدارهتا وجلنة التدقيق لدعم التنسيق والتعاون بني الطر 
  3.جللب املنافع والفائدة من التكامل بني املدقق الداخلي واخلارجي ولتحقيق الكفاءة والفعالية

 

                                                           
 .(بتصرف) 32، ص مرجع سبق ذكرهرغدة إبراهيم املدهون، :   1
 .01، ص ذكره بقس مرجع:  2
 .02، ص  مرجع سبق ذكره:  3
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  .تحقيق التكامل بين التدقيق الداخلي والخارجيدور لجان التدقيق في : المبحث الثاني
الداخلي واخلارجي مع لقد تضاعف االهتمام بدور وأمهية جلان التدقيق يف حتقيق التكامل بني التدقيق         

لجنة التدقيق وجدت كي تكون قناة اتصال بني ف، يف املؤسسات القوانني متطلبات اجلديدة اليت فرضتها بعض
نشاطات الرقابة على إدارة لزيادة  ي تدعم استقالليته إال أن احلاجةإدارة املؤسسة وبني املدقق اخلارجي لك

من اجلمعيات املهنية قد أدى إىل توسيع دور جلان التدقيق والقاء  املؤسسات وكنتيجة لتزايد التوصيات الصادرة
املزيد من املسؤوليات على عاتقها فيما يتعلق بتقييم نظم الرقابة الداخلية ومتابعتها باملؤسسات وفحص السياسات 

ارجني أو تغيريهم وحتديد يرى متويل أن ترشيح تعيني املدققني اخل ،احملاسبية املطبقة وتقييم التقارير والقوائم املالية
اتعاهبم بواسطة جلنة التدقيق املستقلة عن إدارة املؤسسة يدعم استقالل املدققني اخلارجني بدرجة أكرب مما يعزز 

 1:الثقة يف القوائم املالية وميكن حتقيق ذلك عن طريق
 تأييد املدققني يف التقرير عن أوجه القصور اجلوهرية. 
  اخلارجيتدعيم استقالل املراجع. 
 تقوية االتصاالت بني املدقق اخلارجي وبني جملس االدارة. 
 ترشيح املدقق اخلارجي واملشاركة يف استبداله. 
 مناقشة التعديالت اجلوهرية الناجتة عن عملية التدقيق. 
 املشاركة يف حتديد االتعاب. 
 2.فحص نطاق التدقيق وبرناجمه 

ة يف تدعيم استقالل املراجعني اخلارجني عن طريق فحص  جوانب كما يرى غايل أن جلنة التدقيق تستطيع املسامه
إىل وجود تأثري اجيايب للجنة التدقيق يف  carcello and nealعدم االتفاق بني املدققني واإلدارة كما توصل 

لة وجود جلنة جودة التقرير الذي تعده املدقق اخلارجي وبتايل فاملدققني ال يفضلون التعديل يف التقارير املالية يف حا
 . التدقيق باملؤسسة

 
 
 
 
 

                                                           
، جملة (دراسة استكشافية)في دعم استقالل مراجعي الحسابات في ليبيا ( الحوكمة)دور قواعد اإلدارة الرشيدة : عيسى عبد اهلل الغنودي:  1

  .203،  ص 1122، العدد الثاين، 12دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد  جامعة
 .200، ص نفس المرجع السابق:  2
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 .ماهية لجان التدقيق: المطلب األول
ن وجهة نظر اليت يتبناها مقدم هذا مة هلذا املصطلح حيث أن كل مصطلح يعرب عتعددت التعاريف املقد      

 .التعريف
 لجان التدقيق تعريف. 

 ،املؤسسات يف التدقيق جلان نشأة إىل دتأ اليت االسباب همأ املالية التقارير يف والغش التالعب يعد       
 مامأ كربألا الدافع املاضية عقود الثالثة خالل العاملية املؤسسات كربى يف املالية واالخفاقات هنياراتالا وكانت
 أن على اإلدارة جملس أعضاء من التدقيق جلان بتشكيل والتوصية للمطالبة واملشرعني واملنظمات املهنية اهليئات

 إذ والرقابية، يةفاإلشرا  مبسؤولياته القيام يف اجمللس مساعدة جلأ من تشكيليها، وكيفية والوجبات املهام هلا حتدد
 املدقق  من وكل اإلدارة جملس بني وصل كحلقة وتعمل املالية، التقارير عدادإ على االشراف التدقيق جلنة تتوىل

 أحد التدقيق للجان وينظر عماهلا،أ داءأ وحتسني عملهم داءأ يف االستقاللية هلا يضمن مبا واخلارجي الداخلي
 ظهور رتبطإ  املختلفة عمالألا مؤسسات منها تعاين اليت القصور أوجه لتاليف وجدت ةاملؤسس يف املهمة العناصر

 ضعف وكان  2313 ،2311  سنة ىكرب ال االقتصادي الكساد بأزمة املتحدة الواليات يف التدقيق جلان فكرة
 ملعهد التنفيذية اللجنة أوصت  م2302 عام ويف   سباهباأ  ضمن من واحملاسبني احلسابات مدققي استقاللية
  American Institute of Certificated Publi Accountants (AICPA)  االمريكي احملاسبني
 من ويكون اخلارجيني، اإلدارة جملس عضاءأ من مكونة العامة املسامهة الشركات يف تدقيق جلان تشكيل بوجوب
 االفصاح وطريقة احملاسبية النواحي يف وخاصة الشركة وإدارة اخلارجي املدقق بني تنشأ اليت املشاكل حل مهامها

 االوراق هيئة هتمامإ م2321 عام التدقيق جلان تشكيل حظي يضاأو  املالية، القوائم يف احملاسبية املعلومات عن
 دارةإ ومساعدة التحكم لضمان وذلك عنها، واالفصاح تدقيق جلان بتشكيل الشركات مبطالبة االمريكية املالية

 العديد عن والكشف املاضي، القرن من سبعينات يف  Penn Central Company شركة هنيارإ إن املؤسسة
 على واليت جانبألا املسؤولني إىل اخلارجية التجارة جمال يف املسامهة الشركات تقدمها اليت الرشاوي حاالت من

 توصي أن نيويورك وبورصة املالية االوراق هيئة حث ومت الفاسدة، جنبيةألا املمارسات مكافحة قانون سن ثرهاإ
 لألوراق ركيو نيو  بورصة ادارة جملس صدرأ م2321 عام ففي العامة املسامهة الشركات يف  تدقيق جلنة بتشكيل

 جلان نشاءإ السوق يف وراقهاأ تتداول اليت االمريكية الشركات فيه يلزم قرارا New York Exchange املالية
 بالبورصة املالية االوراق تداول  جلنة قررت م2323 عام يف يضاأ التنفيذين غري عضاءألا من مكونة تدقيق

 مهيةأ وزادت. بالبورصة املسجلة الشركات يف التدقيق جلان ستخداما ضرورة American Securities مريكيةألا
  ساربينس قانون يسمى  االمريكي الكوجنرس عن قانون صدور بعد دورها تسعإو  الشركات يف التدقيق جلان وجود

 شركة كل يف تدقيق جلان بتشكيل  بوجوب قضى والذي ،Sarbons Oxaly  Act  م1111 لعام وكسليأ
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 ضمن الشركة ادارة تصدر وان للشركات، املالية القوائم يدققون الذين القانونيني احملاسبني اداء على للرقابة عامة
 .الداخلية الرقابة تقرير بعنوان تقريرا املنشورة املالية تقاريرها
 بعض من وتتكون املسامهة، الشركة جملس إدارة من تنبثق فرعية جلنة هي عادة التدقيق جلنة إن: 12تعريف 
 للمؤسسة التنفيذية بني التنسيق أهدافها ومن (اإلدارة يف املشاركني غري أي) التنفيذيني غري جملس اإلدارة أعضاء
 للجنة يالرئيس الدور يكون وبذلك. تدقيق حساباهتا يتم اليت املؤسسات ومديري اخلارجيني احلسابات مدققي
 القوائم جودة من التأكد هبدف وذلك الرقابة الداخلية ونظام املالية القوائم إعداد على العام هو اإلشراف التدقيق

 أنظمة جتاوز من التنفيذية اإلدارة يف منع واملساعدة املطلوبة واملعايري للشروط مطابقتها حيث للشركة، من املالية
 من السبعينيات أواخر يف املتحدة األمريكية الواليات يف التدقيق جلان ظهور بدأ وقد ،الغش وارتكاب الشركة
 and و New York Stockعن  منبثقة جلان جهود من رئيسي بشكل ناجتا ذلك وكان السابق، القرن

Exchange Commission SEC جلنة املوضوع حول توصيات بتقدمي قامت اليت اللجان أبرز وكانت 
 إفالس حاالت من عدد ظهور (AICPA, 1978) 2312 تريدوي وجلنة Treadway وبسبب كوهني

 تطبيق مت فقد املهنية  مسؤولياهتم أداء يف التقصري على احلسابات ملدققي مساءلة من ذلك عن نتج وما الشركات
 التحكم جمال يف التدقيق جلان إىل ومهمة جديدة أدوارا أضاف مما  Sarbanes Oxley Act  2002قانون

 إىل يؤدي أن يتوقع الذي األمر أتعاهبم، وحتديد اخلارجيني احلسابات مدققي بتعيني يتعلق فيما خاصة املؤسسي،
 يدقق اليت اجلهة ذات هي ليست أتعابه وحتدد تعينه اليت اجلهة إن إذ اخلارجي احلسابات مدقق استقاللية زيادة

 فقد بريطانيا يف أما للشركة التنفيذية اإلدارة أعضاء ضمن من عادة ليسوا التدقيق جلان أعضاء إن إذ املالية قوائمها
 1.السابق القرن من التسعينيات بداية يف واسع نطاق على التدقيق جلان ظهور بدأ

ال يوجد تعريف موحد للجان التدقيق نظرا ألن مسؤولياهتا ختتلف من مؤسسة لألخرى حبسب : 11تعريف 
تلك اليت يف العادة جلنة فرعية لجان التدقيق هي ف اهلدف من تشكيلها والوظائف واملسؤوليات املنوطة هبا وعلية

تنبثق  من جملس ادارة  مؤسسة املسامهة وتتكون من بعض أعضاء جملس االدارة الغري تنفيذين أي غري املشاركني 
التنفيذية للمؤسسة ومن بني أهدافها التنسيق بني مدققي احلسابات اخلارجني ومديري املؤسسات اليت  اإلدارةيف 

يل فالدور الرئيسي للجنة التدقيق هو االشراف العام على اعداد القوائم املالية ونظام الرقابة يتم تدقيق حساباهتا وبتا
الداخلية هبدف التأكد من جودة القوائم املالية للمؤسسة من حيث مطابقتها للشروط واملعايري املطلوبة واملساعدة 

قد بدأ بوادر ظهور جلان التدقيق يف الو م أ يف يف منع االدارة التنفيذية من جتاوز أنظمة املؤسسة وارتكاب الغش و 
  2.أواخر السبعينيات من القرن السابق

                                                           
مدى مالءمة مسؤوليات لجان التدقيق ألداء دورها في عملية التحكم المؤسسي دراسة ميدانية لوجهات نظر : مضر علي عبد اللطيف:  1

 .505، ص 1112بدون بلد،  ،1 ، العدد 52العلوم اإلدارية، اجمّللد  ، دراساتمدققي الحسابات األردنيين
 . 505ص ، ذكره سبق مرجع:  2
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 خمرجات وتتكون القرارات، اختاذ سلطة هلا ليس اإلدارة جملس جلان من فرعية جلنة بأهنا spira يقول :15تعريف 
 استشاريا، دورا يظل دورها لكن رقابية وأفعال بأنشطة تقوم وهي اإلدارة، جملس من وتوصيات تقارير من أعماهلا

 1.للمسامهني العامة اهليئة إىل تقاريرها توجه أن هلا حيق أن دون
 الشركة يف املالية القرارات اختاذ يف الشركة إدارة تستخدمها أداة Tread Way Commission: 12تعريف 

 2.املالية باألمور املتعلقة التفاصيل ملعرفة واخلربة الوقت متتلك ال حني
 مجاح كبح خالهلا من يتم اليت األداة بأهنا التدقيق جلنة القانونيني للمحاسبني األمريكي املعهد عرف: 13تعريف 

 اإلدارة جملس أعضاء من مكونة جلنة هي التدقيق فلجنة. للشركات العليا اإلدارة قبل من الشرعية غري التصرفات 
 الداخلية الرقابة إجراءات بفحص هتتم أن على واملالية، احملاسبية والكفاءة باخلربة يتمتعون ممن التنفيذيني غري

 املالية، التقارير إعداد يف املتبعة واإلجراءات احملاسبية السياسات فحص وكذلك فعاليتها، من والتأكد ومراجعتها
 ودعم أتعابه وحتديد تعيينه واقرتاح اخلارجي املراجع أعمال وتقومي وتقوميها الداخلية املراجعة أعمال وفحص

 3.هاستقالليت
تتمتع باالستقاللية املهنية يتم تشكيلها من أعضاء جملس اإلدارة، اهليئة العامة لتعزيز دور هي جلنة : 10تعريف 

اجمللس يف أداء دوره من خالل املراجعة الفاعلة ألنظمة الرقابة والضبط الداخلي ومراقبة مدى فاعلية التدقيق على 
التدقيق الداخلي أو التدقيق اخلارجي إضافة ملهامها املتعلقة بالتأكيد من مصداقية البيانات أعمال اجلمعية سواء 

كما وتتمتع اللجنة بالصالحيات الكافية لتمكينها من حتقيق أهدافها . املالية واملراجعة الشاملة للقوائم املالية
 4.املوكلة إليها

 :للجنة التدقيق كما يليمن التعاريف السابقة الذكر ميكن استخالص تعريف 
تخاذ القرارات وتتكون مخرجات أعمالها لجان مجلس االدارة ليس لها سلطة اهي لجنة فرعية من         

من تقارير وتوصيات من مجلس اإلدارة وهي تقوم بأنشطة و أفعال رقابية لكن دورها يظل دورا استشاريا 
 .للمساهميندون أن يحق لها توجه تقاريرها إلى الهيئة العامة 

 
 

                                                           
، مذكرة ماجستري يف (دراسة ميدانية)دور لجنة التدقيق في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي في شركات التأمين األردنية : نبيه توفيق املرعي:  1

 .23، ص 1113العليا، احملاسبة، جامعة جدارا للدراسات 
، مدى توفر الشروط الالزمة لتحسين فاعلية لجان التدقيق المشكلة في الشركات المساهمة العامة األردنية: عادل خليل علي قطيشات:  2

 . 21، ص1121مذكرة ماجستري يف احملاسبة، جامعة الشرق األوسط، 
، جملة (دراسة ميدانية)الحد من االحتيال في الشركات المساهمة السورية  دور لجان التدقيق في: عمر أمحد حممد، حسني أمحد دحدوح:  3

 . 222 221، ص ص 1125،  العدد الثاين، 13جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد 
: ، شوهد بتاريخ www.abp.ps/files/server/Charter%20of%20the%20Audit%20Committee.pdf: نقال من املوقع: 4 

10/15/1122 ،h :21 :52m ،  2ص. 

http://www.abp.ps/files/server/Charter%20of%20the%20Audit%20Committee.pdf
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 .العوامل التي أدت إلى نشأة لجان التدقيق: المطلب الثاني
فكرة تكوين جلنة التدقيق يف املؤسسات والبنوك بدأت نتيجة وجود بعض الضغوط اليت قد متارسها إدارة        

تلك املؤسسات والبنوك على املدقق اخلارجي األمر الذي يؤثر سلبا على استقاللية وحيادته وألهنا متلك سلطة 
ات اخلارجي هو األساس يف نشأة فكرة حتديد أتعابه وسلطة عزله وعليه فاحملافظة على استقاللية مدقق حساب

مبوضوع جلان التدقيق وميكن ذكر امهها   االهتماموجود جلنة التدقيق وقد ساعدت كثري من العوامل على زيادة 
 :كالتايل
  تزايد حاالت الفشل املايل للعديد من املؤسسات والبنوك وتزايد حاالت الغش والتالعب هبا وزيادة رغبة

 .يم عملية الرقابة على أنشطتها والتأكد من سالمة تطبيق املبادئ احملاسبيةهذه املؤسسات يف تدع
  زيادة الضغوط من جانب مستخدمي القوائم املالية على مؤسسات والبنوك إلظهار نتيجة أعماهلا

 .ومركزها املايل بصورة حقيقة وسليمة
 على استقالل مدقق احلسابات  التناقض بني مدقق اخلارجي وبني ادارة املؤسسة خاصة يف جمال احملافظة

ألبدأ الرأي الفين احملايد وبتايل فإن وجود جلنة تدقيق يف أي مؤسسة ميثل محاية للمسامهني ويضمن 
 1.حتقيق استقالل مدقق احلسابات اخلارجي يف عملية إبداء رأيه الفين احملايد على القوائم املالية

 .استقالل المدقق الخارجيدور لجنة التدقيق في دعم : المطلب الثالث 
من خالل املعطيات املذكورة أنفا فإن جلنة التدقيق وجدت كي تكون قناة اتصال بني إدارة املؤسسة وبني         

 لتزايداملدقق اخلارجي من أجل تدعيم استقالله إال أن احلاجة لزيادة نشاطات الرقابة على ادارة املؤسسات ونتيجة 
قد أدى إىل توسيع دور جلان التدقيق والقاء املزيد من املسؤوليات على معيات املهنية التوصيات الصادرة عن اجل

وفحص السياسات احملاسبية املطبقة وتقييم فيما خيص بتقييم نظام الرقابة الداخلية ومتابعتها باملؤسسات  عاتقها
أتعاهبم بواسطة جلنة التدقيق  وحتديدوالقوائم املالية، وان ترشيح تعيني املدققني اخلارجيني أو تغريهم التقارير 

املستقلة عن إدارة املؤسسة يدعم استقالل املدققني اخلارجيني بدرجة أكرب مما يعزز الثقة يف القوائم املالية حبيث 
 2:تسطيع حتقيق ذلك عن طريق

 تأييد املدققني يف التقرير عن أوجه القصور اجلوهرية. 
 تدعيم استقالل املدقق اخلارجي. 
  االتصاالت بني املدقق اخلارجي وبني جملس االدارةتقوية. 
 ترشيح املدقق اخلارجي واملشاركة يف استبداله. 

                                                           
 . 12، ص مرجع سبق ذكره: نبيه توفيق املرعي:  1
، جملة (دراسة استكشافية)في دعم استقالل مراجعي الحسابات في ليبيا ( الحوكمة ) دور قواعد االدارة الرشيدة : عيسى عبد اهلل الغنودي:  2
 . 203،  ص 1122، 12امعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد ج
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 مناقشة التعديالت اجلوهرية الناجتة عن عملية التدقيق. 
 املشاركة يف حتديد االتعاب. 
 فحص نطاق التدقيق وبرناجمه. 

اخلارجني عن طريق فحص جوانب عدم االتفاق بني ان جلنة التدقيق تستطيع املسامهة يف تدعيم استقالل املدققني 
املدققني واالدارة كما اهنا توجد عالقة تأثري اجيابية بني جلنة التدقيق و جودة التقرير الذي يصدره املدقق  اخلارجي 

  1.إذ أن املدققني ال يفضلون التعديل يف التقارير املالية يف حالة وجود جلنة التدقيق باملؤسسة
 2:التدقيق يف مراقبة اخلدمات خبالف التدقيق وآثرها يف استقالل املدققدور جلنة 

مراجعة اخلدمات خبالف املراجعة اليت يقوم إن هذه الوظيفة تعد إحدى الوظائف األساسية للجان التدقيق وهي 
 Securities & Exchangeاألوراق املالية األمريكية  تداولحيث أصدرت هيئة  هبا املدقق اخلارجي للمؤسسة

Commission (SEC )اؤها بواسطة املدقق اخلارجي اخالال مببدأ استقاللتيه قائمة للخدمات اليت يعد أد
 .امساك الدفاتر أو أي خدمات أخرى تتعلق بسجالت احملاسبة أو القوائم املالية: وهي

 .تصميم نظم املعلومات املالية
 التقدير أو خدمات خاصة بالتقدير اليت تشتمل على آراء العادلة 

 .خدمات حماسبة التأمني
 .التدقيق الداخلي

 .إدارة املوارد البشرية
وكنتيجة فإن تراجع الثقة يف التقارير املالية ظهرت احلاجة لنشاطات جديدة تزيد من الرقابة على عملية التقرير 

 3.على عملية القياس احملاسيب باإلشرافلتدقيق ا املايل كذلك جيب أن تقوم جلنة
 4.هم مهام الرئيسة للجنة التدقيقأ  

 .دراسة فعالية نظام الرقابة الداخلية . أ
 .الداخلي فحص أهداف وخطط التدقيق . ب
  .املدققني الداخليني فيما يكتشفونه من مشاكل أثناء عملهممناقشة  . ت

فالتوصيات اليت تقدمها جلنة  (البنوك)الداخلي يف املؤسسات املالية باإلضافة إىل ذلك فعالية أداء إدارة التدقيق 
نتيجة لفشل بعض املؤسسات بسب التدقيق الداخلي  2331التدقيق الشؤون املالية للمؤسسات االجنليزية عام 

 :وهذه التوصيات هي Cadburyوالرغبة يف التحكم يف املؤسسات واليت اشتهرت باسم رئيسها 
                                                           

 . 200، ص ذكره بقس مرجع:  1
 .200، ص ذكره بقس مرجع:  2
 .202 200، ص ص سبق ذكرهمرجع :  3
 . 51، ص 1113، الطبعة األوىل، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، سات وبحوث في التدقيق والتأكيدادر : امحد حلمي مجعة:  4
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  مؤسسة مسجلة يف البورصة تكوين جلنة تدقيق خالل السنتني املقبلتنيجيب على كل. 
 جيب أن تشكل هذه اللجنة رمسيا وأن حتدد اهدافها كتابة. 
  جيب أن يكون عدد أعضاء اللجنة ثالثة على االقل وأن تكون العضوية ألعضاء جملس االدارة غري

 .العاملني باملؤسسة
 ( ليس كأعضاء)اخلارجي ورئيس التدقيق الداخلي اجتماعات اللجنة  البد أن حيضر املدير املايل واملدقق

والبد أيضا أن تتباحث اللجنة مع املدقق اخلارجي مرة كل سنة على األقل بدون حضور املديرين 
    1.التنفيذين

  ضرورة أن يكون للجنة التدقيق سلطات لفحص أي موضوع يدخل يف نطاق أهدافها وأن يتوافر هلا
 .لذلك وايضا هلا احلق يف احلصول على املشورة اخلارجيةزمة املوارد الال

 على اللجنة أن تقوم بالواجبات التالية: 
  املدقق اخلارجي وحتديد اتعابهالتوصية بتعني. 
 فحص حسابات قبل تقدميها إىل جملس اإلدارة. 
 مناقشة املدقق اخلارجي يف طبيعة ونطاق التدقيق. 
  وتوصيات املدقق الداخليفحص برنامج التدقيق الداخلي. 
 نظام الرقابة الداخلية إدارة فحص تقارير كل من املدقق اخلارجي و. 
  اللجنة يف اجتماعات اجلمعية العامة رئيساالجابة عن االسئلة اليت توجه إىل. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .52، ص مرجع سبق ذكره:  1



 االقتصادية   دراسة تأثير التدقيق الداخلي والخارجي على قيمة المؤسسة             : الفصل الثالث
 

199 
 

 .االقتصادية المؤسسة قيمة على والخارجي الداخلي التدقيق تكامل تأثير دراسة: الثالث المبحث
 على قيمة املؤسسة يف هذا املبحث سيتم التطرق إىل دراسة التكامل بني التدقيق الداخلي واخلارجي     

 .االقتصادية
 .تعريف التكامل بين التدقيق الداخلي والخارجي: المطلب األول

الداخلي واخلارجي التكامل بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي نعين به التنسيق والتعاون بني املدقق       
وذلك أثناء قيامهما ملهام املوكلة هلم  مبا يضمن تغطية أمشل ألعمال التدقيق وتقليل بقدر املستطاع ازدواجية 

  .االقتصادية بفائدة على املؤسسةيق بشكل عام ويعود قاجلهود وتوزيع العمل توزيعا حيقق أهداف التد
 خارجيأهمية تحقيق التكامل بين التدقيق الداخلي وال : 

يعترب التكامل بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي الغاية األساسية املمكنة من حتقيق الكفاءة اإلدارية        
عن طريق تبادل املعلومات ذات املصداقية لإلدارة من أجل اختاذ قرارات يف الوقت واملكان املناسب وحتقيق 

ة من طرف مستعملي هذه املعلومات املصادق عليها من قبل مستويات أعلى من الرشادة يف القرارات املتخذ
    1.املدقق

 :كما تتمثل أمهية التكامل بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي يف عدة جوانب أمهها
إىل دقة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية من خالل دقة وفاعلية نظام التدقيق اطمئنان املدقق اخلارجي  (2

  .الداخلي
ختفيض وقت أداء مهمة التدقيق اخلارجي حيث أن الثقة يف نظام التدقيق الداخلي يؤدي إىل وقت أقل  (1

للتدقيق اخلارجي األمر الذي يؤدي إىل ختفيض أتعاب عملية التدقيق وحتقيق أكرب قدر من رضا  بالنسية
 .العميل

بتحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التقييم الشامل خلطر التدقيق ، ومن مت اختاذ القرارات اليت تتعلق  (5
 .التدقيق

 .جتهيز القوائم والكشوف اليت حيتاجها املدقق اخلارجي بالصورة اليت يرغبها (2
 .ختطيط عملية التدقيق اخلارجي وحتديد طبيعة، توقيت ، ومدى إجراءات التدقيق الواجب القيام هبا (3

  2:ومن أهم جوانب التكامل التايل
لتأهيل للمدققني الداخليني من خالل أداء العمل باستخدام أساليب وإجراءات زيادة ودعم التدريب وا (0

 .وأفكار ومعلومات خمتلفة وجديدة

                                                           
، املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز انعكاس تكامل المراجعة الداخلية والخارجية على األداء الرقابي: صديقي مسعود، براق حممد:  1

 .11ص بدون جامعة،  ، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، قسم علوم التسيري، 1113مارس  11/13للمنظمات واحلكومات 
 .32، ص مرجع سبق ذكرهعبد السالم عبد اهلل سعيد أبو سرعة، :  2
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 .ميكن التعرف على جماالت أخرى لعمل التدقيق الداخلي وحتديد اجراءات أداء هذا العمل (2
شجيع  الالزم لكي حيصل املدقق الداخلي على فهم أفضل ملعايري التدقيق وأهدافها، كما حيصل على الت (1

 .يصبح أكثر ختصصا
 .تفيد عملية التدقيق اخلارجي لفاعلية وكفاية وظيفة التدقيق الداخلي يف تطوير وحتسني عملهم باستمرار (3

 .الخارجي و الداخلي التدقيق  بين التكامل مبدأ لتعميق الداعمة العوامل: المطلب الثاني
 1:يتاألميكن بيان أهم تلك العوامل يف       
استقالل تام وكامل للمدقق الداخلي جيعل من الضرورة درجة االستقاللية اليت يتمتع هبا الطرفني إن عدم  (2

 .وجود مدقق خارجي ملا يتمتع به من استقاللية كاملة
ان اهتمام املدقق الداخلي بعملية الرقابة الداخلية من حيث حتسينها ودعمها وتقييم أدائها فإن املدقق  (1

 .من اجل حتديد نطاق فحصه ومراجعتهاليها اخلارجي حيتاج إ
داخل املؤسسة طوال الفرتة الزمنية وعلى مدار السنة يعطيه الفرصة  الداخلي كموظف ان وجود املدقق  (5

للقيام بإجراءات الفحص التحليلية التفصيلية والشاملة، بينما املدقق اخلارجي عادة ما يقوم بالتدقيق 
اليت يقوم  هبا املدقق الفحص  نتائجميكن االعتماد على من خالهلا االختباري وليس الشامل حيث أنه 

 .على مدار السنة الداخلي 
االرتفاع املستمر يف تكاليف التدقيق حيث ترجع : باإلضافة إىل العوامل الثالثة املذكورة أنفا هناك عامل رابع وهو
 :أسباب االرتفاع املستمر يف تكاليف التدقيق اخلارجي إىل التايل

 .كرب حجم املؤسسات حمل الفحص والتدقيق*
 .زيادة درجة التعقيد وانتشار تشغيل العمليات احملاسبية يف أماكن متفرقة باستخدام احلاسبات اإللكرتونية*
ادراك املدققني خلطر اخلسائر اليت ميكن أن يعانوا منها بسبب التدقيق مثل تكاليف مواجهة الدعاوي *

وكنتيجة هلذا . واملادية اليت ميكن أن تلحق هبم بسبب فقد الشهرة وسوء السمعةالقضائية واخلسائر األدبية 
االرتفاع املستمر يف تكاليف التدقيق اخلارجي كان البد للمدقق اخلارجي البحث عن حلول، ولعل عملية 

يف التكاليف إن مل يكن  االرتفاعالتدقيق الداخلي هي األمل املتاح للتخفيف األثار السلبية الناجتة عن هذا 
 .التغلب عليها

 .بين التدقيق الداخلي والخارجي التكاملية العالقة: الثالثالمطلب 
هناك عالقة ارتباط قوية ووثيقة بني املدققني الداخليني واملدققني اخلارجي املستقلني عن املؤسسة           

عند أداء عملية  بديل لعمل املدقق اخلارجيوعليه فان عمل املدقق الداخلي قد يكون متمما ومكمل وليس 
ود بني عمل يف التنسيق وتظافر اجلهالتدقيق القوائم املالية كما أن مسؤوليات مدير التدقيق الداخلي تتمثل 

                                                           
1
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كما يستخدم التدقيق الداخلي كوسيلة رقابية داخلية هدفها قياس و تقييم فعالية   املدقق الداخلي واخلارجي
رى وهو اهلدف الذي خيتلف من هدف املدقق اخلارجي والذي يتمثل يف التحقق من عدالة وسائل الرقابة األخ

إىل التأكد  باإلضافةالقوائم املالية ومدى متثيلها للنتائج اليت أجنزهتا الوحدة احملاسبية خالل فرتة زمنية حمددة 
عدة على أساس ثابت ومتماثل كما هو من سالمة تطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها وأن التقارير املالية م

 املدقق اخلارجي عند أدائه لعمله يعتمد على فحص تقرير نظام الرقابة الداخلية املطبقة يف املؤسسةمعلوم فإن 
هبدف تكوين رأي فين حمايد عن مدى كفاءة النظام ومعرفة درجة االعتماد عليه يف حتديد نطاق التدقيق 

دائرة التدقيق الداخلي تقوم بأعمال تعد جزءا من نظام الرقابة الداخلية فإن ذلك واالختبارات الالزمة ومبا أن 
مما سبق يتبني لنا الدور  .يتطلب من املدقق اخلارجي أن يتفهم طبيعة العمل يف دائرة التدقيق الداخلي

العمل ومقارنة ري األساسي واملهم واملسؤولية امللقاة على عاتق املدقق الداخلي واليت تبدأ بالتأكد من صحة س
ما هو فعلي مبا هو خمطط له وانتهاء باملهام املستحدثة يف عملية التدقيق الداخلي من حيث ادارة املخاطر 

من مدى استمرارية املؤسسة مرورا بالقيام بواجباته يف احلفاظ على مقدرات املؤسسة ومتابعة توفري  والتأكد
  1.االسس الالزمة ألنشاء نظام رقابة داخلية

ويف بيئة العمل احلديثة قد أصبح دورمها أكثر تكامال مما تعترب العالقة بني التدقيق الداخلي تقليد قدمي 
استدعى ضرورة تعميق العالقة بينهما  حيث أصدر معهد املدققني القانونني االمريكي قائمة معايري التدقيق 

دقيق الداخلي عند ختطيط وتنفيذ عملية واليت تشجع املدققني اخلارجني على االستعانة بأنشطة الت 03رقم
واليت تلزم وجترب املدقق اخلارجي بضرورة فهم الرقابة الداخلية  33التدقيق كما اصدر قائمة معايري التدقيق رقم 

لذا فانه ينبغي على املدقق اخلارجي فهم عمل  ونظرا آلن التدقيق الداخلي يعترب جزء من الرقابة الداخلية
يث يكون عمله مكمال لعمل املدقق اخلارجي وليس بديال له وأول ما يهتم به املدقق املدقق الداخلي حب

اخلارجي هو دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية باعتباره واجبا عليه ويقوم بتقدمي املقرتحات والتوصيات 
قابة الداخلية من خالل املالئمة واملناسبة بشأن حتسينه كما ويطمئن املدقق اخلارجي إىل دقة وفاعلية نظام الر 

دقة وفاعلية نظام التدقيق الداخلي مما يدفعه إىل ختفيض وقت أداء مهمة التدقيق اخلارجي األمر الذي يؤدي 
 . وحتقيق أكرب قدر من الرضا للمؤسسةإىل ختفيض اتعاب عملية التدقيق 

  التكامل بين التدقيق الداخلي والخارجي تعزيزفي معايير التدقيق اسهامات: 
ن الواقع العملي يف ممارسة مهمة التدقيق يثبت ان النسبة الكبرية يف عملية التكامل تتمثل فيما تقدمه إ      

  2:التدقيق الداخلي يف مساعدة املراجع اخلارجي ملا هلا من مزايا نذكر امهها

                                                           
 .23 21، ص ص ذكره بقس مرجعابراهيم رباح ابراهيم املدهون، :   1
 .211 33، ص ص مرجع سبق ذكرهعبد السالم عبد اهلل سعيد أبو سرعة، :  2
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نشاطاهتا  حبكم ان املدقق الداخلي متواجد دائما يف املؤسسة ومن مت يستطيع التعرف على كل نواحي -
 .وإجراءاهتا

 .التدقيق الداخلي املستمر على مدار السنة وبتايل فإنه يقوم بالتدقيق الشامل لكافة العمليات -
  .يعمل املدقق الداخلي على قياس وتقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية -

فقد أصدرت العديد من وكتأكيد ألمهية ما يقدمه املدقق الداخلي يف مساعدة املدقق اخلارجي يف نتفيد مهامه 
املنظمات واهليئات املهنية اخلاصة مبهنة التدقيق عدة معايري هتتم مبساعدة وارشاد املدققني اخلارجني يف كيفية 
استفادهتم من أعمال التدقيق الداخلي يف تنفيذهم ملهام مراجعتهم اخلارجية، وعليه سيتم تناول أهم تلك املعايري 

ومعيار الدقيق االمريكي  011من التكامل والتعاون ومها معيار التدقيق الدويل رقم  اليت تنظم وحتكم هذا اجلانب
 .وبتايل سنتطرق إىل كل معيار بتفصيل 03
صدرت جلنة املمارسات التدقيق التابعة الحتاد الدويل للمحاسبني معيار أ :011املعيار الدويل للتدقيق : أوال

بعنوان استخدام عمل التدقيق الداخلي وعليه سيتم ايضاح أهداف  2311يف فرباير ( 011)التدقيق الدويل رقم 
 ساليب تطبيقهأهذا املعيار ومتطلباته و 

 يهدف هذا املعيار إىل بيان اإلجراءات اليت جيب على املدقق اخلارجي أخذها يف عني : أهداف املعيار
االعتبار عند تقييم عمل املدقق الداخلي بغرض االستفادة منه ويف حالة قيام أعضاء قسم التدقيق 

ه احلالة ال يؤدون الداخلي مبساعدة املدقق اخلارجي يف تنفيذ اجراءات التدقيق اخلارجي فإهنم يف هذ
 .عمال من أعمال التدقيق الداخلي وعليه فإن هطا املعيار ال يتناول هذه احلالة

  الرئيسية للمعياراملتطلبات : 
حجم وهيكل وتتفاوت من مؤسسة إىل أخرى على حسب اختالف خيتلف نطاق وأهداف التدقيق الداخلي 

 :التدقيق الداخلي عادة يف كل أو بعض اجملاالت التاليةاملؤسسة وكذلك متطلبات اإلدارة ومع ذلك متارس أنشطة 
 .فحص النظام احملاسيب وأنظمة الرقابة الداخلية*
اختبار مدى صحة العمليات املالية والتشغيلية وقد يتضمن هذا األمر فحص الطرق املستخدمة يف حتديد وقياس *

مبا يف ذلك عمل اختبارات تفصيلية معينة وتبويب واعداد التقارير عن تلك املعلومات واالستفسار عن بنود 
 .للمعامالت واألرصدة واإلجراءات

دراسة اجلدوى االقتصادية للعمليات ومدى فعاليتها وكفاءهتا ومن ضمن ذلك الضوابط غري املالية ويهتم املدقق 
م امكانية االعتماد اخلارجي بالنتائج اليت مت التوصل اليها من مثل هذه الدراسات عندما يكون هلا أمهية يف تقيي

 .على السجالت املالية
 .فحص مدى االلتزام بالقوانني والتشريعات والسياسات واملتطلبات اخلارجية واملتطلبات الداخلية األخرى*
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يتم حتديد دور املدقق الداخلي عن طريق ادارة املؤسسة وخيتلف هدفه األساسي عن هدف املدقق اخلارجي الذي 
فإن كثري من عمل ر عن تدقيق القوائم املالية وإبداء رأيه فيها بشكل حمايد ومستقل وهلذا يتم تعينه إلصدار تقري

 1.املدقق الداخلي قد يكون مفيدا للمدقق اخلارجي عند حتديده لطبيعة وتوقيت ومدي اجراءات التدقيق
يعتقده أنه ضروري لتحديد يعترب من صميم عمل املدقق اخلارجي تقييم أعمال التدقيق الداخلي إىل املدى الذي 

طبيعة وتوقيت واجراءات مدى االلتزام واجراءات التحقق األساسية اليت جيب القيام هبا وغالبا ما يساعد وجود 
تدقيق داخلي سليم وفعال على تقليل حجم االختبارات اليت يقوم هبا املدقق اخلارجي لكنها ال تؤدي إىل 

 2.االستغناء عنها
للمؤسسة ال  اإلداريوموضوعية التدقيق الداخلي فإنه عنصر من عناصر اهليكل اللية كانت درجة استقمهما  

والالزمة للمدقق اخلارجي إلبداء رأيه عن القوائم املالية ويتحمل املدقق اخلارجي يتوافر هلا استقاللية الضرورية 
ي وهلذا فان كل ما يتعلق بالتدقيق املسؤولية عن تقريره وال يقلل من هذه املسؤولية استخدامه لعمل املدقق اخلارج

 .القوائم املالية يظل دائما خاضعا للتقدير الشخصي للمدقق اخلارجي
 أساليب تطبيق املعيار : 

يؤثر التفهم والتقييم املبدئي لوظيفة التدقيق الداخلي : التفهم والتقييم املبدئي ألعمال املدقق الداخلي/ 2
بشأن مدى امكانية االستفادة من املدقق الداخلي يف تعديل أو تطوير طبيعة  على قرار املدقق اخلارجي

وللحصول على التفهم والتقييم املبدئي لوظيفة التدقيق . وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اخلارجي
 :الداخلي فإن املدقق اخلارجي ال بد له من اخذ بعض االمور يف عني االعتبار مثل

 يؤثر موقع إدارة التدقيق الداخلي يف اهليكل التنظيمي على موضوعية : مياملوقع يف اهليكل التنظي
 :وحيادية املدقق اخلارجي ويتمثل الوضع األمثل يف

 ارتباط إدارة التدقيق الداخلي بأعلى مستوى إداري. 
 أن تكون إدارة التدقيق الداخلي بعيدة عن أي عمل تنفيذي أو تشغيلي. 
  حتديد تضعه اإلدارة أمام املدقق الداخليجيب النظر بعناية ألية قيود أو. 
 3.أن يكون للمدقق الداخلي احلرية باالتصال مع املدقق اخلارجي 

 أي طبيعة ونطاق املهام اليت يتم اسنادها للمدققني الداخليني، كذلك حيتاج : نطاق الوظيفة
اليت يقدمها  اإلدارة تقوم باألخذ بتوصيات ومقرتحات كانتاملدقق اخلارجي إىل دراسة ما إذا  

 4.املدقق الداخلي
                                                           

 .211، ص مرجع سبق ذكره:  1
 .212، ص مرجع سبق ذكره:  2
 .212، ص مرجع سبق ذكره:  3
  .211، ص مرجع سبق ذكره:  4
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 على املدقق اخلارجي أن يبحث عن ما إذا كان العمل يف إدارة التدقيق الداخلي : الكفاءة املهنية
على تدريب مناسب مما ميكنهم من أداء  ايتم مبعرفة أشخاص مؤهلني بالقدر الكايف وحصلو 

كمدققني داخليني وعلى ذلك قد يقوم املدقق اخلارجي بدراسة وفحص سياسات التعيني عملهم  
 حصلواوالتدريب ألفراد املدقق الداخلي باإلضافة إىل املؤهالت العلمية واخلربات العملية اليت 

 .عليها
 ق جيب على املدقق اخلارجي أن يتأكد من أن العمل يف إدارة التدقي: العناية املهنية املعتادة

الداخلي يتم وفقا للتخطيط املوضوع له وأنه يتم االشراف عليها بشكل مالئم وكذلك يتم 
 .توثيقها باستخدام أدلة االثبات وأوراق عمل وبرامج للمراجعة مناسبة

 إذا ما قرر املدقق اخلارجي من حيث : توقيت االتصال والتنسيق بني املدقق الداخلي واخلارجي
الداخلي فانه حيتاج إىل دراسة اخلطة املؤقتة للمدقق الداخلي للفرتة ق املبدأ استخدام عمل املدق

ومناقشتها يف مرحلة مبكرة ويف حالة كون عمل املدقق الداخلي هو أحد العوامل احملددة لطبيعة 
وتوقيت ومدى إجراءات املدقق اخلارجي، فإنه يفضل أن حيدث اتفاق مسبق بني املدقق 

عملية التدقيق  ى توقيت مثل هذا العمل واجملاالت اليت تغطيهااخلارجي واملدقق الداخلي عل
ومستويات االختبار والطرق املقرتحة لالختيار العينات وكيفية توثيق العمل املنجز وإجراءات 

وتزداد فعالية التنسيق بني املدققني الداخليني إذا ما مت عقد اجتماعات . الفحص واعداد التقرير
الفرتة وحيتاج املدقق اخلارجي أن حياط علما بتقارير التدقيق الداخلي ذات يف مراحل خمتلفة أثناء 

الصلة وأن توضع حتت تصرفه وأن يتم ابالغه باستمرار بأي امور هامة تلفت انتباه املدقق 
الداخلي واليت قد تؤثر على عمل املدقق اخلارجي وباملثل فإنه جيب على املدقق اخلارجي ابالغ 

 1.ية أمور هامة تؤثر على عمل املدقق الداخلياملدقق الداخلي بأ
 عندما يقرر املدقق اخلارجي االستفادة من عمل معني : تقييم واختبار عمل التدقيق الداخلي

للتدقيق الداخلي فإنه جيب أن يقوم بتقييم واختبار عمل املدقق الداخلي والتأكد من مدى  
 :كفايته ألغراض تدقيقها، وذلك من خالل قيامه بالتايل

التأكد من أنه قد مت اهلمل من قبل أطراف لديهم التدريب الفين املناسب والتأهيل املهين كمدققني  -
 .داخلني وأن عمل املساعدين قد مت االشراف عليه وفحصه وتوثيقه بشكل مناسب ومالئم

اليت مت التوصل التأكد من أنه قد مت احلصول على أدلة إثبات كافية ومالئمة لتكون أساسا معقول للنتائج  -
 .إليها
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التحقق من أن النتائج اليت مت التوصل إليها كانت مناسبة يف ظل الظروف احمليطة وأن التقارير املعدة   -
 .كانت متطابقة مع نتائج العمل الذي مت اجنازه

ا التأكد من أن االستثناءات أو البنود غري العادية اليت اكتشفت بواسطة التدقيق الداخلي قد مت معاجلته -
 .وتسويتها بشكل مالئم

وتعتمد طبيعة وتوقيت ومدى اختبار عمل املدقق الداخلي على احلكم الشخصي للمدقق اخلارجي ونظرته ملخاطر 
التدقيق ذات الصلة وأمهيتها النسبية وكذلك على نتائج االختبارات اليت جيريها على بنود قد مت فحصها من طرف 

والبد . ثلة ومقارنة النتائج باإلضافة إىل مالحظة إجراءات املدقق الداخلياملدققني الداخليني أو فحص بنود مما
  .واختبارهاعلى املدقق اخلارجي أن يقوم بتوثيق النتائج املتعلقة بعمل املدقق الداخلي اليت قد مت تقييمها 

معيار التدقيق رقم أصدر اجملمع االمريكي للمحاسبني القانونني : 03ايضاح معيار التدقيق االمريكي رقم: ثانيا
يلي توضيح االهداف هذا االيضاح ومتطلباته  وفيما. بعنوان استخدام عمل املدقق الداخلي 2332فريل أيف  03

  1:وأساليب تطبيقيه
املعلومات واالستفسارات الالزمة للمدققني ملساعدهتم  03يوفر ايضاح املعيار االمريكي رقم : االهداف . أ

 .تعلق بأعمال التدقيق الداخلييف تفهم املطلوب منهم فيما ي
 : وميكن تلخيص النقاط األساسية هلذا االيضاح يف االيت

  وتؤثر يف اجراءات الرقابة فان ذلك الداخلي يف املؤسسة يف مستوى جيد  أعمال التدقيق إذا كانت
على يؤدي إىل التأثري على تقدير املدقق اخلارجي خماطر الرقابة وبالتايل على نطاق تدقيقه وجيب 

املدقق اخلارجي أن حيدد ماهية االعمال اليت يقوم هبا املدقق الداخلي واليت تالئم عملية التدقيق 
 .ومعرفة مدى صالحيتها

  ميكن استخدام املدققني الداخلني لتقدمي مساعدة مباشرة للمدقق اخلارجي من خالل عمل
 .اختبارات حتقق أو اختبارات رقابية

 السابقتني فإنه على املدقق اخلارجي التأكد من مستوى وكفاءة أداء يف حالة استخدام أي الفقرتني 
 .املدققني الداخليني وتقييم أعماهلم

  القيد الوحيد على استخدام املدققني الداخليني ألي غرض أخر بغرض قبول التدقيق اخلارجي
 .ملستوى وجودة أدائهم وهو أن يتم املوافقة عليه من طرف املدقق اخلارجي

 عمل املدققني الداخليني على اإلجراءات اليت يقوم هبا املدقق اخلارجي ويف مجيع األحوال  قد يؤثر
جيب أن يقوم املدقق اخلارجي جبميع اإلجراءات الالزمة للتأكد من تقرير املدققني الداخلني ومدى 

  :سالمتها وصحتها من خالل دراسة النقاط التالية
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o األمهية النسبية لقيم القوائم املالية . 
o واألمهية النسبية للتحريفات عن التأكيدات املقدمة  املخاطرة املخاطر الضمنية وخماطر الرقابة

 .يف قيم القوائم املالية
o  مدى سالمة وموضوعية أسلوب ووجهة نظر املدقق الداخلي مع وجود دليل ما يثبت

 1.تأكيدات القوائم املالية القوائم املالية ماديا
 : ياراملتطلبات الرئيسة للمع . ب

بعد أن يفهم املدقق اخلارجي نظام الرقابة الداخلية فإنه ينتقل بعد ذلك إىل تفهم مدة : املتطلب األساسي/ 2
أنشطة التدقيق الدقيق الداخلي اليت تكون مالئمة  مالئمة وظيفة التدقيق الداخلي بصورة متكنه من حتديد

خلارجي بتجميع بيانات عن املدققني الداخلني من لتخطيط عملية التدقيق ولتحقيق ذلك جيب أن يقوم املدقق ا
 2:خالل عمل استفسارات توجه بعناية بالغة إىل األشخاص املناسبني للوقوف على األيت

 .اهليكل التنظيمي داخل املؤسسة -
 .خطة التدقيق الشاملة طبيعة وتوقيت ومدى عملية التدقيق -
 .االنشطةعمليات التسجيل والقيود على امكانية الدخول إىل هذه  -
 .تطبيقات معايري التدقيق الداخلي املهنية -
تأثري عمل املدقق الداخلي على نطاق تدققيه إذا قرر املدقق اخلارجي معرفة مدى : الكفاءة واملوضوعية/ 1

 .فإنه جيب عليه أن يركز على تقييم كفاءة وموضوعية املدققني الداخلني
 : تقييم مستوى الكفاءة/ 1-2

اخلارجي بتقييم كفاءة املدققني الداخلني فإنه حيصل على معلومات حمدثة من أعمال  عندما يقوم املدقق
 :املدقق الداخلي يف السنوات السابقة وهي

 .املستوى التعليمي واخلربة العملية للمدققني الداخليني -
 .شهادة اخلربة ومدى مواصلة التعليم -
 .سياسات وبرامج وإجراءات عمليات التدقيق الداخلي -
 .املدققني الداخلينيتدريب  -
 .عمليات االشراف وتدقيق أعمال املدققني الداخلني -
 .مستوى جودة توثيق أوراق العمل والتقارير واملقرتحات والتوصيات -
 .تقييم أداء املدققني الداخليني -
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املدقق الداخلي من ناحية املوضوعية فإنه عند قيام املدقق اخلارجي بتقييم أداء  :تقييم مستوى املوضوعية/ 1-1
 : حيصل على معلومات حمدثة من السنوات السابقة عن العوامل اليت تؤثر يف هذا االمر وهي

 .سؤول عن اعمال التدقيق الداخلي يف اهليكل التنظيمي للمؤسسةخص املشموقع ال*
 . التدقيق الداخلي وموضوعيتها السياسات اليت اتبعتها املؤسسة للمحافظة على مستوى كفاءة  وظيفة*
عندما يرى املدقق اخلارجي أن أعمال املدقق الداخلي قد تؤثر على إجراءات التدقيق اخلارجية : جراءاتإلا/ 5

 : يلي فإنه يقوم مبا
 .تقييم مستوى هذا التأثري/ 5-2
 .تنسيق التعاون مع املدققني الداخليني/ 5-1
 .ال التدقيق الداخليتقييم وقياس كفاءة وفعالية اعم/ 5-5
جيب على املدقق اخلارجي عمل بعض االختبارات املرتبطة بالقوائم املالية : تقييم فعالية أعمال التدقيق الداخلي/ 2

 :يلي األساسية، وميكن تنفيذ هذه االختبارات من خالل ما
 .مدى مالئمة اعمال التدقيق الداخلي مع األهداف املطلوب حتقيقها/ 2-2
 .ناسبة برامج التدقيق الداخليمدى م/ 2-1
 .مدى سالمة ومالئمة توثيق أوراق العمل ومدى وجود إشراف وفحص مناسبني/ 2-5
 .مدى تقدمي مقرتحات وتوصيات قابلة للتطبيق/ 2-2
 .مدى اتساق التقارير مع نتائج العمل املؤدى/ 2-3
على املدقق اخلارجي عمل بعض االختبارات للتعرف على مدى مالئمة : قياس فعالية أعمال التدقيق الداخلي/ 3

عمل املدققني الداخليني لتأكيدات القوائم املالية االساسية وميكن تنفيذ تلك االختبارات من خالل إعادة أداء 
 1.دقق الداخلي من تلك االعمالاملج اليت توصل اليها بعض األعمال املدققني الداخلني ومقارنة النتائج مع النتائ

عندما يقوم املدققون الداخليون بتقدمي مساعدة مباشرة للمدقق : تقدمي مساعدة مباشرة للمدقق اخلارجي/ 0
 :اخلارجي فإنه ينبغي على املدقق اخلارجي القيام بااليت

 .تقييم مستوى كفاءة وموضوعية املدققني/ 0-2
 .حص وتقييم واختبار أعمال املدققني الداخلنيمتابعة وف/ 0-1
 .توعية املدققني الداخلني مبسؤولياهتم واألهداف املطلوب حتقيقها من خالل أعماهلم وجمال أعمال التدقيق/ 0-5
توعية املدققني الداخلني بأن املالحظات اليت مت اكتشافها أثناء تأدية أعمال التدقيق اليت قاموا هبا فإنه / 0-2

 .عليهم إبالغه هباجيب 
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 1:ميكن تلخيص أساليب تطبيق املعيار كااليت: أساليب تطبيق املعيار . ث
يؤثر استخدام عمل املدقق الداخلي على : أثر استخدام أعمال التدقيق الداخلي على عملية التدقيق (2

 : نطاق عملية التدقيق وخاصة ما يتعلق بااليت
جيب على املدقق اخلارجي أن يتفهم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة : احلصول على تفهم للرقابة الداخلية/ 2-2

واالجراءات والسجالت والتأكد لذلك فإنه جيب عليه أن يقوم بتجميع معلومات عن مدى تصميم السياسات 
ة التدقيق الداخلي فإنه ميكن أن يقوم حيصل املدقق اخلارجي على تفهم لوظيفمن وضعها موضع التنفيذ وعندما 

لغرض احلصول على املعلومات الالزمة عن تصميم بفحص خرائط التدفق املعدة بواسطة املدققني الداخليني وذلك 
السياسات واالجراءات وللحصول على معلومات عن مدى وضع االجراءات الرقابية موضع التنفيذ فإن املدقق 

جراءات وللحصول على معلومات عن مدى وضع االجراءات الرقابية موقع التنفيذ اخلارجي يأخذ يف اعتباره اال
 .املدققني الداخلنيفإن املدقق اخلارجي يأخذ يف اعتباره االجراءات املطبقة بواسطة 

جيب على املدقق اخلارجي ختطيط التدقيق حبيث يكون تقدير خماطر الرقابة أقل من احلد : تقدير املخاطر/ 2-1
وذلك عند قيامه باختبارات الرقابة وميكن أن تدل النتائج اليت يتم التوصل إليها من أعمال التدقيق االقصى  

الداخلي على مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة وكذلك طبيعة وتوقيت ومدى االختبارات اليت يطبقها 
 .املدقق

ض االجراءات التحقق كاملصادقة على احلسابات ميكن للمدقق الداخلي أن يقوم ببع: إجراءات التحقق/ 2-5
املدينة أو مالحظة املخزون ولذلك فإن املدقق اخلارجي رمبا يستطيع تغيري توقيت إجراءات املصادقات وعدد 
احلسابات املدينة اليت يقوم بإخضاعها للمصادقة، أو عدد مواقع املخزون اليت يالحظها اعتمادا على نتائج عمل 

 2.اخلاصة بذلك املدقق الداخلي
 :ميكن للمدقق اخلارجي ان حيقق ذلك من خالل ما يلي: لوظيفة التدقيق الداخلياحلصول على تفهم  (1

 .قراءة كتيب املتعلق باملؤسسة/ 1-2
 3: فحص سياسات وتوجهات املؤسسة املتعلقة بإدارة التدقيق الداخلي مع الرتكيز على/ 1-1 

 .سياسات التوظيف –
 .العدد الكلي للموظفني يف إدارة التدقيق الداخلي –
 .تنظيم إدارة التدقيق الداخلي –
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عمل استفسارات إلدارة واالشخاص املسؤولني عن التدقيق الداخلي تتعلق بأعمال التدقيق الداخلي و / 1-5
التدقيق الداخلي ملن تقدم تقارير منها، مسؤولياهتا، اإلجراءات اليت تتبعها، اهتمام إدارة املؤسسة بأعمال وتقارير 

 .التدقيق الداخلي
 .فحص أوراق عمل املدققني الداخلني/ 1-2
 .خلي يف اهليكل التنظيمي للمؤسسةاألخذ يف االعتبار موقع إدارة التدقيق الدا/   1-3 

 : تقييم املالئمة والفعالية (5
 يةحتديد أي أعمال التدقيق تكون مناسبة ألعمال تدقيق القوائم املال. 
  استخدام التدقيق الداخلي كجزء من التدقيق اخلارجي مفيدا من عدمهحتديد ما إذا كان. 
 : تقييم كفاءة وموضوعية املدققني الداخلني (2
 كفاءة املدققني الداخلني  تقييم. 
 هل تقوم املؤسسة بعمل برامج تدريبية للمدققني الداخلني؟ 
  هل حيضر املدققني الداخلني دورات تدريبية خارجية؟ يف حالة عدم قيام املؤسسة بتنفيذ برامج تدريبية 
 تدقيق امللفات الشخصية ومقارنتها بالسياسات اخلاصة بالتوظيف. 
 التدقيق على مكتبة اإلدارة. 
   جودة العمل، مدى مالئمة ) تدقيق يف هيئة اختبار ألوراق التدقيق اخلاصة بالعام احلايل مع مالحظة

 (ئمة وسالمة االشرافالتوثيق وأوراق العمل، مدى مال
احلصول على معلومات حمدثة من السنوات السابقة عن اهليكل : تقييم موضوعية املدققني الداخلني/ 2-2

التنظيمي موقع إدارة التدقيق الداخلي فيه، والسياسات املستحدثة للحفاظ على حيادية وموضوعية املدققني 
 1.الداخلني يف اجملالت اليت يتم تدقيقها

 2:واختبار اعمال املدققني الداخلنيتقييم   (3
 :يتم اختبار بعض اجراءات التدقيق اليت قامت إدارة التدقيق خالل العام احلايل وذلك من خالل االيت/ 3-2

 .التأكد من نطاق التدقيق للمهام املنوطة هبا -
 .فحص برامج التدقيق -
 .فحص التعليمات األولية قبل عمل التدقيق -
املستخدمة يف عملية التدقيق من حيث مدى مالئمة التوثيق، العملية املتعلقة  األوراق/ مراجعة الوثائق -

 .يالتاء والتعدطبتصحيح األخ
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 .ر التدقيق مع النتائج اليت مت توصل اليها يف أوراق العملالتأكد من اتساق تقاري/ 3-1
 :اختبار أعمال التدقيق الداخلي من  خالل/ 3-5

  احلساباتفحص نفس املعامالت و أرصدة. 
 فحص عمليات مماثلة و أرصدة حساباهتا. 
 مقارنة النتائج مع النتائج املتوصل إليها من أعمال التدقيق. 
عمل مقابالت مع املدققني : استخدام اعمال التدقيق الداخلي لتقدمي املساعدة املباشرة للمدقق اخلارجي (0

 : الداخلني بغرض
 مناقشة جماالت العمل. 
 فحص الربامج. 
 جراءاتفحص اال. 
 فحص أوراق العمل املكتملة للمدققني الداخليني. 
  مت شرحها )األخذ يف االعتبار احتياجات اختبار أداء العمل املنجز بواسطة املدققني الداخليني

 1(ضمن متطلبات املعيار
 :مجاالت التكامل بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي (1
هر لنا مما سيق أن الكثري من جماالت عمل املدقق الداخلي تدخل يف دائرة اهتمام وجمال عمل املدقق ظي       

الداخلي تدخل يف دائرة اهتمام وجمال عمل التدقيق اخلارجي لذلك فإن الوضع األمثل هو التعاون والتكامل التام 
زدواجية يف العمل وختفيض التكاليف والوقت ألنشطة املؤسسة وجتنب التكرار واالبينهما لضمان التغطية األمثل 

  .مهامهما الرقابية بكفاءة وفاعليةالالزمني ألداء التدقيق اخلارجي وكذلك اجناز 
 :أوجه التكامل

اخلارجي واسعة وما يزيدها هو الثقة املتبادلة بينهما واملعرفة ه التكامل بني املدقق الداخلي واملدقق أوجن إ
يت يتم استنتاجها من خالل تقييم كل منهما لعمل اآلخر والشك أن هذا التكامل يؤدي الكاملة واالمكانات وال

إىل تظافر اجلهود املبذولة لتحقيق أهداف كل منهما لعمل اآلخر والشك أن هذا التكامل يؤدي إىل تظافر اجلهود 
  2.املبذولة لتحقيق أهداف كل منهما بكفاءة وفعالية مبا يعود بالفائدة على املؤسسة

 :وعليه ميكن عرض اوجه التكامل بني املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي فيما يلي
عندما يقرر املدقق اخلارجي االستفادة واالعتماد على : اعتماد املدقق اخلارجي على عمل املدقق الداخلي: أوال

دقق الداخلي وذلك أثناء عمل املدقق الداخلي أثناء تنفيذ مهمة التدقيق فإنه جيب أوال القيام بتقييم عمل امل

                                                           
 (.بتصرف) 221 ، ص مرجع سبق ذكره:  1
 .221، ص مرجع سبق ذكره:  2
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ويهدف تقييمه لنظام الرقابة الداخلية كون املدقق الداخلي أحد العناصر الرئيسية واهلامة يف نظام الرقابة الداخلية 
املدقق اخلارجي من تقييمه لعمل املدقق الداخلي إىل حتديد مدى امكانية االعتماد عليه وتأثريه على حتديد طبيعة 

تدقيقه وبتايل فان درجة اعتماد املدقق اخلارجي على أعمال املدقق الداخلي تتوقف على  ومدى وتوقيت اجراءات
 :عدة عوامل من بينها
 عدد املدققني الداخليني. 
 طبيعة ودرجة مؤهالهتم العلمية. 
 مدى عمق واتساع ودقة إجراءات التدقيق الداخلي. 
 خلينيدرجة املوضوعية واالستقاللية اليت يتمتع هبا املدققني الدا. 
 درجة خربهتم يف جمال العمل. 

ومن الواضح أن امليل العام العتماد املدققني اخلارجيني على أعمال املدققني الداخليني بدأ يتزايد عن طريق قيام 
املدققني اخلارجيني بتحسني معرفتهم عن أداء املدقق الداخلي وأن هذا امليل قد يكون نتيجة لتعايش املدققني 

 .املدققني املستقلني اخلاص مبؤسساهتمالداخليني مع 
 :وفيما يلي بيان ألوجه اعتماد املدقق اخلارجي على عمل املدقق الداخلي واليت ميكن متثيلها يف النواحي التالية

 يقوم : االجراءات اليت يؤديها املدقق اخلارجي للحصول على فهم للنظام الرقابة الداخلية للمؤسسة
 بيق نظام الرقابة الداخلية ويسعى إىل تطويره وتغيري نقاط الضعف فيه إىلاملدقق الداخلي مبراقبة تط

يقوم املدقق  اخلارجي بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية لتحقيق األهداف نقاط قوة يف حني 
 : التالية

 .املمكنة التحريفات أنواع حتديد -
 .هامة حتريفات حدوث خماطر على تؤثر اليت العوامل مراعاة -
 .التحقق اختبارات تصميم -

نظام الرقابة الداخلية ومن ما الشك فيه أن املدقق اخلارجي له دور يف مساعدة املدقق اخلارجي يف فهم وظائف 
يف تقريرها حيث حفزت املدققني وكذلك تأسيس نظام رقابة كفئ وفعال وهذا ما أكدته جلنة املنظمات املهنية 

 :رة واملدققني اخلارجني يف االمور التاليةالداخليني للعمل بشكل وثيق مع االدا
 حتديد مفهوم الرقابة الداخلية واألهداف املرتبطة هبا. 
 حتديد مكونات الرقابة الداخلية. 
 حتديد أدوات التقييم املالئمة لقياس كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية. 
 ن ان االهداف املوضوعة قد مت حتقيقهاالرقابة الدورية واملستمرة على نظام الرقابة الداخلية للتأكد م. 
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ا التقرير انه قد ساهم يف تفعيل دور املدقق الداخلي يف مساعدة املدقق اخلارجي والسيما يف حتديد هذويتضح من 
نقاط الضعف يف نظام الرقابة الداخلية وتقدمي التوصيات إلدخال التحسينات يف هذا النظام كما وجه التقرير 

اخلارجني حنو االستفادة واالستعانة بتقارير واوراق عمل املدققني الداخليني للحصول على فهم  املدققني انتباه 
كامل عن نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة إضافة إىل ما سبق فإنه مما يزيد من دور املدقق الداخلي يف مساعدة 

 :املدقق اخلارجي يف جانب فهم وتقييم نظام الرقابة الداخلية ما يلي
متانة نظام الرقابة الداخلية وبتايل نظام سليم وقوي للتدقيق الداخلي يزيد من ثقة املدقق اخلارجي يف درجة  وجود

 على نظام الرقابةفحصه لذلك النظام وزيادة االعتماد عليه يف حتديد حجم العينة وينعكس ذلك تضيق نطاق 
 .الداخلي
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 :خالصة الفصل الثالث
العديد من يوجد هناك  بالرغم من اختالف املهام األساسية للمدقق الداخلي واملدقق اخلارجي إال أنه        

االهتمامات واملهام املشرتكة واليت تعترب أساسا لبناء التعاون بينهم، حيث أن القيمة اليت يضفها املدقق الداخلي 
حيث سيق بني املدقق الداخلي واخلارجي، والتن تنعكس على مستوى التعاونللمؤسسة االقتصادية اليت يعمل هبا 

أدت التطورات يف جمال مهنة التدقيق إىل تعزيز فرصة إسهام التدقيق الداخلي يف عملية التدقيق اخلارجي للقوائم 
قة بني املدقق الداخلي واخلارجي، ومن خالل املالية، وهذا ما أدى بدوره إىل احلاجة إىل فهم أفضل لطبيعة العال

ال املستمر واملتواصل باالضافة إىل العالقة التعاونية االجيابية من تنسيق وكفاءة مهنية والسرية خاصة وحبكم االتص
أن املدقق الداخلي متواجد باستمرار يف املؤسسة ويعمل بداخلها فبتايل لديه معلومات أمشل ويكون على دراية 

للخدمات اليت يقدمها هذا األخري ويستعني هبا كدليل أكثر بنظام الرقابة الداخلي لذلك فاملدقق اخلارجي يلجأ 
حيث أن اهلدف األساسي للتدقيق هو املصادقة  ،وعليه فاملدقق الداخلي يعمل كمكمل لعمل املدقق اخلارجي

على صحة وانتظامية األعمال باإلضافة إىل كشف أي غش أو احنراف وتالعب حماوال تصويب دعما باألدلة 
وعليه جيب تضيق فجوة التوقعات يف عملية التدقيق عن طريق تدعيم استقاللية املدقق اخلارجي ودور  والرباهني

وجود عقد بني املدقق واملؤسسة املراد ف املنظمات املهنية، كذلك دراسة توقعات اجملتمع املايل وتلبيه تلك التوقعات،
يساعد على تقليل فجوة التوقعات قليال  املستحقاتتدقيقها يبني فيه خطوات واإلجراءات باإلضافة إىل االتعاب و 
 .ألنه يقلل من الشك يف االستقاللية وحيدد بوضوح دور املدقق

 
      



 

 

 :الفصل الرابع

 الدراسة امليدانية
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 :الرابع تمهيد الفصل
ب مموة  املتعل وة  األساسومة املفوايم  خمتلو  عور  مو  الو   ةالسواب  الفصول  يف بعد أن قمنا باملسح النظري       
لوووسا سوومت  يف يوووسا الفصوووس االت ووواي و سووو ا  ، والع قوووة بمن موووا واخلوواي   الوووداالل   التووودقم ة، باإلضووواإة    املؤسسوو

حمو  أن يوسا الفصوس م دموة ضورويية يف الدياسوة املمدا موة يم  النظريوة موا اللاقوا التا م و  ومعرإة مود  طاواب  املفوا
حبك  أ ه يتضم  أي  الارق واألدوات املستخدمة واملا  ة يف الدياسة املمدا مة م  عود   لا ومت ي مديوة، ط ودأ أو  

يووداو واملن ةمووة املت عووة يف الدياسووة املمدا مووة والتعريوو  ست ووسات الدياسووة املسووت لة والتابعووة،  ديوود معووا  بتحديوود األ
وحدود الدياسة م  حم  احلدود املكا مة والزمنمة، ال شرية وامللضلعمة مث ا  ت ا      ديود خمتلو  األسوالممت الو  

أالووور  يتضوووم  الفصوووس التعريووو  بوووردا  الدياسوووة الر مسووومة الووو   يف مجوووا و لموووس ال ما وووات، ومووو    وووة الاال وووةاط عت وووا 
ضوووم  الدياسوووة املمدا موووة واملتمتلوووة يف ا سوووت ا ة، باإلضووواإة    التعريووو  سةتموووا الدياسوووة وإ اطوووه  الاال وووةاسوووتعملت ا 

حمو   منوة الو  وتعول علم وا اسوتمايات ا سوت ا ة مو املختلفة م  حم  الا معوة والليمفوة، موا التحديود الكمو  للع
عوودد ا سووتمايات امللتعووة واملسووق عة وال ابلووة للمعالووة والتحلمووس، والووسي يتالوومت اسووتخدا  م مووا  معوو  موو  أ ووس 

 . ديد اجتايات ا  ابات واالت اي صحة الفرضمات وحصر النتا ج
أيوو  اخلصووا    أيضووا ، ويوول يتضووم (أدا ، جمتمووا وعمنووة الدياسووة املمدا مووة) معرإووة يووسا الفصووس  سوومت   يفكمووا     

 : وي ةي مسم واملممزات الدميلغراإمة ألإراد عمنة الدياسة وبشكس عا  مت ط سم  يسا الفصس    ث ث م اح 
 واالدوات الطريقة :المبحث األول. 
 الميدانية الدراسة وعينة مجتمع أداة،: الثاني المبحث. 
  النتائج ومناقشتها: الثالثالمبحث. 
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  .واالدوات الطريقة: األول المبحث
الاالمت م  أي  الارق واللسا س ال  يستخدم ا  يف أي حب  علم   ليره كما طعترب طعد الدياسة املمدا مة      

كما ميك   ،م  أ س معرإة اإل ابة و لمس ومناقشة ا ست ا ة وذلك للخروج بنتا ج ميك  طعممم ا وال اح 
 اح  أن يتعرو على ط معة الع قات ب  مت سات دياسته التابعة واملست لة، حم  ميك  ذلك م  االمت واللل

ال   االت اي الفرضمات واستخ ص النتا ج وق س اخلل  يف طفاصمس يسه الدياسة علمنا أو  أن حندد و    
  التارق أليداإ ا واملن ةمة اخلال  العريضة ال  استندت وا ال ل من ا يسه الدياسة املمدا مة، وذلك م  ال 

ال  مت اط اع ا، باإلضاإة    بمان ط معة و لع أدا  الدياسة ما حصر املصادي واألسالممت ال  اعتمدت يف مجا 
 .   ال ما ات واملعللمات
 :ن الدياسة املمدا مة هتدو    ما يل إوضم  يسا السماق إ

 .تدقم  بش مه الداالل  واخلاي  مف ل  قممة املؤسسة وال  دياكالتعرو على مستل   -
 .التعرو على مستل  ال ناعة هبسا املف ل  م  و  ة  ظري  -

ولإل ابة على  شكالمة الدياسة املاروحة وما طتال ه م  معللمات سنحاو  م  ال   يسا امل ح  طلضمح 
 ث ث   امل ح   وعلمه مت ط سم  ،ومت سات وحدود الدياسةكما سمت  عر  من ج الدياسة املستخد  األيداو  
 .   ي مس  كاآليتماالمت 
 .الميدانية الدراسة طرق: األول المطلب
 است مان  ارح أن ايطرينا  األس لة على إل ابة و اللاقا أي  على الدياسة حمتمات  س ا  أ س وم        
الداالل  واخلاي   على يإا طرثس طكامس التدقم   مد  معرإة أ س م  باإلضاإة    امل حظة، امل ابلة و  راء

 يف الدياسة عمنة و جمتما ويحلي ،واخل س احملاسيب مكاطمت التدقم  واحملاسمت املعتمد يف ا قتصادية قممة املؤسسة
 يف دااللم  والاي م  وحماس   والرباء حماس مة مدق   م بعملمة التدقم  واملرا عة و بداء الرأي  ي ل  م  كس
يف  نلب ال  د وجمملعة م  ال نلك على مستل   العملممة األش ا  وخمرب احللزو مة األ ابممت مؤسسة م  كس

 جمتما طكلن. و  بداء الرأي الت مم  عملمة يف س سيو  ساعدي واخلاي   الداالل  التدقم  أن باعت اي و ية غرداية،
التدقم  واملرا عة  عملمةب ي لملن السي  املدق   الداالل  واخلاي   واحملاس   واخلرباء احملاس   مجما م  الدياسة

 ،(حماإظ  حسابات وحماس   معتمدي  والرباء حماس  )مكاطمت التدقم   م  كس يف وط مم  ا عما  و بداء الرأي
، ردايةغ بل ية LTPS ال  د  نلب يف العملممة األش ا  وخمرب ALFA PIPE  احللزو مة األ ابممت مؤسسة

 اللطين الصندوق، BADR الريفمة والتنممة الف حة بنك، CPA الزا ري الشعيب ال ر )جمملعة م  ال نلك 
،  نسا  سلسم  بنك، BNA الزا ري اللطين ال نك، BDAL احمللمة التنممة بنك، CNEP وا حتما  للتلإس
 مشلل اجملتما هلسا ممتلة عمنة االتماي ومت ،Naftel  فاا ، باإلضاإة    مؤسسة (BEA اخلاي   الزا ر بنك
. اجملتما أإراد جمملع م %( 022)  س ته ما أي ،مدق  داالل  والاي  ، حماس   والرباء حماس  ( 052)
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 (0225)ال س حماسيب أما بالنس ة للمدق  اخلاي   والدااللم  واحملاس   إ   حلايل ( 092) حلايل وعددي 
 ك سا كان الدياسة جمتما كلن،( واخلرباء احملاس   م  قا مة حماإظ  احلسابات املعللمة يسه على التحصس ومت)

 ومت است ا ه( 052) طلتيا مت حم  اللقل،  فس يف عمنة واعت ايه ككس جمتما على است ما ات طلتيا مت إ د
 بلغ وبالتايل هبا اللايد  ال ما ات اكتما  لعد  99 واست عاد ،80.4% أي ما  س ته است ا ه( 020) اسق اع
 حماإظ  احلسابات م  الدياسة عمنة جتاوب عد  بس مت است ا ه( 020) للتحلمس املسق عة ا ست ما ات عدد
  .مدق   داالل  الرباء حماس   وحماس  ،، (مدق   الاي  )

 .بشكل مفصل يوضح تصنيف استمارات االستبانة الموزعة (1-4)رقم  الجدول
 التكرارت التكرارت   البيان

   ALFA PIPE  9999ا ستمايات امللتعة يف مؤسسة األ ابممت احللزو مة 
   CCPPAA   0202ا ستمايات امللتعة يف ال ر  الشعيب الزا ري ا ستمايات امللتعة يف ال ر  الشعيب الزا ري 
   BBAADDRR   9292ا ستمايات امللتعة يف  بنك الف حة والتنممة الريفمة ا ستمايات امللتعة يف  بنك الف حة والتنممة الريفمة 

   CCNNEEPP   2222ا ستمايات امللتعة يف الصندوق اللطين للتلإس وا حتما  ا ستمايات امللتعة يف الصندوق اللطين للتلإس وا حتما  
   BBDDAALL 0000ا ستمايات امللتعة يف  بنك التنممة احمللمة ا ستمايات امللتعة يف  بنك التنممة احمللمة 

   BBNNAA 2020ا ستمايات امللتعة يف  ال نك اللطين الزا ري ا ستمايات امللتعة يف  ال نك اللطين الزا ري 
   00 ا ستمايات امللتعة يف  بنك سلسم   نسا  ا ستمايات امللتعة يف  بنك سلسم   نسا  

   BBEEAA 0202ا ستمايات امللتعة يف  بنك الزا ر اخلاي   ا ستمايات امللتعة يف  بنك الزا ر اخلاي   
   NNaafftteell   2222مؤسسة  فاا  مؤسسة  فاا  

   LLTTPPSS   0909األش ا  العملممة يف  نلب ال  د األش ا  العملممة يف  نلب ال  د   وخمربوخمرب
   0909   ا ستمايات املف لد ا ستمايات املف لد 

   0202   ((الضا عةالضا عة))ا ستمايات املل ا  ا ستمايات املل ا  
 020   ا ستمايات الصاحلة للتحلمسا ستمايات الصاحلة للتحلمس

   052052  ا ستمايات ال  مت طلتيع اا ستمايات ال  مت طلتيع ا  اجململع اجململع 
 .الميدانية للمؤسسات الدراسةمن إعداد الطالبة باالعتماد على : المصدر

 .أهداف ومنهجية الدراسة الميدانية: الثانيالمطلب 
وباعت اي أن الدياسة م  أ س اللصل     أيداو الدياسة املر ل   بد م  اإلملا  با معة جمتما الدياسة        

املمدا مة طكتس  أمهمة بال ة يف معالة اشكالمات ال ح  العلم  وعلمه وق س اخلل  يف طفاصمس الدياسة املمدا مة، 
 : نا يف ما يل  التارق أليداو ومن ةمة يسه الدياسة املمدا مة على النحل التايلايطري
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 .أهداف الدراسة الميدانية: أوال
ال اح   الاالمت و الدياسة املمدا مة يف يسا ال ح  الن اة ا ساسمة واحملليية وال  م  ال هلا ي دوطعترب      

 :   بللغ عد  غايات ميك  اجياتيا على النحل التايل
 اثراء ملضلع ال ح  أكتر، م  ال   األالس بآياء وا ا اعات أإراد عمنة الدياسة. 
 ا قتصادية االت اي دي ة التكامس ب  التدقم  الداالل  واخلاي   وطرثسه على قممة املؤسسة. 
  الدياسةا الت اي املمداين لفرضمات. 

 .منهجية الدراسة الميدانية: ثانيا
يف يسه الدياسة على املن ج اللصف  التحلمل  ملت سات الدياسة ذات الصلة بالتدقم   الاال ةل د اعتمدت       

وذلك م  أ س استخ ص النتا ج و  م  األيداو  ا قتصادية الداالل  واخلاي   وطرثسيا على قممة املؤسسة
املتلالا  ع  طري  استا ع آياء الف ات ال  مت است داإ ا يف عمنة الدياسة ومعالة ال ما ات املتحصس علم ا 

م    SPSS ((Statistical Package For Social Sciencesباستخدا  الرب امج ا حصا   الش س 
، ويف س مس ذلك مت ا قتصادية أ س التح   م  مد  طرثس طكامس التدقم  الداالل  واخلاي   على قممة املؤسسة

 :ا ستعا ة سةملعة م  األسالممت ا حصا مة للمساعد  على التحلمس أمه ا
 أساليب االحصاء الوصفي : 

ياء عمنة الدياسة مما ميك  ذلك م  أمت استخدا  يسه ا سالممت ا حصا مة هبدو  ديد اجتايات       
والتحلمس واستخ ص النتا ج، وم  أي  أسالممت ا حصاء اللصف  ال  مت ا ستعا ة هبا يف يسه  امل اي ة
أسللب التكرايات، أسللب النسمت امل لية، أسللب املتلساات احلسابمة، أسللب ا حنراإات : الدياسة

 .املعمايية وغسيا
 .متغيرات وحدود الدراسة الميدانية: الثالث المطلب
ملضلع مع ، طتضم  كس ع قة طرإ  أو أكتر ع قة أو عد  ع قات حل  حناو  ابرات يف أي دياسة          

يعرب عن ا ست سات طابعة و أالر  مست لة حسمت ط معة و لع الع قة املديوسة، ويسا ي لد ا    احلدي  ع  
كما جتر  كس دياسة يف يس حدود و أبعاد ملضلعمة، تما مة ومكا مة معمنة   مت سات الدياسة يسا م    ة،

حسمت ط معة و لع الظاير  املديوسة، ويسا ما سنحاو  طلضمحه م  ال   حدود الدياسة املمدا مة م    ة 
 .أالر 
 .متغيرات الدراسة: أوال
دياسة طرثس "وطتناو  الدياسة كما ذكر ا ساب ا يشس مصالح املت س    ال ممة املت س  أي أهنا غس ثابتة،       

، حم  هتدو الدياسة يف جممل ا    دياسة "ا قتصادية طكامس التدقم  الداالل  واخلاي   على قممة املؤسسة
 وللتح   م  ط معة ا قتصادية إعالمة ودوي التكامس ب  التدقم  الداالل  واخلاي   وطرثسه على قممة املؤسسة
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وذلك بعد  ديد املت سات املست لة واملت سات التابعة ( احصا مة)ترثس ميك  صماغة ع قات يياضمة و لع يسا ال
 :للدياسة وإ  ما يل 

 :المتغيرات المستقلة (1
ويل السي يؤثر يف املت س التابا والعكس غس صحمح، أي أن املت س التابا   يؤثر يف املت س املست س      

إإهنا طتضم  املت س املست س، وقد يل د أكتر م  مت س مست س يؤثر يف مت س طابا واحد ويف يسه الدياسة 
 :عد  مت سات مست لة طتمتس يف

 ملضلع   شا  إ ل املؤسسة، داالس طنشر مست لة ويمفة يل Audit Interne: الداالل  التدقم  . أ
 هبا ي ل  حم   املؤسسة، هبا ط ل  ال  ا عما  خمتل  وس مة صحة مد  ع  ضمان يعا  واستشايي،

 يضم  لك  التدقم  بلةنة طنظمما   الداالل  املدق  يبط مت ول د ،( س ما مست س) للمؤسسة طابا ملي  و
 كما املؤسسة ي مس أو العا  املدير ولمس التدقم  لنة جتاه مسؤو  ويكلن اإلداي  ع  ا ست    م   لع
 ا  شاة إعالمة وطالير لت مم  ومنض ط منظ  أسللب بلاساة ا يداو   م  على ويساعد. ساب ا   كان
 .التحس  منه وال ر  املؤسس  والتحك  والرقابة املخاطر و داي 

 م ( كلما مست س) املؤسسة الايج شخ  بلاساة طت  عملمة يل Audit Externe: اخلاي   التدقم  . ب
 و األحداث وصدق صحة حل  حمايد إين يأي إلبداء الدااللمة الرقابة  ظا  ط مم  و ال ما ات إح  أ س
 .اخلاي مة األطراو لد  والرضا ال  ل  طنا  حىت املصداقمة إلعاا  ا ا قتصادية األعما  ا تظا 

 (:االقتصادية قيمة المؤسسة)المتغير التابع  (0
مست لة، كما يل احلا  بالنس ة هلسه  يترثر ست س مست س واحد أو عد  مت سات املت س التابا يل السي     

ال  طؤثر على  "التدقم  اخلاي  "و" التدقم  الداالل : "مت سات مست لة وي ( 20)الدياسة ال  طتلإر على اثنان 
 "ا قتصادية قممة املؤسسة"املت س التابا ويل 

وعلمه ميك  االتصاي املت سات املست لة هلسه الدياسة واملت س التابا السي يترثر هبسه املت سات املست لة م  ال   
 :الشكس امللايل
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 .متغيرات الدراسة يمثل(: 0-4)الشكل 
 المتغير المستقل          
 
  
 
 
 
 
 أداء العمل والترابط      
 االتصال والتنسيق      
 التابع المتغير                                   التعاون وتبادل المعلومات       
 الحرية واالستقاللية       
                                          لكفاءة والفعاليةا        
 
 
 
 

 .من إعداد الطالبة: المصدر
 .حدود الدراسة الميدانية: ثانيا
يل الدياسة املمدا مة لل ح  يف اطاي مع  يتمتس يف احلدود املكا مة، احلدود الزمنمة، احلدود ال شرية،       

 :احلدود كس على حد احلدود امللضلعمة وبتايل ميك  االتصاي معا  يسه 
 :المكانيةالحدود  (1

 يسه الدياسة الضلء على دياسة طرثس طكامس التدقم  الداالل  واخلاي   على قممة املؤسسةطسلط        
، م  ال   بمان يسا الترثس ممدا ما بالتشخم  والتحلمس، وم  و  ة  ظر م نمة يف و ية غرداية ا قتصادية
كادميمة على مستل  املؤسسات أطتعاطى ممايسة م نة التدقم  الداالل  واخلاي   ممدا ما، وأالر  واكادميمة 

 .الامعمة ط ح  على التدقم  الداالل  واخلاي   م  الناحمة النظرية
 : الحدود البشرية (0

 المدقق الخارجي المدقق الداخلي

 التأثير

قيمة 
المؤسسة 
 االقتصادية

 المدقق
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عمنة الدياسة السي  طعتمد الدياسة املمدا مة احلالمة على   ابات، أياء، طلقعات، م حظات واققاحات أإراد        
يف ال ااع  أو الاصة( عامة)هل  ع قة م اشر  بالتدقم  الداالل  واخلاي   سلاء كا لا مليف  يف مؤسسات يمسمة 

أو م نة  (حماإظ احلسابات)التدقم  اخلاي    و الداالل  ا قتصادي وغس ا قتصادي، أو م  مزاويل م نة التدقم 
اب مكاطمت احملاس ة على طعدد أ شات   وختصصاهت  حسمت النظا  املعمل  به احملاس ة واخل س احملاسيب م  أصح

 .يف الزا ر
 : الحدود الزمنية (3
   غاية  0209/0205وامللس  الدياس   الفق  ال   املد  الزمنمة املست رقة يف الدياسة املمدا مة أي وي      

0200/0209.  
 : الحدود الموضوعية (4

داالل  واخلاي   احلدود امللضلعمة للدياسة املمدا مة طتمحلي أساسا حل  دياسة طرثس طكامس التدقم  ال  ن      
 :، والسي ميك  حصره يف الن ا  التالمةا قتصادية على قممة املؤسسة

 امل اي ة ب  التدقم  الداالل  واخلاي   وطرثسه على قممة املؤسسة ا قتصادية. 
 مة ب  التدقم  الداالل  واخلاي   يف املؤسسة ا قتصاديةالتكامل الع قة معرإة. 
 مد  التعاون والقابط ب  التدقم  الداالل  واخلاي   ودويه يف  س  وطالير املؤسسة ا قتصادية. 

  .أساليب جمع البيانات في الدراسة الميدانية: ثالثا
يف  سخت ، ويقمة وتعل على م  يس س اللصل  ا ريل الدياسة املمدا مة لل ح  م  ال   طلتيا است ا ة       

 وا طصا  هب  شخصما، و أالر  الكقو مة مت ايساهلا كمل  أو يابط  لكقوين، ع  طري  الربيد ا لكقوين

(Gmail)  وش كة التلاصس ا  تماع ، (Facebook)   حم  مث القكمز على ذوي اخلرب  وا التصاص يف جما
 :ا سالممت امللالمة يف ا طصا  برإراد عمنة الدياسة الاال ةقد اط عل م  م ن  وأكادميم ، و  والتدقم احملاس ة 

 :سلوب المقابلة الشخصيةأ (1
لك   الاال ةما أإراد عمنة الدياسة، إ د سعل  بالنظر ألمهمة يسا ا سللب يف التلاصس الشخص  امل اشر      

للب على اعداد  سخة ويقمة ل ست ا ة سلمل بالمد طصس    أكرب عدد ممك ، حم  اعتمد يسا ا س
 .أو ا ستعا ة ب عض ا صدقاء والزم ء ا فس  الاال ةللمستةلب  سلاء م  

 : األساليب االلكترونية (0
مت ا عتماد على يسا ا سللب م  أ س اللصل  والتلاصس ما أكرب عدد ممك  م  أإراد عمنة الدياسة،      

، ب مة احلصل  على أياء العمنة حل  (ا  ق ل)الارق املتاحة ضم  الش كة العنك لطمة حم  مت است    كس 
ملضلع ال ح  يف صلي  ا ابات واققاحات وم حظات ميك  أن طفمد الدياسة، طتمتس النماذج وا سالممت 

 :ا لكقو مة ال  مت اط اع ا كا يت
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 :(Gmail)البريد االلكتروني ( 0-1
ا لكقو مة يف ايسا  است ا ة الدياسة    العمنة املعنمة وإ  صم ت ، الصم ة األو     يسه اللسملة است مت      

التا مة إكا ل على ، أما الصم ة الاال ةيت   ممله مت ا  ابة علمه و عاد   يساله     Wordيف شكس مل  
حم  مت ايسا   Google Driveبتا م  شكس است ا ة مل لد  على ش كة األ ق ل مت اعداديا با ستعا ة 

 .يابا ا ا لكقوين    أإراد العمنة عرب الربيد ا لكقوين لكس إرد
 :(Facebook)شبكة التواصل االجتماعي ( 0-0

 ظرا ل  تشاي اللاسا هلسه الش كة وعدد مستخدمم ا الضخ  ما س للة أكرب يف اللصل     أإراد العمنة      
إمس )يسه اخلصا   واملممزات ال  يتات هبا ش كة التلاصس ا  تماع   الاال ةاست لل والتلاصس مع  ، إ د 

 .رسا س واملشايكةحم  قمنا بإيسا  الصم ت  الساب ت  ل ست ا ة عرب الدم  ال( بلك
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 .أداة، مجتمع وعينة الدراسة الميدانية: الثاني المبحث
 ن النسخة الن ا مة احلالمة  ست ا ة الدياسة املمدا مة، قد مرت بعد  مراحس وا راءات حىت أص حل        

أساطس  ودكاطر  متخصص  والضعل بالصلي  ال  علم ا ا ن، حم  كا ل يف  سخة أولمة مت  كمم ا م  طرو 
 .لتعدي ت كما مت االت اييا ما عمنة أولمة م  أ س اعتماديا ومد  ص حمت ا كردا  للدياسة املمدا مة لل ح 

 (.االستبانة)أداة الدراسة الميدانية  :المطلب األول
معالت ا وإ  منلذج دياسة احلالة،  ظرا للا معة الفلسفمة الدلمة الشمللمة مللضلع الدياسة، وال  يصعمت       

إ د مت ا عتماد على ا طاي النظري التا م   للدياسة املمدا مة على ال ما  بإ راء دياسة است صا مة م  ال   
است ا ة الدياسة ما عمنة عشلا مة و لمس ا اباهتا احصا ما م  أ س   م  أيداو ال ح  واالت اي إرضماطه وم  مت 

لمته العامة والفرعمة، إ د مت اعداد است ا ة واستخدام ا كرسا  للدياسة ا حصا مة وأدا  ميك  ا  ابة على اشكا
 :م  ال هلا مجا ال ما ات الضرويية، بشكس مت التخامط له مس  ا ما مراعا  اللا مت التالمة

 اللا  ة السابة ال  طدعل املستةلب لإل ابة علم ا. 
  كمفمة ا  ابة على ا س لة دياج طعلممات طلضح وط   طري ة و. 
 التسلسس املنا   واملتديج يف طرح ا س لة وبالتلاإ  ما حماوي الدياسة. 
  ادياج أمتلة طلضمحمة يف كس إ ر  م  أ س دقة أكتر يف ا ابات املستةلب. 
  الدياسة وال ح إتح اجملا  للمستةلب  م  أ س  بداء امل حظات وا ققاحات حل  ملضلع. 

م سمة     ز   وي  وقد طضمنل ا ست ا ة جمملعة م  املعللمات وا س لة املتلاإ ة ما ط معة ملضلع ال ح  
 :على النحل التايل

 .معلومات واجهة االستبانة: لالجزء األو  (1
 :وطضمنل املعللمات التالمة 

 الاال ةت ا هلا لمات حل  املؤسسة الامعمة ال  طمعل. 
   بالاال ةمعللمات ا طصا. 
  الدياسة وال ح طلمت ا  ابة على ا ست ا ة ما طعري  مل ز سلضلع. 
 طعلممات ملئ ا ست ا ة. 

 .خصائص ديمغرافية: الجزء الثاني (0
حيتلي يسا الزء على املعللمات الدميلغراإمة ال  طفمد يف معرإة مممزات والصا   عمنة الدياسة كالنس،      

 .اخلرب ، والليمفة العمر، املؤيس العلم ، سنلات
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 .محاور الدراسة :زء الثالثالج (3
حماوي متلاإ ة ما إرضمات الدياسة حم  ( 29) أيبعةيست دو يسا الزء بما ات الدياسة حم  يتضم       

إ ل يتعل   التاينأعما  املدق  الداالل  وبالنس ة للمحلي يتعل  احمللي األو  بدي ة اعتمادية املدق  اخلاي   على 
 الرابامد  أمهمة ا ستعا ة خبدمات املدق  اخلاي  ، أما احمللي  التال بفعالمة ويمفة التدقم  الداالل ، ويف احمللي 

 .ا قتصادية واألالس مت التارق    ط معة الع قة ب  املدق  الداالل  واخلاي   وطرثسيا على قممة املؤسسة
 .مجتمع وعينة الدراسة الميدانية :المطلب الثاني

جمتما الدياسة املمدا مة م  عد  إ ات وقااعات متنلعة، ال اس  املشقك بمن ا يل التدقم  الداالل  يتكلن      
، وبالنس ة للعمنة إ د مت االتماييا سراعات يسا (األكادميمة)أو النظرية ( امل نمة)واخلاي   سلاء م  الناحمة املمدا مة 

يف الف ات وال ااعات، ويسا حىت يتس اجملتما السي طنتم   لمه أحس  يتمس، حم  وتع عدد معترب م  التنلع 
 .است ما ات الدياسة على كس الف ات ويف مجما ال ااعات ال  ي ام ا جمتما الدياسة

 :مجتمع الدراسة (1
أن طعم  علم ا النتا ج ذات  الاال ةي صد سةتما الدياسة، اجململعة الكلمة م  العناصر السي طسعى       

 :الع قة باملشكلة املديوسة، ويتكلن جمتما الدياسة يف يسا ال ح  م  الف ات التالمة
 : مهني المحاسبةفئة ( 1-1

ة ي صد بف ة م ين احملاس ة، أصحاب مكاطمت احملاس ة السي  يزاوللن امل نة احملاس مة عرب طراب الم ليي     
  :أصناو على النحل التايل( 22)رداية، وي  يصنفلن    ث ثة  ية غالزا رية وخن  بالسكر و 

 :المحاسب المعتمد . أ
معتمدا، امل ين السي مياي  بصفة عادية وبامسه اخلاص و ل مسؤولمته، م نة مسك وإتح يعد حماس ا     

 .وض ط حماس ات وحسابات التةاي والشركات أو اهلم ات ال  طالمت الدماطه
 (:المدقق الخارجي)الحسابات  محافظ . ب

يعترب حماإظ احلسابات كس شخ  مياي  بصفة عادية بامسه اخلاص وختل مسؤولمته، م مة املصادقة على      
 .صحة حسابات الشركات واهلم ات وا تظام ا ومااب ت ا ألحكا  التشريا املعمل  به

 :الخبير المحاسبي . ت
عادية بامسه اخلاص و ل مسؤولمته، م نة طنظم  وإح   اخل س احملاسيب يل كس شخ  مياي  بصفة     

واهلم ات يف احلا ت ال     علم ا  ا قتصادية وط لمي،  لمس احملاس ة وخمتل  أ لاع احلسابات للمؤسسات
 .ال ا لن وال  كلفته هبسه امل مة بصفة طعاقدية خلرب  احلسابات

                                                           
، املتعل  س نة اخل س احملاسيب وحماإظ 90، 00، 09، امللاد 09/20/0202: ، املؤيخ يف02/20الزا رية الدمي راطمة الشع مة، ال ا لن  الم ليية:   

 .9 0 0 ص ، ص ص00/20/0202، 90احلسابات واحملاسمت املعتمد، الريد  الرمسمة، العدد 
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 :المدقق الداخلي . ث
تمايه م  ق س جملس اإلداي  يش س ويمفته حم  ي ل  بالتح   والتركد م  ويل شخ  م ين مؤيس يت  اال      

أن مجما األ ظمة وا  راءات طت  وإ  ما يل خماط له، كما ي ل  بتحلمس وطصحمح األالااء وا حنراإات 
باإلضاإة    اكتشاو ال ش والت عمت السي ميك  أن حيدث سلءا ب صد أو ع  غس قصد كما ي ل  بإعداد 

 .وا ققاحات مفصس يلضح إمه ا جيابمات والسل مات باإلضاإة    التلصمات ط رير
 :عينة الدراسة (0

بعد  ديد إ ات جمتما الدياسة وطلتيا استمايات ا ست ا ة على أإراد عمنته السي  ينتملن لعد  قااعات      
أإراده ما استحالة حصري  بدقة مت وو يات خمتلفة، و ظر ألمهمة امللضلع وطعدد إ ات جمتما الدياسة وكرب عدد 

االتماي عمنة الدياسة بشكس عشلا  ، حم  طسمح كما يل معروو طرق االتماي العمنات العشلا مة باحلصل  على 
عمنات ممتلة للمةتما حمس الدياسة، ويكلن احتما  سحمت أي مفرد  منه معروإا ومتساويا وميك  حسابه، وهلسا 

 .منة ا حتمالمةيسمى يسا النلع م  العمنات بالع
بتلتيا ا ستمايات على أكرب عدد ميك  اللصل   لمه مست ل  يف ذلك كس  الاال ةوعلى يسا األسا  قامل 

ا مكا ات ووسا س ا طصا  املمكنة يدويا أو الكقو ما وبالارق امل اشر  وال س م اشر ، والدو  امللايل يتضم  
على عمنة الدياسة العشلا مة السي  أمك  اللصل   لم   باإلضاإة    ملخ  ع  عدد استمايات ا ست ا ة امللتعة 

 :املسق عة وال  ميك  معالت ا على الشكس امللايل تا ستمايا
 .تصنيف استمارات االستبانة الموزعة يوضح (2-4)الجدول رقم 
 المجمــــــوع البيــــــــان 

 النسبة العدد 
 %022 052 الموزعة االستبانة استمارات عدد

 %00.0 09 المسترجعة غير االستبانة استمارات عدد
 8% 02 عدد استمارات المسترجعة والغير قابلة للمعالجة 

 80.4% 021 عدد استمارات االستبانة المسترجعة والقابلة للمعالجة
 .بناءا على نتائج االستبانة الطالبةمن اعداد : المصدر 

للمعالة والتحلمس يت   لنا م  ال   الدو  أع ه أن عدد ا ستمايات ال  اعتمدت يف الدياسة املمدا مة        
 99 ستماي  مت طلتيع ا على أإراد جمتما الدياسة، بعد است عادا 052استماي  م  جمملع  020 قد بلغ عدديا
  طؤالس بع  ا عت اي يف الدياسة والتحلمس بس مت عد  طلإريا على  02   طسق ا و 09 استماي ، حم 

 .الشرو  ال تمة للمعالة والتحلمس
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 .مقياس الدراسة :المطلب الثالث
اخلماس  بد  م  الت ث   (LIKERT)ل د مت بناء ا س لة امل ل ة  ست ا ة الدياسة وإ  سل  لمكايت        

س الدياسة واجملا  السي طنتم   لمه يتال ان يسا التلسا، وعلمه إ د مت طلتيا والس اع ،  ن ط معة امللضلع حم
 :ا السل  وإ  التايلالدي ات م  ال   يس

 .توزيع الدرجات وفق مقياس ليكارت الخماسي يوضح (3-4)الجدول رقم 
 المجموع بشدة موافق غير موافق غير محايد موافق بشدة موافق الخيارات
 05 0 0 2 9 5 الدرجة

 5 عدد المتغيرات
 2 (15/5)الوسط الحسابي 

 .الطالبةمن اعداد : المصدر
، ويل ما سلو (ث ثة دي ات) 2، أن اللسط احلسايب يساوي (0-9)يتضح لنا م  ال   الدو  يق       

 .يت  ا عتماد وا ستناد  لمه يف الدياسة ا حصا مة التحلملمة أل لبة أإراد عمنة الدياسة
كما مت وضا م ما  طرطميب متلاإ  ما م ما  لمكايت اخلماس  إلعااء املتلسط احلسايب مدلل  احصا ما وطفسسا 
علمما يف آن واحد باستخدا  امل ما  القطميب لألمهمة ويسا ما يساعد على التحلمس واستخ ص النتا ج يف ما 

 ابات واجتايات آياء أإراد عمنة الدياسة بناء على الدياسة على املؤشرات التالمة لت لمي اسمريت، وقد اعتمدت 
 :م ما  لمكايت اخلماس  ويل ملضح يف الدو  أد اه والسي مت اعداده سراعا  ا عت ايات التالمة

  9= 0-5= احلد األدىن  –احلد األعلى = املد. 
 (.حسمت م ما  لمكايت اخلماس  املستخد  يف يسه الدياسة) 5= عدد الف ات 
  2.92=  5÷  9= ةطل  كس إ. 

، ولسلك لتحديد احلد (بداية امل ما  وي  اللاحد الصحمح)   أقس قممة يف امل ما  ( 2.92)بإضاإة طل  الف ة 
األعلى هلسه الف ة، ويكسا بالنس ة للف ة التا مة والتالتة، وبالتايل أص ح باإلمكان طصنم  قم  املتلساات احلسابمة 

 :إ رات حماوي ا ست ا ة كما يل ملضح يف الدو  امللايلواألمهمة النس مة لكس إ ر  م  
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 .مجاالت المتوسط الحسابي والنسبي حسب مقياس ليكارت الخماسي يوضح (4-4)جدول رقم 
 المتوسط الحسابي 

 إلى من 
 النسبة المئوية

 إلى من 
األهمية النسبية  لدرجات  الرأي  درجة األهمية

 المقياس
 درجة صغيرة بشدة موافق غير منخفضة 2559% 02% 0.09 0

 موافق غير 5059% %36 0.59 0.92
 درجة متوسطة محايد متوسطة 00%  %52 2.22 0.02
 درجة كبيرة موافق عالية 9250% %66 9.00 2.22
 بشدة موافق %100 %84 5 9.02

 .الطالبةمن اعداد : المصدر
والنسيب ب   2.22و  0.02احلمادي ينحصر ب  ال ممت  يتضح م  الدو  أع ه أن املتلسط احلسايب       

، أما  ذا  اءت "غس ملاإ "و" غس ملاإ  بشد " النس مت ، وكلما اخنفض املتلسط ع  يسا اجملا  طعترب ا  ابة 
 ".ملاإ "و" بشد ملاإ  "أكرب م  احلد األعلى للمتلسط احلسايب احلمادي إ   ا ابة 

 خصائص ومميزات أفراد عينة الدراسة. 
وال ابلة للدياسة، يل معالة و لمس الصا   ومممزات أإراد  بعد طرطممت وطصنم  ا ستمايات املسق عة     

، ب مة  عاد  صماغت ا ضم   داو  وأشكا  بما مة طلضمحمة يس س (Excel)عمنة الدياسة با ستعا ة برب امج 
حم  يتممز أإراد عمنة الدياسة احلالمة . قراءاهتا واستخ ص معللمات مفمد  و معرب  ع  الصا   أإراد العمنة

جبملة م  اخلصا   قسمل    ث ثة أ لاع، كس  لع يشتمس على الاصمت  على األقس بصلي  متةا سة وهلا 
 :  ال  ميك  أن ختد  ملضلع ال ح ويف ما يل  عر  ألي  اخلصا . ة ما بعض ا ال عضع ق
   (احلالمة ويمفتك ، اخلرب  سنلات و العلم  املؤيس ،والعمر النس)الصا   أإراد عمنة الدياسة م  حم. 

هلسا ال س  م  اخلصا  ، يتممز أإراد عمنة الدياسة خبمسة أ لاع م  اخلصا   طتمتس على اخلصلص  بالنس ة
 .م  أإراد عمنة الدياسة ة كس إرداملؤيس العلم ، مد  اخلرب  يف الليمفة و ويمف     نس و عمر كس إرد باإلضاإة

 .حيث الجنسخصائص أفراد عينة الدراسة من : أوال
 :امللايل والشكس م  ال   الدو ( أ تى)و ( ذكر)النس  حسمت*أإراد عمنة الدياسةميك  طلضمح طلتيا 

 
 
 

                                                           
 .املعىن    فس  يف يسه الدياسة يشس مصالح دياسة أو حب :  *
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 .توزيع أفراد العينة حسب الجنس يوضح (5-4) رقم جدول
 المجموع أنثى ذكر الجنس
 201 00 092 التكرار

 %122 %0259 %9950 %النسبة المئوية
 .SPSSاعتمادا على البرنامج االحصائي  الطالبةمن اعداد : المصدر

 .متعلق بأفراد العينة حسب الجنس( 3-4)الشكل رقم 

 
 .Excel برنامج مخرجاتو  االستبيان  على اعتمادا الطالبة اعداد من: المصدر

    بالنس واملتعل ة والشكس( 9-9)يق   الدو  يف املعروضة ال ما ات طشس النتا ج استخ ص ال   م       
 م  املستة   م   %89.6 س ته ما أي 180 السكلي عدد بلغ حم  اإل اث  س ة طفلق السكلي  س ة أن

 املؤسسات على يل ال  الدياسات معظ  ما يتف  ما ويسا ،02.9% بنس ة اإل اث م  00 م ابس امل حلث ،
 السكلي م  واخلرباء احملاس   واحملاس   املدق   الداالل  واخلاي   هإم ي لمت السي ومكاطمت التدقم  ا قتصادية

ط معة العمس ال  طتالمت ذكلي  ظرا لصعلبة طرقل  اإل اث ما السفر والتن س        يعلد ويسا اإل اث ع 
 لإل اث السماح يف يتحفظ أ ه حبك  املنا ة دويا ياما يف والت المداملؤسسات ا قتصادية كما طلعمت العادات 

 سروي ذلك يت شى أن املمك  وم  والرباء حماس   وحماس   معتمدي  دااللم  والاي م كمدق    يف العمس
  .الزم 
 .العمر حيث من الدراسة عينة أفراد خصائص: ثانيا

 :طلتيا أإراد عمنة الدياسة م  حم  العمر، يظ ر يف الدو  والشكس التايل
 .العمر حسب العينة أفراد توزيع يوضح (1-4) رقم جدول

 المجموع سنة51 من أكبر سنة52 إلى41 من سنة 42 إلى31من فأقل سنة32 من العمر
 021 09 20 99 99 التكرار

 %122 %0959 %0059 %9259 %0259 %النسبة المئوية
 .SPSS االحصائي البرنامج على اعتمادا الطالبة اعداد من: المصدر
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 .العمر حسب العينة بأفراد متعلق( 4-4) رقم الشكل

 
 .Excel برنامج مخرجات و االستبيان على اعتمادا الطالبة إعداد من: المصدر

 الف ة أن والشكس أع ه دو ال ال   م  ما ي حظ العمر حسمت الدياسة عمنة أإراد بتلتيا يتعل  إمما       
 أي املستةم   م  99 بل ل حم ( سنة 92    20م ) العمرية الف ة كا ل للم حلث  بالنس ة طكريا األكتر

 أما ،%0259  س ت اأي  99طكراييا  بلغ حم ( إرقس سنة22 م ) العمرية ويلم ا الف ة ،%9259  س ته ما
( سنة50 م  أكرب) طكرايا األقس الف ة بل ل إمما. %0059 س ته ما أي 20 بل ل( سنة52   90 م ) الف ة
 الفتمة الشابة الف ة وي  (سنة 92    20 م ) ي  السا د  إالف ة لسلك ،%0959  س ته ما أي 09 بولغ

يسه الف ة  طكلن الداالل  واخلاي   واحملاس   واخلرباء احملاس   حم  املدق   يعين مما العااء على وال ادي 
واملرا عة وال ما  بعملمة  يتف  ما معظ  الدياسات املتعل ة بامل نة التدقم  ويسا ، س ما الرب  وذات مؤيلة العمرية

 .ي  الف ة السا د  املت سات ما والتكمم  العااء على ال اديي  والفتمة الش اب إ ة حم  طكلن الفح  والت مم 
 .(المستوى)المؤهل العلمي  حيث من الدراسة عينة أفراد خصائص: ثالثا
املتحصس علم ا م  ( التا لية)و( الامعمة)خبصلص طلتيا أإراد عمنة الدياسة حسمت الش ادات العلممة      

 :أد اه والشكس ال   الدو 
 .المؤهل العلمي حسب العينة أفراد توزيع يوضح (1-4) رقم جدول

 المجموع عليا دراسات جامعي بكالوريا فأقل ثانوي المؤهل العلمي
 021 029 95 9 9 التكرار

 %122 %5050 %9052 %952 %052 %النسبة المئوية
 .SPSS االحصائي البرنامج على اعتمادا الطالبة اعداد من: المصدر
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 .المؤهل العلمي حسب العينة بأفراد متعلق( 5-4) رقم الشكل

 
 .Excel برنامج مخرجات و االستبيان على اعتمادا الطالبة إعداد من: المصدر

العلما  واملا ستس  الش ادات ذوي م  طعد الدياسات العلما ي  السا د  يف يسه الدياسة وعلمه إالف ة    
هلسا إعدد حاملم ا م  وتاي  التعلم  العايل وال ح  العلم ،  املستحدثة يف السنلات ال لملة املاضمة والدكتلياه
 س بامل اي ة ما الش اد  ال كاللييا وثا لي إرقس، كما أن العدد املعترب م  محلة ش اد  لمسا س و املاسق يعترب ك

حماسمت معتمد، )إرد يشس    امل ن  السي  مت استةلاهب ، ويسا  ظرا ألن أغلمت م ين احملاس ة  95(  امع )
  م  محلة يسه الش اد  ويل ما جيعس ، ي(، مدق  داالل ، ال س حماسيب(مدق  الاي  )حماإظ احلسابات 

أ لبت   طكلن أكتر واقعمة طعكس ح م ة التا م  املمداين للتدقم  الداالل  واخلاي   على قممة املؤسسة 
يف ختصصات ( دياسات علما)ا قتصادية، و ظرا للعدد املعترب والك س كسلك م  محلة املا ستس والدكتلياه 

التدقم  الداالل  )قكمز علم   يف يسه الدياسة يضف  ال عد املفايمم  األكادمي  احملاس ة والتدقم  السي  مت ال
، على أ لبة عمنة الدياسة، ويسا ما يعزت ويؤكد النتا ج املتلصس  لم ا م  ال   الما ب  و    (واخلاي  

     .أيضا ةالنظر امل نمة واألكادميم
 .الخبرةسنوات  حيث من الدراسة عينة أفراد خصائص: رابعا

 :التايل يتضم  طلتيا أإراد عمنة الدياسة حسمت مد  الربهت  يف الليا   ال  يشت للن إم ا والشكس الدو 
 .الخبرة سنوات حسب العينة أفراد توزيع يوضح (1-4) رقم جدول

 %النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة
 %0059 55 سنوات5 من أقل

 %0059 50 سنوات12 إلى 1 من
 %0059 95 سنة02ىإل11من

 %0059 95 سنة01 من أكثر
 %122 021 المجموع

 .SPSS االحصائي البرنامج على اعتمادا الطالبة اعداد من: المصدر
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 .الخبرة سنوات حسب العينة بأفراد متعلق( 1-4) رقم الشكل

 
 .Excel برنامج مخرجات و االستبيان على اعتمادا الطالبة إعداد من: المصدر

يف ا على أن أغلمت أإراد عمنة الدياسة طتمنا باخلرب ،  والشكس بالنس ة للسنلات اخلرب  يت   لنا م  الدو      
، م نمة ك س  الرب  لدي   سنة 00   سنة  0م   50وبلغ عددي   م  أإراد العمنة %00.9 س ته  ما حم  أن

إممك  ال ل  أن يسه النس ة الديد   وعلمه %00.9أي ما  س ته  55سنلات إ لغ عدديا  5 م أقس  أما 
 00سنة و أكتر م  02    00م   حم    طتعد  الربهت  احتلل املرط ة التا مة يف التحلمس وطالم ا على التلايل

سلاء على املستل  املمداين أو األكادمي ، ويل ما جيعس أ لبت   أكتر دقة  %00.9بنس ة  95سنة ما عدده 
 .بة الاليلة  س ما ال  مت اكتساهبا يف العمسوملضلعمة  ابعة م  التةر 

 .خصائص أفراد عينة الدراسة من حيث الوظيفة الحالية: خامسا 
 :إمما يل  والشكس طلتيا أإراد عمنة الدياسة حسمت الليمفة أو امل نة طظ ر م  ال   الدو 

 .الحالية الوظيفة حسب العينة أفراد توزيعيوضح  ( 1-4) رقم جدول
 %النسبة المئوية التكرار الحالية الوظيفة
 %0059 55 داالل  مدق 
 %0059 90 الاي   مدق 

 %2952 09 حماسمت
 %0259 00 حماسيب ال س

 %122 021 اجململع
 .SPSS االحصائي البرنامج على اعتمادا الطالبة اعداد من: المصدر

 
 
 
 
 



 الدراسة الميدانية                                          :                                     الفصل الرابع
 

133 
 

 .الحالية الوظيفة حسب العينة بأفراد متعلق( 1-4) رقم الشكل

 
 .Excel برنامج مخرجات و االستبيان على اعتمادا الطالبة إعداد من: المصدر

طلتيا أإراد العمنة حسمت الليمفة احلالمة قد كا ل  يف ا على أن والشكس ميك  ال ل  م  ال   الدو          
 :النحل التايل

أو على مستل  مكاطمت  املستل  املمداين  حظ أن أعلى  س ة ي  لألإراد الدي  ميايسلن م نة احملاس ة على 
، أو على (حماسمت لد  مؤسسة أو شركة)، أو على مستل  املؤسسة ا قتصادية (حماس   معتمدي ) احملاس ة

م نة التدقم  طلم ا م اشر   ،09وعددي   %2952حم  بل ل  ،(أساطس  حماس ة وطدقم )مستل  الامعة 
 55ألإراد السي  ميايسلن م نة التدقم  الداالل  يف مؤسسة اقتصادية إ د كان عددي  ا الداالل  حم  بلغ عدد

 املستةلب، له خيضا السي الدياس  التكلي     باإلضاإة الدياس  التخص  إحسمت %0059أي ما  س ته 
 ويسه املالمة أو ال اية أو التدقم  أو احملاس ة كان سلءا جما  أي يف ك س دوي هلا اخلرب  أن ال ل  إممك 

 ،الداالل  التدقم  بامل نة إمما ال عض بعض ا ع  أمهمة ط س   التخصصات
مايسل م نة التدقم  اخلاي   إ د كان حم  بلغ عدد األإراد السي   (مكاطمت التدقم ) املدق  اخلاي   م نة مت

وبالنس ة للخرباء احملاس   إ د كا ل يف املرط ة  اإل ابة، دقة يؤكد ما ويسا %0059أي ما  س ته  90عددي  
 اخلرباء أن  لمه اإلشاي   لد وما ، %0259بنس ة  00األالس  حم  بلغ عدد أإراد السي  يش للن يسه امل نة 

 اخلرباء مكاطمت أصحاب أن حم  امل كر الت اعد لكتر   ظرا  س ةعلى أدىن   صللا م  ي  ال دامى احملاس  
 قلا   يناك كا ل حم  طليس، تم  منس والتدقم  احملاس ة يف امل نة مزاولة يالصة على  صللا السي  احملاس  
 اخلرب  ميتلكلن إ   ذلك م  وبالرغ  والتدقم ، احملاس ة م نة مزاولة يف احل  وطعام   بتليم  طسمح آ ساك
 يسه يف والعملمة العلممة والربهت  بتةربت   وا ستعا ة ا ستفاد  وميك  والتدقم  احملاسيب اجملا  يف الاليلة
 .الدياسة
  االت ايطلخمص ا يف الدو  امللايل والسي يتضم  مت  الزا رية ال م ة يف التدقم  م نة مكا ةوم  أ س معرإة 

ا طساق الداالل  للف رات احمللي م  ال   حساب معام ت ا يط ا  ب  كس إ ر  واحمللي األو   صدق 
 :(2.25)د لة احصا مة عند مستل  
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 .للفقرات المحور األول اختبار صدق االتساق الداخلي يوضح (12-4) رقم جدول
 (sig) االحتمالية القيمة اطتباالر  معامل التدقيق في البيئة الجزائرية مهنة مكانة الرقم
 2.222 25052 الزا ر يف التدقم  م نة ممايسة واقا يل ما 0
 ا قتصادية املستةدات ما طتلاإ  الزا ر يف التدقم  م نة طنظم  أن طر  يس 0

 الدولمة
25090 2.222 

 2.222 25900 علمه ياض  املدق  يصديه السي الت رير  تا ج م  املستفمدي  2
 2.222 25005 ا قتصادية للمؤسسات بالنس ة التدقم  ويمفة أمهمة  دياك مد  9
 التا م  وب  بمن ا  ل  ومعلقات صعلبات ا قتصادية املؤسسة طلا ه  5

 التدقم  للم نة السلم 
25202- 2.220 

 2.222 25992 ا قتصادية املؤسسة يف الداالل  التدقم  اللمة 0
 2.222 25290 التدقم  و احملاس ة جما  يف  دو  أو ملت ى حضلي أو طكلي  يناك يس 0

 .SPSSالبرنامج االحصائي  مخرجات على اعتمادا من إعداد الطالبة: المصدر
 احصا مة د لة ذات األو  احمللي إ رات لمما ا يط ا  معام ت أن أع ه الدو  م  لنا يتضح      
 م  أقس كا ل إ ر  لكس ا حتمالمة ال ممة أن حم  ،(2.25) احصا مة د لة مستل  عند قلية  د

 وضعل ملا صادقة ا ست ا ة م  األو  احمللي إ رات طعترب وبسلك ،(α=0.05) املعتمد الد لة مستل 
 sigو ال ممة ا حتمالمة ( -25202)كان معامس ا يط ا  سالمت   5   أ ل يف الع اي  يق   ل ماسه

ويسا يعين و لد ع قة عكسمة ب  معرإة مكا ة م نة التدقم  يف ال م ة الزا رية حم  طلا ه  (25220)
 .املؤسسة ا قتصادية صعلبات ومعلقات  ل  بمن ا وب  التا م  السلم  للم نة التدقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الدراسة الميدانية                                          :                                     الفصل الرابع
 

135 
 

 .األول المحور فقرات حول العينة أفراد اجابات احصائيات يوضح( 11-4) رقم جدول
 .SPSS برنامج االحصائي على مخرجات اعتمادامن اعداد الطالبة : المصدر

 :   حظ ما يل  األو  احمللي إ رات حل  العمنة أإراد  اباتم  الدو  الساب  املتعل  بإ

  السي  ( إرد 00)م  أإراد عمنة الدياسة ( %9)،   حظ أن ما  س ته (20)للف ر  يق  بالنس ة
م  أإراد عمنة الدياسة ( 0959%)ممتات ، أما  س ة  الزا ر يف التدقم  م نة ممايسة واقاقالل برن 

 المتوسط اإلجابة البيان الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

  غير مقبول مقبول جيد ممتاز
20 
 

ما يل واقا ممايسة م نة التدقم  
 يف الزا ر

 محايد 0,88 2,91 53 92 40 16 التكرار
 26,4% 45,8% 19,9% 8% %النسبة

20 
 
 

يس طر  أن طنظم  م نة التدقم  
 يف الزا ر طتلاإ  ما املستةدات 

 ا قتصادية الدولمة

غير  0,49 0550 ال نعم البيان
موافق 
 005 90 التكرار بشدة

 %5050 %9059 %النسبة

 
03 

املستفمدي  م   تا ج الت رير 
 السي 

 يصديه املدق  ياض  علمه

غير  25990 0592 ال نعم البيان
موافق 
 بشدة

 90 002 التكرار

 %9252 %5950 %النسبة

04 
 

 مد   دياك أمهمة ويمفة التدقم  
 بالنس ة للمؤسسات ا قتصادية

 محايد 05292 0500 سطحية محايد جيدة ممتازة البيان
 02 22 02 09 التكرار

 %2959 %0959 %2052 %0259 %النسبة
املؤسسة صعلبات  طلا ه 05

ومعلقات  ل  بمن ا وب  
 التا م  السلم  للم نة التدقم 

غير  25999 0500       ال             نعم          البيان
موافق 
 بشدة

      59     090 التكرار
 %0059 %0250 %النسبة

 
06 

اللمة التدقم  الداالل  يف 
 ا قتصاديةاملؤسسة 

 طابا   

مجلس  البيان
 اإلدارة

المدير 
 العام

المدير 
 المالي

مستوى تنظيمي 
 آخر

0509 25900 
 
 
 

غير 
 موافق

  09 52 92 50 التكرار
 %955 %0959 %2959 %0559 %النسبة

يس يناك طكلي  أو حضلي  07
جما  احملاس ة  ملت ى أو  دو  يف

 و التدقم 

غير  25922 0505 ال نعم البيان
موافق 
 بشدة

 52 050 التكرار
 %0959 %0550 %النس ة

غير  2731154 171111 .الجزائرية البيئة في التدقيق مهنة مكانة معرفة: األول المحور
 موافق
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م  أإراد عمنة ( 9559%)قالل  مد، وخبصلص السي  قالل م  ل  إ   بنس ة ( إرد 92)
م  أإراد عمنة ( 0059%)، والنس ة ال  ب مل قالل بر ه غس م  ل  (إرد 90)الدياسة 
 إل ابات أإراد عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  ، حم  بلغ املتلسط احلسايب(إرد 52)الدياسة 

 (.0522)د األعلى جملا  املتلسط احلسايب احلمادي ، ويل أكرب م  احل(0590)
   ( إرد 90)م  أإراد عمنة الدياسة ( %9059)،   حظ أن ما  س ته (20)بالنس ة للف ر  يق

، الدولمة ا قتصادية املستةدات ما طتلاإ  الزا ر يف التدقم  م نة طنظم قالل  ع  على أن 
قالل   على يسه الف ر ، حم  بلغ ( إرد 005)م  أإراد عمنة الدياسة ( %5050)وبنس ة 

، ويل أقس م  احلد (0550)املتلسط احلسايب إل ابات أإراد عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  
 .جملا  املتلسط احلسايب احلمادي( 0522)واألعلى ( 0500)األدىن 

   ( إرد 002)م  أإراد عمنة الدياسة  (%5950)،   حظ أن ما  س ته (22)بالنس ة للف ر  يق
، وباق  النس ة علمه ياض  املدق  يصديه السي الت رير  تا ج م  املستفمدي   اباهت   ع  كا ل 

 املتلسط بلغ حم قالل   على يسه الف ر ، ( إرد 90)م  أإراد عمنة الدياسة ( 9252%)
 األدىن احلد م  أقس ويل، (0592) الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة أإراد إل ابات احلسايب

 .احلمادي احلسايب املتلسط جملا ( 0522) واألعلى( 0500)
   ( إرد 09) عمنة الدياسة م  أإراد( %0259)،   حظ أن ما  س ته (29)بالنس ة للف ر  يق

، وبنس ة ا قتصادية للمؤسسات بالنس ة التدقم  ويمفة أمهمة  دياكحل   ممتات كا ل   اباهت  
( %0959)، أما النس ة احملايد   مد قالل برهنا ( إرد 02)م  أإراد عمنة الدياسة ( 2052%)

 02)م  أإراد عمنة الدياسة ( %2959)، أما باق  النس ة (إرد 22)م  أإراد عمنة الدياسة 
 يسه حل  الدياسة عمنة أإراد إل ابات احلسايب املتلسط بلغ حم قالل أهنا ساحمة، ( إرد

 (.0522)إ ط، و يل أكرب م  احلد األعلى جملا  املتلسط احلسايب احلمادي ( 0500) الف ر 
   (إرد 090)أإراد عمنة الدياسة ( %0250) غال مة،   حظ أن (25)بالنس ة للف ر  يق  ،

 وب  بمن ا  ل  ومعلقات صعلبات املؤسسة طلا هعلى ما  اء يف الف ر    ع كا ل ا اباهت  
قالل ( إرد 59)أإراد عمنة الدياسة ( %0059)، أما النس ة ال اقمة التدقم  للم نة السلم  التا م 

  على ما  اء يف الف ر ، حم  بلغ املتلسط احلسايب إل ابات أإراد عمنة الدياسة حل  يسه 
 احلسايب املتلسط جملا ( 0522) واألعلى( 0500) األدىن احلد م  أقس ويل، (0500)الف ر  
 .احلمادي

  ( إرد 50)م  أإراد عمنة الدياسة ( %0559)،   حظ أن ما  س ته (20)ر  يق  بالنس ة للف
، أما النس ة اإلداي  جملس    طابا ا قتصادية املؤسسة يف الداالل  التدقم  اللمةط ل  أن 
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، وخبصلص العا  املدير، قالل أهنا طابعة    (إرد 92)م  أإراد عمنة الدياسة ( 2959%)
، وباق  املايل املدير قالل أهنا طابعة   ( إرد 52)أإراد عمنة الدياسة م  ( %0959)النس ة 
قالل أهنا طابعة    مستل  طنظمم  آالر، ( إرد 09)م  أإراد عمنة الدياسة ( %955)النس ة 

، ويل أقس (0509)حم  بلغ املتلسط احلسايب إل ابات أإراد عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  
 .جملا  املتلسط احلسايب احلمادي( 0522)م  احلد األعلى 

   ( إرد 050)م  أإراد عمنة الدياسة ( %0550)،   حظ أن غال مة (20)بالنس ة للف ر  يق
 و احملاس ة جما  يف  دو  أو ملت ى حضلي أو طكلي  يناككا ل   ابت   بنع  حل  الف ر  

( 0505) الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة أإراد إل ابات ، حم  بلغ املتلسط احلسايبالتدقم 
 .احلمادي احلسايب املتلسط جملا ( 0522) واألعلى( 0500) األدىن احلد م  أقس ويل
،   طلاإ  عمنة الدياسة (20)   ( 20)بالنس ة للمحلي ككس، والسي يض  الف رات م        

على معرإة مكا ة م نة التدقم  يف ال م مة الزا رية، حم  بلغ املتلسط احلسايب العا  للمحلي 
 (.0522)، ويل أقس م  احلد األعلى جملا  املتلسط احلسايب احلمادي (059900)األو  
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 .النتائج ومناقشتها: المبحث الثالث
للدياسة املمدا مة سمت  يف يسا  ةال  يتس ا  راءات األولمة والتم مدي ،بعدما طعرإنا على الاري ة واألدوات      

امل ح  التارق    النتا ج ال  مت التلصس  لم ا م  ال   الدياسة املمدا مة وقد مت ط سم  يسا امل ح     ث ث 
ماالمت ي مسمة بداية بعر  واالت اي ث ات وصدق أدا  الدياسة وم ماس ا، ويسا باط اع عد  أسالممت مؤشرات 

ط ط  به م  معام ت واالت ايات حملكم ، مؤشر أو معامس ألفا كرو  اخ وما ير عملمة واحصا مة متس صدق ا
 .أالر  طساعد على معرإة مد  ث ات أدا  الدياسة

م  ال   ا ابات أإراد عمنة أما املالمت التاين م  يسا امل ح  إ د عاجل إرضمات الدياسة باالت اي صحت ا 
أوهلا متعل  ، والتا مة، والتالتة ، وبالنس ة للرابعة، أما  الدياسة حم  طضمنل الدياسة مخسة إرضمات حمليية،

  اخلامسة إت  م  ال هلا
 تا ج )واألالس مت م  ال   يسا املالمت  لمس النتا ج ال  مت التلصس  لم ا يف امل ح  الساب   ويف املالمت التال 

بإجياد طفسسات هلسه النتا ج املرط اة بال م ة الزا رية م    ة، وم   الاال ةمث قامل  (االت اي إرضمات الدياسة
سناقشة يسه النتا ج على ضلء  تا ج الدياسات الساب ة ال  س   عرض ا يف م دمة  الاال ة  ة أالر  قامل 

ياسات حلالمة و تا ج الديسه الدياسة، م  ال   بمان أو ه التشابه و أو ه ا الت و ب   تا ج الدياسة ا
 .الساب ة

 . ثبات وصدق أداة الدراسة: المطلب األول
بعض معام ت الت ات م  أ س   راء االت اي الت ات ألس لة ا ست ا ة حمس الدياسة احلالمة مت استخدا          

 ب  الصفر واللاحد طقاوحاملعروإة، متس معامس ألفا كرو  اخ أو التةز ة النصفمة، يرالس معامس الت ات قمما 
، (2)، إإن   يك  يناك ث ات أو و لد ث ات ضعم  يف ال ما ات إإن قممة املعامس ط قب م  الصفر (0و2)

وق س التح   م  ث ات إ رات (. 0)وأما  ذا كان يناك ث ات  مد طكلن قممة معامس الت ات ط قب م  اللاحد 
الامع  املتخصص  يف جما ت معمنة ذات ا ست ا ة، مت عر  يسه األالس  على جمملعة م  الدكاطر  وا ساطس  

 .الع قة سلضلع ال ح ، ب ر   عداد است ا ة طتناسمت ما أيداو وط معة ملضلع الدياسة
 .تحكيم استبانة الدراسة: أوال

بعد ا  ت اء م  الا مت النظري للدياسة، مت  عداد  سخة أولمة  ست ا ة الدياسة املمدا مة طتناسمت ما         
 الاال ةط معة و لع اشكالمته وإرضماطه، وم  أ س التركد م   ايزيت ا وص حمت ا يف   م  ال ر  من ا، قامل 

 األالس بآيا    واققاحاهت  وم حظاهت  على م  الدكاطر  وا ساطس  الامع  املتخصص  ومت (02)بعرض ا على 
 :حممس الد ومت الت مد التا  هبا، وبالنس ة لتخصصات األساطس  احملكم  إتتمتس يف ما يل 

 البحث موضوع في متخصصين أساتذة: 
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 أ س م  والتدقم  احملاس ة يف متخصص   امع  أساطس ( 25) مخسة على ا ست ا ة وأيسلل عرضل     
 .وإرضماهتا الدياسة اشكالمة ملعالة قابلمت ا مد  االت اي
 المنهجية في متخصصين أساتذة: 
هبدو  طس   امع  متخصص  يف املن ةمة،أسا (29) حمكم  أيبا    الدياسة أدا  وايسا  عر  مت     

 .اي اي است ا ة الدياسة يف حلة مناس ة طعكس اللا مت الشكلمة املتلاإ ة ما ملضلع ال ح 
 أساتذة متخصصين في االحصاء: 
بالنظر لا معة امللضلع و أدا  الدياسة املمدا مة، إإن دواع التحلمس واملناقشة  ت  ال ما  بدياسة احصا مة آلياء      

مت عر  وايسا  است ا ة الدياسة    اساطس   امع  متخصص  و أ لبة عمنة الدياسة، وحىت يتسىن ال ما  بسلك 
 ظرا لعد  يد بعض ا ساطس  املتخصص  يف ا حصاء لكتر  ا ش اهل  م  ( 20)ي  واحد يف ا حصاء وعدد

أ س ط دمي امل حظات وا ققاحات ال تمة يف شكس وحمتل  ا ست ا ة حىت طكلن قابلة للتحلمس ا حصا   يف ما 
 .بعد
 .اختبار ثبات وصدق استبانة الدراسة: ثانيا
أو سعىن آالر لل كريت عملمات ال ما  للفرد اللاحد ألي رت دي ته شم ا م   الت ات يشس    ا ست راي     

ا ست راي، ويفمد الت ات يف معرإة ما  ذا كا ل أدا  الدياسة طعا   فس النتا ج  ذا ما أعمد االت اييا على  فس 
أسالممت أإراد العمنة ويف يس  فس الظروو، ميك  التح   م  ث ات وصدق أدا  الدياسة ع  طري  عد  

 :احصا مة، وم  يسه األسالممت مت ا عتماد على ما يل 
 اختبار الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ:                                      Cronbach’s 

Alpha         
علمه أ ه  يتضم  الدو  التايل معام ت الت ات ألفا كرو  اخ لكس حملي م  حماوي الدياسة، وم  املتعايو      

،    ود  ذلك على و لد ث ات ألس لة ا ست ا ة، كما مت (2.0)أي ( %02)كلما طعدت قممة يسا املعامس 
ما معامس الت ات، والسي ي صد به أن امل ما  ي مس ما وضا   احساب معامس الصدق بالنس ة لكس حملي بامللات 

 (.ألفا كرو  اخ)تخد  ل ماسه، ويساوي يياضما الدي القبمع  ملعامس الت ات املس
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 .ثبات استبانة الدراسة بطريقة معامل ألفا كرونباخ يوضح (10-4) رقم جدول
عدد  المحاور الرقم

 الفقرات
معامل ألفا  
 كرونباخ

معامل 
 الصدق

 2599 25020 0  .معرإة مكا ة م نة التدقم  يف ال م ة الزا رية: ولألالمحور ا 21
 2595 25009 02 .الداالل  املدق  أعما  على اخلاي   املدق  اعتمادية دي ة: الثاني المحور 21
 2590 25099 02 .الداالل  التدقم  ويمفة إعالمة: ثلالثا المحور 20
 2592 25029 29 .اخلاي   املدق  خبدمات ا ستعا ة أمهمة مد :  الرابع المحور 23
 على وطرثسيا اخلاي   املدق  و الداالل  املدق  ب  الع قة ط معة :الخامس المحور 24

 .ا قتصادية املؤسسة قممة
00 25009 2590 

 المؤسسة قيمة على والخارجي الداخلي التدقيق تكامل تأثير دراسة: كل المحاور
 االقتصادية

41 27152 2711 

 .SPSS االحصائي البرنامج على اعتمادا الطالبة اعداد من: المصدر
احمللي التاين  أما، (%0250) أن معامس ألفا كرو  اخ للمحلي األو  قد بلغ حلايل   حظ م  الدو  أع ه      
، وإمما يتعل  باحمللي اخلامس (%0259)بلغ  ، أما احمللي الرابا إ د(% 0059) ، ويف احمللي التال (0059%)

ملتحصس علم ا طؤكد يسه النسمت ا. (%05)، وبالنس ة للمحاوي األيبعة جمتمعة إ د بلغ (%0059) طعد  إ د
جمتمعة ما بعض ا، مد  ث ات األدا  املستخدمة يف يسه الدياسة سلاء بالنس ة لكس حملي أو للمحاوي األيبعة 

 .املمدا مة
، (%022)أو ( 0)وط قب م  اللاحد  م    ة أالر    حظ أن معام ت الصدق ي  األالر  ط دو مرطفعة

، أما (%90)، وكسلك يف احمللي التال  (%95)احمللي التاين ، وإمما خي  (84%)حم  بل ل يف احمللي األو  
، وخبصلص كس احملاوي جمتمعة ما بعض ا ال عض (%90) ، واحمللي اخلامس واألالس إت دي (%92)احمللي الرابا 

 .، وي  مؤشرات على صدق ال ما ات وأهنا صاحلة ل ما  ما أعدت ل ماسه(%90)إ ل ل 
  التجزئة النصفيةالثبات عن طريق اختبار:Split-half   وإ  يسه الاري ة يت  جتز ة مجما إ رات حماوي

ا ست ا ة     زأي ، الزء األو  ميتس األس لة ذات القطممت الفردي والزء التاين ميتس األس لة ذات القطممت 
دي ات األس لة األس لة ذات الرطمت الفردية و ب  دي ات  (r)الزو  ، بعد ذلك يت  حساب معامس ا يط ا  

-Spearman)بروان  س سمانذات الرطمت الزو مة، يت  طصحمح معامس ا يط ا  املتحصس علمه سعادلة 
Brown Coefficient)كما يل م   يف الدو  أد اه ،: 
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 .التجزئة النصفية بطريقة الدراسة استبانة ثبات يوضح (13-4) رقم جدول
 قبل النصفية التجزئة معامل المحور

 التصحيح
 التصحيح بعد النصفية التجزئة معامل

 بروان سبيرمان
 

معرإة مكا ة م نة التدقم  يف ال م ة  :المحور األول
 .الزا رية

25009 0,842 

دي ة اعتمادية املدق  اخلاي    :المحور الثاني
 .على أعما  املدق  الداالل 

25902 0,901 

 0,693 25522 .إعالمة ويمفة التدقم  الداالل  :المحور الثالث
مد  أمهمة ا ستعا ة خبدمات   :المحور الرابع

 .املدق  اخلاي  
25522 0,693 

ط معة الع قة ب  املدق   :المحور الخامس
الداالل  و املدق  اخلاي   وطرثسيا على قممة 

 .ا قتصادية املؤسسة

25902 0,904 

 .SPSS االحصائي البرنامج على اعتمادا الطالبة اعداد من: المصدر
 :ما يل  (00-9)م  ال   الدو  يق   التةز ة النصفمة بالنس ة للمحاوي يت   لنا

 معامسأما  يسا م    ة ،(72.8%)إ د بلغ  التصحمح ق س النصفمة التةز ة معامسإمما يتعل  باحمللي ا و      
، ويف احمللي التاين معامس   ة أالر  م  (84.2%)إ د بلغ  بروان س سمان التصحمح بعد النصفمة التةز ة

 بلغ إ د بروان س سمان التصحمح بعد النصفمة التةز ة معامس( 82%)التةز ة النصفمة ق س التصحمح إ د بلغ 
( %52)بلغ  التصحمح ق س النصفمة التةز ة معامسوخبصلص احمللي التال  والرابا إ د كا ل ، ((%90.1

 ق س النصفمة التةز ة معامسي   فس ا، ( %09.2)بلغ  بروان س سمان التصحمح بعد النصفمة التةز ة معامس
، (%92.9) بلغ بروان س سمان التصحمح بعد النصفمة التةز ة معامس( %90)يف احمللي اخلامس بلغ  التصحمح

   (.0)د ويل دلمس ومؤشر آالر على و لد ث ات قلي ألدا  الدياسة حم  ي قب املعامس م  اللاح
 :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة: اثالث
ي صد با طساق الداالل  لف رات ا ست ا ة أي قل  ا يط ا  ب  دي ات كس حملي ودي ات إ رات ا ست ا ة     

الكلمة، والصدق باالتصاي يل أن ط مس أس لة الدياسة ما وضعل ل ماسه، سعىن أن ط مس إع  ما وضعل 
 عمة ا ابات أإراد عمنة الدياسة ا ستال ماسه، وقد مت حساب ا طساق الداالل  لف رات ا ست ا ة اعتمادا على 

السي طنتم   لمه، ال الغ عدديا إردا، حم  مت حساب معام ت ا يط ا  ب  كس إ ر  والدي ة الكلمة للمحلي 
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، ويل مستل  الد لة (%5)أي ( 2.25)ط دي بووو ( Sig)ويسا م  ال   اعتماد مستل  د لة احصا مة 
 .العلل  ا  سا مة املتعايو على استخدامه يف جما 

  الثانياالتساق الداخلي لفقرات المحور صدق: 
م  ال   حساب معام ت  التاينا طساق الداالل  لف رات احمللي الدو  امللايل يتضم  االت اي صدق      

 (.2.25)ا يط ا  ب  كس إ ر  واحمللي األو  عند مستل  د لة احصا مة 
 .الثانياختبار صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور  يوضح (14-4) رقم جدول

 (Sig)القيمة االحتمالية  معامل االرتباط الفقرات الرقم
 2520 25995 .اخلاي   واملدق  الداالل  املدق  ب  التكامس حي   والتنسم  التعاون 20
 2520 25029 .اخلاي   واملدق  الداالل  املدق  ب  معللمات وط اد  طلاصس يف حرية يناك 20
 2520 25099 .الداالل  املدق  ي دم ا ال  ا ستشايية باخلدمات اخلاي   املدق  يستع  22
 ما يتناسمت اخلاي   و الداالل  التدقم  م مة إلجنات امل    اللقل ط دير 29

 .امل نة ط معة
25990 2520 

 حم  التدقم  لعملمة الن ا   املنتج اخلاي   و الداالل  املدق  ط رير يعترب 25
 ال لا   يتمس مد  حل  برأيه املعنمة ال ات  ب غ    ال له م  يسعى
 .ا قتصادية املؤسسة للاقا املالمة

25555 2520 

 أداء يف الداالل  املدق  عمس على م مته أداء عند اخلاي   املدق  يعتمد 20
 .الدااللمة الرقابة  ظا  االت ايات

25020 2520 

 أدلة على  واحلصل  الما يف اخلاي   املدق  سساعد  الداالل  املدق  ي ل  20
 .ال تمة ا ث ات وقرا  

25009 2520 

 مما الداالل ، املدق  ق س م  املنةز العمس احلس ان يف اخلاي   املدق  يرالس 29
 .عمله ساعات ختفمض يف يساي 

25599 2520 

 الداالل  املدق  عمس أوياق وط ايير وثا    لد  م  اخلاي   املدق  يتركد 29
 .العلما لإلداي  املل ه

25009 2520 

 التاليات ملناقشة اخلاي   املدق  و الداالل  املدق  ب  ثنا   اطصا  يل د 02
 .املشك ت وحس

25590 2520 

 .SPSS االحصائي البرنامج على اعتمادا الطالبة اعداد من: المصدر
ذات د لة احصا مة  د  التاينيتضح لنا م  الدو  أع ه أن معام ت ا يط ا  لمما إ رات احمللي       

، حم  أن ال ممة ا حتمالمة لكس إ ر  كا ل أقس م  مستل  (2.25)قلية عند مستل  د لة احصا مة 
 .م  ا ست ا ة صادقة ملا وضعل ل ماسه التاين، وبسلك طعترب إ رات احمللي         الد لة املعتمد 
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  الثالثصدق االتساق الداخلي لفقرات المحور: 
م  ال   حساب معام ت  التال الدو  التايل يلضح االت اي صدق ا طساق الداالل  لف رات احمللي     

 (.2.25)عند مستل  د لة احصا مة  التال ا يط ا  ب  كس إ ر  واحمللي 
 .الثالث المحور لفقرات الداخلي االتساق صدق اختبار يوضح (15-4) رقم جدول

 (Sig)القيمة االحتمالية  معامل االرتباط الفقرات  الرقم 
 2520 25992 .مستمر بشكس الدااللمة الرقابة أ ظمة سرا عة الداالل  املدق  ي ل  00
 2520 25950 .ك س بشكس الداالل  التدقم  بليمفة املؤسسة يف العلما ا داي  هتت  12
 2520 25999 .إعا  بشكس عمله أداء على يؤثر الداالل  املدق  أ ر  ديد 13
 2520 25025 .التدقم  عملمة جناح يف طرثسه له التدقم مة ا  راءات ايا  لكمفمة الداالل  املدق  وع  14
 يف يساعده يايسه السي والنشا  ا قتصادية املؤسسة عمس جملا  الداالل  املدق  إ   15

 .واملخاطر ا حنراإات و ديد الت مم  عملمة
25999 2520 

 العملمة جناح على طرثسه له الداالل  التدقم  بامل نة واملتعل  املكتسمت العلم  التحصمس 16
 .التدقم مة

25520 2520 

 أكمس على التدقم   العمس إليا  أساسمة يكمز  الداالل  املدق  يكتس  ا ال  اخلرب  17
 .و ه

25592 2520 

 2520 25502 .لديه امل نمة الكفاء  م  حيس  والتعلمممة التديي مة الدويات يف الداالل  املدق  مشايكة 18
 2520 25992 .أداءه على يؤثر الداالل  التدقم  عملمة إليا  ال ت  اللقل  ديد 19
 2520 25920 .ا قتصادية املؤسسة يف األساسمة الليا   احد  الداالل  التدقم  ويمفة يتس 20

 .SPSS االحصائي البرنامج على اعتمادا الطالبة اعداد من: المصدر
ذات د لة احصا مة  د قلية  التال ا يط ا  لمما إ رات احمللي  ي   الدو  يف األعلى أن معام ت     

أن ال ممة ا حتمالمة لكس إ ر  كا ل أقس م  مستل  الد لة  ، حم (2.25)عند مستل  د لة احصا مة 
 .م  ا ست ا ة صادقة ملا وضعل ل ماسه التال طعترب إ رات احمللي  ، وبسلك        املعتمد 

  الرابعصدق االتساق الداخلي لفقرات المحور: 
 معام ت حساب م  ال   الراباالدو  التايل يتضم  االت اي صدق ا طساق الداالل  لف رات احمللي      

 (.2.25) احصا مة د لة مستل  عند الرابا واحمللي إ ر  كس ب  ا يط ا 
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 .الرابع المحور لفقرات الداخلي االتساق صدق اختبار يوضح (15-4) رقم جدول
 (Sig) االحتمالية القيمة االرتباط معامل الفقرات الرقم
 أو امل نة طناسمت   أإعا  أي ممايسة م  اخلاي   املدق  ينا واضحة ضلابط طل د 00

 .مع ا يتعاقد ال  ا قتصادية املؤسسة
2.052- 2.20 

 ألغرا  م نته مياي  و  لترثس خيضا و  ملضلعمة، بكس يأيه ي دي اخلاي   املدق  00
 .شخصمة

2.022- 2.220 

 ا قتصادية املؤسسة يف املسار  األيداو   م  و دع  يف اخلاي   املدق  يساي  02
 .األيداو يسه باحقا  ويلتز  مع ا يتعاقد ال 

2.005 2.20 

 2.20 2.000 .اخلاي   التدقم  م نة للممايسة أساس  شر  والعمل  العلم  التريمس يعد 09
 غس أالر  جما ت يف املتنلعة الشخصمة وامل ايات اخلربات اخلاي   املدق  لد  05

 .والتدقم  احملاس ة برملي املتعل ة طلك
2.002 2.20 

 2.20 2.099 .السا د  ال ا ل مة والتشريعات وال لاعد باأل ظمة اخلاي   املدق  يلتز  00
 والندوات احملاضرات    اضاإة املستمر والتريمس التدييمت يف اخلاي   املدق  يشايك 00

 .املتخصصة امل نمة
2.005 2.20 

 2.20 2.055 .املالمة ال لا   يف الت عمت ع  للكش  امل ين الشك اخلاي   املدق  مياي  09
 على للحصل  م نما املاللبة العملمة اخلالات كاإة بتردية اخلاي   املدق  ي ل  09

 .كاإمة  ث ات وأدلة قرا  
2.099 2.20 

 .SPSS االحصائي البرنامج على اعتمادا الطالبة اعداد من: المصدر
 قلية  د احصا مة د لة ذات الرابا احمللي إ رات لمما ا يط ا  معام ت أن يلضح األعلى يف الدو       
 الد لة مستل  م  أقس كا ل إ ر  لكس ا حتمالمة ال ممة أن حم  ،(2.25) احصا مة د لة مستل  عند

، وسا أن ل ماسه وضعل ملا صادقة ا ست ا ة م  الرابا احمللي إ رات طعترب وبسلك ،(α=0.05) املعتمد
اخلاي     خيضا و   كمه أي  سال ة إ سا يعين و لد ع قة عكسمة سعىن أن املدق  00و 00الف رات 

 .قملد أو قلا   إله احلرية والسلاة الكاملة واملال ة يف ممايسة أعماله
  الخامسصدق االتساق الداخلي لفقرات المحور: 

 حساب ال   م  اخلامس احمللي لف رات الداالل  ا طساق صدقالدو  يف ا سفس ي   االت اي     
 (.2.25) احصا مة د لة مستل  عند اخلامس واحمللي إ ر  كس ب  ا يط ا  معام ت
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 .الخامس المحور لفقرات الداخلي االتساق صدق اختبار يوضح (11-4) رقم جدول
 (Sig)القيمة االجمالية  معامل االرتباط الفقرات الرقم
يعتمد مستخدمل ال لا   املالمة على ط رير املدق  الداالل  و اخلاي   ملعرإة مصداقمة  22

 .ال لا   املالمة
2.900 2.20 

قد مت  ا قتصادية اخلاي   بالتركد م  أن أصل  املؤسسةو ي ل  املدق  الداالل   31
 .احملاس ة عن ا وأهنا حماطة باحلماية الكاإمة م  السرقة وا الت   وسلء ا ستخدا 

2.595 2.20 

 2.20 2.092 .اخلاي   مينا ا تدواج وطكراي العمس وطظاإر ال لد ب  املدق  الداالل   32
 2.20 2.052 .بصفة مستمر يسقشد املدق  اخلاي   باملدق  الداالل  ويتابا األعما  ال  ي ل  هبا  33
طلإر مسعة وش ر   ا قتصادية و لد ويمفة التدقم  الداالل  و اخلاي   داالس املؤسسة 34

 .ا قتصادية حسنة للمؤسسة
2.000 2.20 

يلتز  املدق  الداالل  و املدق  اخلاي   ب س  العناية امل نمة اللا  ة عند دياست    35
 .وط ممم   لنظا  الرقابة الدااللمة

2.009 2.20 

 2.20 2.005 .يل د اطفاق مكتلب لقطم ات التعاون وا عتماد ب  املدق  الداالل  و اخلاي   36
يناك الاة عمس مشقكة للت لمت على املشك ت ال  طعم  التلاصس ب  املدق   37

 .الداالل  و اخلاي  
2.009 2.20 

طلفل ا ت ايه وطؤثر على عمس  ي لغ املدق  اخلاي   املدق  الداالل  بري أملي م مة 38
 .املدق  الداالل 

2.020 2.20 

يتشاوي ويتف  املدق  الداالل  ما املدق  اخلاي   على معايس التلثم  ال  سمت عل ه يف  39
 .عمل  

2.090 2.20 

يتعاون املدق  الداالل  و املدق  اخلاي   يف ط دمي التلصمات إلدالا  التحسمنات يف  40
 .االلمة والعمس على طعزيزه ظا  الرقابة الد

2.909 2.20 

 .SPSS االحصائي البرنامج على اعتمادا الطالبة اعداد من: المصدر
ذات د لة احصا مة  د قلية  اخلامسالدو  يف األعلى يلضح أن معام ت ا يط ا  لمما إ رات احمللي        

أن ال ممة ا حتمالمة لكس إ ر  كا ل أقس م  مستل  الد لة  ، حم (2.25)عند مستل  د لة احصا مة 
 .م  ا ست ا ة صادقة ملا وضعل ل ماسه اخلامس، وبسلك طعترب إ رات احمللي (α=0.05)املعتمد 
 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة: 

الدو  التايل يتضم  االت اي صدق ا طساق الداالل  حملاوي الدياسة م  ال   حساب معام ت         
 (.2.25)ا يط ا  ب  كس حملي وجمملع إ رات ا ست ا ة عند مستل  د لة 
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 .محاور الدراسة لفقرات الداخلي االتساق صدق اختبار يوضح (11-4) رقم جدول
 (Sig)القيمة االحتمالية  االرتباط معامل الفقرات الرقم
 2520 -25009 .معرإة مكا ة م نة التدقم  يف ال م ة الزا رية: المحور األول 21
 2520 25009 .دي ة اعتمادية املدق  اخلاي   على أعما  املدق  الداالل : المحور الثاني 20
 2520 25029 .إعالمة ويمفة التدقم  الداالل  :المحور الثالث 23
 2520 25009 .مد  أمهمة ا ستعا ة خبدمات املدق  اخلاي   :المحور الرابع 24
ط معة الع قة ب  املدق  الداالل  و املدق  اخلاي   وطرثسيا على قممة  :المحور الخامس 25

 .املؤسسة ا قتصادية
2.905 2520 

 .SPSS االحصائي البرنامج على اعتمادا الطالبة اعداد من: المصدر
يت   لنا م  الدو  يف ا على أن معام ت ا يط ا  لكس حماوي الدياسة ذات د لة احصا مة عند مستل         

، كما   حظ أن معام ت (2.25)، حم  أن ال ممة ا حتمالمة لكس حملي كا ل أقس (2.25)د لة احصا مة 
سا املؤشر على و لد ايط ا  قلي، وبسلك طعترب وي( 0)ا يط ا  ب  كس حملي وجمملع إ رات ا ست ا ة قري ة م  

 .مجما إ رات ا ست ا ة صادقة ملا وضعل ل ماسه
 .فرضيات الدراسة اختبار: المطلب الثاني

-أسالممت   بايامقية)   اط اع أسالممت ا الت ايات ال معلممة يف االت اي إرضمات الدياسة  الاال ةاستندت       
Non Parametric) يا ا لعد  اعت ايات عديد ، أمه ا، ويسا: 

   (.عد  اعتدالمة التلتيا)ال ما ات حمس التحلمس   طت ا التلتيا الا مع* 
  (.م ما  لمكايت اخلماس )ط معة ال ما ات طرطم مة، أي لمسل كممة أو يقممة 
مد  ، بدياسة (Test Binomial)وهلسا مت االت اي الفرضمات ع  طري  ا الت اي ا حصا   ذو احلدي      

حسمت م ما  لمكايت اخلماس  املعتمد يف يسه الدياسة  االت و ا ابات أإراد عمنة الدياسة ع  ا ابة احلماد
ا حصاء اللصف   س، كما مت ا ستعا ة س ايم        ، ويسا عند مستل  د لة احصا مة (0)

(Descriptive Statistics Metrics)م ايمس النزعة املركزية، كاملتلساات احلسابمة : ، وعلى يأس ا
(Arithmetic Means)املعمايية ت، وم ايمس التشتل كا حنراإا(Standard Deviations)  ما ،

، للمساعد  على التحلمس واستخ ص (Percentage)والنسمت امل لية  (Frequencies)ا ستعا ة بالتكرايات 
 .النتا ج

 .ة األولىالفرضي اختبار: أوال

                                                           
 (.2.25)املتعل  باالت اي اعتدالمة التلتيا عند مستل  د لة احصا مة : (20) ملزيد م  املعللمات أ ظر امللح  يق :  *
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، وعند مستل  د لة احصا مة (Test Binomial)سمت  االت اي صحة الفرضمة األو  ع  طري  االت اي      
، حم  سمت  االت اي مد  االت و ا ابات عمنة الدياسة ع  املتلسط احلسايب العا  للدياسة         

، وق س اخلل  يف ذلك (02)   الف ر  يق  ( 20)، م  الف ر  يق  التاين، ويسا م  ال   إ رات احمللي (0)
 :أإراد عمنة الدياسة حل  يسا احمللي على النحل امللايل ت ستعر   تا ج ا حصاء اللصف  إل ابا

 .الثانياحصائيات اجابات أفراد العينة حول فقرات المحور  يوضح (11-4) رقم جدول
المتوسط  االجابة البيان الفقرات  

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 االتجاه

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق  محايد
 بشدة

 والتعاون والتنسم  حي   التكامس ب  املدق  الداالل   21
 .اخلاي  

 ملاإ  25900 9529 00 029 02 02 5 التكرار
 2259 5250 055 055 055 %النسبة

وط اد  معللمات ب  املدق   يناك حرية يف طلاصس 20
 .اخلاي   والداالل  

 ملاإ  05009 2559 20 95 90 09 02 التكرار
 0959 9052 0259 0059 055 %النسبة

يستع  املدق  اخلاي   باخلدمات ا ستشايية ال   23
 .ي دم ا املدق  الداالل 

 ملاإ  05202 2509 90 95 20 02 9 التكرار
 0059 9052 0559 0252 955 %النسبة

ط دير اللقل امل    إلجنات م مة التدقم  الداالل  و  24
 .اخلاي   يتناسمت ما ط معة امل نة

 ملاإ  25200 2595 90 95 22 00 9 التكرار
 0059 9052 0959 0259 952 %النسبة

ط رير املدق  الداالل  و اخلاي   املنتج الن ا    يعترب 25
لعملمة التدقم  حم  يسعى م  ال له     ب غ 
ال ات املعنمة برأيه حل  مد  يتمس ال لا   املالمة للاقا 

 .ا قتصادية املؤسسة

 ملاإ  25922 9509 00 90 09 00 2 التكرار
 2952 9559 952 555 055 %النسبة

يعتمد املدق  اخلاي   عند أداء م مته على عمس املدق   21
 .الداالل  يف أداء االت ايات  ظا  الرقابة الدااللمة

 ملاإ  05202 2502 20 99 29 09 9 التكرار
 0059 9059 0059 0259 955 %النسبة

ي ل  املدق  الداالل  سساعد  املدق  اخلاي   يف الما  21
 .ا ث ات ال تمة واحلصل   على أدلة وقرا  

 ملاإ  05222 2500 20 025 20 05 9 التكرار
 0559 5050 0559 0059 955 %النسبة

يرالس املدق  اخلاي   يف احلس ان العمس املنةز م  ق س  21
 .املدق  الداالل ، مما يساي  يف ختفمض ساعات عمله

 ملاإ  05202 2550 09 029 20 29 0 التكرار
 0059 5050 0559 0059 255 %النسبة

يتركد املدق  اخلاي   م   لد  وثا   وط ايير أوياق  21
 .عمس املدق  الداالل  املل ه لإلداي  العلما

 ملاإ  05200 2592 92 009 00 00 00 التكرار
 0959 5950 952 952 555 %النسبة

و اخلاي    يل د اطصا  ثنا   ب  املدق  الداالل  12
 .التاليات وحس املشك تملناقشة 

 2502 90 95 22 09 00 التكرار
 

 ملاإ  05290
 0059 9052 0959 955 555 %النسبة

 موافق 2711 3711 .درجة اعتمادية المدقق الخارجي على أعمال المدقق الداخلي: الثانيالمحور 
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 .SPSSاعتمادا على البرنامج االحصائي  الطالبةمن اعداد : المصدر
مجلة م  النتا ج متعل ة بإ ابات أإراد عمنة الدياسة حل  إ رات احمللي ( 09-9)  حظ م  الدو             

 : ، ميك  طلخمص ا يف الن ا  امللالمةالتاين
   غس ملاإ   ( أإراد 5)م  أإراد عمنة الدياسة ( %055)أن ما  س ته ،   حظ (20)بالنس ة للف ر  يق

م  أإراد عمنة ( %055)غس ملاإ ة، أما  س ة ( إرد 02)م  أإراد عمنة الدياسة ( %055)بشد ، وما  س ته 
ملاإ ة، ( إرد 029)م  أإراد عمنة الدياسة ( %5250)التزمل احلماد، وخبصلص  س ة ( إرد 02)الدياسة 

 الف ر  وي  غال مة  ز مة، وال  واإ ل بشد  على ما  اء يف( إرد 00)وعدديا ( %2259)وال  مة بنس ة 
، حم  بلغ املتلسط احلسايب إل ابات اخلاي   و الداالل  املدق  ب  التكامس حي   والتنسم  التعاونبرن 

، ويل أكرب م  احلد األعلى جملا  املتلسط احلسايب احلمادي (9529)أإراد عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  
الف ر  ضم  جما  متلسط ا  ابة بامللاإ ة وأن  ، وهلسا يعد متلسط ا ابات أإراد عمنة الدياسة هلسه (0522)

 .كا ل  س مة
   غس ملاإ ة ( إرد 02)م  أإراد عمنة الدياسة ( %055)أن ما  س ته ،   حظ (20)بالنس ة للف ر  يق

م  أإراد ( %0259)غس ملاإ ة، أما  س ة ( إرد 09)م  أإراد عمنة الدياسة ( %0059)بشد ، وما  س ته 
ملاإ ة، وال  مة ( إرد 95)وعدديا ( %9052)التزمل باحلماد، وخبصلص  س ة ( إرد 90)عمنة الدياسة 

وال  واإ ل بشد  على ما  اء يف يسه الف ر  برن  (إرد 20)م  أإراد عمنة الدياسة ( %0959)بنس ة 
إل ابات ، حم  بلغ املتلسط احلسايب اخلاي   و الداالل  املدق  ب  معللمات وط اد  طلاصس يف حرية يناك

، ويل أكرب م  احلد األعلى جملا  املتلسط احلسايب احلمادي (2559)أإراد عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  
، وهلسا يعد متلسط ا ابات أإراد عمنة الدياسة هلسه الف ر  ضم  جما  متلسط ا  ابة بامللاإ ة وأن  (0522)

 .كا ل  س مة
   غس ملاإ ة بشد ، ( إرد 9)م  أإراد عمنة الدياسة ( %955)ه أن ما  س ت ،   حظ(22)بالنس ة للف ر  يق

غس ملاإ ة، أما النس ة ال  التزمل باحلماد ( إرد 02)م  أإراد عمنة الدياسة ( %0252)وما  س ته 
واإ ل، ( إرد 95)وعدديا ( %9052)، وخبصلص  س ة (إرد 20)م  أإراد عمنة الدياسة ( 0559%)

 املدق  يستع واإ ل بشد  على ما  اء يف يسه الف ر ، برن  (إرد 90)ديا وعد( %0059)وال  مة بنس ة 
، حم  بلغ املتلسط احلسايب إل ابات أإراد عمنة الداالل  املدق  ي دم ا ال  ا ستشايية باخلدمات اخلاي  

إ ط، ويل أكرب م  احلد األعلى جملا  املتلسط احلسايب احلمادي ( 2509)الدياسة حل  يسه الف ر  
، وهلسا يعد متلسط ا ابات أإراد عمنة الدياسة هلسه الف ر  ضم  جما  متلسط ا  ابة بامللاإ ة و ن  (0522)

 .  كا ل  س مة
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   غس ملاإ ة بشد ، ( إرد 9)م  أإراد عمنة الدياسة ( %952)أن ما  س ته  ،   حظ(29)بالنس ة للف ر  يق
( إرد 22)وعدديا ( %0959)غس ملاإ ة، و س ة ( إرد 00)م  أإراد عمنة الدياسة ( %0259)وما  س ته 

غس ملاإ ة، وال  مة بنس ة ( إرد 95)م  أإراد عمنة الدياسة ( %9052)التزمل باحلماد، وبالنس ة 
 م مة إلجنات امل    اللقل ط ديرملاإ ة بشد  على ما  اء يف الف ر  برن ( إرد 90)وعدديا ( 0059%)

، حم  بلغ املتلسط احلسايب إل ابات أإراد امل نة ط معة ما يتناسمت اخلاي   التدقم  و الداالل  التدقم 
مادي ، ويل أكرب م  احلد األعلى جملا  املتلسط احلسايب احل(2595)عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  

، وهلسا يعد متلسط ا ابات أإراد عمنة الدياسة هلسه الف ر ، ضم  جما  متلسط ا  ابة بامللاإ ة (0522)
 .و ن كا ل  س مة

   غس ملاإ ة ( أإراد 2)م  أإراد عمنة الدياسة ( %055)أن ما  س ته  ،   حظ(25)بالنس ة للف ر  يق
م  أإراد عمنة ( %952)غس ملاإ ة، أما  س ة ( إرد 00)م  أإراد عمنة الدياسة ( %555)بشد ، وبنس ة 

واإ ل، وباق  النس ة ( إرد 90)وعدديا ( %9559)التزمل باحلماد، وخبصلص  س ة ( إرد 09)الدياسة 
 الداالل  املدق  ط رير يعتربواإ  بشد  على ما  اء يف الف ر  ( إرد 00)م  أإراد عمنة الدياسة ( 2952%)

 مد  حل  برأيه املعنمة ال ات  ب غ    ال له م  يسعى حم  التدقم  لعملمة  الن ا  املنتج واخلاي  
، حم  بلغ املتلسط احلسايب إل ابات أإراد عمنة الدياسة حل  ا قتصادية املؤسسة للاقا املالمة ال لا   يتمس

وهلسا يعد متلسط  ،(0522)ويل أكرب م  احلد األعلى جملا  املتلسط احلسايب احلمادي ( 9509)يسه الف ر  
 .ا ابات أإراد عمنة الدياسة هلسه الف ر  ضم  جما  متلسط ا  ابة بامللاإ ة و ن كا ل  س مة

   غس ملاإ ة ( أإراد 9)م  أإراد عمنة الدياسة ( %955)أن ما  س ته  ،   حظ(20)بالنس ة للف ر  يق
م  أإراد ( %0059)غس ملاإ ة، و س ة ( إرد 09)م  أإراد عمنة الدياسة ( %0259)بشد ، وما  س ته 

ملاإ ة، أما ( إرد 99)م  أإراد عمنة الدياسة ( %9059)التزمل باحلماد، والنس ة ( إرد 29)عمنة الدياسة 
 املدق  واإ ل بشد  على ما  اء يف يسه الف ر  برن اعتماد( إرد 20)وعدديا ( %0059)النس ة ال اقمة 

، حم  بلغ الدااللمة الرقابة  ظا  االت ايات أداء يف الداالل  املدق  عمس ىعل م مته أداء عند اخلاي  
جملا  ، ويل أكرب م  احلد األعلى (2502)املتلسط احلسايب إل ابات أإراد عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  

ا  ، وهلسا يعد متلسط ا ابات أإراد عمنة الدياسة هلسه الف ر  ضم  جم(0522)املتلسط احلسايب احلمادي 
 .متلسط ا  ابة بامللاإ ة و ن كا ل  س مة

   غس ملاإ ة ( أإراد 9)م  أإراد عمنة الدياسة ( %955)أن ما  س ته  ،   حظ(20)بالنس ة للف ر  يق
م  أإراد ( %0559)غس ملاإ ة، أما  س ة ( إرد 05)م  أإراد عمنة الدياسة ( %0059)بشد ، وما  س ته 

 025)م  أإراد عمنة الدياسة ( %5050)التزمل باحلماد، وأكتر م  النص  بنس ة ( إرد 20)عمنة الدياسة 
 ي ل واإ ل بشد  على ما  اء يف الف ر  ( إرد 20)وعدديا ( %0559)ملاإ ة، والنس ة ال   ب مل ( إرد
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، حم  بلغ مةال ت  ا ث ات وقرا   أدلة على  واحلصل  الما يف اخلاي   املدق  سساعد  الداالل  املدق 
، ويل أكرب م  احلد األعلى جملا  (2500)املتلسط احلسايب إل ابات أإراد عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  

، وهلسا يعد متلسط ا ابات أإراد عمنة الدياسة هلسه الف ر  ضم  جما  (0522)املتلسط احلسايب احلمادي 
 .متلسط ا  ابة بامللاإ ة و ن كا ل  س مة

  غس ملاإ ة ( أإراد 0)م  أإراد عمنة الدياسة ( %255)أن ما  س ته  ،   حظ(29)للف ر  يق  بالنس ة
م  أإراد ( %0559)غس ملاإ ة، وبنس ة ( إرد 29)م  أإراد عمنة الدياسة ( %0059)بشد ، وما  س ته 

، والنس ة املت  مة ملاإ ة( إرد 029)وعدديا ( %5050)التزمل باحلماد، أما النس ة ( إرد 20)عمنة الدياسة 
 العمس احلس ان يف اخلاي   املدق  يرالسملاإ ة بشد  على ما  اء يف الف ر  ( إرد 09)وعدديا ( 0059%)

، حم  بلغ املتلسط احلسايب إل ابات عمله ساعات ختفمض يف يساي  مما الداالل ، املدق  ق س م  املنةز
دي م  احلد األعلى جملا  املتلسط احلسايب احلما ، ويل أكرب(2550)أإراد عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  

ا ابات أإراد عمنة الدياسة هلسه الف ر  ضم  جما  متلسط ا  ابة بامللاإ ة و ن  تلسط ، وهلسا يعد م(0522)
 .كا ل  س مة

   غس ملاإ ة ( إرد 00)م  أإراد عمنة الدياسة ( %555)أن ما  س ته  ،   حظ(29)بالنس ة للف ر  يق
م  أإراد عمنة ( %952)غس ملاإ ة، وما  س ته ( إرد 00)م  أإراد عمنة الدياسة ( %952)بنس ة بشد ، و 
ملاإ ة، وال  مة ( إرد 009)م  أإراد عمنة الدياسة ( %5950)التزمل باحلماد، والنس ة ( إرد 00)الدياسة 
 م  اخلاي   املدق  يتركدملاإ ة بشد  على ما  اء يف الف ر  برن ( إرد 92)وعدديا ( %0959)بنس ة 
، حم  بلغ املتلسط احلسايب إل ابات العلما لإلداي  املل ه الداالل  املدق  عمس أوياق وط ايير وثا    لد 

، ويل أكرب م  احلد األعلى جملا  املتلسط احلسايب احلمادي (2592)أإراد عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  
الدياسة هلسه الف ر  ضم  جما  متلسط ا  ابة بامللاإ ة و ن  ، وهلسا يعد متلسط ا ابات أإراد عمنة (0522)

 .كا ل  س مة
   غس ملاإ ة ( إرد 00)م  أإراد عمنة الدياسة ( %555)أن ما  س ته  ،   حظ(02)بالنس ة للف ر  يق

م  أإراد ( %0959)غس ملاإ ة، والنس ة ( إرد 09)م  أإراد عمنة الدياسة ( %955)وما  س ته بشد ، 
ملاإ ة، وال  مة ( إرد 95)م  أإراد عمنة الدياسة ( %9052)التزمل باحلماد، وبنس ة ( إرد 22)الدياسة  عمنة

 ب  ثنا   اطصا  يل دملاإ ة بشد  على ما  اء يف الف ر  بر ه ( إرد 90)وعدديا ( %0059)بنس ة 
املتلسط حسايب إل ابات ، حم  بلغ املشك ت وحس التاليات ملناقشة اخلاي   املدق  و الداالل  املدق 

، ويل أكرب م  احلد األعلى جملا  املتلسط احلسايب احلمادي (2502)أإراد عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  
، وهلسا يعد متلسط ا ابات أإراد عمنة الدياسة هلسه الف ر  ضم  جما  متلسط ا  ابة بامللاإ ة و ن  (0522)

 .كا ل  س مة



 الدراسة الميدانية                                          :                                     الفصل الرابع
 

151 
 

 دي ةعمنة الدياسة على  ، واإ ل(02)   ( 20)والسي يض  الف رات م  بالنس ة للمحلي ككس،       
 ، حم  بلغ املتلسط احلسايب العا  للمحلي األو  ، ويلالداالل  املدق  أعما  على اخلاي   املدق  اعتمادية

 .(0522)، ويل أكرب م  احلد األعلى جملا  املتلسط احلسايب احلمادي ( 2500)
o وظيفة وجود وضرورة بأهمية كاف وعي لديها االقتصادية المؤسسة: ولىاختبار صحة الفرضية األ 

 :(والخارجي الداخلي) التدقيق
 التدقم  ويمفة و لد وضروي  برمهمة كاو وع  لدي ا ليسا قتصادية  املؤسسة: الفرضية العدمية -

 (.واخلاي   الداالل )
 الداالل ) التدقم  ويمفة و لد وضروي  برمهمة كاو وع  لديها ا قتصادية املؤسسة: الفرضية البديلة -

 (.واخلاي  
 :ملضحة يف الدو  التايل( 02)   ( 20) تا ج االت اي الفرضمة األو  م  ال   إ راهتا م  

 .اختبار صحة الفرضية األولى يوضح (02-4) رقم جدول
 ال ممة ا حتمالمة الف رات الرق 

(Exact Sig) 
ال  ل  أو 
 الرإض

 مقبولة 2520 .والتنسم  حي   التكامس ب  املدق  الداالل  واملدق  اخلاي   التعاون 20
 مقبولة 2520 .يناك حرية يف طلاصس وط اد  معللمات ب  املدق  الداالل  واملدق  اخلاي   20
 مقبولة 2520 .يستع  املدق  اخلاي   باخلدمات ا ستشايية ال  ي دم ا املدق  الداالل  22
 مقبولة 2520 .اللقل امل    إلجنات م مة التدقم  الداالل  و التدقم  اخلاي   يتناسمت ما ط معة امل نةط دير  29
يعترب ط رير املدق  الداالل  و املدق  اخلاي   املنتج الن ا   لعملمة التدقم  حم  يسعى م  ال له     25

 .ا قتصادية قا املؤسسة ب غ ال ات املعنمة برأيه حل  مد  يتمس ال لا   املالمة للا
 مقبولة 2520

يعتمد املدق  اخلاي   عند أداء م مته على عمس املدق  الداالل  يف أداء االت ايات  ظا  الرقابة  20
 .الدااللمة

 مقبولة 2520

 مقبولة 2520 .ي ل  املدق  الداالل  سساعد  املدق  اخلاي   يف الما واحلصل   على أدلة وقرا   ا ث ات ال تمة 20
يرالس املدق  اخلاي   يف احلس ان العمس املنةز م  ق س املدق  الداالل ، مما يساي  يف ختفمض  29

 .ساعات عمله
 مقبولة 2520

 مقبولة 2520 .يتركد املدق  اخلاي   م   لد  وثا   وط ايير أوياق عمس املدق  الداالل  املل ه لإلداي  العلما 29
 مقبولة 2520 .يل د اطصا  ثنا   ب  املدق  الداالل  و املدق  اخلاي   ملناقشة التاليات وحس املشك ت 02

 مقبولة 2520 .درجة اعتمادية المدقق الخارجي على أعمال المدقق الداخلي: الثانيالمحور 
 .SPSSاعتمادا على البرنامج االحصائي  الطالبةمن اعداد : المصدر

 :الساب  املتعل  باالت اي صحة الفرضمة األو    حظ ما يل م  الدو  
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   ذات د لة احصا مة ألهنا أقس م  ، وي  (2520) ، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا(20)بالنس ة للف ر  يق
،  ذن يناك االت و ذو د لة احصا مة ع  املتلسط احلسايب (2525)مستل  الد لة املعتمد  يف الدياسة 

، وعلمه (9529)، علما أن املتلسط احلسايب إل ابات عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  بلغ (0)للدياسة العا  
 حي   والتنسم  التعاون:  رإض الفرضمة العدممة هلسه الف ر  و   س الفرضمة ال ديلة هلا، وال  طن  على أن

 .اخلاي   و الداالل  املدق  ب  التكامس
   وي  ذات د لة احصا مة ألهنا أقس م  (2520) و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا، (20)بالنس ة للف ر  يق ،

،  ذن يل د االت و ذو د لة احصا مة ع  املتلسط احلسايب (2525)الد لة املعتمد  يف الدياسة مستل  
، وعلمه (2559)، علما أن املتلسط احلسايب إل ابات عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  بلغ (0)العا  للدياسة 

 طلاصس يف حرية يناك : رإض الفرضمة العدممة هلسه الف ر  و   س الفرضمة ال ديلة هلا، وال  طن  على أن
  .اخلاي   و الداالل  املدق  ب  معللمات وط اد 

   وي  ذات د لة احصا مة ألهنا أقس م  (2520) ، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا(22)بالنس ة للف ر  يق ،
،  ذن يل د االت و ذو د لة احصا مة ع  املتلسط احلسايب (2525)مستل  الد لة املعتمد  يف الدياسة 

، وعلمه (2509)، علما أن املتلسط احلسايب إل ابات عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  بلغ (0)العا  للدياسة 
 اخلاي   املدق  يستع : ال ديلة هلا، وال  طن  على التايلهلسه الف ر  و   س الفرضمة  رإض الفرضمة العدممة 

 .الداالل  املدق  ي دم ا ال  ا ستشايية باخلدمات
   وي  ذات د لة احصا مة ألهنا أقس (2520) ، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا(29)وبالنس ة للف ر  يق ،

،  ذن يناك االت و ذو د لة احصا مة ع  املتلسط (2525)م  مستل  الد لة املعتمد  يف الدياسة 
، (2595)، علما أن املتلسط احلسايب إل ابات عمنة الدياسة حل  الف ر  بلغ (0)احلسايب العا  للدياسة 

 إلجنات امل    اللقل ط دير: الف ر  و   س الفرضمة ال ديلة هلا، وال  مفاديا وعلمه  رإض الفرضمة العدممة هلسه
 .امل نة ط معة ما يتناسمت اخلاي   و الداالل  التدقم  م مة
   ألهنا أقس ، وي  ذات د لة احصا مة (2520) ، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا(25)وإمما خي  الف ر  يق

،  ذن يناك االت و ذو د لة احصا مة ع  املتلسط (2525)يف الدياسة م  مستل  الد لة املعتمد  
، (9509)، علما أن املتلسط احلسايب إل ابات عمنة الدياسة حل  الف ر  بلغ (0)احلسايب العا  للدياسة 

 املدق  ط رير يعترب: وعلمه  رإض الفرضمة العدممة هلسه الف ر  و   س الفرضمة ال ديلة هلا، وال  طن  على أن
 حل  برأيه املعنمة ال ات  ب غ    ال له م  يسعى حم  التدقم  لعملمة الن ا   املنتج اخلاي   و الداالل 
 .ا قتصادية املؤسسة للاقا املالمة ال لا   يتمس مد 
   س ، وي  ذات د لة احصا مة ألهنا أق(2520) ، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا(20)وبالنس ة للف ر  يق

 ذن يل د االت و ذو د لة احصا مة ع  املتلسط ،  (2525)م  مستل  الد لة املعتمد  يف الدياسة 
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، (2502)إل ابات عمنة الدياسة حل  الف ر  بلغ ، علما أن املتلسط احلسايب (0)للدياسة احلسايب العا  
 املدق  يعتمد: وعلمه  رإض الفرضمة العدممة هلسه الف ر  و   س الفرضمة ال ديلة هلا، وال  طن  على أن

 .الدااللمة الرقابة  ظا  االت ايات أداء يف الداالل  املدق  عمس على م مته أداء عند اخلاي  
   ذات د لة  احصا مة ألهنا أقس ، وي  (2520) ، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا(20)وبالنس ة للف ر  يق

،  ذن يل د االت و ذو د لة احصا مة ع  املتلسط (2525)م  مستل  الد لة املعتمد  يف الدياسة 
، علما أن املتلسط احلسايب إل ابات عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  بلغ (0)احلسايب العا  للدياسة 

 ي ل : أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة ، وعلمه  رإض(2500)
  .ال تمة ا ث ات وقرا   أدلة على  واحلصل  الما يف اخلاي   املدق  سساعد  الداالل  املدق 

   أقس ألهنا احصا مة د لة ذات وي  ،(2520) ، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا(29)أما بالنس ة للف ر  يق 
 املتلسط ع  احصا مة د لة ذو االت و يل د  ذن ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل  م 

 بلغ الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا  احلسايب
 يرالس: أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض وعلمه ،(2550)

  .عمله ساعات ختفمض يف يساي  مما الداالل ، املدق  ق س م  املنةز العمس احلس ان يف اخلاي   املدق 
   م  أقس ألهنا احصا مة د لة ذات وي  ،(2520)، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا(29)بالنس ة للف ر  يق 

 احلسايب املتلسط ع  احصا مة د لة ذو االت و يل د  ذن ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل 
 وعلمه ،(2592) بلغ الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا 
 م  اخلاي   املدق  يتركد :أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض
 .العلما لإلداي  املل ه الداالل  املدق  عمس أوياق وط ايير وثا    لد 

   م  أقس ألهنا احصا مة د لة ذات وي  ،(2520) ، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا(02)بالنس ة للف ر  يق 
 احلسايب املتلسط ع  احصا مة د لة ذو االت و يل د  ذن ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل 
 وعلمه ،(2502) بلغ الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا 
 ب  ثنا   اطصا  يل د :أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض
 .املشك ت وحس التاليات ملناقشة اخلاي   و الداالل  املدق 

 اختبار الفرضية األولى خالصة: 
 ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة املتحصس علم ا م  ال   طا م  االت اي ذو احلدي  على إ رات احمللي          
، وي  قممة ذات د لة احصا مة  د قلية، كما أهنا اقس م  مستل  الد لة املعتمد (2520) ، كا لالتاين

، (0)ذو د لة احصا مة ع  املتلسط احلسايب العا  للدياسة ،  ذن يناك االت و (2525) يف يسه الدياسة
، وعلمه  رإض (2500) علما ان املتلسط احلسايب إل ابات عمنة الدياسة حل  إ رات احمللي األو  بلغ
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 وع  لديها ا قتصادية املؤسسة: الفرضمة العدممة األو  و   س الفرضمة ال ديلة األو ، ال  طن  على أن
 (.واخلاي   الداالل ) التدقم  ويمفة و لد وضروي  برمهمة كاو
 .اختبار الفرضية الثانية :ثانيا
عند مستل  د لة احصا مة ، (Test Binomial)سمت  االت اي صحة الفرضمة التا مة ع  طري  االت اي      

حم  سمت  االت اي مد  االت و ا ابات عمنة الدياسة ع  املتلسط احلسايب العا           ،
، وق س اخلل  (02)   الف ر  يق  ( 00)م  الف ر  يق   التال ، ويسا م  ال   إ رات احمللي (0)للدياسة 

 :التايليف ذلك  ستعر   تا ج ا حصاء اللصف  إل ابات أإراد عمنة الدياسة حل  يسا احمللي على النحل 
 .الثالثاحصائيات اجابات أفراد العينة حول فقرات المحور  يوضح (01-4) رقم جدول

المتوسط  اإلجابة البيان الفقرات الرقم 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

ي ل  املدق  الداالل   11
سرا عة أ ظمة الرقابة 
الدااللمة بشكس 

 .مستمر

 ملاإ  25902 9509 00 020 09 02 2 التكرار
 2559 %5250 %052 %552 %055 %النسبة

هتت  ا داي  العلما يف  10
 ا قتصادية املؤسسة

بليمفة التدقم  
 .الداالل  بشكس ك س

 ملاإ  05025 2590 50 99 09 09 9 التكرار
 %0059 %9059 %952 %0059 %955 %النسبة

 ديد أ ر املدق   13
الداالل  يؤثر على أداء 

 .عمله بشكس إعا 

 ملاإ  05229 2595 00 99 05 02 0 التكرار
 %2259 %9059 %0059 %055 %255 %النسبة

وع  املدق  الداالل   14
لكمفمة ايا  ا  راءات 
التدقم مة له طرثسه يف 

 .جناح عملمة التدقم 

ملاإ   25929 9500 00 022 05 0 0 التكرار
 %2952 %9959 %055 %255 %052 %النسبة بشد 

إ   املدق  الداالل   15
 جملا  عمس املؤسسة

والنشا   ا قتصادية
السي يايسه يساعده 
يف عملمة الت مم  
و ديد ا حنراإات 

 .واملخاطر

ملاإ   25009 9592 90 90 0 5 0 التكرار
 %9952 %9559 %255 %055 0% %النسبة بشد 
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التحصمس العلم   11
املكتسمت واملتعل  
بامل نة التدقم  الداالل  
له طرثسه على جناح 

 .العملمة التدقم مة

ملاإ   25090 9509 99 92 05 5 0 التكرار
 %9952 %9959 %055 %055 %052 %النسبة بشد 

اخلرب  ال  يكتس  ا  11
 املدق  الداالل  يكمز 
أساسمة إليا  العمس 
التدقم   على أكمس 

 .و ه

ملاإ   25090 9520 020 92 0 0 0 التكرار
 %5250 %9052 %255 %255 %052 %النسبة بشد 

مشايكة املدق  الداالل   11
يف الدويات التديي مة 
والتعلمممة حيس  م  

 .الكفاء  امل نمة لديه

 ملاإ  25000 9520 92 95 9 5 0 التكرار
 %9959 %9052 %955 %055 %052 %النسبة بشد 

 ديد اللقل ال ت   11
إليا  عملمة التدقم  
الداالل  يؤثر على 

 .أداءه

 ملاإ   25999 2599 02 020 02 00 9 التكرار
 %0959 %5250 %0252 %952 %052 %النسبة

يتس ويمفة التدقم   02
الداالل  احد  
الليا   األساسمة يف 

 .ا قتصادية املؤسسة

ملاإ   25922 9529 020 09 0 0 0 التكرار
 %5050 %2952 %255 %255 %052 %النسبة بشد 

ملاإ   25900 95090 .فعالية وظيفة التدقيق الداخلي: الثالثالمحور 
 بشد 

 .SPSS االحصائي البرنامج على اعتمادا الطالبة اعداد من: المصدر
، التال م  الدو  أع ه مجلة م  النتا ج متعل ة بإ ابات أإراد عمنة الدياسة حل  إ رات احمللي  يت       

 :ميك  طلخمص ا يف الن ا  التالمة
   غس ملاإ ة بشد   (أإراد 2)م  أإراد عمنة الدياسة ( %055)  س ته ما،   حظ أن (00)بالنس ة للف ر  يق

، وأما مستمر بشكس الدااللمة الرقابة أ ظمة سرا عة الداالل  املدق  ي ل على ما  اء يف يسه الف ر  برن 
م  أإراد عمنة ( %052)غس ملاإ ة، والنس ة احملايد  ( أإراد 02)م  أإراد عمنة الدياسة ( %552) س ة 

، وباق  (إرد 020)م  أإراد عمنة الدياسة ( %5250)، وخبصلص النس ة ال  واإ ل (إرد 09)الدياسة 
واإ ل بشد  على ما  اء يف يسه الف ر ، حم  بلغ ( إرد 00)م  أإراد عمنة الدياسة ( 2559)النس ة 

، ويل أكرب م  احلد األعلى جملا  (9509)املتلسط احلسايب إل ابات أإراد عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  
 (.0522)املتلسط احلسايب احلمادي 
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   غس ملاإ ة بشد  ( أإراد 9)م  أإراد عمنة الدياسة ( %955)ما  س ته  ،   حظ أن(00)بالنس ة للف ر  يق
، أما ك س بشكس الداالل  التدقم  بليمفة ا قتصادية املؤسسة يف العلما ا داي  هتت على ما  اء يف الف ر  

م  أإراد عمنة ( %952)، والنس ة احملايد  (إرد 09)م  أإراد عمنة الدياسة ( %0059)النس ة ال س ملاإ ة 
واإ ل على ما  اء يف الف ر ، ( إرد 99)م  أإراد عمنة الدياسة ( %9059)، أما بالنس ة (إرد 09)الدياسة 

 بلغ حم واإ ل بشد  على ما  اء يف الف ر ، ( إرد 50)م  أإراد عمنة الدياسة ( %0059)وباق  النس ة 
 جملا  األعلى احلد م  أكرب ويل ،(2590) الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة أإراد إل ابات احلسايب املتلسط
 (.0522) احلمادي احلسايب املتلسط

   غس ملاإ ة بشد  ( أإراد 0)م  أإراد عمنة الدياسة ( %255)ما  س ته  ،   حظ أن(02)بالنس ة للف ر  يق
م  ( %055)، وبنس ة إعا  بشكس عمله أداء على يؤثر الداالل  املدق  أ ر  ديدعلى ما  اء يف الف ر  

، (إرد 05)م  أإراد عمنة الدياسة ( %0059)غس ملاإ ة، أما النس ة احملايد  ( إرد 02)أإراد عمنة الدياسة 
م  أإراد ( %2259)ملاإ ة، وباق  النس ة ( إرد 99)م  أإراد عمنة الدياسة ( %9059)وخبصلص النس ة 

 عمنة أإراد إل ابات احلسايب املتلسط بلغ حم ملاإ ة بشد  على ما  اء يف الف ر ، ( إرد 00)عمنة الدياسة 
 (.0522) احلمادي احلسايب املتلسط جملا  األعلى احلد م  أكرب ويل ،(2595) الف ر  يسه حل  الدياسة

   غس ملاإ ة  (أإراد 0)م  أإراد عمنة الدياسة ( %052)ما  س ته  ،   حظ أن(09)بالنس ة للف ر  يق
م  ( %055)غس ملاإ ة، والنس ة احملايد  ( أإراد 0)عمنة الدياسة م  أإراد ( %255)بشد ، وما  س ته 
ملاإ ة، ( إرد 022)م  أإراد عمنة الدياسة ( %9959)، وخبصلص النس ة (إرد 05)أإراد عمنة الدياسة 

 املدق  وع ملاإ ة بشد  على ما  اء يف الف ر  ( إرد 00)م  أإراد عمنة الدياسة ( %2952)وباق  النس ة 
 احلسايب املتلسط بلغ حم ، التدقم  عملمة جناح يف طرثسه له التدقم مة ا  راءات ايا  لكمفمة الداالل 
 احلسايب املتلسط جملا  األعلى احلد م  أكرب ويل ،(9500) الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة أإراد إل ابات
 (.0522) احلمادي

   غس ملاإ ة، ( أإراد 5)أإراد عمنة الدياسة م  ( %055)ما  س ته  ،   حظ أن(05)بالنس ة للف ر  يق
م  أإراد عمنة ( %9559)، وأما النس ة (أإراد 0)م  أإراد عمنة الدياسة ( %255)وخبصلص النس ة احملايد  

ملاإ ة بشد  على ما ( إرد 90)م  أإراد عمنة الدياسة ( %9952)ملاإ ة، وباق  النس ة ( إرد 90)الدياسة 
 عملمة يف يساعده يايسه السي والنشا  ا قتصادية املؤسسة عمس جملا  الداالل  ق املد إ   اء يف الف ر  

 يسه حل  الدياسة عمنة أإراد إل ابات احلسايب املتلسط بلغ حم ، واملخاطر ا حنراإات و ديد الت مم 
 (.0522) احلمادي احلسايب املتلسط جملا  األعلى احلد م  أكرب ويل ،(9592) الف ر 

   غس ملاإ ة ( أإراد 0)م  أإراد عمنة الدياسة ( %052)ما  س ته ،   حظ أن (00)بالنس ة للف ر  يق
م  أإراد ( %055)غس ملاإ ة، والنس ة احملايد  ( أإراد 5)م  أإراد عمنة الدياسة ( %055)بشد ، وأما  س ة 
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ملاإ ة، والنس ة ال اقمة ( إرد 92)م  أإراد عمنة الدياسة ( %9959)، والنس ة (إرد 05)عمنة الدياسة 
 العلم  التحصمسواإ ل بشد  على ما  اء يف الف ر  ( إرد 99)م  أإراد عمنة الدياسة ( 9952%)

 احلسايب املتلسط بلغ حم ، التدقم مة العملمة جناح على طرثسه له الداالل  التدقم  بامل نة واملتعل  املكتسمت
 احلسايب املتلسط جملا  األعلى احلد م  أكرب ويل ،(9509) الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة أإراد إل ابات
 (.0522) احلمادي

   غس ملاإ ة بشد  ( أإراد 0)م  أإراد عمنة الدياسة ( %052)ما  س ته  ،   حظ أن(00)بالنس ة للف ر  يق
لنس ة احملايد  غس ملاإ ة، وا( أإراد 0)م  أإراد عمنة الدياسة ( %255)على ما  اء يف الف ر ، و س ة 

( إرد 92)م  أإراد عمنة الدياسة ( %9052)، أما النس ة (أإراد 0)م  أإراد عمنة الدياسة ( 255%)
 ملاإ ة بشد  على ما  اء يف الف ر ( إرد 020)م  أإراد عمنة الدياسة ( %5250)ملاإ ة، وباق  النس ة 

 املتلسط بلغ، حم  و ه أكمس على التدقم   العمس إليا  أساسمة يكمز  الداالل  املدق  يكتس  ا ال  اخلرب 
 املتلسط جملا  األعلى احلد م  أكرب ويل ،(9520) الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة أإراد إل ابات احلسايب
 (.0522) احلمادي احلسايب

   ملاإ ة غس ( أإراد 0)م  أإراد عمنة الدياسة ( %052)ما  س ته  ،   حظ أن(09)بالنس ة للف ر  يق
م  ( %955)غس ملاإ ة، واحملايد كان  س ته ( أإراد 5)م  أإراد عمنة الدياسة ( %055)بشد ، أما النس ة 
ملاإ ة، وباق  ( إرد 95)م  أإراد عمنة الدياسة ( %9052)، وخبصلص النس ة (أإراد 9)أإراد عمنة الدياسة 

 املدق  مشايكةد  على ما  اء يف الف ر  ملاإ ة بش( إرد 92)م  أإراد عمنة الدياسة ( %9959)النس ة 
 إل ابات احلسايب املتلسط بلغ حم ، لديه امل نمة الكفاء  م  حيس  والتعلمممة التديي مة الدويات يف الداالل 
 احلمادي احلسايب املتلسط جملا  األعلى احلد م  أكرب ويل ،(9520) الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة أإراد
(0522.) 
  غس ملاإ ة ( أإراد 9)م  أإراد عمنة الدياسة ( %052)ما  س ته  ،   حظ أن(09)للف ر  يق  بالنس ة

م  ( %0252)غس ملاإ ة، والنس ة احملايد  ( إرد 00)م  أإراد عمنة الدياسة ( %952)أما  س ة بشد ، 
ملاإ ة، وباق  النس ة ( إرد 020)م  أإراد عمنة الدياسة ( %5250)، بنس ة (إرد 02)أإراد عمنة الدياسة 

 إليا  ال ت  اللقل  ديدملاإ ة بشد ، على ما  اء يف الف ر  ( إرد 02)م  أإراد عمنة الدياسة ( 0959%)
 يسه حل  الدياسة عمنة أإراد إل ابات احلسايب املتلسط بلغ، حم  أداءه على يؤثر الداالل  التدقم  عملمة
 (.0522) احلمادي احلسايب املتلسط جملا  األعلى احلد م  أكرب ويل ،(2599) الف ر 

   غس ملاإ ة ( أإراد 0)م  أإراد عمنة الدياسة ( %052)ما  س ته ،   حظ أن (02)بالنس ة للف ر  يق
م  أإراد ( %255)غس ملاإ ة، والنس ة احملايد  ( أإرد 0)م  أإراد عمنة الدياسة ( %255)بشد ، وبنس ة 
ملاإ ة، وباق  ( إرد 09)م  أإراد عمنة الدياسة ( %2952)، وخبصلص النس ة (أإراد 0)عمنة الدياسة 
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 ويمفة يتسملاإ ة بشد  على ما  اء يف الف ر  ( إرد 020)م  أإراد عمنة الدياسة ( %5050)النس ة 
 اتإل اب احلسايب املتلسط، حم  بلغ ا قتصادية املؤسسة يف األساسمة الليا   احد  الداالل  التدقم 
 احلمادي احلسايب املتلسط جملا  األعلى احلد م  أكرب ويل ،(9529) الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة أإراد
(0522.) 

، واإ ل عمنة الدياسة على أن (02)   ( 00)يض  الف رات م  بالنس ة للمحلي التاين ككس، والسي           
، ويل أكرب م  احلد (95090)التال  ، حم  بلغ املتلسط احلسايب العا  للمحلي الداالل  التدقم  ويمفة إعالمة

 .األعلى جملا  املتلسط احلسايب احلمادي
o المبحوثة للعينة الديمغرافية للعوامل احصائية داللة ذات فروق توجد :اختبار صحة الفرضية الثانية 

 (.الوظيفي المسمى الخبرة، سنوات العلمي، المؤهل الجنس، السن،)
 الس ،) امل حلثة للعمنة الدمي راإمة للعلامس احصا مة د لة ذات إروق طل د ال: العدمية الفرضية -

 (.الليمف  املسمى اخلرب ، سنلات العلم ، املؤيس النس،
 الس ،) امل حلثة للعمنة الدمي راإمة للعلامس احصا مة د لة ذات إروق توجد :البديلة الفرضية -

 (.الليمف  املسمى اخلرب ، سنلات العلم ، املؤيس النس،
 :، ملضحة يف الدو  امللايل(02)   ( 00) تا ج االت اي الفرضمة التا مة م  ال   إ راهتا م  

 .اختبار صحة الفرضية الثانية يوضح (00-4) رقم جدول
 ال ممة ا حتمالمة  الف رات  الرق  

(Exact Sig) 
ال  ل  أو 
 الرإض

 مقبولة  2520 .الداالل  سرا عة أ ظمة الرقابة الدااللمة بشكس مستمري ل  املدق   00
 مقبولة 2520 .هتت  ا داي  العلما يف املؤسسة بليمفة التدقم  الداالل  بشكس ك س 00
 مقبولة 2520 . ديد أ ر املدق  الداالل  يؤثر على أداء عمله بشكس إعا  02
 مقبولة 2520 .ا  راءات التدقم مة له طرثسه يف جناح عملمة التدقم وع  املدق  الداالل  لكمفمة ايا   09
والنشا  السي يايسه يساعده يف عملمة الت مم   ا قتصادية إ   املدق  الداالل  جملا  عمس املؤسسة 05

 .و ديد ا حنراإات واملخاطر
 مقبولة 2520

 مقبولة 2520 .التحصمس العلم  املكتسمت واملتعل  بامل نة التدقم  الداالل  له طرثسه على جناح العملمة التدقم مة 00
 مقبولة 2520 .اخلرب  ال  يكتس  ا املدق  الداالل  يكمز  أساسمة إليا  العمس التدقم   على أكمس و ه 00
 مقبولة 2520 .مشايكة املدق  الداالل  يف الدويات التديي مة والتعلمممة حيس  م  الكفاء  امل نمة لديه 09
 مقبولة 2520 . ديد اللقل ال ت  إليا  عملمة التدقم  الداالل  يؤثر على أداءه 09
 مقبولة 2520 .ا قتصادية يتس ويمفة التدقم  الداالل  احد  الليا   األساسمة يف املؤسسة 02

 مقبولة 2520 .فعالية وظيفة التدقيق الداخلي: الثالثالمحور 
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 .SPSS االحصائي البرنامج على اعتمادا الطالبة اعداد من: المصدر
 :م  الدو  الساب  واملتعل  باالت اي صحة الفرضمة التا مة   حظ ما يل 

   م  أقس ألهنا احصا مة د لة ذات وي  ،(2520)، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا(00)بالنس ة للف ر  يق 
 احلسايب املتلسط ع  احصا مة د لة ذو االت و يل د  ذن ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل 
 وعلمه ،(9509) بلغ الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا 
 الداالل  املدق  ي ل  :أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض
  .مستمر بشكس الدااللمة الرقابة أ ظمة سرا عة

   م  أقس ألهنا احصا مة د لة ذات وي  ،(2520) ، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا(00)بالنس ة للف ر  يق 
 احلسايب املتلسط ع  احصا مة د لة ذو االت و يل د  ذن ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل 
 وعلمه ،(2590) بلغ الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا 
 يف العلما ا داي  هتت  :أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض

  .ك س بشكس الداالل  التدقم  بليمفة ا قتصادية املؤسسة
   م  أقس ألهنا احصا مة د لة ذات وي  ،(2520) ، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا(02)بالنس ة للف ر  يق 

 احلسايب املتلسط ع  احصا مة د لة ذو االت و يل د  ذن ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل 
 وعلمه ،(2595) بلغ الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا 
 الداالل  املدق  أ ر  ديد :أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض
 .إعا  بشكس عمله أداء على يؤثر
   م  أقس ألهنا احصا مة د لة ذات وي  ،(2520) ألن ال ممة ا حتمالمة هلا، و ظرا (09)بالنس ة للف ر  يق 

 احلسايب املتلسط ع  احصا مة د لة ذو االت و يل د  ذن ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل 
 وعلمه ،(9500) بلغ الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا 
 الداالل  املدق  وع : أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض
 .التدقم  عملمة جناح يف طرثسه له التدقم مة ا  راءات ايا  لكمفمة

   م  أقس ألهنا احصا مة د لة ذات وي  ،(2520) ، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا(05)بالنس ة للف ر  يق 
 احلسايب املتلسط ع  احصا مة د لة ذو االت و يل د  ذن ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل 
 وعلمه ،(9592) بلغ الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا 
 جملا  الداالل  املدق  إ   :أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض
 . واملخاطر ا حنراإات و ديد الت مم  عملمة يف يساعده يايسه السي والنشا  ا قتصادية املؤسسة عمس
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   م  أقس ألهنا احصا مة د لة ذات وي  ،(2520)، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا (00)بالنس ة للف ر  يق 
 احلسايب املتلسط ع  احصا مة د لة ذو االت و يل د  ذن ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل 
 وعلمه ،(9509) بلغ الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا 
 املكتسمت العلم  التحصمس :أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض
 .التدقم مة العملمة جناح على طرثسه له الداالل  التدقم  بامل نة واملتعل 

   م  أقس ألهنا احصا مة د لة ذات وي  ،(2520)، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا (00)بالنس ة للف ر  يق 
 احلسايب املتلسط ع  احصا مة د لة ذو االت و يل د  ذن ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل 
 وعلمه ،(9520) بلغ الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا 
 املدق  يكتس  ا ال  اخلرب  :أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض

 .و ه أكمس على التدقم   العمس إليا  أساسمة يكمز  الداالل 
   م  أقس ألهنا احصا مة د لة ذات وي  ،(2520) ، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا(09)بالنس ة للف ر  يق 

 احلسايب املتلسط ع  احصا مة د لة ذو االت و يل د  ذن ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل 
 وعلمه ،(9520) بلغ الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا 
 يف الداالل  املدق  مشايكة :أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض

 .لديه امل نمة الكفاء  م  حيس  والتعلمممة التديي مة الدويات
   م  أقس ألهنا احصا مة د لة ذات وي  ،(2520) ، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا(09)بالنس ة للف ر  يق 

 احلسايب املتلسط ع  احصا مة د لة ذو االت و يل د  ذن ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل 
 وعلمه ،(2599) بلغ الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا 
 إليا  ال ت  اللقل  ديد :أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض
 .أداءه على يؤثر الداالل  التدقم  عملمة

   م  أقس ألهنا احصا مة د لة ذات وي  ،(2520) ، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا(02)بالنس ة للف ر  يق 
 احلسايب املتلسط ع  احصا مة د لة ذو االت و يل د  ذن ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل 
 وعلمه ،(9529) بلغ الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا 
 التدقم  ويمفة يتس :أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض

 .ا قتصادية املؤسسة يف األساسمة الليا   احد  الداالل 
 خالصة اختبار الفرضية الثانية: 

 ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة املتحصس علم ا م  ال   طا م  االت اي ذو احلدي  على إ رات احمللي التاين،      
وي  قممة ذات د لة احصا مة  د قلية، كما أهنا أقس م  مستل  الد لة املتعمد يف يسه  ،(2520) كا ل
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، علما ان (0) ذن يل د االت و ذو د لة احصا مة ع  املتلسط احلسايب العا  للدياسة  ،(2525) الدياسة
الفرضمة العدممة  ، وعلمه  رإض(9509) املتلسط احلسايب إل ابات عمنة الدياسة حل  إ رات احمللي التاين

 امل حلثة للعمنة الدمي راإمة للعلامس احصا مة د لة ذات إروق طل د: و   س الفرضمة ال ديلة، ال  طن  على أن
 (.الليمف  املسمى اخلرب ، سنلات العلم ، املؤيس النس، الس ،)
 .اختبار الفرضية الثالثة: ثالثا
، عند مستل  د لة احصا مة (Test Binomial) االت اي سمت  االت اي صحة الفرضمة التالتة ع  طري     

، حم  سمت  االت اي مد  االت و ا ابات عمنة الدياسة ع  املتلسط احلسايب العا  للدياسة         
، وق س اخلل  يف ذلك (09)   الف ر  يق  ( 00: )م  الف ر  يق  الرابا، ويسا م  ال   إ رات احمللي (0)

 :اللصف  إل ابات أإراد عمنة الدياسة حل  يسا احمللي على النحل التايل  ستعر   تا ج ا حصاء
 .الرابعاحصائيات اجابات أفراد العينة حول فقرات المحور  يوضح (03-4) رقم جدول

المتوسط   اإلجابة البيان الفقرات الرقم 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

طل د ضلابط واضحة ينا املدق  اخلاي   م  ممايسة  01
ال   ا قتصادية أي أإعا    طناسمت امل نة أو املؤسسة

 .يتعاقد مع ا

 غس ملاإ  05009 0520 09 05 00 90 99 التكرار
 052 0059 0259 9559 0959 %النسبة

املدق  اخلاي   ي دي يأيه بكس ملضلعمة، و  خيضا  00
 .لترثس و  مياي  م نته ألغرا  شخصمة

 غس ملاإ   05090 0509 05 00 09 02 92 التكرار
 055 955 0959 0959 2959 %النسبة

يساي  املدق  اخلاي   يف دع  و   م  األيداو  03
ال  يتعاقد مع ا ويلتز   ا قتصادية املسار  يف املؤسسة

 .باحقا  يسه األيداو

 ملاإ  05022 2595 50 99 09 00 00 التكرار
 0059 9959 955 952 052 %النسبة 

يعد التريمس العلم  والعمل  شر  أساس  للممايسة  04
 .م نة التدقم  اخلاي  

 ملاإ  05222 9500 90 99 05 9 9 التكرار
 9252 9259 055 955 952 %النسبة

لد  املدق  اخلاي   اخلربات وامل ايات الشخصمة  05
املتنلعة يف جما ت أالر  غس طلك املتعل ة برملي 

 .احملاس ة والتدقم 

 ملاإ  25905 2599 02 90 22 09 5 التكرار
 0959 9559 0959 052 055 %النسبة

يلتز  املدق  اخلاي   باأل ظمة وال لاعد والتشريعات  01
 .ال ا ل مة السا د 

 ملاإ  25992 9502 90 90 00 9 9 التكرار
 9252 9552 052 955 952 %النسبة

يشايك املدق  اخلاي   يف التدييمت والتريمس املستمر  01
 .اضاإة    احملاضرات والندوات امل نمة املتخصصة

 ملاإ  05220 2595 00 90 02 09 0 التكرار
 2252 9059 0059 052 255 %النسبة

 ملاإ  05250 2599 02 95 00 00 02 التكرارمياي  املدق  اخلاي   الشك امل ين للكش  ع   01
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 2052 9052 0259 052 552 %النسبة .الت عمت يف ال لا   املالمة
ي ل  املدق  اخلاي   بتردية كاإة اخلالات العملمة  01

 .املاللبة م نما للحصل  على قرا   وأدلة  ث ات كاإمة
 ملاإ  25990 9529 09 95 02 00 0 التكرار

 2059 9052 055 052 255 %النسبة
 موافق 2750221 371214 .مدى أهمية االستعانة بخدمات المدقق الخارجي:  الرابعالمحور 

 .SPSS االحصائي البرنامج على اعتمادا الطالبة اعداد من: المصدر
مجلة م  النتا ج املتعل ة بإ ابات أإراد عمنة الدياسة حل  إ رات احمللي  (00-9)ي   الدو  يق          
 : ، ميك  طلخمص ا يف الن ا  التالمةالتال 
   غس ملاإ  ( إرد 99)م  أإراد عمنة الدياسة ( %0959)ما  س ته ،   حظ أن (00)بالنس ة للف ر  يق

( %0259)غس ملاإ ة، أما  س ة ( إرد 90)م  أإراد عمنة الدياسة ( %9559)بشد ، وما  س ته 
ال  واإ ل، وباق  النس ة ( إرد 05)وعدديا ( %0059)التزمل باحلماد، و إمما خي   س ة 

 ضلابط طل دإ ط، وال  واإ ل بشد  على ما  اء يف يسه الف ر  بر ه ( إرد 09)وعدديا ( 052%)
 يتعاقد ال  ا قتصادية املؤسسة أو امل نة طناسمت   أإعا  أي ممايسة م  اخلاي   املدق  ينا واضحة
إ ط، ويل ( 0520)إل ابات أإراد عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  ، حم  بلغ املتلسط احلسايب مع ا

 . جملا  املتلسط احلسايب احلمادي( 0522)واألعلى ( 0500)حمصلي ب  احلد األدىن 
   غس ( إرد 92)م  أإراد عمنة الدياسة ( %2959)،   حظ أن ما  س ته (00)بالنس ة للف ر  يق

غس ملاإ ة، أما  س ة ( إرد 02)راد عمنة الدياسة م  أإ( %0959)ملاإ ة بشد ، وما  س ته 
( إرد 00)م  أإراد عمنة الدياسة ( %955)التزمل باحلماد، وما  س ة ( إرد 09)وعدديا ( 0959%)

إ ط، وال  واإ ل بشد  على ما  اء يف يسه  (إرد 05)وعدديا ( %055)ملاإ ة، وباق  النس ة 
، شخصمة ألغرا  م نته مياي  و  لترثس خيضا و  ملضلعمة، بكس يأيه ي دي اخلاي   املدق الف ر  

إ ط، ويل حمصلي ( 0509)حم  بلغ املتلسط احلسايب إل ابات أإراد عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  
  . جملا  املتلسط احلسايب احلمادي( 0522)واألعلى ( 0500)ب  احلد األدىن 

   غس ملاإ ة ( إرد 00)م  أإراد عمنة الدياسة ( %052) ،   حظ أن ما  س ته(02)بالنس ة للف ر  يق
م  أإراد ( %955)غس ملاإ ة، أما  س ة ( إرد 00)م  أإراد عمنة الدياسة ( %952)بشد ، وبنس ة 
( إرد 99)م  أإراد عمنة الدياسة ( %9959)التزمل باحلماد، وخبصلص  س ة ( إرد 09)عمنة الدياسة 

ما  اء يف الف ر  إ ط ملاإ ة بشد ، على ( إرد 50)وعدديا ( %0059)ملاإ ة، أما النس ة ال  ب مل 
 باحقا  ويلتز  مع ا يتعاقد ال  املؤسسة يف املسار  األيداو   م  و دع  يف اخلاي   املدق  يساي 
، (2595)حل  يسه الف ر  ، حم  بلغ املتلسط احلسايب إل ابات أإراد عمنة الدياسة األيداو يسه

، وهلسا يعد متلسط ا ابات أإراد (0522)ويل أكرب م  احلد األعلى جملا  املتلسط احلسايب احلمادي 
 .عمنة الدياسة هلسه الف ر  ضم  جما  متلسط ا  ابة بامللاإ ة و ن كا ل  س مة
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   غس ملاإ ة ( أإراد 9)اسة م  أإراد عمنة الدي ( %952)،   حظ أن ما  س ته (09)بالنس ة للف ر  يق
م  أإراد عمنة ( %055)غس ملاإ ة، و س ة ( إرد 9)م  أإراد عمنة الدياسة ( %955)بشد ، أما  س ة 

ملاإ ة، أما ( إرد 99)م  أإراد عمنة الدياسة ( %9259)التزمل باحلماد، وبالنس ة  (إرد 05)الدياسة 
 العلم  التريمس يعدملاإ ة بشد  على ما  اء يف الف ر  ( إرد 90)وعدديا ( %9252)ب مة  س ة 
، حم  بلغ املتلسط احلسايب إل ابات أإراد عمنة اخلاي   التدقم  م نة للممايسة أساس  شر  والعمل 

، ويل أكرب م  احلد األعلى جملا  املتلسط احلسايب احلمادي (9500)الدياسة حل  يسه الف ر  
متلسط ا ابات أإراد عمنة الدياسة هلسه الف ر  ضم  جما  متلسط ا  ابة بامللاإ ة ، وهلسا يعد (0522)

 .و ن كا ل  س مة
   غس ملاإ ة ( أإراد 5)م  أإراد عمنة الدياسة ( %055)،   حظ أن ما  س ته (05)بالنس ة للف ر  يق

م  أإراد ( %0959) ، و س ةغس ملاإ ة( إرد 09)م  أإراد عمنة الدياسة ( %052)بشد ، أما  س ة 
ملاإ ة، ( إرد 90)م  أإراد عمنة الدياسة ( %9559)التزمل باحلماد، والنس ة  (إرد 22)عمنة الدياسة 
 اخلاي   املدق  لد ملاإ ة بشد  على ما  اء يف الف ر  ( إرد 02)وعدديا ( %0959)وباق  النس ة 

، حم  والتدقم  احملاس ة برملي املتعل ة كطل غس أالر  جما ت يف املتنلعة الشخصمة وامل ايات اخلربات
، ويل أكرب م  احلد األعلى (2599)بلغ املتلسط احلسايب إل ابات أإراد عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  

، وهلسا يعد متلسط ا ابات أإراد عمنة الدياسة هلسه الف ر  (0522)جملا  املتلسط احلسايب احلمادي 
 .بامللاإ ة وان كا ل  س مةضم  جما  متلسط ا  ابة 

   غس ملاإ ة ( أإراد 9)م  أإراد عمنة الدياسة ( %952) ،   حظ أن ما  س ته(00)بالنس ة للف ر  يق
م  أإراد ( %052)غس ملاإ ة، والنس ة ( إرد 9)م  أإراد عمنة الدياسة ( %955)بشد ، أما بنس ة 

، ملاإ ة( إرد 90)م  أإراد عمنة الدياسة ( %9552)التزمل باحلماد، و  س ة ( إرد 00)عمنة الدياسة 
 اخلاي   املدق  يلتز ملاإ ة بشد  على ما  اء يف الف ر  ( إرد 90)وعدديا ( %9252)وباق  النس ة 

، حم  بلغ املتلسط احلسايب إل ابات أإراد عمنة الدياسة السا د  ال ا ل مة والتشريعات وال لاعد باأل ظمة
، وهلسا (0522)، ويل أكرب م  احلد األعلى جملا  املتلسط احلسايب احلمادي (9502)حل  يسه الف ر  

يعد متلسط ا ابات أإراد عمنة الدياسة هلسه الف ر  ضم  جما  متلسط ا  ابة بامللاإ ة و ن كا ل 
 .  س مة

   غس ملاإ ة ( أإراد 0)م  أإراد عمنة الدياسة ( %255) ،   حظ أن ما  س ته(00)بالنس ة للف ر  يق
م  أإراد ( %0059)غس ملاإ ة، و  س ة  (إرد 09)م  أإراد عمنة الدياسة ( %052)أما  س ة بشد ، 

واإ ل، ( إرد 90)م  أإراد عمنة الدياسة ( %9059)أما  س ة التز  باحلماد، ( إرد 02)عمنة الدياسة 
 املدق  يشايك واإ ل بشد  على ما  اء يف الف ر ( إرد 00)وعدديا ( %2252)وباق  النس ة 
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، حم  بلغ املتخصصة امل نمة والندوات احملاضرات    اضاإة املستمر والتريمس التدييمت يف اخلاي  
، ويل أكرب م  احلد األعلى (2595)املتلسط احلسايب إل ابات أإراد عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  

، وهلسا يعد متلسط ا ابات أإراد عمنة الدياسة هلسه الف ر  (0522)جملا  املتلسط احلسايب احلمادي 
   .ن كا ل  س مةمتلسط ا  ابة بامللاإ ة و ضم  جما  

   غس( أإراد 02)م  أإراد عمنة الدياسة ( %552)،   حظ أن ما  س ته (09)بالنس ة للف ر  يق 
( 0259)غس ملاإ  ، وبنس ة ( إرد 00)م  أإراد عمنة الدياسة ( %052)ملاإ   بشد ، وما  س ته 
( إرد 95)م  أإراد عمنة الدياسة ( %9052)و س ة التزمل باحلماد، ( إرد 00)م  أإراد عمنة الدياسة 
 املدق  مياي ملاإ ة بشد  على ما  اء يف الف ر  ( إرد 02)وعدديا ( %2052)ملاإ ة، وباق  النس ة 

، حم  بلغ املتلسط احلسايب إل ابات املالمة ال لا   يف الت عمت ع  للكش  امل ين الشك اخلاي  
، وهلسا يعد متلسط ا ابات أإراد عمنة الدياسة هلسه الف ر  (2599)أإراد عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  

 .بامللاإ ة و ن كا ل  س مةابة ضم  جما  متلسط ا  
   غس ملاإ   ( أإراد 0)م  أإراد عمنة الدياسة ( %255) ،   حظ أن ما  س ته(09)بالنس ة للف ر  يق

م  ( %055)غس ملاإ  ، وأن  س ة ( إرد 00)م  أإراد عمنة الدياسة ( %052)بشد ، وما  س ته 
( إرد 95)م  أإراد عمنة الدياسة ( %9052)التزمل باحلماد، و س ة ( إرد 02)أإراد عمنة الدياسة 

 املدق  ي ل يلاإ لن بشد  على ما  اء يف الف ر  ( إرد 09)وعدديا ( %2059)يلاإ لن، وباق  النس ة 
، حم  بلغ كاإمة  ث ات وأدلة قرا   على للحصل  م نما املاللبة العملمة اخلالات كاإة بتردية اخلاي  

 األعلى احلد م  أكربويل ( 9529)املتلسط احلسايب إل ابات أإراد عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  
 الف ر  هلسه الدياسة عمنة أإراد ا ابات متلسط يعد وهلسا ،(0522) احلمادي احلسايب املتلسط جملا 
   . س مة كا ل و ن بامللاإ ة ا  ابة متلسط جما  ضم 

o املؤسسة قممة  س  يف اخلاي   و الداالل  التدقم  ب  التكامس يساي  :الثالثة الفرضية صحة اختبار 
 .ا قتصادية
 املؤسسة قممة  س  يف اخلاي   و الداالل  التدقم  ب  التكامس يساي  ال :العدممة الفرضمة -

 .ا قتصادية
 املؤسسة قممة  س  يف اخلاي   و الداالل  التدقم  ب  التكامس يساهم: ال ديلة لفرضمةا -

 .ا قتصادية
 :م منة يف الدو  أد اه( 09)   ( 00) تا ج االت اي الفرضمة التالتة م  ال   إ راهتا م  
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 .اختبار صحة الفرضية الثالثة يوضح (04-4) رقم جدول
 القيمة االجمالية  الفقرات  الرقم

(Exact Sig) 
القبول أو 

 الرفض
 ضلابط واضحة ينا املدق  اخلاي   م  ممايسة أي أإعا    طناسمت امل نة أو املؤسسة طل د 21

 .ال  يتعاقد مع ا ا قتصادية
 مقبولة 2721

 مقبولة 2721 .املدق  اخلاي   ي دي يأيه بكس ملضلعمة، و  خيضا لترثس و  مياي  م نته ألغرا  شخصمة 22
ال  يتعاقد  ا قتصادية دع  و   م  األيداو املسار  يف املؤسسة يساي  املدق  اخلاي   يف 23

 .مع ا ويلتز  باحقا  يسه األيداو
 مقبولة 2721

 مقبولة 2721 .يعد التريمس العلم  والعمل  شر  أساس  للممايسة م نة التدقم  اخلاي   24
لد  املدق  اخلاي   اخلربات وامل ايات الشخصمة املتنلعة يف جما ت أالر  غس طلك املتعل ة  25

 .برملي احملاس ة والتدقم 
 مقبولة 2721

 مقبولة 2721 .يلتز  املدق  اخلاي   باأل ظمة وال لاعد والتشريعات ال ا ل مة السا د  26
املستمر اضاإة    احملاضرات والندوات امل نمة يشايك املدق  اخلاي   يف التدييمت والتريمس  27

 .املتخصصة
 مقبولة 2721

 مقبولة 2721   .مياي  املدق  اخلاي   الشك امل ين للكش  ع  الت عمت يف ال لا   املالمة 28
ي ل  املدق  اخلاي   بتردية كاإة اخلالات العملمة املاللبة م نما للحصل  على قرا   وأدلة  ث ات   29

 .كاإمة
 مقبولة 2721

يساهم التكامل بين التدقيق الداخلي و الخارجي في تحسين قيمة المؤسسة : الفرضية الثالثة
 .االقتصادية

 مقبولة 2721

 .SPSS االحصائي البرنامج على اعتمادا الطالبة اعداد من: المصدر
 :الدو  أع ه املرط ط باالت اي صحة الفرضمة التالتة يت   لنا ما يل  م 

   د لة ذات وي  ،(2520)، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا (00)بالنس ة للف ر  يق 
 ذو االت و يل د  ذن ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل  م  أقس ألهنا احصا مة
 إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا  احلسايب املتلسط ع  احصا مة د لة
 و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض وعلمه ،(0520) بلغ الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة

 ممايسة م  اخلاي   املدق  ينا واضحة ضلابط طل د: أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة
 .مع ا يتعاقد ال  ا قتصادية املؤسسة أو امل نة طناسمت   أإعا  أي
   د لة ذات وي  ،(2520)، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا (00)بالنس ة للف ر  يق 

 ذو االت و يل د  ذن ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل  م  أقس ألهنا احصا مة
 إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا  احلسايب املتلسط ع  احصا مة د لة
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 و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض وعلمه ،(0509) بلغ الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة
 خيضا و  ملضلعمة، بكس يأيه ي دي اخلاي   املدق : أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة
 .شخصمة ألغرا  م نته مياي  و  لترثس

   د لة ذات وي  ،(2520)، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا (02)بالنس ة للف ر  يق 
 ذو االت و يل د  ذن ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل  م  أقس ألهنا احصا مة
 إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا  احلسايب املتلسط ع  احصا مة د لة
 و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض وعلمه ،(2595) بلغ الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة

 األيداو   م  و دع  يف اخلاي   املدق  يساي : أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة
 .األيداو يسه باحقا  ويلتز  مع ا يتعاقد ال  ا قتصادية املؤسسة يف املسار 

   د لة ذات وي  ،(2520)، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا (09)بالنس ة للف ر  يق 
 ذو االت و يل د  ذن ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل  م  أقس ألهنا احصا مة
 إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا  احلسايب املتلسط ع  احصا مة د لة
 و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض وعلمه ،(9500) بلغ الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة

 للممايسة أساس  شر  والعمل  العلم  التريمس يعد :أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة
 .اخلاي   التدقم  م نة
   د لة ذات وي  ،(2520)، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا (05)بالنس ة للف ر  يق 

 ذو االت و يل د  ذن ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل  م  أقس ألهنا احصا مة
 إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا  احلسايب املتلسط ع  احصا مة د لة
 و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض وعلمه ،(2599) بلغ الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة

 الشخصمة وامل ايات اخلربات اخلاي   املدق  لد : أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة
 .والتدقم  احملاس ة برملي املتعل ة طلك غس أالر  جما ت يف املتنلعة

   د لة ذات وي  ،(2520)، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا (00)بالنس ة للف ر  يق 
 ذو االت و يل د  ذن ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل  م  أقس ألهنا احصا مة
 إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا  احلسايب املتلسط ع  احصا مة د لة
 و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض وعلمه ،(9502) بلغ الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة

 والتشريعات وال لاعد باأل ظمة اخلاي   املدق  يلتز  :أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة
 .السا د  ال ا ل مة
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   د لة ذات وي  ،(2520) ، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا(00)بالنس ة للف ر  يق 
 ذو االت و يل د  ذن ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل  م  أقس ألهنا احصا مة
 إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا  احلسايب املتلسط ع  احصا مة د لة
 و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض وعلمه ،(2595) بلغ الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة

 املستمر والتريمس التدييمت يف اخلاي   املدق  يشايك :أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة
 .املتخصصة امل نمة والندوات احملاضرات    اضاإة

   د لة ذات وي  ،(2520)، و ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة هلا (09)بالنس ة للف ر  يق 
 ذو االت و يل د  ذن ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل  م  أقس ألهنا احصا مة
 إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا  احلسايب املتلسط ع  احصا مة د لة
 و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض وعلمه ،(2599) بلغ الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة

 ع  للكش  امل ين الشك اخلاي   املدق  مياي  :أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة
 .املالمة ال لا   يف الت عمت

   د لة ذات وي  ،(2520) ال ممة ا حتمالمة هلا، و ظرا ألن (09)بالنس ة للف ر  يق 
 ذو االت و يل د  ذن ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل  م  أقس ألهنا احصا مة
 إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا  احلسايب املتلسط ع  احصا مة د لة
 و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض وعلمه ،(9529) بلغ الف ر  يسه حل  الدياسة عمنة

 العملمة اخلالات كاإة بتردية اخلاي   املدق  ي ل  :أن على طن  وال  هلا، ال ديلة الفرضمة
 .كاإمة  ث ات وأدلة قرا   على للحصل  م نما املاللبة

  الثالثةخالصة اختبار الفرضية : 
ال   االت اي ذو احلدي  على إ رات احمللي التال ، كا ل  ظرا ألن ال ممة ا حتمالمة املتحصس علم ا م      
، وي  قممة ذات د لة احصا مة  د قلية، كما أهنا أقس م  مستل  الد لة املعتمد يف يسه الدياسة (2.20)
، علما أن املتلسط (0)،  ذن يل د االت و ذو د لة احصا مة ع  املتلسط احلسايب العا  للدياسة (2.25)

، وعلمه  رإض الفرضمة العدممة و   س (250209) بات عمنة الدياسة حل  إ رات احمللي التال  بلغاحلسايب إل ا
 املؤسسة قممة  س  يف اخلاي   و الداالل  التدقم  ب  التكامس يساي : الفرضمة ال ديلة، ال  طن  على أن

   .ا قتصادية
 .الرابعة الفرضية اختبار: خامسا
 احصا مة د لة مستل  عند ،(Test Binomial) االت اي طري  ع  الرابعة الفرضمة صحة االت اي سمت     
(α=0.05)،  (0) للدياسة العا  احلسايب املتلسط ع  الدياسة عمنة ا ابات االت و مد  االت اي سمت  حم، 
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 ذلك يف اخلل  وق س ،(92) يق  الف ر    ( 22: )يق  الف ر  م  اخلامس احمللي إ رات ال   م  ويسا
 :التايل النحل على احمللي يسا حل  الدياسة عمنة أإراد إل ابات اللصف  ا حصاء  تا ج  ستعر 

 .الخامس المحور فقرات حول العينة أفراد اجابات احصائيات يوضح (05-4) رقم جدول
المتوسط  اإلجابة البيان الفقرات الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 االتجاه
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

يعتمد مستخدمل ال لا   املالمة على ط رير املدق  الداالل  و  32
 .املدق  اخلاي   ملعرإة مصداقمة ال لا   املالمة

 ملاإ  25929 9529 05 020 05 9 0 التكرار
 2052 5250 055 952 252 %النسبة

ي ل  املدق  الداالل  واملدق  اخلاي   بالتركد م  أن أصل   31
املؤسسة قد مت احملاس ة عن ا وأهنا حماطة باحلماية الكاإمة م  

 .السرقة وا الت   وسلء ا ستخدا 

 ملاإ  25900 9520 59 005 00 9 0 التكرار
 0059 5050 0259 052 255 %النسبة

ال لد ب  املدق  الداالل  واملدق  اخلاي   مينا طظاإر  30
 .ا تدواج وطكراي العمس

 ملاإ  25902 2599 55 029 02 00 0 التكرار
 0059 5050 0059 052 255 %النسبة

املدق  اخلاي   باملدق  الداالل  ويتابا األعما  ال   يسقشد 33
 .ي ل  هبا بصفة مستمر 

 05220 2500 90 020 29 00 9 التكرار
 

 ملاإ 
 0259 5250 0059 952 952 %النسبة

يمفة التدقم  الداالل  و التدقم  اخلاي   داالس و لد و  34
 طلإر مسعة وش ر  حسنة للمؤسسة ا قتصادية املؤسسة

 .ا قتصادية

ملاإ   25900 9520 029 00 00 02 5 التكرار
 5250 2252 555 552 055 %النسبة بشد 

املدق  الداالل  و املدق  اخلاي   ب س  العناية امل نمة يلتز   35
 .اللا  ة عند دياست   وط ممم   لنظا  الرقابة الدااللمة

 ملاإ  25929 9525 02 000 00 0 0 التكرار
 0959 5550 955 252 255 %النسبة

يل د اطفاق مكتلب لقطم ات التعاون وا عتماد ب  املدق   31
 .الداالل  و املدق  اخلاي  

 ملاإ  05002 2520 09 02 50 00 09 التكرار
 0959 2959 0059 0259 955 %النسبة

يناك الاة عمس مشقكة للت لمت على املشك ت ال  طعم   31
 .التلاصس ب  املدق  الداالل  و املدق  اخلاي  

 ملاإ  05092 2509 22 00 59 20 09 التكرار
 0959 2059 0059 0559 955 %النسبة

ي لغ املدق  اخلاي   املدق  الداالل  بري أملي م مة طلفل  31
 .ا ت ايه وطؤثر على عمس املدق  الداالل 

 ملاإ  05002 2509 99 029 09 0 09 التكرار
 0259 5050 0059 255 952 %النسبة

يتشاوي ويتف  املدق  الداالل  ما املدق  اخلاي   على معايس  31
 .التلثم  ال  سمت عل ه يف عمل  

 ملاإ  05099 2502 50 02 29 00 00 التكرار
 0059 2052 0959 0259 555 %النسبة

املدق  الداالل  و املدق  اخلاي   يف ط دمي التلصمات  يتعاون 42
إلدالا  التحسمنات يف  ظا  الرقابة الدااللمة والعمس على 

 .طعزيزه

 ملاإ  05200 9529 00 90 00 2 09 التكرار
 2559 9059 952 055 052 %النسبة

 27122 37140 .االقتصادية طبيعة العالقة بين المدقق الداخلي و المدقق الخارجي وتأثيرها على قيمة المؤسسة: الخامسالمحور 
 

 موافق
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 .SPSS االحصائي البرنامج على اعتمادا الطالبة اعداد من: المصدر
، اخلامسإ رات احمللي  بإ ابات أإراد عمنة الدياسة حل  م  النتا ج املتعل ة يت   لنا م  الدو  أع ه مجلة       

 : ميك  طلخمص ا يف الن ا  التالمة
  غس ملاإ ة ( أإراد 0)م  أإراد عمنة الدياسة ( %252)ما  س ته ،   حظ أن (22)للف ر  يق  بالنس ة

م  أإراد عمنة ( %055)غس ملاإ ة، والنس ة ( أإراد 9)م  أإراد عمنة الدياسة ( %952)بشد ، وما  س ته 
، أما  س ته طلاإ  (إرد 020)أإراد عمنة الدياسة  م  (%5250) التزمل باحلماد،( إرد 05)الدياسة 

 يسقشد اخلاي   املدق على ما  اء يف يسه الف ر  برن  ملاإ ة بشد ( إرد 05)وعدديا ( 2052%)
، ويل أكرب (9529)حم  بلغ املتلسط احلسايب  مستمر  بصفة هبا ي ل  ال  األعما  ويتابا الداالل  باملدق 

، وهلسا يعد متلسط ا ابات أإراد عمنة الدياسة هلسه (0522)لسط احلسايب احلمادي م  احلد األعلى جملا  املت
 .الف ر  ضم  جما  متلسط ا  ابة بامللاإ ة و ن كا ل  س ته

   غس ملاإ ة ( أإراد 0)م  أإراد عمنة الدياسة ( %255)ما  س ته أن  ،   حظ(20)بالنس ة للف ر  يق
م  أإراد عمنة ( %0259)غس ملاإ ة، و  س ة ( أإراد 9)م  أإراد عمنة الدياسة ( %052)بشد ، أما  س ته 

، وباق  النس ة ملاإ ة( إرد 005)م  أإراد عمنة الدياسة ( %5050) التزمل باحلماد،( إرد 00)الدياسة 
 واملدق  الداالل  املدق  ي ل على ما  اء يف يسه الف ر   ملاإ ة بشد ( إرد 59)وعدديا ( 0059%)

 م  الكاإمة باحلماية حماطة وأهنا عن ا احملاس ة مت قد ا قتصادية املؤسسة أصل  أن م  بالتركد اخلاي  
 أكرب م  احلد األعلى جملا ، ويل (9520)، حم  بلغ املتلسط احلسايب ا ستخدا  وسلء وا الت   السرقة

 جما  ضم  الف ر  هلسه الدياسة عمنة أإراد ا ابات متلسط يعد وهلسا ،(0522)املتلسط احلسايب احلمادي 
 . س ته كا ل و ن بامللاإ ة ا  ابة متلسط

   غس ملاإ ة بشد  ( أإراد 0)م  أإراد عمنة الدياسة ( %255)أن ما  س ته  ،   حظ(20)بالنس ة للف ر
، العمس وطكراي ا تدواج مينا اخلاي   واملدق  الداالل  املدق  ب  ال لد طظاإرعلى ما  اء يف الف ر  برن 

م  أإراد عمنة  (%0059)ال س ملاإ ة، أما  س ة ( إرد 00)م  أإراد عمنة الدياسة ( %052)وما  س ته 
( %5050)التزمل باحلماد، أما النس ة ال  واإ ل على ما  اء يف الف ر  إ ل ل  س ت ا ( إرد 02)الدياسة 

إ ط، أما ال  واإ ل بشد  على ما  اء يف الف ر  إ ل ل  س ت ا ( إرد 029)م  أإراد عمنة الدياسة 
، حم  بلغ املتلسط احلسايب إل ابات أإراد عمنة الدياسة حل  (إرد 55)م  أإراد عمنة الدياسة ( 0059%)

 يعد وهلسا ،(0522) احلمادي احلسايب املتلسط جملا  األعلى احلد م  أكرب ويلإ ط، ( 2599)يسه الف ر  
 . س ته كا ل و ن بامللاإ ة ا  ابة متلسط جما  ضم  الف ر  هلسه الدياسة عمنة أإراد ا ابات متلسط

   غس ملاإ ة بشد ، ( أإراد 9)م  أإراد عمنة الدياسة ( %952)  س تهما أن  ،   حظ(22)بالنس ة للف ر
م  أإراد عمنة ( %0059)غس ملاإ ة، وبنس ة ( إرد 00)م  أإراد عمنة الدياسة ( %952)وما  س ته 
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، طلاإ ( إرد 020)أإراد عمنة الدياسة  م  (%5250) التزمل باحلماد، وخبصلص  س ة( إرد 29)الدياسة 
 اخلاي   املدق  يسقشدعلى ما  اء يف الف ر   طلاإ  بشد ( إرد 90)وعدديا ( %0259)وباق  النس ة 

، ويل (2500)، حم  بلغ املتلسط احلسايب مستمر  بصفة هبا ي ل  ال  األعما  ويتابا الداالل  باملدق 
 هلسه الدياسة عمنة أإراد ا ابات متلسط يعد وهلسا ،(0522)احلمادي أكرب م  احلد األعلى جملا  املتلسط 

 . س ته كا ل و ن بامللاإ ة ا  ابة متلسط جما  ضم  الف ر 
   غس ملاإ ة بشد ، ( أإراد 5)م  أإراد عمنة الدياسة ( %055)ما  س ته أن  ،   حظ(29)بالنس ة للف ر

م  أإراد عمنة الدياسة ( %555)غس ملاإ ة، وبنس ة ( أإراد 02)م  أإراد عمنة الدياسة ( %552)وما  س ته 
 ملاإ ة، وباق  النس ة( إرد 00)م  أإراد عمنة الدياسة ( %2252)احلماد، و س ة التزمل ب( إرد 00)
 التدقم  ويمفة و لدطلاإ  بشد  على ما  اء يف الف ر  برن ( إرد 029)أإراد عمنة الدياسة  م  (5250%)

، حم  بلغ ا قتصادية للمؤسسة حسنة وش ر  مسعة طلإر ا قتصادية املؤسسة داالس اخلاي   و الداالل 
 يعد وهلسا ،(0522) احلمادي احلسايب املتلسط جملا  األعلى احلد م  أكرب ويل، (9520)املتلسط احلسايب 

 . س مة كا ل و ن بامللاإ ة ا  ابات متلسط جما  ضم  الف ر  هلسه الدياسة عمنة اإراد ا ابات متلسط
   غس ملاإ ة بشد ، ( أإراد 0)م  أإراد عمنة الدياسة ( %255)ما  س ته أن  ،   حظ(25)بالنس ة للف ر

م  أإراد عمنة الدياسة ( %955)غس ملاإ ة، وبنس ة ( أإراد 0)م  أإراد عمنة الدياسة ( %252)وما  س ته 
، وباق  طلاإ ( إرد 000)عمنة الدياسة م  أإراد ( %5550) ط ري ا النص التز  باحلماد، وبنس ة ( إرد 00)

 اخلاي   و الداالل  املدق  يلتز على ما  اء يف الف ر   ملاإ ة بشد ( إرد 02)وعدديا  (%0959)النس ة 
، حم  بلغ املتلسط احلسايب الدااللمة الرقابة لنظا  وط ممم   دياست   عند اللا  ة امل نمة العناية ب س 
 عمنة اإراد ا ابات متلسط يعد وهلسا ، (0522)احلد األعلى جملا  املتلسط احلسايب احلمادي  ، ويل(9525)

 . س مة كا ل و ن بامللاإ ة ا  ابات متلسط جما  ضم  الف ر  هلسه الدياسة
   بشد ، وما غس ملاإ ة ( إرد 09)م  أإراد عمنة الدياسة ( %955) ما  س ته،   حظ (20)بالنس ة للف ر

 غس ملاإ ة، أما ال  التزمل باحلماد إ د كا ل  س ت ا (إرد 00)عمنة الدياسة م  أإراد  (%0259)  س ته
 مكتلب اطفاق يل د يف الف ر  ءعلى ما  ا، وال  واإ ل (إرد 50) م  أإراد عمنة الدياسة (0059%)

م  أإراد عمنة ( %2959)كا ل  س ت ا   اخلاي   املدق  و الداالل  املدق  ب  وا عتماد التعاون لقطم ات
واإ ل  (إرد 09)م  أإراد عمنة الدياسة ( %0959)، وال  مة بنس ة وي  غال مة  ز مة (إرد 02) الدياسة
، ويل أكرب م  (2520)إل ابات اإراد عمنة الدياسة حل  يسه الف ر   ، حم  بلغ املتلسط احلسايببشد 

، وهلسا يعد متلسط ا ابات اإراد عمنة الدياسة هلسه (0522)احلمادي احلد األعلى جملا  املتلسط احلسايب 
 .ن كا ل  س مة الف ر  ضم  جما  متلسط ا  ابات بامللاإ ة و 
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   غس ملاإ ة بشد ، ( إرد 09)م  أإراد عمنة الدياسة ( %955)ما  س ته ،   حظ أن (20)بالنس ة للف ر
م  أإراد عمنة ( %0059)غس ملاإ ة، وبنس ة  (إرد 20)م  أإراد عمنة الدياسة ( %0559)أما  س ة 
، طلاإ  (إرد 00)م  أإراد عمنة الدياسة  (%2059) التزمل باحلماد، وخبصلص  س ة( إرد 59)الدياسة 

 عمس الاة يناكعلى ما  اء يف الف ر  برن  ملاإ ة بشد  ( إرد 22)وعدديا ( %0959)وباق  النس ة 
، حم  بلغ املتلسط اخلاي   و الداالل  املدق  ب  التلاصس طعم  ال  املشك ت على للت لمت مشقكة

املتلسط  ، ويل أكرب م  احلد األعلى جملا (2509)احلسايب إل ابات أإراد عمنة الدياسة حل  يسه الف ر  
 متلسط جما  ضم  الف ر  هلسه الدياسة عمنة أإراد ا ابات متلسط يعد وهلسا، (0522)احلسايب احلمادي 

 . س ته كا ل و ن بامللاإ ة ا  ابة
   غس ملاإ ة بشد ، ( إرد 09)م  أإراد عمنة الدياسة ( %952)أن ما  س ته ،   حظ (29)بالنس ة للف ر

 م  أإراد عمنة الدياسة( %0059)غس ملاإ ة، أما  س ة ( أإراد 0)م  أإراد عمنة الدياسة ( %255)وبنس ة 
ملاإ ة، وباق  النس ة ( إرد 029)وعدد أإراد عمنة الدياسة ( %5050)التزمل باحلماد، وبالنس ة ( إرد 09)
 يسقشد اخلاي   املدق  برن الف ر  يسه يف  اء ما علىملاإ ة بشد   ( إرد 99)وعدديا ( 0259%)

 أكرب ويل ،(2509) احلسايب املتلسط بلغ حم  مستمر  بصفة هبا ي ل  ال  األعما  ويتابا الداالل  باملدق 
 هلسه الدياسة عمنة أإراد ا ابات متلسط يعد وهلسا ،(0522) احلمادي احلسايب املتلسط جملا  األعلى احلد م 

 . س ته كا ل و ن بامللاإ ة ا  ابة متلسط جما  ضم  الف ر 
   غس ملاإ ة بشد ، ( إرد 00)م  أإراد عمنة الدياسة ( %555)أن ما  س ته  ،   حظ(29)بالنس ة للف ر

م  أإراد عمنة ( %0959)غس ملاإ ة، أما  س ة ( إرد 00)م  أإراد عمنة الدياسة ( %0259)وما  س ته 
وباق  واإ ل، ( إرد 02)م  أإراد عمنة الدياسة ( %2052)والنس ة التزمل باحلماد، ( إرد 29)الدياسة 
 اخلاي   املدق  برن الف ر  يسه يف  اء ما علىواإ ل بشد  ( إرد 50)وعدديا ( %0059) النس ة
 ،(2502) احلسايب املتلسط بلغ حم  مستمر  بصفة هبا ي ل  ال  األعما  ويتابا الداالل  باملدق  يسقشد
 عمنة أإراد ا ابات متلسط يعد وهلسا ،(0522) احلمادي احلسايب املتلسط جملا  األعلى احلد م  أكرب ويل

 . س ته كا ل و ن بامللاإ ة ا  ابة متلسط جما  ضم  الف ر  هلسه الدياسة
 غس ملاإ   بشد ، ( إرد 09)الدياسة م  أإراد عمنة ( %052)،   حظ أن ما  س ته (92)نس ة للف ر  بال

م  أإراد عمنة ( %952)غس ملاإ ة، أما النس ة ( أإراد 2)م  أإراد عمنة الدياسة  (%055)وما  س ته 
وباق  ملاإ ة، ( إرد 90)م  أإراد عمنة الدياسة ( %9059)التزمل باحلماد، والنس ة ( إرد 00)الدياسة 
 يسقشد اخلاي   املدق  برن الف ر  يسه يف  اء ما علىملاإ ة بشد  ( إرد 00)وعدديا ( %2559)النس ة 
 أكرب ويل ،(9529) احلسايب املتلسط بلغ حم  مستمر  بصفة هبا ي ل  ال  األعما  ويتابا الداالل  باملدق 
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 هلسه الدياسة عمنة أإراد ا ابات متلسط يعد وهلسا ،(0522) احلمادي احلسايب املتلسط جملا  األعلى احلد م 
 . س ته كا ل و ن بامللاإ ة ا  ابة متلسط جما  ضم  الف ر 

 .الرابعة الفرضية صحة اختبار يوضح( 01-4) رقم جدول
ال ممة  الف رات الرق 

 ا مجالمة
(Exact 

Sig)  
  

ال  ل  أو 
 الرإض

يعتمد مستخدمل ال لا   املالمة على ط رير املدق  الداالل  و املدق  اخلاي   ملعرإة مصداقمة  30
 .ال لا   املالمة

 مقبولة 2520

املدق  الداالل  واملدق  اخلاي   بالتركد م  أن أصل  املؤسسة قد مت احملاس ة عن ا وأهنا  ي ل  31
 .حماطة باحلماية الكاإمة م  السرقة وا الت   وسلء ا ستخدا 

 مقبولة 2520

 مقبولة 2520 .طظاإر ال لد ب  املدق  الداالل  واملدق  اخلاي   مينا ا تدواج وطكراي العمس 32
 مقبولة 2520 .يسقشد املدق  اخلاي   باملدق  الداالل  ويتابا األعما  ال  ي ل  هبا بصفة مستمر  33
و لد ويمفة التدقم  الداالل  و التدقم  اخلاي   داالس املؤسسة ا قتصادية طلإر مسعة وش ر   34

 .حسنة للمؤسسة ا قتصادية
 مقبولة 2520

اخلاي   ب س  العناية امل نمة اللا  ة عند دياست   وط ممم   يلتز  املدق  الداالل  و املدق   35
 .لنظا  الرقابة الدااللمة

 مقبولة 2520

 مقبولة 2520 .يل د اطفاق مكتلب لقطم ات التعاون وا عتماد ب  املدق  الداالل  و املدق  اخلاي   36
عمس مشقكة للت لمت على املشك ت ال  طعم  التلاصس ب  املدق  الداالل  و  يناك الاة 37

 .املدق  اخلاي  
 مقبولة 2520

ي لغ املدق  اخلاي   املدق  الداالل  بري أملي م مة طلفل ا ت ايه وطؤثر على عمس املدق   38
 .الداالل 

 مقبولة 2520

على معايس التلثم  ال  سمت عل ه يف  يتشاوي ويتف  املدق  الداالل  ما املدق  اخلاي   39
 .عمل  

 مقبولة 2520

يتعاون املدق  الداالل  و املدق  اخلاي   يف ط دمي التلصمات إلدالا  التحسمنات يف  ظا   40
 .الرقابة الدااللمة والعمس على طعزيزه

 مقبولة 2520

 مما اخلاي   و الداالل  التدقم  ب  التكامس حي   امل نمة والنزاية والعناية ال لد طظاإر :الفرضية الرابعة
 .ا قتصادية املؤسسة قممة على يؤثر

 مقبولة 2520

 .SPSS االحصائي البرنامج على اعتمادامن اعداد الطالبة : المصدر
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 :يل  ما لنا يت   التالتة الفرضمة صحة باالت اي املرط ط أع ه الدو  م 
 احصا مة د لة ذات وي  ،(2520) هلا ا حتمالمة ال ممة ألن و ظرا ،(22) يق  للف ر  بالنس ة 

 د لة ذو االت و يناك حم  ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل  م  أقس ألهنا
 الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا  احلسايب املتلسط ع  احصا مة
 هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض وعلمه ،(9529) بلغ الف ر  يسه حل 
 اخلاي   املدق  و الداالل  املدق  ط رير على املالمة ال لا   مستخدمل يعتمد: أن على طن  وال 
 .املالمة ال لا   مصداقمة ملعرإة

 احصا مة د لة ذات وي  ،(2520) هلا ا حتمالمة ال ممة ألن و ظرا ،(20) يق  للف ر  بالنس ة 
 د لة ذو االت و يناك حم  ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل  م  أقس ألهنا

 الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا  احلسايب املتلسط ع  احصا مة
 هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض وعلمه ،(9520) بلغ الف ر  يسه حل 
 مت قد املؤسسة أصل  أن م  بالتركد اخلاي   واملدق  الداالل  املدق  ي ل  :أن على طن  وال 

 .ا ستخدا  وسلء وا الت   السرقة م  الكاإمة باحلماية حماطة وأهنا عن ا احملاس ة
 احصا مة د لة ذات وي  ،(2520) هلا ا حتمالمة ال ممة ألن و ظرا ،(20) يق  للف ر  بالنس ة 

 د لة ذو االت و يناك حم  ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل  م  أقس ألهنا
 الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا  احلسايب املتلسط ع  احصا مة
 هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض وعلمه ،(2599) بلغ الف ر  يسه حل 
 .العمس وطكراي ا تدواج مينا اخلاي   واملدق  الداالل  املدق  ب  ال لد طظاإر: أن على طن  وال 
 احصا مة د لة ذات وي  ،(2520) هلا ا حتمالمة ال ممة ألن و ظرا ،(22) يق  للف ر  بالنس ة 

 د لة ذو االت و يناك حم  ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل  م  أقس ألهنا
 الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا  احلسايب املتلسط ع  احصا مة
 هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض وعلمه ،(2500) بلغ الف ر  يسه حل 
 بصفة هبا ي ل  ال  األعما  ويتابا الداالل  باملدق  اخلاي   املدق  يسقشد: أن على طن  وال 

 .مستمر 
 احصا مة د لة ذات وي  ،(2520) هلا ا حتمالمة ال ممة ألن و ظرا ،(29) يق  للف ر  بالنس ة 

 د لة ذو االت و يناك حم  ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل  م  أقس ألهنا
 الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا  احلسايب املتلسط ع  احصا مة
 هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض وعلمه ،(9520) بلغ الف ر  يسه حل 
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 ا قتصادية املؤسسة داالس اخلاي   التدقم  و الداالل  التدقم  ويمفة و لد: أن على طن  وال 
 .ا قتصادية للمؤسسة حسنة وش ر  مسعة طلإر
 احصا مة د لة ذات وي  ،(2520) هلا ا حتمالمة ال ممة ألن و ظرا ،(25) يق  للف ر  بالنس ة 

 د لة ذو االت و يناك حم  ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل  م  أقس ألهنا
 الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا  احلسايب املتلسط ع  احصا مة
 هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض وعلمه ،(9525) بلغ الف ر  يسه حل 
 عند اللا  ة امل نمة العناية ب س  اخلاي   املدق  و الداالل  املدق  يلتز : أن على طن  وال 

 .الدااللمة الرقابة لنظا  وط ممم   دياست  
 احصا مة د لة ذات وي  ،(2520) هلا ا حتمالمة ال ممة ألن و ظرا ،(20) يق  للف ر  بالنس ة 

 د لة ذو االت و يناك حم  ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل  م  أقس ألهنا
 الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا  احلسايب املتلسط ع  احصا مة
 هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض وعلمه ،(2520) بلغ الف ر  يسه حل 
 املدق  و الداالل  املدق  ب  وا عتماد التعاون لقطم ات مكتلب اطفاق يل د: أن على طن  وال 

 .اخلاي  
 احصا مة د لة ذات وي  ،(2520) هلا ا حتمالمة ال ممة ألن و ظرا ،(20) يق  للف ر  بالنس ة 

 د لة ذو االت و يناك حم  ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل  م  أقس ألهنا
 الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا  احلسايب املتلسط ع  احصا مة
 هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض وعلمه ،(2509) بلغ الف ر  يسه حل 
 املدق  ب  التلاصس طعم  ال  املشك ت على للت لمت مشقكة عمس الاة يناك: أن على طن  وال 

 .اخلاي   املدق  و الداالل 
 احصا مة د لة ذات وي  ،(2520) هلا ا حتمالمة ال ممة ألن و ظرا ،(29) يق  للف ر  بالنس ة 

 د لة ذو االت و يناك حم  ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل  م  أقس ألهنا
 الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا  احلسايب املتلسط ع  احصا مة
 هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض وعلمه ،(2509) بلغ الف ر  يسه حل 
 على وطؤثر ا ت ايه طلفل م مة أملي بري الداالل  املدق  اخلاي   املدق  ي لغ: أن على طن  وال 
 .الداالل  املدق  عمس
 احصا مة د لة ذات وي  ،(2520) هلا ا حتمالمة ال ممة ألن و ظرا ،(29) يق  للف ر  بالنس ة 

 د لة ذو االت و يناك حم  ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل  م  أقس ألهنا
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 الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا  احلسايب املتلسط ع  احصا مة
 هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض وعلمه ،(2502) بلغ الف ر  يسه حل 
 ال  التلثم  معايس على اخلاي   املدق  ما الداالل  املدق  ويتف  يتشاوي: أن على طن  وال 

 .عمل   يف سمت عل ه
 احصا مة د لة ذات وي  ،(2520) هلا ا حتمالمة ال ممة ألن و ظرا ،(92) يق  للف ر  بالنس ة 

 د لة ذو االت و يناك حم  ،(2525) الدياسة يف املعتمد  الد لة مستل  م  أقس ألهنا
 الدياسة عمنة إل ابات احلسايب املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا  احلسايب املتلسط ع  احصا مة
 هلا، ال ديلة الفرضمة و   س الف ر  هلسه العدممة الفرضمة  رإض وعلمه ،(9529) بلغ الف ر  يسه حل 
 إلدالا  التلصمات ط دمي يف اخلاي   املدق  و الداالل  املدق  يتعاون :أن على طن  وال 

  .طعزيزه على والعمس الدااللمة الرقابة  ظا  يف التحسمنات
 الرابعة الفرضية اختبار خالصة:  
 كا ل ،الرابا احمللي إ رات على احلدي  ذو االت اي ال   م  علم ا املتحصس ا حتمالمة ال ممة ألن  ظرا    
 الدياسة يسه يف املعتمد الد لة مستل  م  أقس أهنا كما قلية،  د احصا مة د لة ذات قممة وي  ،(2.20)
 املتلسط أن علما ،(0) للدياسة العا  احلسايب املتلسط ع  احصا مة د لة ذو االت و يل د  ذن ،(2.25)

 و   س العدممة الفرضمة  رإض وعلمه ،(2599) بلغ التال  احمللي إ رات حل  الدياسة عمنة إل ابات احلسايب
 و الداالل  التدقم  ب  التكامس حي   امل نمة والنزاية والعناية ال لد طظاإر :أن على طن  ال  ال ديلة، الفرضمة
 .ا قتصادية املؤسسة قممة على يؤثر مما اخلاي  
 .تحليل ومناقشة نتائج الدراسة :الثالث المطلب

م  ال   طرمجت ا حصا مة،  سمت   لمس، طفسس ومناقشة ما مت التلصس  لمه م   تا ج  املالمتضم  يسا        
بالقكمز على دياسة طرثس طكامس التدقم  الداالل  واخلاي   على قممة املؤسسة  اقتصاديةطرمجة ملضلعمة 

 .طسلمط الضلء على ما طلصلل الدياسةوم    ة أالر  ا قتصادية ويل ملضلع ال ح  م    ة، 
 تحليل النتائج. 
 :الر مسمة للدياسة على النحل التايلسمت   لمس النتا ج م  ال   احملاوي      
 .معرفة مكانة مهنة التدقيق في البيئة الجزائرية: أوال

، واملتعل ة بف رات احمللي األو ،   حظ أن عمنة ا مات ا ابات أإراد عمنة الدياسةحص م  ال    دو        
سستل  د لة  د  يف الزا ر م نة التدقم  واقا ممايسة باإلمجاع على أن حمايد ، (إرد 020)الدياسة املتكل ة م  

، أما إمما يتعل  بتنظم  م نة التدقم  يف الزا ر طتلاإ  ما (0590)، وستلسط حسايب (2.20)عالمة بلغ 
املستةدات ا قتصادية الدولمة، إعمنة الدياسة اعتربطه مر عمة مناس ة ملعرإة مكا ة م نة التدقم  يف ال م ة الزا رية، 
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وي  غس ملاإ ة باإلمجاع على ما  اء  (20)املتلسط احلسايب إل ابات أإراد عمنة الدياسة حل  الف ر   حم  بلغ
بلغ  حم  الدولمة ا قتصادية املستةدات ما طتلاإ  الزا ر يف التدقم  م نة طنظم  أن طر  يس يف الف ر 

الد لة املعتمد يف الدياسة ، ويل أقس م  مستل  (2.20)، وسستل  د لة احصا مة  د قلية (0550)
(2525.) 

غس م مر   س ما للممايسة م نة التدقم  ألن اللاقا  عملما وغرداية الصلصا ويف اعت اد ا أن ال م ة الزا رية      
كما باإلضاإة    و لد معلقات  ل  بمن ا وب  التا م  الصحمح مل نة التدقم ،   علم ا بعض الض لطاتيفر  

بعض  الن ابات ولان التدقم  باإلضاإة    ،  ظرا ل مابطتلاإ  ما املستةدات العاملمة والدولمةو   أهنا   طتماشى
عرو و ظ  امل نة  20/02صحمح أن ال ا لن اعداد الت رير الن ا    كمفمة  متسال لا   ال   ك  ممايسة امل نة 

،  ويسا ما طركده    أهنا طعترب متاحة للتا م   ظريا ولك  عملما إ   صع ة التدقم  وغسيا وحدد شرو  ممايست ا
  تا ج م  املستفمدي ، على أن (2.20)، وسستل  د لة  د قلية (059) ستلسط حسايب( 22)الف ر  يق  

  .م   تا ج الت رير  املستفمدي، وبتايل ميك  ال ل  أن ال ا لن   يناقش علمه ياض  املدق  يصديه السي الت رير
 شرت وطاليت م نة التدقم  سلاء كان داالل  والاي    تمةة للتالي ا قتصادي وا  تماع  والسماس        

ملختل  مراحس احلما  ال شرية، كما كان لظ لي املؤسسات الك س  أثر ك س يف ط مس مف ل  التدقم  حم  أن طلسا 
، كما أن  دياك دوي صا  امللكمة ع  اإلداي  كان س مت ي مس  يف و لد م نة التدقم أ شات ا وطع د ويا ف ا وا ف

وأمهمة ويمفة التدقم  الداالل  وم نة التدقم  اخلاي   يلعمت دويا ك س يف املؤسسة ا قتصادية ملا حي   أعلى إعالمل 
ستلسط حسايب ( 29)ر  يق  ويسا ما أكدطه صحة االت اي الف . وإا د  ممكنة للارإ  وللمؤسسة ا قتصادية

وبالرغ  م  ذلك طر  الاال ة أن  دياك م نة التدقم  ، (2.25)، ويل أقس م  (2.20)وسستل  د لة ( 0.00)
بش مه الداالل  واخلاي   كا ل شكلمة أو ساحمة يف املؤسسة ا قتصادية، و  طك  بشكس ك س أو  سيي 

ا قتصادية سا يتماشى ما الظروو واملت سات الدولمة، ألن السينمة السا د  وبتايل  بد م  ط مس وطريمس املؤسسة 
 .الرا د  حالما ي  ذينمة قدمية م اي ة ما العلملة واملؤسسات ا قتصادية

حم  وحبسمت و  ة  ظر  ن طنفمس م نة التدقم  برعلى كفاء  وإعالمة لمس باألمر الس س   ة أالر   وم      
سة يناك بعض العراقمس ال  ط   يف و  ة التا م  السلم  والصحمح للم نة التدقم ، حم  أن أإراد العمنة املديو 

املفايم  واملمكا زميات ال دمية والت لمدية دون ط مس يسكر    على يناك بعض املؤسسات ا قتصادية ماتالل طا   
 دمية إرص حل طلاكمت وطساير مستل  بعض املصالحات ال  أحدثل ط مسا على بعض املسممات الديد  وال

ويل أقس (  2.20)سستل  د لة ( 25)بعض املؤسسات ا قتصادية، ويسا ما أكدطه صحة االت اي الف ر  يق  
  .(0.00)، وستلسط حسايب ي دي بو(2.25)م  

جملس اإلداي  بتحديد امل ا  امللكلة للمدق  الداالل  حم  يعامه الص حمة التامة والكاملة للممايسة  ي ل         
سستل  على التلايل ( 20)والف ر  يق   (20)أعماله على أكمس و ه ويسا ما أكدطه صحة االت اي الف ر  يق  
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  يف جممل ا على أن م نة ، حم  ط (0.05)و( 0.09)، وستلساات حسابمة طراوحل ب  (2.20)د لة 
ال   طتالمت و تاج    مزيد م  الدع   ظرا لل لد اعقاضات وقملد  س ماالتدقم  جبزي  ا الداالل  واخلاي   

وذلك وإ  ما حددطه م   للمؤسسة ا قتصادية اإلداي  جملسميك  أن يتعر  هلا املدق  الداالل  م  طرو 
قلا   وللا ح طنظمممة  صل علم ا، ويسا حسمت  إاد  معظ  العامل  واملليف  يف املؤسسة ا قتصادية،    أن 

اخلاصة بنتا ج رير املدق  اخلاي   ، وم  ال   ط امللضلعم  معرإة التفاصمس حبةة سرية الاال ة   طتمك  
، لسا على املدق   قتصادية ميك  معرإة اللضعمة املالمة وال ممة السلقمة هلامرا عت   أل شاة املختلفة للمؤسسة ا

اخلاي   أن ينب يف الت رير اللضا املايل للمؤسسة ا قتصادية ودي ة وضلح حساباهتا وما  ذا كا ل دإاطريا 
بصلي  ، ات اخلتاممةالسنلية واحلسابمزا مة املمنظمة بصلي  واضحة، باإلضاإة    املصادقة على صحة وا تظاممة 

   .مال ة أو ما التحفظ أو  عادهتا    جملس اإلداي 
 معرإةو  حظ أن ا ابات أإراد عمنة الدياسة ككس وباإلمجاع غس ملاإ ة على ما  اء يف احمللي األو  أ  يل     
، حم  أن املستةلب  يف الزا ر وبالتحديد و ية غرداية   يديكلن و  الزا رية ال م ة يف التدقم  م نة مكا ة

يعرإلن مكا ة التدقم  يف بم ت  ، ويسا ما استنتةن ا م  ال   التحلمس، حم  بلغ املتلسط احلسايب هلسا احمللي 
      .(0.22) احلمادي احلسايب املتلسط جملا  األعلى احلدويل أدىن م   ( 0.99)

   .الداخلي المدقق أعمال على الخارجي المدقق اعتمادية درجة :ثانيا
، األو  الفرضمة صحة واالت اي املتعل  بإحصا مات أإراد عمنة الدياسة الدو  اإلحصا   ال   م        

، قد واإ ل باإلمجاع على ما  اء يف (020)واملتعل ة بف رات احمللي التاين   حظ أن عمنة الدياسة املكل ة م  
 والتنسم  التعاون ،(2.20)، سستل  د لة احصا مة  د قلية (9.29)ستلسط حسايب بلغ ( 20)الف ر  يق  

يستفمد املدق  الداالل  م  عمس املدق  اخلاي   وذلك م  ، اخلاي   واملدق  الداالل  املدق  ب  التكامس حي  
اكتشاو ال صلي أو اإلمها ، أو ال ما  بري عملمات االت   أو طزوير أو ط عمت، أو طصرو غس شرع   ال  

وط دمي املعالات   ديد   ا  ال ل  والضع  وغس قا لين، باإلضاإة    التلصمات ال  ي دم ا م  ال   
مما ي لي ويعزت  ظا  الرقابة الداالل  للمؤسسة ا قتصادية، وبتايل  س  وطالير  وا ققاحات الضرويية لت إم ا

 مما يساي  يف طلإس الكتس م  اللقلوبشكس يزيد م   س  صلي  ومسعة املؤسسة ا قتصادية  باستمرايأعماهل  
 وط اد  طلاصس يف حرية يناك ،(20)وال د،    أ ه وم    ة أالر  طر  عمنة الدياسة وم  ال   الف ر  يق  

، سستل  د لة  د قلي (2.59)، وقد بلغ املتلسط احلسايب هلا اخلاي   واملدق  الداالل  املدق  ب  معللمات
 (.2.25)، ويل أقس م  مستل  الد لة املعتمد يف الدياسة (2.20)

 املدق  ي دم ا ال  ا ستشايية باخلدمات يستع  اخلاي   املدق وبامللاتا  ما ذلك طر  عمنة الدياسة أن       
م  الدإاطر والسة ت احملاس مة  %92، حم  ي ل  املدق  اخلاي   سرا عة وإح  ما  س ته ط ري ا الداالل 

لسا إر ه يعتمد بشكس ك س وبدي ة عالمة م  الت ة على ما طتضمنه ط ايير عمس املدق  للمؤسسة ا قتصادية 
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اخلاي   واعتماده على طلك الت ايير مما يساعده ذلك يف ط دير وط مم   املدق الداالل   تمةة لت ة وطمر منة 
املخاطر واألالااء الليرية يف ال ما ات املالمة سلاء بس مت ال ش أو اخلار وعلى ضلء ذلك يستشس املدق  

تلسط احلسايب حم  بلغ امل اخلاي   املدق  الداالل  ويتع  باخلدمات ال  ي دم ا له املدق  الداالل  أحما ا
مل نة التدقم  بصفة كما أن   ، (2.20)، وسستل  د لة احصا مة قلية  دا (2.09)قممة (  22)للف ر  يق  

حم  ي ل  املدق  اخلاي   بتخفمض  ااق دياسته عامة والتدقم  الداالل  واخلاي   على اخلصلص له أمهمة بال ة 
   االت اي  ظا  الرقابة الدااللمة  تمةة  عتماده على عمس وط مممه ملختل  العملمات واإل راءات، باإلضاإة 

مما يساي  يف طلإس الكتس  املدق  الداالل  وط دمي الد  س والرباي  األمر السي ساعد وس س عمس املدق  اخلاي  
 م  اللقل وال د باإلضاإة    التكلفة كما يتةنمت طكراي العمس ويل ما ميك  م حظته م  االت ايات صحة

أعلى م  احلد ، ويل (2.02و 2.95)، ستلساات حسابمة لإل ابات طراوحل ب  (02    29)الف رات م  
، كما أن مستل  د لة يسه الف رات كا ل كل ا  د قلية (0.22)األعلى جملا  املتلسط احلسايب احلمادي 

(2.20.) 
ى و رص على ا ستمراي ومساير  النةاح املؤسسة ا قتصادية طسع وكخ صة ملا س   ميكننا ال ل  أن        

هلسا إ   طلةر بشكس ك س    م نة التدقم  سلاء كان داالل  أو الاي    يف جماهلا وملا  ة املناإس والتمممز 
  .ألن و لد يسه امل نة يف املؤسسة ا قتصادية يعا  صلي   مد  ومسعة حسنة هلا

 املدق  اعتمادية دي ةوقد واإ ل ا ابات أإراد عمنة الدياسة ككس وباإلمجاع على  اء يف احمللي التاين        
، حم  أن املستةلبلن قالل أن املدق  اخلاي   يعتمد أحما ا على املدق  الداالل  املدق  أعما  على اخلاي  

 (.2.00)الداالل  ستلسط حسايب بلغ 
    .الداخلي التدقيق وظيفة فعالية:  ثالثا

واملتعل  بف رات احمللي ، التا مةم  الدو  احصا مات   ابات أإراد عمنة الدياسة واالت اي صحة الفرضمة       
 أ ظمة سرا عة ي ل  الداالل  املدق  أن حم   ر ، (إرد 020)،   حظ أن عمنة الدياسة املتكل ة م  التال 
، حم  طعرإنا يف الساب  على أمهمة وإا د  التدقم  الداالل  على مستل   لد  مستمر بشكس الدااللمة الرقابة

حم  ط   لنا م  ال   ا ابات عمنة الدياسة  عملمة التدقم ، وعلى مستل  جناح املؤسسة ا قتصاديةوإعالمة 
 د قلية ذو د لة احصا مة ع  املتلسط العا  للدياسة عند مستل  د لة احصا مة ( 00)حل  الف ر  يق  

، كما أن متلسط ا ابات أإراد عمنة الدياسة (2.25)، ويل أقس م  مستل  الد لة املعتمد يف الدياسة (2.20)
 (.9.09)هلسه الف ر  قد بلغ 

الداالل  ي  ويمفة  د متالي  ألهنا طلعمت دوي ك س وحسا  يف أن ويمفة التدقم   وحسمت اعت اد ا      
املؤسسة ا قتصادية ألهنا معنمة سراق ة أداء املؤسسة ا قتصادية باإلضاإة    إح  وط مم  كفاء  وإاعلمة وحس  

طر ال  استخدا  أداء  ظا  الرقابة الدااللمة بشكس دويي ومستمر ومتلاصس، وصل     ط لمس وختفمض مجما املخا
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حم  أن اديا  ميك  أن طتعر  هلا املؤسسة ا قتصادية وذلك حسمت حة  وط معة  لع  شا  كس مؤسسة، 
التدقم  الداالل  يف املؤسسة ا قتصادية طكلن طابعة جمللس اإلداي  م اشر ، إاجمللس يل السي يتل  السلاة 

واملدق   الداالل  التابع  إلداي  التدقم  مدير التدقم  الداالل  ( مرطمت)ومسؤولمة طعم  وعز  و ديد أ ر 
مليف  اإلداي  املساعدي  للمدق  الداالل  حم  أن اإلداي  العلما ي  ال  طتل  مسؤولمة  ءالداالل ، باستتنا

ذلك، أما بالنس ة للت رير املدق  الداالل  إإ ه يسل  م اشر     ي مس جملس اإلداي ، كما أن املدير العا  واإلدايات 
 .ؤسسة ا قتصادية لمس لدي ا أي سلاة على املدق  الداالل  أثناء طرديت   مل ام  بامل ةتنفمسيال
 يف هتت  العلما ا داي أن     أشايت، (00)كما أن ا ابات أإراد عمنة الدياسة وم  ال   الف ر  يق      

حيتس وبناء على ما س   يت   لنا أن التدقم  الداالل  ، ك س بشكس الداالل  التدقم  بليمفة ا قتصادية املؤسسة
ملا طتمتا بدي ة ك س  م  احلرية وا ست  لمة يف ممايسة م ام ا، بد لة مكا ة ك س يف املؤسسة ا قتصادية 

 .خيتل  ع  املتلسط احلسايب العا  للدياسة( 2.90)وستلسط حسايب ( 2.20)احصا مة  د قلية بل ل 
 املدق  أ ر  ديدأن  (02)أالر  يت   وم  ال   ا ابات أإراد عمنة الدياسة حل  الف ر  يق   وم    ة      

 ن  ديد أ ر وياطمت املدق  يساعد ويؤثر على أداء عمله ومما  شك  ،إعا  بشكس عمله أداء على يؤثر الداالل 
لمة، كما يزيد الت ة م  خمر اهتا، إمه أن يساي  بشكس إعا  يف ممايسه م امه و  م  األيداو بركتر كفاء  إعا

، واملتلسط (2.20)ويل ما أسفرت علمه  تمةة االت اي يسه الف ر  بل لد االت و ذو د لة احصا مة قلية 
 .، ويل يشس    اإل ابة(2.95)احلسايب هلسه الف ر  بلغ 

واحد على األقس،  ظرا ألمهمة سدق  داالل   ن طزويد املؤسسة ا قتصادية ويف يأي الاال ة أن يسا صحمح،       
ويسا  ،ذلك وإا دطه على أعما  التدقم  الداالل  للمؤسسة بشكس عا  وعلى املؤسسة ا قتصادية بشكس الاص

 .الدياسة ال  أمك  التحاوي مع اما صرحل به جمملعة ك س  م  أإراد عمنة 
 الداالل  املدق  وع وال  طشس    أن ، (09)كما أن ا ابات أإراد عمنة الدياسة م  ال   الف ر  يق         
( 2.20)احصا مة  د قلية بل ل ، بد لة التدقم  عملمة جناح يف طرثسه له التدقم مة ا  راءات ايا  لكمفمة

 .خيتل  ع  املتلسط العا  للدياسة( 9.00)وستلسط حسايب 
 إ  وال  مفاديا ( 05)م    ة أالر  يت   لنا م  ال   ا ابات أإراد عمنة الدياسة حل  الف ر  يق  

 ا حنراإات و ديد الت مم  عملمة يف يساعده يايسه السي والنشا  ا قتصادية املؤسسة عمس جملا  الداالل  املدق 
، ع  (2.20)االت و ذو د لة احصا مة قلية  ، ويل ما أسفرت علمه  تمةة االت اي يسه الف ر  بل لدواملخاطر

 (.بشد  ملاإ )ويل يشس    اإل ابة ( 9.92)املتلسط احلسايب العا  للدياسة السي بلغ 
حبك  أن إ   املدق  الداالل  لا معة عمس املؤسسة ا قتصادية ويف اعت اد ا أن يسا صحمح  س ما 

خاطر حم  يعترب التدقم  الداالل  وسملة استكشاإمة يسمح و شاط ا وجما هتا يسمح له بالتعرو أكتر على امل
بتحديد ملضا ا حنراو ب  اللضا واللاقا احلايل و اللضا املخاط مس  ا مما يسمح بتحديد واكتشاو 
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باإلضاإة    ال ش والتضلمس السي ميك  أن  األالااء، كما يعترب وسملة وقا مة ينا و د وقلع األالااء وا حنراو
يساعده يف ط مم  املؤسسة ا قتصادية، لسا على املؤسسة ا قتصادية أن طرالس يف احلس ان طلصمات ال   حيدث مما

 .ي دم ا املدق  الداالل  و دالا  التعدي ت والتحسمنات ال  قا  بتحديديا يف ط ريره
 ،التدقم مة العملمة جناح على طرثسه له الداالل  التدقم  بامل نة واملتعل  املكتسمت العلم  التحصمس

ويسا  .و ه أكمس على التدقم   العمس إليا  أساسمة يكمز  إ   الداالل  املدق  يكتس  ا ال  اخلرب باإلضاإة    
 ن التريمس العلم  والعمل  للمدق  الداالل   ، (00)والف ر  يق   (00)يق   االت اي الف راتما أكدطه  تمةة 

بإعداد ط ريره على أكمس و ه  ظرا لتكلي  السي الضا له حم  يسمح له يلعمت دوي م   يف العملمة التدقم مة 
ختص  حماس ة أو طدقم ،   مؤيس حيصس علمه املدق  يل لمسا س أدىن ال   طريمله باإلضاإة    اخلرب  حم  أن

 حم  ط   يف طالير م نته واكتساب م ايات وط نمات  ديد  يف كس مر ،كما أن عامس اخلرب  له طرثس م   
، ويل (9.20( )9.09)، واملتلسط احلسايب للف رات يل كتايل (2.20)و لد االت و ذو د لة احصا مة قلية 

 (.بشد  ملاإ )يشس    اإل ابة 
 املدق  مشايكة ،(09)والف ر  ( 09)يف يسا الصدد   حظ أن يناك ايط ا  وع قة ب  الف ر  يق  

 عملمة إليا  ال ت  اللقل  ديد ، ولديه امل نمة الكفاء  م  حيس  والتعلمممة التديي مة الدويات يف الداالل 
حم  أن  شراك املدق  الداالل  يف الدويات التديي مة والتكلينمة بصفة مستمر  ، أداءه على يؤثر الداالل  التدقم 

، حم  طعمس برامج  ديد وط نمات  وطريمله سنليا يساعده على  س  عمله م  ال   اكتساب امل ايات
على تياد  طريمل   وطاليري  م نما وعملما، التدييمت والتكلي  بالنس ة للمدق  الداالل  يف املؤسسة ا قتصادية 

حم  أن متلسط املشايكة يف ، م  ال    شراك   يف ديوات طديي مة وطريملمة سنليا وبصفة دويية ومستمر 
  س ما، وغال ا طكلن الايجالتديي مة يف السنة ي  م  دويط     ث ث دويات لكس مدق  داالل  الدويات 

وبلغ املتلسط احلسايب هلسه  (2.20) قلية احصا مة د لة ذو االت و و لد ط   حم  ،املؤسسة ا قتصادية
 (.ملاإ  بشد  وملاإ )، ويل يشس    اإل ابة (2.99و 9.20)الف رات 

 الليا    حد  يتس الداالل  التدقم  ويمفة  حسمت ا ابات أإراد عمنة الدياسة، إإن عابشكس 
م  ق س ال ات الرقابمة  ةوبرامج طديي ملسا إم  الضرويي ع د  دوات ومؤيرات ، ا قتصادية املؤسسة يف األساسمة

املختصة واإلشراو على م نة طدقم  احلسابات متس جملس م نة التدقم ، ومجعمة احملاس   واملرا ع ، ومجعمة 
مدق   احلسابات، وي مة سلق األوياق املالمة لتلضمح وطلعمة كس م  املدق  الداالل  واخلاي   با معة الع قة 

سستل  د لة احصا مة ( 02)سمت الف ر  التلاصس وا طصا  املتايل بمن ما، ح وجما ت التعاون والتنسم  وألمات
 (.9.29)بلغ ، وستلسط حسايب (2.20) د قلية بل ل 

، ويل يشس    اإل ابة الداالل  التدقم  ويمفة إعالمةوبالنس ة للمحلي التال  ككس والسي ي ل   
 .وإعالمة التدقم  الداالل  يف املؤسسة ا قتصادية، حم  أن اجملم   يديكلن أمهمة (ملاإ  بشد )
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 .الخارجي المدقق بخدمات االستعانة أهمية مدى: رابعا
تالتة، واملتعل ة باحمللي الرابا، واالت اي صحة الفرضمة الأإراد عمنة الدياسة احصا مات  دو  ال    م 

ستلسط  ،(00)باإلمجاع على ما  اء يف الف ر  يق     طلاإ ، (020)  حظ أن عمنة الدياسة املكل ة م  
 أو امل نة طناسمت   أإعا  أي ممايسة م  اخلاي   املدق  ينا واضحة ضلابط طل دبر ه  ،(0.20)حسايب بلغ 

عد  التصريح حبالة غش  أو التلاطؤ، حم  جيمت على املدق  اخلاي   عد  مع ا يتعاقد ال  ا قتصادية املؤسسة
س ابس مادي أو دون م ابس،  ا قتصادية يف أي أعما  طكلن ضد صاحل املؤسسة املشايكة  أو سرقة قد  دث أو

اخلاي  ، إعلى املدق  اخلاي   أن يتحلى باألال قمات امل نة باإلضاإة    يعم  التا م  السلم  للعملمة التدقم  
 .تمتس حمز أإضس لضمان النزاية يف العمسالسرية واألما ة امل نمة إ   ط

 ي دي اخلاي   املدق طشس    أي    اة بالنس ة للعملمة التدقم  اخلاي   أ  وي  ( 00)أما الف ر  يق  
، كما ذكر ا يف الساب  على املدق  شخصمة ألغرا  م نته مياي  و  لترثس خيضا و  ملضلعمة، بكس يأيه

ميمس ل ة أو طرو مع  علمه أن ي ل  بعمله بكس شفاإمة ومصداقمة حم  أن عامس اخلاي   أن   يتحمز و  
ا ست  لمة ضرويي وم   يف عملمة الفح  امللضلع  لألعما  ال  ي ل  هبا له طرثس اجيايب على املؤسسة 

  كامل ابس ، حم  قد طشةا الت رات ال  ميك  أن طكلن يف  ظا  الرقابة الداالل  أو علامس أالر ا قتصادية
املادي أو  غراءات قد ط لده     ي اي املركز املايل للمؤسسة ا قتصادية خب و ح م ت ا م  أ س كسمت أملا  
أو ل ر  شخص  أو بس مت الت امة على إشس اإلداي  يف طسمسيا لل لد أقايب أو أصحاب ذو ع قة مع      

حم  بلغ املتلسط  .ن أن كس يسا منايف ألال قمات امل نةغس ذلك، لسا إعلى املدق  اخلاي   أن يرالس يف احلسا
 (.0.09)احلسايب هلسه الف ر  

 يف املسار  األيداو   م  و دع  يف اخلاي   املدق  يساي  ال  مفاديا( 02)وبالنس ة للف ر  يق  
ا ابات أإراد عمنة  ، إ د ط   لنا م  ال  األيداو يسه باحقا  ويلتز  مع ا يتعاقد ال  ا قتصادية املؤسسة
( 05)و( 09)للف رات  أما بالنس ةب  ل  ما  اء يف يسه الف ر  ويإض ما  اء يف الف رات الساب ة،  الدياسة

وال  طشس      س الن ا  وي  ضرويية حم  أن التريمس العلم  والعمل  ( 09)و( 09)و( 00)و( 00)و
لتديي مة والتكلينمة له أمهمة بال ة حم  أن يناك قلاعد وقلا   وباإلضاإة    اكتساب الرب  واملشايكة يف الدويات ا

 ك  ممايسة امل نة، كما طل د ضلابط وأسس كسلك كما ميك  للمدق  اخلاي   أن يلا ه مشاكس ومعلقات 
 .ط   يف و ه املمايسة الصحمحة هلسه إ بد علمه أن يكلن متريمت لسلك

، بلغ املتلسط اخلاي   املدق  خبدمات ا ستعا ة أمهمة مد وبالنس ة للمحلي الرابا ككس أ  ويل 
 (.ملاإ )، ويشس إل ابة (2.02)احلسايب 
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   .االقتصادية المؤسسة قيمة على وتأثيرها الخارجي المدقق و الداخلي المدقق بين العالقة طبيعة : خامسا
م  الدو  ا حصا   الساب  إل ابات أإراد عمنة الدياسة واالت اي صحة الفرضمة الرابعة، واملتعل ة          

، قد واإ ل وبشد  يف بعض األحمان على (إرد 020)بف رات احمللي اخلامس،  ر  أن عمنة الدياسة املكل ة م  
 املدق  ط رير على املالمة ال لا   مستخدمل يعتمد( 22)ما  اء يف إ رات يسا احمللي، حم  أن الف ر  يق  

، حم  ط   و لد االت و ذو د لة احصا مة  د قلية املالمة ال لا   مصداقمة ملعرإة اخلاي   املدق  و الداالل 
، ويف (9.29)، أما املتلسط احلسايب إ د بلغ (2.25)، أقس م  مستل  الد لة املعتمد يف الدياسة (2.20)

حاب ذوي الع قة يعتمدون على ط رير املدق  الداالل  واخلاي   ملعرإة اللضعمة يأينا أن يسا صحمح ألن أص
 .احل م ة والصحمحة للمؤسسة ا قتصادية

 اخلاي   واملدق  الداالل  املدق  ي ل ( 20)أما ا ابات أإراد عمنة الدياسة وم  ال   الف ر  يق  
 وا الت   السرقة م  الكاإمة باحلماية حماطة وأهنا عن ا احملاس ة مت قد ا قتصادية املؤسسة أصل  أن م  بالتركد
مستل  الد لة املعتمد يف الدياسة ، وي  أقس م  (2.20)، ذو د لة احصا مة  د قلية ا ستخدا  وسلء

، حرصا على استمراي مسس  النةاح والتمممز للمؤسسة ا قتصادية (9.20)أما املتلسط احلسايب بلغ ، (2.25)
 اهبا طعزيز وط لية  ظا  الرقابة الداالل  إ د قا  جملس اإلداي  للمؤسسة ا قتصادية بالتنسم  ما لنة وال  م  أس

التدقم  بتحديد ومناقشة أعما  والدمات كس م نة وطضاإر   لدمها معا  ظرا لدويمها الك س وبتايل  س  
 .ؤسسة ا قتصادية والتح م  األمتس أليداإ ااأل ظمة على غراي  ظا  الرقابة ومعالة املخاطر ومحاية ممتلكات امل

 وم  ال   ا ابات أإراد عمنة الدياسة ط   و لد ع قة وطكامس ب  التدقم  الداالل  واخلاي   م  ال   عملمة
التنسم  ب  أوياق ووثا   العمس، وكسلك  تا ج امل اب ت الشخصمة والل اءات وا ستفسايات ال  يت    را  ا 

شخاص امل نة وال  هلا ع قة ما املدق  الداالل  واخلاي   وبالرغ  م  و لد ع قة طكاملمة ب  ما بعض األ
 :املدق  الداالل  واخلاي    س ما    أن يناك سل مات أو علا   ط   حا ز أما    م  التكامس  سكر من ا

   الت ة وضع    ات ا طصا  ب  املدق  الداالل  واخلاي    . 
  ون والتنسم  ب  طشريا قا لين يتضم  ال لاعد واإل راءات طلز  الارإ  بضروي  ا طصا  والتعاعد  و لد

وباخلصلص املدق  الداالل  ملا له م  إا د  ك س  يف س مس   م  األيداو العامة للمؤسسة أعماهلما، 
 .بص ة الاصة  ا قتصادية و  م   لد  التدقم 

                                                           
شىت  ط مس مف ل  اللد  بعد طالي عل  اإلداي  وي لي التلي  الصناعمة والشركات الكرب  واتدياد شد  املناإسة حم  أص حل اللد  ماللبة يف:   

م  و  ات  جما ت العمس امل ين،    أ ه   يظ ر مف ل  وطعري  واضح وشامس ومتف  علمه للةلد  يف املرا عة والتدقم  وير ا ذلك    النظر  لمه
حم  عرإ ا برهنا احتمالمة شر  قما   De Angelo ظر متعدد  وخمتلفة، وم  أوا س ال احت  السي  عمللا على طعري  للد  طدقم  احلسابات يل 

  . احملاسمت ال ا لين باكتشاو األالااء والت رات يف النظا  احملاسيب للعممس وال ما  بتسةمس ذلك يف ال رير السي يصديه
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ومسعة ل  واخلاي   يعمس على  س  صلي    م    لد عمس املدق  الداال ن ا ستفادوم    ة أالر          
( 20)املؤسسة ا قتصادية م  ال     م  أيباح ك س  وتياد  املستتمري  ويسا ما أكدطه صحة االت ايات الف رات 

وسستليات د لة أقس م  ( 9.25)و( 2.99)، ستلساات حسابمة طراوحل ب  (25)و( 29)و( 22)و
 .، حم  بمنل يف جممل ا على أن يناك اطصا  وطلاصس ب  املدق  الداالل  واخلاي  (2.25)

واملتعل ة  اخلاي   املدق  و الداالل  املدق  ب  وا عتماد التعاون لقطم ات مكتلب اطفاق مل دوبالنس ة ل         
ويل أقس م  ( 2.20)وسستل  د لة احصا مة  د قلية ط دي بو ( 9.25)ستلسط حسايب بلغ  (20)بالف ر  يق  

ألن م  ب  األعما  امللكلة ، وحسمت و ه  ظر ا أن يسا صحمح (2.25)مستل  الد لة املعتمد يف الدياسة 
التح   م  س مته، للمدق  الداالل  يل مراق ة  ظا  الرقابة الداالل  للمؤسسة ا قتصادية وال  جيمت علمه 

وحبك  طلا ده الملم  يف املؤسسة ا قتصادية إر ه يسعى    ط لية وطعزيز  ظا  الرقابة الداالل  بصلي  مستمر  م  
ال   عملمة الت مم  املتلاصس واملستمر والدويي ال ا   على أسا  املخاطر هلسا النظا ، ومتابعت   املستمر  ملد  

يف املؤسسة ا قتصادية يف  جناتي  ألعماهل  وم ام   باإل راءات والتعلممات ال   صل التزا  العامل  واملليف  
علم ا األ ظمة والللا ح الدااللمة للمؤسسة ا قتصادية على اخلصلص، لسا إإن كس م  املدق  الداالل  وحىت 

  واملرا عة بناء على املدق  اخلاي   ي ل  بلضا الاة طدقم  ومرا عل وبر امج عمس يساعده على عملمة التدقم
خاطر لكس  داي  يف املؤسسة ا قتصادية وأ شات ا، وذلك لتحديد أولليات التدقم  واملرا عة ي  للمر ط دي

والفح  أل شاة حسمت مستل  املخاطر ، وم  مت طنفمس   راءات التدقم  الداالل  واخلاي   املناسمت لمما 
ر أعماهل  متضمنا  لا مت الضع  وال صلي ال  اكتشفل وطرثسيا أ شات ا وإ ا للربامج املسار  ساب ا، ويإا ط ري

على وضعمة املؤسسة ا قتصادية، وكسلك التلصمات وا ققاحات الضرويية وال تمة املت رحة م  ق ل   ملعالة 
طر م  وبالتايل ختفمض مستل  املخاا حنراإات، مما يؤدي    ط لية  ظا  الرقابة الداالل  للمؤسسة ا قتصادية 

و ه  ظر املدق  الداالل  وم  ال    تا ج عمس املدق  الداالل  الساب ة وما طتضمنه ط اييري  و تمةة لت ة 
مما ساعدي  ذلك يف ط ديري  ملخاطر ال  ميك   للمؤسسة ا قتصادية واعتماده علم ا وطمر منة املدق  اخلاي  

ا ات املالمة سلاء بس مت ال ش أو اخلار وعلى ضلء أن طلا   ا، وخبصلص املخاطر واألالااء الليرية يف ال م
ذلك قا  املدق  اخلاي   بعمس الاته وطصمم  اإل راءات للعملمة املرا عة والتدقم  وإ ا ملستل  طلك املخاطر مما 

وال  مفاديا  (20)وط ري ا  فس الفكر  بالنس ة للف ر  يق  ، ميكنه م  ط لمس طلك املخاطر    أدىن مستل  م  ل 
، اخلاي   املدق  و الداالل  املدق  ب  التلاصس طعم  ال  املشك ت على للت لمت مشقكة عمس الاة يناك

، أقس م  مستل  الد لة (2.20)، وسستل  د لة احصا مة  د قلية (2.09)حم  بلغ املتلسط احلسايب 
 .وحسمت يأينا أن يسا صحمح، (2.25)املعتمد  يف الدياسة 

الع قة التكاملمة ب  املدق  الداالل  واخلاي   هلا طرثس اجيايب على املؤسسة  ن وم    ة أالر   
، حم  أن يناك أيبعة معايس م مة طعمس على طعزيز دي ة اعتمادية املدق  الداالل  واخلاي   وي  ا قتصادية



 الدراسة الميدانية                                          :                                     الفصل الرابع
 

114 
 

طلطمد الع قة التعاو مة ب  ا ست  لمة طلم ا الكفاء  والسرية واألما ة امل نمة، إرداء العمس مث جما  العمس،  ن 
املدق  الداالل  واخلاي   يسمح بالتلاصس وا طصا  الدا   بمن ما يسمح يف  س   لد  التدقم  واملرا عة 

سستل  د لة ( 29)، ويسا ما أكدطه صحة االت اي الف ر  يق  وتياد  ث ة املستتمري  بال لا   املالمة املدق ة
، ستلساات (92)و( 29)، كما أكدت على ذلك صحة االت اي الف رات (2.09)، وستلسط حسايب (2.20)

 (.2.25)، وسستل  د لة أقس م  (9.29)و( 2.02)حسابمة قديت بو 
 قممة على وطرثسيا اخلاي   املدق  و الداالل  املدق  ب  الع قة ط معة وي  أ  ككس اخلامس ليباحمل وإمما يتعل 
حم  استنتةنا أن يناك ع قة  (.ملاإ ) إل ابة ويشس ،(2.99) احلسايب املتلسط بلغ ا قتصادية، املؤسسة

طكاملمة ب  التدقم  الداالل  واخلاي   حم  أن املدق  اخلاي   يعتمد أحما ا على اخلدمات ال  ي دم ا املدق  
 . ا على ا تدياي والنملمما يساعديوتياد  مسعت ا ا قتصادية الداالل  مما يؤثر بشكس على  س  صلي  املؤسسة 

 تفسير ومناقشة النتائج: 
وإمما يل  سمت  طفسس ومناقشة النتا ج املتلصس  لم ا على مستل  كس حملي م  حماوي الدياسة، بتسلمط         

 :الضلء على   ا  ال ل  والضع  يف  تا ج كس حملي، على النحل التايل
 : على مستوى المحور األول (1
وامل حظ أ ه ويف السنلات األالس  يناك ، الزا رية ال م ة يف التدقم  م نة مكا ة معرإةاحمللي األو  عاجل         

أ ظمة التدقم  طسعى  ايدا    ط ين طا م  مف ل  التدقم  حم  قامل بتعديس وط مس  عد  دو  م  بمن ا الزا ر
احملاس مة الدولمة، وطعترب املؤسسات ا قتصادية  التدقم  وواحملاس ة الت لمدية واست داهلا بر ظمة متلاإ ة ما معايس 

 .وغرداية على اخلصلص   اة بداية للتعرو على مكا ة التدقم  يف ال م ة الزا رية ككس
 د صع ة أل ه يتالمت طلإر شرو  ويروو  الزا ر يف التدقم  م نة ممايسة واقا ويف يسا اإلطاي طعترب معرإة       

إلدياك واقا ممايسة م نة التدقم ، وط ا مسؤولمة وضا أيداو ال هلا ميك    راء ط مم  عاد  معمنة وبم ة م  
املؤسسة ا قتصادية على عاط  اإلداي  العلما أو جملس اإلداي ، وعلى املدق  التركد م  أن الربامج أو العملمات قد 

 . فست كما الاط هلا
وما حيدث إمه م  ط سات و ل ت، وط نم ا أل ظمة التدقم  والشروع الزا ر لمسل سعز  ع  النظا  الدويل        

يف طا م ا على األي  اللاقا، كان يغ ة من ا يف ملاك ة التاليات والت سات ال  ش دهتا م نة التدقم  على 
   حد   ةالدولم ا قتصادية املستةدات ما طتلاإ  الزا ر يف التدقم  م نة طنظم  أن ر   املستل  الدويل حم 

 .ك س  س ما
 :الثاني المحور مستوى على (0
كما   ذو أمهمة بال ة يف   م  التكامس بمن ما الداالل  املدق  أعما  على اخلاي   املدق  اعتماديعترب        

أي  والتعرو على امل نة بشكس أكرب حم  عاجل  ب  عمس املدق  الداالل  واخلاي  يساعد على   راء م اي ة 
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حم  يعتمد املدق  اخلاي   يف كتس م  األحمان على  ال      ا يط ا  ب  التدقم  الداالل  واخلاي  األشماء 
، حم  أدت احلا ة    اخلدمات ال  املعد ألطراو ذوي الع قة أعما  املدق  الداالل  يف اعداد الت رير الن ا  

ت اد  ب  املدق  الداالل  واخلاي  ، حم  يستفمد ي دم ا املدق  الداالل     التنسم  وا طصا  املتلاصس وامل
املدق  اخلاي   م  خمر ات أعما  املدق  الداالل  وال  طعترب مدال  أساس  وم    ختاذ ال رايات ال  يتخسيا 

حم  أن م مة التدقم  الداالل  يف املؤسسة ا قتصادية ي  ط دير وط مم   ظا  الرقابة هلسا  اء التدقم  الداالل  
االلمة، ومرا عة مجما األ شاة الدااللمة للمؤسسة ا قتصادية ملساعد  ا داي  لل ما  سسؤولماهتا بكفاء  وإعالمة الد

والسع     طالير و ليس   ا  الضع       ا  قل ، مما يشةا املدق  اخلاي   على ط لية الع قة ب  املدق  
  لت دير املخاطر، وطصمم  االت ايات واققاح طلصمات الداالل  لمتمك  م  إ   ودياسة  ظا  الرقابة الداالل

و ديد ط معة و ااق وطلقمل التدقم ، مما يساي  يف ختفمض وط لمس طكالم  التدقم  اخلاي   وختفمض أطعابه، 
ومما   شك إمه أن املدق  الداالل  له دوي ك س وم   يف مساعد  املدق  اخلاي   يف إ   ويا    ظا  الرقابة 

املدق  الداالل  واخلاي   وكسلك و لد  ظا  يقابة ك ء وإعا ، هلسا  بد م  طظاإر   لد كس م   الداالل 
طنفمسمها مل امها لتعزيز  ظا  الرقابة الداالل  يف املؤسسة ا قتصادية وحس   ثناءأوطعزيز التعاون وا طصا  بمن ما 

ا مكان، وم  ينا  اءت أمهمة ودوي الع قة  طسمس األعما  لللصل     اهلدو املنشلد ما ختفمض التكالم  قد
ب  التدقم  الداالل  واخلاي   ودياسة العلامس املؤثر  يف طعزيز يسه الع قة ومد  أمهمة و لد ع قة طعاو مة 

 .وطكاملمة بمن ما
 :وى المحور الثالثعلى مست (3
ميك  أن يكلن املدق   مدا بدون أن ،   يف املؤسسة ا قتصادية الداالل  التدقم  ويمفة إعالمة ن           

يكلن حماس ا  مدا، إالتدقم  الداالل  عمس ا ت ادي منظ  ي دأ عندما ينت   احملاسمت م  عمله حم  ي ل  به 
وكما يل معروو أن التدقم  الداالل  يل ويمفة مست لة ط ممممة وعملما،  شخ  مست س حمايد مؤي  علمما

ية ب ر  إح  وط مم  شامس أل شاة داالل ا حم    ي تصر على مست لة طنشر داالس املؤسسة ا قتصاد
النشا  املايل واحملاسيب، ول د عرإل م نة التدقم  الداالل  طاليا م ما حم  أ ه يف ال داية ي ر ب مة اكتشاو 
األالااء وال ش والت عمت، ولك  حدث طالي ما مروي الزم  طزامنا ما طالي بم ة األعما ، حم  أن الدوي 

مدي للمدق  الداالل  يل التركد م  و لد  ظا  يقابة داالل  يعمس بكفاء  طلا  اللقل والسع  لكش  الت ل
حم   ال ش وا حتما  ولك    يعد يسا الدوي م  ما يف يس الت سات احلديتة ال  عرإت ا املؤسسات ا قتصادية

مرت بت ث مراحس حم  أن املرحلة األو  كان يدإ ا التح   م  الدقة احلسابمة أليقا  احملاس مة، أما املرحلة 
التا مة إتمتلل يف التح   م  دقة وم ءمة حسابات املؤسسة ا قتصادية وال لا   املالمة سا يف ذلك التح   م  

هلا، واملرحلة التالتة إ   ط ين و  ة  ظر اإلداي  العلما يف  داي   ملكمة األصل  والتح   م  طلإر احلماية الكاإمة
تس  زءا املؤسسة ا قتصادية يف مجما اجملا ت التش ملمة واملالمة وم  ينا أص حل يسه امل نة أكتر است  لمة وي
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  وضا األيداو اللصل     األيداو وال ايات ويت م   ظا  الرقابة الداالل ،  ن م مة املدق  الداالل  ط تض 
وما أن مسؤولمة منا ال ش وا حتما  ط ا على  داي  املؤسسة  وال ايات و  راءات الرقابة الدااللمة م  ق س اإلداي 

ا قتصادية، إعلى املدق  الداالل  جيمت أن ي ل  بفح ، ط مم  كفاء  وإاعلمة اإل راءات املا  ة م  اإلداي  دون 
لداالل  اكتشاو ال ش ولك  علمه أن يكلن لديه معرإة كاإمة بارق وقلع غش، ولمس م  مسؤولمة املدق  ا

واحتما ت ال ش لمكلن قاديا على  ديد أماك  حدوث ا وعلى املدق  الداالل  عند اكتشاإه ضعفا يف  ظر 
الرقابة الدااللمة عمس االت ايات  ضاإمة للتركد م  حدوث ال ش، يغ  ذلك   يستاما املدق  الداالل  أن 

  . حدوث ال ش وا حتما يضم  عد  
 :على مستوى المحور الرابع (4
، ميك  ال ل  أن اخلدمات ا ستشايية اخلاي   املدق  خبدمات ا ستعا ة أمهمة مد طناو  يسا احمللي         

املاللبة منه و ال  ي دم ا املدق  اخلاي   اخلال  األالس  ال  ي ل  هبا حم  ي ل  بت دمي ط رير حل  يسه 
اخلدمات وبتايل قد طتعد  يسه اخلدمة لتص ح أكتر م  الدمة استشايية حم  يكلن هلا أثر على است  لمة 

، وعلمه ميك  ال ل  أن است  لمة املدق  املدق  اخلاي   وحمادطه وبالتايل  لد  العملمة التدقم مة لل ما ات املالمة
املدق ة م  ق له أحد العلامس الضرويية واهلامة لزياد  الت ة يف  اخلاي   عند  بداء يأيه بشكس حمايد يف ال لا   املالمة

ط ريره، وعلمه إا ست  لمة ضرويية ويامة ملستخدم  ال ما ات املالمة املدق ة وذات طرثس على طصليات املستخدم  
ي   ع  أية وقد حاولل املؤسسة ا قتصادية  بعاد املدق  اخلا سلاء كا لا مستتمري  أو أي   ات ذات ع قة

     .أملي قد طؤدي    ضع  است  لمته
طتس  اخلدمات ا ستشايية ال  ي دم ا املدق  اخلاي   بناء على طلمت م  اإلداي  حم  ط ل   داي         

املؤسسة ا قتصادية بالمت م  املدق  اخلاي   م  ال   ط دمي ا يشادات والتل م ات باإلضاإة    النصح 
 .د  ممادي  العمس سلاء كا ل  دايية أو مالمةوالتلصمات يف  ح

كما جيمت أن طتلإر يف املدق  اخلاي   بعض الصف ات م  بمن ا األما ة والصدق والسرية امل نمة والت ة        
، وعلى املدق  بالنفس والتكلي  باإلضاإة    اخلرب  والكفاء  امل نمة والعلممة  ايمك ع  التريمس العلم  والعمل 

اخلاي   أن ي ل  بتحديد اخلدمات ا ستشايية ال  ي دم ا ومل  سم د  يسه اخلدمة والشخ  السي سم دم ا 
األما ة،  ا ست  لمة،)  ابرا  اطفاق أو ع د، كما يت  القكمز والتمسك برال قمات امل نة وقد يت  ذلك م  ال 

 .ومعاق ة املخال  هلسه األال قمات..( .، املصداقمة، السرية امل نمةامللضلعمة، النزاية احلمادية،
ميتس الت رير السي يعده املدق  اخلاي   املنتج الن ا   إ ل حمصلة عملمة التدقم  ال  قا  هبا م  حلظة          

حصلله على الااب التكلم  بال ما  س مة التدقم  حىت حلظة طكلي  الرأي الفين ع  ال لا   املالمة، ويعد يسا 
إة ذات قممة لل لا   املالمة، حم  يعا  املدق  اخلاي   م  ال   ط ريره معللمات ل اي   ال لا   الت رير  ضا

املالمة برن طلك ال لا   قد الضعل للفح  والتح   م   ا مت مدق  الاي   مست س، إرن و لد يسه امل نة 
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ايطكاب األالااء والت عمت يعا  صلي  و ظر  اجيابمة للمؤسسة ا قتصادية إ ل ي لس    حد ك س م  دواإا 
بال لا   واأليقا  احملاس مة م  ق س أطراو داالس أو الايج املؤسسة ا قتصادية، وميك  النظر لت رير املدق  اخلاي   

و بد م  طلإر بعض الشرو  يف املدق  اخلاي  ، إ   ،   ب  املدق  واألطراو اخلاي مةبر ه وسملة اطصا  أو 
العامة للتدقم ، حبم  طت    راءات التدقم  وإ  قلاعد التدقم  املتعل ة بالعمس املمداين، طلك كس ما طال ه ال لاعد 

ما  اء يف قلاعد التدقم  املتعايو علم ا ال    عداد ط رير ( ط ريره)وأن يراع  يف  عداد يأي املدق  اخلاي   
 املدق  اخلاي  ،  

 :على مستوى المحور الخامس (5
   أن م نة التدقم  م  العلل  ا  تماعمة ال  طؤثر يف اجملتما  م  الدياسة اخلامسالل  احمللي              
حم  يعترب ياير  ا تماعمة أو  لع م  ال ناء ا  تماع ، وطعترب معايس التدقم  بشكس عا  أي  س مس وطترثر إمه، 

التدقم  وطالي لفق  إ د  شر يسقشد بمه املدق ، حم   ن يسه املعايس  اءت  ح ة لعملمة  شلء التدقم ، 
م   0999طليلة دون أن يكلن يناك معايس طض اه، إعلى س مس املتا   شر التدقم  اإللزام  يف برياا ما سنة 

، يرطكز عمس املدق  الداالل  يف ختامط 0990داي ملعايس التدقم  يف سنة ال   قا لن الشركات،  اء أو   ص
 ذا   جيمت على املدق  وطنفمس أعما  التدقم  على  ديد اعت اي يعمس سل  ه ويل ما يسمى بالشك امل ين، 

على املدق  اإقا  عد  األما ة للة ات اخلاضعة للتدقم ، كما لمس له اإقا  األما ة املال ة، وبد  م  ذلك 
ط مم  قرا   وأدلة التدقم  سلضلعمة، وعلمه ا يتما  بالظروو واألحلا  ال   ن و دت إ  بر  علمه يف أالس 

يعد طلإر  ظا  يقابة داالل  إعا  لد  املؤسسة ا قتصادية م  أي   ،احلماة واحلسي يف طا م    راءات التدقم 
 .تا ة عملمات املؤسسات ا قتصاديةعناصر اإلداي  المد  كما أ ه أسا  لس مة وم

يناك ع قة وثم ة ب  املدق  الداالل  واخلاي   املست ل  ع  املؤسسة ا قتصادية  وم  تاوية أالر           
، وجتدي اإلشاي     أن عمس املدق  الداالل  قد يكلن متمما ولمس بدي  لعمس املدق  اخلاي   ( ز   وكل )

ال لا   املالمة، كما أن أحد مسؤولمات مدير التدقم  الداالل  طتمتس يف التنسم  ب  عمس  عند أداء عملمة املرا عة
املدق  الداالل  واخلاي  ، كما يستخد  التدقم  الداالل  كلسملة يقابمة دااللمة يدإ ا قما  وط مم  إعالمة وسا س 

تس يف التح   م  عدالة وا تظاممة الرقابة األالر ، ويل اهلدو السي خيتل  ع  يدو املدق  اخلاي   والسي يتم
ال لا   املالمة ومد  يتمل ا للنتا ج ال  أجنزهتا اللحد  احملاس مة ال   إق  تمنمة حمدد ، باإلضاإة    التركد م  
س مة طا م  امل ادئ احملاس مة املتعايو علم ا، وأن الت ايير املالمة معد  على أسا  ثابل ومتماثس وكما يل معلل  

املدق  اخلاي   يعتمد عند بدء عمله على إح  وط مم   ظا  الرقابة الداالل  املا   يف املؤسسة ا قتصادية  إإن
هبدو طكلي  يأي إين حمايد ع  مد  كفاء  النظا  ومعرإة دي ة ا عتماد علمه يف  ديد  ااق التدقم  

طعد  زءا م   ظا  الرقابة الدااللمة، إإن ذلك وا الت ايات ال تمة، وسا أن دا ر  التدقم  الداالل  ط ل  برعما  
مما يساعد يف  عااء صلي  حسنة  يتالمت م  املدق  اخلاي   أن يتف   ط معة العمس يف دا ر  التدقم  الداالل 
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، يتضح لنا مما س   أن الدوي األساس  وامل   ومجملة للمؤسسة ا قتصادية مما يساعد يف طالييا واتدياييا
م  صحة سس العمس وم اي ة ما يل سؤولمة املل ا  على عاط  املدق  الداالل  ال  ط دأ بالتركد باإلضاإة    امل

، أما إعل  سا يل خماط له، حم  أن وا مت املدق  الداالل  احلفاظ على س مة ومسعة املؤسسة ا قتصادية
أإعا  ا حتما ، وال ش عند يدو املدق  اخلاي   يل التعرو على أي  أسالممت واإل راءات املت عة ل كتشاو 

، وعاد  ما طلةر املؤسسات ا قتصادية    استخدا  املدق   صداي ال ما ات املالمة يف املؤسسات ا قتصادية
، حساباهت  و    ضفاء مصداقمة على بما اهت  املالمة، مما يؤثر على قرايات املستتمري اخلاي   للتدقم  و مرا عة 

   أن يسه األل اب   ط س يف دويه  ممة املدق  اخلاي   م  دولة    أالر وعلى الرغ  م  االت و طس
،  ن التنسم  والتعاون ب  املدق  الداالل  واخلاي   يكن   م  منا ا تدواج وطكراي العمس م  ق س ومسؤولمته

أن التكامس ش ء  ، حم (النف ة) ا ثن ، حم  أن جتنمت طكراي العمس يلإر الكتس م  اللقل وال د والتكلفة
بالنس ة للمؤسسة  حم  يؤدي    ط اد  املناإا واملصاحل ب  املدق  الداالل  واخلاي   ويسا ش ء مجمس اجيايب

مما يؤثر على قممت ا بشكس اجيايب  كما يعام ا صلي  حسنة ومسعة طم ة  ا قتصادية حم  يعام ا داإعمة و فمز
حم  أن الع قة التكاملمة ب  املدق  الداالل  واخلاي   طرإا م  قممة املؤسسة ا قتصادية مما يساي  يف   م  

    .ا يرادات وتياد  ا يباح وايطفاع عدد املستتمري  وغسيا
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 : خالصة الفصل الرابع
ال صة  نااالت اي ث ات وصدق أدا  الدياسة املتمتلة يف ا ست ا ة، حم  عرض مت  الفصسمت م  ال   يسا       

احملاس ة : وي  على التلايل الدياسةجما ت هلا ع قة سلضلع ( 22) امع  يف ث ثة  أساطس م  طرو  كم  
ساب معامس ألفا  والتدقم ، من ةمة ال ح  العلم  وا حصاء، كما مت االت اي ث ات وصدق أدا  الدياسة حب

، ويسا (2590)، ومعامس الصدق (25052)، إ لغ معامس الت ات كرو  اخ لكس حملي على حد  واحملاوي جمتمعة
 .دلمس ومؤشر على طلإرمها يف است ا ة الدياسة

وما يؤكد ويعزت يسا الارح االت اي الت ات بالتةز ة النصفمة السي مت ا راؤه، كما مت التركد م  صدق      
، حم  ط   (2525)ا طساق الداالل  لف رات كس حملي م  احملاوي األيبعة للدياسة عند مستل  د لة احصا مة 

لي وبد لة احصا مة  د قلية لمما بف راطه، وبدي ة طراوحل ب  املتلسط وال أن يناك ايط ا  لكس حملي 
 (.2520)الف رات بل ل 

 ا قتصادية املؤسسةاالت اي صحة الفرضمات الدياسة األيبعة، أسفر ع  صحة الفرضمة األو  ال  مفاديا أن      
صحة الفرضمة التا مة،  ت، كما طركدواخلاي   الداالل  التدقم  ويمفة و لد وضروي  برمهمة كاو وع  لدي ا
 العلم ، املؤيس النس، الس ،) امل حلثة للعمنة الدمي راإمة للعلامس احصا مة د لة ذات إروق طل دط   أن  حم 
 املدق  ي ل  ي  األالر  حم  وال  مت  ث ات صحت اأما الفرضمة التالتة ، (الليمف  املسمى اخلرب ، سنلات
، وبالنس ة للفرضمة الرابعة وم  ال   ط مم  ا ابات الداالل  املدق  ما وا طصا  بالتنسم  الت رير بإعداد اخلاي  

 التدقم  ب  التكامس حي   امل نمة والنزاية والعناية ال لد طظاإرأإراد عمنة الدياسة، ط   أهنا صحمحة حم  أن 
  .  ا قتصادية املؤسسة قممة على يؤثر مما اخلاي   و الداالل 

     ضاإة النتا ج واستخ ص علم ا املتحصس املعللمات بتحلمس إمه قمنا السي الرابا الفصس م  وبا  ت اء    
 بالدياسة يتعل  السي الفصس أيمنا قد  كلن وبتايل الدياسة يسه إرضمات صحة م  والتركد واالت اي  لمس
 يسه إرضمات صحة اث ات    طلصلنا وقد  امللضلع م  النظري الا مت ط مم  بلاساته حاولنا والسي املمدا مة
 .من ا املتلالا  األيداو ح  نا قد  كلن وبالتايل الدياسة
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املتعلقة باجملال  ،واملناقشة اليت تستحق الدراسةو تناولت الدراسة واحدة من أهم وأحدث املواضيع نسبيا         
رجي على قيمة املؤسسة االقتصادية، فالتدقيق دراسة تأثري تكامل التدقيق الداخلي واخلاأال وهي التدقيق واحملاسبة 

أخذت مهنة التدقيق سواء ، بصفة عامة أصبح مهنة أكثر من ضرورية يف املؤسسة اليت تنوعت أنشطتها االقتصادية
من أدوار على عدة مستويات، فعلى الرغم  ام يف وقتنا احلاضر، نظرا ملا هلاداخلي وخارجي حيزا كبريا من االهتم

تكتسب بالتمرن فقط، إال أهنا وحبكم تشعبها كنتيجة  مهنة من أنه حىت وقت قريب كان ينظر إليها على أهنا
حيث تأثرت مهنة التدقيق لتوسع النشاط االقتصادي وكرب حجم املؤسسات االقتصادية تزايدت احلاجة إليها، 

واملتتبع بشكل امجايل مبختلف الظروف اليت عايشتها على مر العصور وبتطور احلياة االجتماعية واالقتصادية، 
يت شهدهتا ميكنه أن يالحظ حجم االهتمام املتزايد الذي حظيت به، نظرا للدور الكبري الذي لعبته للتطورات ال

وتلعبه يف حتقيق التقدم والنمو لكل املؤسسات االقتصادية واجملتمع، ومد األطراف املختلفة باآلراء اليت تعترب 
 .اختاذهامدخال أساسيا للقرارات املراد 

قتصادية واهلياات الوصية هذ  التطورات، وحاولت حتديد إطار نظري سايرت خمتلف املؤسسات اال 
يصون مهنة التدقيق الداخلي واخلارجي، تفاديا ألي تأويالت قد تنعكس سلبا على اجلانب العملي وعلى جودة 

فمن خالل هذ  الدراسة حاولنا تسليط الضوء على اعرق مهنة يف العامل وهي التدقيق . ومصداقية هذ  املهنة
 لي واخلارجي من خالل دراسة تأثريبنوعيه الداخلي واخلارجي حيث عاجلنا العالقة التكاملية بني التدقيق الداخ

التدقيق الداخلي واخلارجي على قيمة املؤسسة االقتصادية متاشيا مع املعايري الدولية اليت حتكم العامل، الذي تكامل 
 افية ملعرفة مدى امكانية تطبيقها، كمضى على تطبيقيها ميدانيا بضع سنوات  

وقد مت تقسيم هذ  الدراسة إىل أربعة فصول، ثالث منها ذات طبيعة نظرية تناولنا فيها اإلطار النظري 
للتدقيق بصفة عامة والتدقيق الداخلي واخلارجي على اخلصوص، كما تضمن أيضا قيمة املؤسسة وتأثري التدقيق 

سسة االقتصادية، أما الفصل الرابع فقد خصص للدراسة امليدانية اليت تضمنت الداخلي واخلارجي على قيمة املؤ 
التدقيق الداخلي واخلارجي على قيمة املؤسسة االقتصادية، ومت على تكامل معرفة وجهة نظر املهنني حول تأثري 

ح مجلة من التوصيات إثرها االجابة على أسالة الدراسة واختبار فرضياته، والوصول إىل جمموعة من النتائج واقرتا 
 .واآلفاق البحثية

 
 
 
 
 
 



 الخاتمة
 

191 
 

 :النتائج النظرية: أوال
 : تتمثل النتائج النظرية اليت توصلت إليها الطالبة يف ما يلي         
  أو غموض، وتعتقد عدم وجود تعريف شامل وصريح حيدد مفهوم قيمة املؤسسة االقتصادية بدون لبس

 : أمهها الطالبة أن هذا راجع لعدة أسباب،
بشقيه  والتدقيق تعدد املصطلحات واملرادفات املستخدمة يف تعريف قيمة املؤسسة االقتصادية -

 .الداخلي واخلارجي
باإلضافة إىل  املستخدمة يف تفسري قيمة املؤسسة االقتصادية تداخل بعض املفاهيم واملصطلحات -

  .التدقيق الداخلي واخلارجي
، فهو يغطي مجيع مراحل سواء كان اخلارجي أو الداخلي للتدقيق الشمولية املدلول الواسع والطبيعة -

 .إعداد التقرير النهائي للمدقق اخلارجي
الكبرية يف أنشطة املؤسسة  املشاركةنتيجة  وحريتها تفقد وظيفة التدقيق الداخلي استقالليتها -

قاريرها إىل الدائرة اخلارجي عليها ستكون أكرب يف حال توجيه تاالقتصادية فإن درجة اعتماد املدقق 
املالية، مما لو مت توجيهها إىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جملس اإلدارة، ورغم ذلك ويف كلتا احلالتني فإن 

 .داخلي ستكون يف أدىن مستوياهتاال اعتمادية  املدقق اخلارجي على أعمال املدقق
حيث أن املدقق اخلارجي ال ينظر إىل وظيفة  ،موجودة نسبيا إن العوامل املؤثرة على درجة االعتمادية -

وبالرغم من ذلك فإن املدقق اخلارجي أكثر رغبة يف االعتماد على . التدقيق الداخلي بأهنا قوية وفعالة
ختبارات األساسية للعمليات املدقق الداخلي يف مهمة تقييم األنظمة الرقابية من االعتماد عليه يف اال

 .املالية
فاملؤسسة  ية بني وظيفة التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي يف املؤسسة االقتصادية،هناك عالقة اجياب -

، وذلك ألهنا أقلاالقتصادية اليت لديها وظيفة تدقيق داخلي فعالة تتحمل أتعاب تدقيق خارجية 
التدقيق اخلارجي، اليت تضطر لبدل جهود أكرب  مكاتبتعمل بشكل متكامل وليس بديل مع 

 .ع درجة املسؤولية القانونية امللقاة على عاتقهاخاصة يف ارتفا 
 التواصل الداخلي، املدقق على االعتمادية املهنية، السرية التدقيق، جلنة) املختلفة العوامل تأثري إن -

 بني التعاون مستوى على( إخل...، تبادل املعلومات، التعاون والرتابط، الكفاءة والفعاليةالفعال
 احملاسبني واخلرباء املعتمدين واحملاسبني التدقيق مكاتب من كل يف واخلارجني الداخلني املدققني
 .غرداية والية يف العاملة احمللية البنوك خمتلف إىل باإلضافة

إن العوامل املؤثرة على العالقة التعاونية بالرغم من األهداف املختلفة لكل من وظيفة التدقيق  -
مها جيب أن يعمال معا من شأنه أن يزيد من أداء العمل، إال أن كال الداخلي ومهنة التدقيق اخلارجي
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حيث أن التواصل الفعال بني جلنة التدقيق وكل من  ،بشكل وثيق لتجنب ازدواجية العمل وتكرار 
، كما أن أساس املدقق الداخلي واخلارجي حيسن من كفاءة كل من عملية التدقيق واإلشراف عليها

قق الداخلي واخلارجي يتم مبساعدة اإلدارة وجلنة التدقيق اللتان تعتربان من أهم مبدأ التعاون بني املد
 .العوامل لتقييم التعاون بني املدققني الداخليني واخلارجيني

بني املدقق الداخلي واخلارجي، حيث جيب أن يتمتع كالمها يوجد العديد من أوجه التشابه الرئيسية  -
وموا بعمليات التدقيق على حنو موضوعي يف كافة مراحل عملية بالكفاءة املهنية كمدققني، وأن يق

النتائج، حيث تعترب استقاللية املدقق من أهم اخلصائص اليت جيب توافرها التدقيق وعند التقرير عن 
   .سواء يف املدقق الداخلي واخلارجي

وذلك وفقا ملا جاء يف  يعترب استقالل املدقق الداخلي من أهم متطلبات جناح مهنة التدقيق الداخلي، -
من معايري معهد املدققني الداخليني واخلاص باالستقاللية واملوضوعية للمدقق ( 0011) املعيار

الداخلي، حيث ينص املعيار على أنه جيب أن يتمتع املدقق الداخلي باالستقالل عن األنشطة اليت 
ء عمله حبرية وموضوعية، ويساعد يتوىل تدققيها، ويعترب املدقق الداخلي مستقال عندما يقوم بأدا
 .االستقالل املدقق الداخلي على إصدار أحكام نزيهة وغري متحيزة

يوجد لدى املدققني الداخليني واخلارجني نقاط قوة خمتلفة تعمل على زيادة فعالية عملية تدقيق  -
تيجة يف العمل يف نفس املؤسسة ون وقته يقضي املدقق الداخلي معظم أو كلاحلسابات، فمثال 

برؤية لثقافة وأنظمة وعمليات املؤسسة، وهذا يسمح له لذلك، يتكون لديه فهم أفضل وإملام أكرب 
األمور اليت ال يستطيع املدققني اخلارجني رؤيتها أو فهماها خالل زياراهتم الروتينية للمؤسسة، من 

يتعرض خالل عمله جملموعة متنوعة من  جانب آخر فإن املدقق اخلارجي املتعاقد مع عدة عمالء،
القضايا املالية، فبالتايل فإن قدرة املدققني اخلارجني ستكون أكرب على اكتشاف وحل القضايا من 
املدققني الداخليني، وباإلضافة إىل ذلك فإن الثقة بني املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي تزيد من 

 .بينهم فعالية التعاون
م مبمارسة الرقابة السابقة والالحقة، يف حني أن املدقق اخلارجي ميارس الرقابة املدقق الداخلي يقو  -

الالحقة فقط، فاملدقق الداخلي حبكم تواجد  اليومي يف املؤسسة االقتصادية، فإنه يقوم يف وقت 
مبكر بالدراسة والتقييم املستمر جلميع األنظمة واللوائح الداخلية للمؤسسة، وكذلك خطط األعمال 

املؤسسة قبل تنفيذها، مث يقوم بتدقيق وفحص مدى التزام موظفي املؤسسة  ستقبلية جلميع إداراتامل
االقتصادية بتلك األنظمة واللوائح واخلطط بعد تنفيذ األعمال، أما املدقق اخلارجي فإن عدد مرات 

مال، وهذا ما زيارته للمؤسسة االقتصادية لتنفيذ مهمة التدقيق حمدودة وعادة تكون بعد تنفيذ األع
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يستدعي ضرورة التكامل والتعاون بني الطرفني ملا له من دور اجيايب يف حتقيق اجلودة والفعالية من 
 .أعمال التدقيق أوال ومن مث جناح املؤسسة االقتصادية ثانيا

كسب ثقة ورضا عميل : من أهم االجيابيات احملققة من التكامل بني التدقيق الداخلي واخلارجي هي -
ق، رفع مستوى كفاءة املدققني الداخلني من خالل تبادل أساليب ومعلومات التدقيق املختلفة التدقي

واجلديدة مع التدقيق اخلراجي، كذللك اكتساب املدققني الداخلني فهم أفضل ملعايري احملاسبة 
 .والتدقيق، وخاصة اإلصدارات اجلديدة منهما

ارجي يف املؤسسة االقتصادية يتوقف على عدة درجة اعتماد املدقق الداخلي على عمل املدقق اخل -
ودقة  عدد املدققني الداخلني، طبيعة درجة مؤهالهتم العلمية، مدى عمق واتساع: عوامل من بينها

إجراءات عملية التدقيق الداخلية، درجة االستقاللية اليت يتمتع هبا املدققني الداخلني، اخلربة اليت 
    .اكتسبوها يف جمال التدقيق الداخلي

     :النتائج التطبيقية: ثانيا
من خالل الدراسة امليدانية اليت أجرهتا الطالبة، مت التوصل إىل مجلة من النتائج املتعلقة باإلجابة على        

 :األسالة الفرعية للدراسة واختبار فرضياهتا، ميكن حصرها يف النقاط التالية
 :نتائج اختبار الفرضيات . أ

جلوانب موضوع دراسة إن من بني النتائج اليت سعينا إىل حتقيقها، من خالل عرضنا وحتليلنا السابق          
، هي االختبار والتحقق من صحة االقتصادية املؤسسة قيمة علىتأثري التكامل بني التدقيق الداخلي واخلارجي 

ضيات ونفي البعض اآلخر وقد اليت وضعناها من البداية، حيث مت إثبات صحة بعض الفر  فرضيات املوضوع
 :كما يلي حتقق لنا ذلك

 وظيفة وجود وضرورة بأمهية كاف وعي لديها االقتصادية املؤسسة إن الفرضية األوىل واليت متثلت يف أن (0
حول طبيعة و  ، فمن خالل ما تناولنا الفرضية األوىل صحة ت، فقد حتقق(واخلارجي الداخلي) التدقيق

السابقتني ونظرا لدور الكبري الذي تلعبه وباعتبار أهنما وظيفتان أهداف وأمهية كل وظيفة من الوظيفتني 
هامتان ال غىن عنها يف املؤسسة االقتصادية، يتضح دورمها الكبري يف متكني املؤسسة االقتصادية من 

أعمال الرقابة ها ومحاية ممتلكاهتا من االختالس والتالعب والضياع، من خالل هدافألخالل حتقيقها 
الداخلية  والفحص املستمرة على مجيع أنشطة وعمليات املؤسسة االقتصادية، اليت تقوم هبا إدارة التدقيق 

 احملايد الذي ورأيه الفينباملؤسسة االقتصادية، وكذلك أعمال التدقيق املايل اليت يقوم هبا املدقق اخلارجي 
يصدر  يف مدى عدالة وصحة وانتظامية وشفافية القوائم املالية للمؤسسة االقتصادية اليت تعرب عن املركز 
املايل ونتائج العمليات هلا، فمن خالل التقارير اليت يصدرها كل طرف بنتائج أعمال التدقيق، وما توصل 

يقوم جملس إدارة املؤسسة االقتصادية واجلمعية العامة إليه من مالحظات إجيابية وسلبية وتوصياته بشأهنا، 
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ومحاية للمسامهني باختاذ القرارات واإلجراءات الالزمة، اليت من شأهنا حتقيق أهداف املؤسسة االقتصادية 
  .أمواهلا وممتلكاهتا

 الدميغرافية للعوامل احصائية داللة ذات فروق هناكالفرضية الثانية اليت مفادها أنه صحة وفيما يتعلق ب (2
فقد مت التحقق منها  (الوظيفي املسمى اخلربة، سنوات العلمي، املؤهل اجلنس، السن،) املبحوثة للعينة

إن حتقيق الربح والبقاء واالستمرارية أهم هدف تسعى املؤسسة االقتصادية للتحقيقه من  .وهي صحيحة
دقق الداخلي واخلارجي بدراسة وتقييم وراء أعمال املدقق الداخلي واخلارجي، فمن خالل قيام كل من امل

نظام الرقابة الداخلي للمؤسسة االقتصادية على أساس املخاطر أثناء تنفيذ  ملهمته، آخذا يف احلسبان 
نتائج دراسة وتقييم الطرف اآلخر هلذا اجلانب، فأنه يتمكن من اإلملام األفضل واألمشل ملخاطر املؤسسة 

تحديد نقاط القوة والضعف يف ذلك النظام، ومراكز اخلطر االقتصادية، وعلى ضوء ذلك يقوم ب
ودرجاهتا، مث يقوم بتنفيذ أعمال التدقيق بناء على ذلك، ومن مث إصدار التوصيات واالقرتاحات الضرورية 
والالزمة من قبل املتخصصني يف املؤسسة االقتصادية حمل التدقيق، فعامل اخلربة والسن للمدقق سواء كان 

جي يلعب دورا كبري يف حتقيق ذلك باإلضافة إىل املؤهل العلمي والعملي، حيث أن جنس داخلي أو خار 
 املدقق أيضا له تأثري على عملية التدقيق حيث أن ممكن للمدقق إذا كانت أنثى أن ال تستطيع التنقل 

غض النظر ، وبإىل املؤسسة االقتصادية حمل التدقيق أو ميكن أن تستخدم العاطفة يف جمال العمل وغريها
على العوامل الدميغرافية للمدقق الداخلي واخلارجي، فإن تظافر اجلهود بني الطرفني يؤدي إىل التقييم 
الشامل ملخاطر املؤسسة االقتصادية والتقليل من تلك املخاطر إىل أدىن مستوى ممكن، األمر الذي من 

بالتايل حسن تسريها وجناحها وزيادة شأنه تقوية وتعزيز نظام الرقابة الداخلي للمؤسسة االقتصادية، و 
          .األرباح املسجلة من طرفها وبالتايل ضمان البقاء واالستمرارية وهذا هو املطلوب

تستند ، الداخلي املدقق مع واالتصال بالتنسيق التقرير بإعداد اخلارجي املدقق يقومأما الفرضية الثالثة  (3
باإلضافة إىل وسائل وتقنيات تسمح جبمع األدلة والقرائن  عملية التدقيق على منهجية علمية منتظمة،

الكافية لتدعيم حكمهما حلالة املؤسسة االقتصادية، وبتايل إثبات صحة ومصداقية القوائم املالية ومما ال 
شك فيه أن كل من املدقق الداخلي واخلارجي يسعى من خالل تنفيذمها ملهمتهما إىل مجع األدلة 

والالزمة وذلك بالتعاون وتبادل املعلومات بينهما بغية إصدار حكم عادل على وضعية والرباهني الكافية 
مهمته، إن االتصال والتنسيق بني املدقق الداخلي واخلارجي يسهل املؤسسة االقتصادية كل حسب طبيعة 

 نتظمةرئيسية م طواتخعملية تنفيذ املهمة، فقد رأينا أن كل طرف يقوم بإتباع جمموعة من اإلجراءات و 
وكل خطوة رئيسية تتفرع منها عدة خطوات فرعية، انسجاما مع ما  حبيث أن كل خطوة تكمل األخرى،

يطلبه املنطق، ووفقا ملا نصت عليه معايري التدقيق الدولية اخلاصة بكل نوع من التدقيق، فعملية التدقيق 
 : الداخلي تنفذ من خالل جمموعة من اخلطوات الرئيسية املوالية
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 التحضري للمهنة. 
 تنفيذ املهنة. 
 التقرير واملتابعة. 

 :أما التدقيق اخلارجي فينفذ من خالل اخلطوات الرئيسية التالية
 التخطيط واحلصول على معرفة عامة عن املؤسسة االقتصادية. 
 دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلي بكفاءة وفعالية. 
 وفحص احلسابات والقوائم املالية بكل حرية واستقاللية مراجعة. 

ولكي تتم عملية التدقيق بشكل صحيح وسليم البد من التنسيق واالتصال الدائم واملتكرر بني املدقق الداخلي 
حيث  .، وقد مت إثبات صحة هذ  الفرضيةواخلارجي، فكل مدقق يقوم بتنفيذ مهمته وفق اخلطوات السابقة الذكر

اد التقرير النهائي للمدقق اخلارجي بالتنسيق مع املدقق الداخلي أي اعتماد كل طرف على نتائج عمل أن إعد
اآلخر، فأن كل طرف يقوم باالستغناء عن أعمال التدقيق الزائدة عن حاجته والغري ضرورية وتسخري ذلك اجلهد 

 . والوقت لتغطية أنشطة أخرى يف املؤسسة االقتصادية
 و الداخلي التدقيق بني التكامل حيقق املهنية والنزاهة والعناية اجلهود تظافرواألخرية وهي  والفرضية الرابعة (4

وبتايل ميكن القول أن التكامل بني التدقيق الداخلي  .االقتصادية املؤسسة قيمة على يؤثر مما اخلارجي
 : واخلارجي حيقق عدة فوائد ميكن حصرها يف النقاط التالية

  وتكرار العمل بني الطرفني وبتايل ختفيض نطاق وإجراءات التدقيق مما يساهم يف  منع االزدواجية
 .كسب الوقت وتوفري الكثري من اجلهد

 ختفيض أتعاب املدقق اخلارجي وبتايل تقليل التكلفة. 
 التغطية الشاملة لكافة أنشطة املؤسسة االقتصادية. 
 رفع قيمتها االقتصادية من خالل  وبتايل إعطاء صورة حسنة ومسعة طيبة للمؤسسة االقتصادية

 .حتقيق مردودية وربح كبري وسريع
 تقوية وتعزيز نظام الرقابة الداخلي للمؤسسة االقتصادية. 

 تظافرزيادة  ،االطالع على نتائج التدقيق السابقة لكيالمها: وقد مت إثبات صحتها من خالل ما يلي        
من شأنه أن يساهم يف اختاذ قرارات صحيحة، وكذلك االجتماعات املتواصلة اليت  املهنية والنزاهة والعناية اجلهود

تتم بني املدقق الداخلي واخلارجي من أجل تنسيق خطط وبرامج التدقيق احلالية واملستقبلية، حيث يقوم كل طرف 
ليه يكتفى الطرف بإعادة النظر يف برنامج عمله وحتديد اإلجراءات بكل شفافية ومصداقية اليت سيقوم هبا وع

  .     اآلخر مبا قام به هذا األخري، مما مينع ازدواجية وتكرار العمل، وبتايل توفري الكثري من الوقت واجلهد
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 :النتائج العامة . ب
 دولية مبواصفات حماسيب نظام تطبيق شرعت حيث الدولية احملاسبة معايري تبين إىل اجلزائر سارعت -

 وهناك باحملاسبة، إال يقوم ال التدقيقف ،بعد لتطبيقه مناسبة غري بياية معطيات ظل يف ولكن حديثة،
 من وهناك الدولية االقتصادية املستجدات مع تتوافق اجلزائر يف التدقيق مهنة تنظيم أن يرى من

  .حيث أن هناك إدراك ووعي ألمهية ومكانة مهنة التدقيق يف البياة اجلزائرية يعارض
يتطلب حتقيق التكامل بني التدقيق الداخلي واخلارجي توفر بعض العوامل منها تظافر اجلهود  -

 .باإلضافة إىل التنسيق والتواصل املستمر والدائم بينها
وهذا يؤدي إىل حتسني قيمة املؤسسة االقتصادية  من وتزيد التدقيق الداخلي واخلارجي ترفع مهنة -

 .صورهتا ومسعتها
 :على مستوى وظيفة التدقيق الداخلي يف املؤسسة االقتصادية حمل الدراسة  -

 كوهنا تتبع مباشرة مبجلس اإلدارة ،  نوعا ما تتمتع وظيفة التدقيق الداخلي باستقاللية مناسبة
للمؤسسة االقتصادية، حيث يتوىل اجمللس سلطة تعيني وعزل املدققني الداخلني للمؤسسة 

فع مباشرة إىل رئيس جملس اإلدارة، إضافة إىل يق الداخلي تر التدقير االقتصادية، كما أن تقار 
عدم وجود أي تأثري على استقاللية املدققني الداخليني للمؤسسة االقتصادية أثناء تأديتهم 

 .ملهامهم من قبل إدارات املؤسسة االقتصادية اخلاضعة للتدقيق
 مل وظيفة التدقيق الداخلي هناك بعض جوانب القصور اليت تؤثر على فعالية وجودة ع

عدد املدققني الداخليني يف املؤسسة االقتصادية غري كايف، : باملؤسسة االقتصادية وهي
الدورات التدريبية  حيث أن بعض املؤسسات االقتصادية ال يوجد فيها مدققني داخلني،

اليت تقام للمدققني الداخلني يف املؤسسات االقتصادية غري كافية من ناحية التطبيق 
العملي، عدم األخذ بعني االعتبار التقارير اليت يصدرها املدققني الداخلني يف املؤسسة 

ث يتم االقتصادية من قبل اإلدارة العليا للمؤسسة االقتصادية مبا فيها جملس اإلدارة، حي
إمهال بعض املالحظات والتوصيات اليت قدمها املدقق الداخلي يف تقرير  واليت مت اكتشافها 

 .أثناء عملية التدقيق
 : على مستوى مكاتب التدقيق اخلارجي حمل الدراسة -

 حيث توصى على ضرورة وجود عالقة تكاملية بني  تتم ممارسة املهنة وفقا للمعايري حمددة
ارجي حيث أن هذ  املكاتب تناقش نقاط الضعف يف نظام الرقابة املدقق الداخلي واخل

، إال الداخلي وفرص حتويلها إىل نقاط قوة لتعزيز نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصادية
 .مستوى خربهتا أقل واملنعكسة من خربة كوادرهاكاتب امل بعض أن هناك



 الخاتمة
 

191 
 

 احملاسبة والتدقيق واملراجعة علق مبجال يقوم مكتب التدقيق اخلارجي بتقدمي اخلدمات فيما يت
للعمالء من املؤسسات القطاع اخلاص والبنوك واملؤسسات والضرائب واخلدمات االستشارية 

 .العامة واملؤسسات االجنبية والدولية وغريها
 : على مستوى املؤسسة االقتصادية حمل الدراسة -

 التدقيق الداخلي واخلارجي  تنوع املؤسسات االقتصادية حجما ونوعا، يتطلب وجود مهنة
 .ألنه يعطي صورة حسنة ومسعة طيبة هلا مما يزيد من ثقة املتعاملني معها

  توجد بعض الصعوبات تقنية وفنية باإلضافة إىل وجود معوقات حتول بينها وبني التطبيق
كما أن هناك هياات ومؤسسات أخرى هلا   السليم للمهنة التدقيق الداخلي واخلارجي،

تقرير التدقيق  عالقة باملؤسسة االقتصادية كالسوق املايل والبنوك، تفرض شروط صعبة على
 .الداخلي واخلارجي

إن التكامل بني عمل : على مستوى التكامل بني التدقيق الداخلي واخلارجي يف املؤسسة االقتصادية -
ليس باملستوى  ية وعمل مدققي املؤسسات االقتصادية  اخلارجياملدقق الداخلي للمؤسسة االقتصاد

املطلوب الذي جيب أن تكون عليه وحسب متطلبا معايري التدقيق الدولية وذلك راجع ألسباب 
 : التالية
 عدم وجود ثقة ومصداقية متبادلة بني الطرفني ومن مؤشراهتا ما يلي: 

  حتفظ بعض املدققني الداخلني يف املؤسسات االقتصادية على بعض املعلومات
اليت تتكشف أثناء أدائهم ملهامهم مما يؤثر على تنفيذ مهمة التدقيق اخلارجي 

، حيث أن املدقق الداخلي ال يقوم بإبالغ املدقق اخلارجي للمؤسسة االقتصادية
لى املدقق اخلارجي اكتشافها ببعض املعلومات حبجة أن هذ  املعلومات سرية وع

بنفسه، علما أن اهلدف األساسي والرئيسي للطرفني واحدة وهي جناح وازدهار 
  .  املؤسسة االقتصادية وحتقيق أقصى عائد

 حيث أن املدقق واخلارجي،  انعدام التبادل املباشر للتقارير بني املدقق الداخلي
الداخلي للمؤسسة االقتصادية حيصل على تقرير املدقق اخلارجي من إدارة 

أما املدقق اخلارجي يتحصل على تقرير املدقق الداخلي من املؤسسة االقتصادية، 
اإلدارة العليا للمؤسسة االقتصادية، أو من إدارة التدقيق الداخلي للمؤسسة 

اطالعا فقط وال ميكنهم أخذ نسخة مصورة االقتصادية بشرط أن يطلعوا عليها 
 .منها
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، بضرورة التعاون والتنسيق والتكامل مع (إلزام أديب)الطرفني  تلزمعدم وجود قوانني وتشريعات حملية  -
حبيث حيدد اجيابيات وجود عالقة تكاملية بينهما وما ميكن أن يتحقق من منافع يف تنفيذ بعضهما، 

 .املهام
سسة االقتصادية يقول أنه غري جمرب على تطبيق معايري التدقيق، ألن اخلدمات املدقق الداخلي يف املؤ  -

أن هناك عالقة تكاملية نسبية ميكن القول اليت يقدموهنا لصاحل املؤسسة االقتصادية، وبغض النظر 
   .ومرضي نوعا ما ، حسنبني التدقيق الداخلي واخلارجي للمؤسسة االقتصادية جيد

 : التوصيات: ثالثا
اليت يسية بعد هذا العرض والتحليل واملناقشة، وما مت التوصل إليه من نتائج على مستوى احملاور اخلمسة الرئ       

للتطبيق السليم للمهنة ضمانا ميكننا صياغة جمموعة من التوصيات اليت نرى ضرورة حتقيقها تضمنتها الدراسة 
 :ادية يف والية غرداية، وهذ  التوصيات تتمثل يفالتدقيق الداخلي واخلارجي من طرف املؤسسات االقتص

ضرورة تعزيز االستقالل الظاهري واحلقيقي لوظيفة التدقيق الداخلي يف املؤسسة االقتصادية باعتبار  -
أن معيار االستقاللية للمدقق الداخلي من أهم العوامل املؤثرة على درجة اعتمادية املدقق اخلارجي 

 .على أعمال املدقق الداخلي
جيب أن يتعاون املدقق الداخلي مع املدقق اخلارجي على أن يقوم هذا األخري بدراسة النتائج اهلامة  -

فإنه ال حيقق  اخلارجي ويف حال مل يستطع املدقق اخلارجي االستفادة من عمل املدقق الداخليلعمل 
اون والتنسيق اهلدف من اعتمادية املدقق اخلارجي على أعمال املدقق الداخلي من حيث درجة التع

 .ودرجة التواصل واالتصال بيهم وتعزيزها من أجل حتقيق األهداف املرجوة من النظام الكلي للتدقيق
البد من أن تكون هناك لقاءات بني املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي ملناقشة االهتمامات املشرتكة،  -

 .ات عمل كل منهماوتبادل اخلربات واالستفادة من املهارات املكملة، وفهم طرق وآلي
بني املدقق الداخلي واخلارجي من أجل احلد والقضاء وتعزيز التكامل  والتعاون تشجيع الرتابطضرورة  -

  .على الفساد املايل واإلداري
تأهيلية  القيام بدورات تدريبيةوالثقافة التدقيقية من خالل  على املؤسسات االقتصادية نشر الوعي -

مثل جملس مهنة تدقيق  أجبديتهاوالتعرف على مهنة التدقيق  للممارسة  وفق خطط مدروسة
تعزيز التكوين يف و ، احلسابات، مجعية احملاسبني واملراجعني اجلزائرية ومجعية مدققي احلسابات اجلزائرية
  .التدقيق من خالل خلق معاهد متخصصة يف التدقيق بشقيه الداخلي واخلارجي

خالل فتح التعامل مع املدققني خارج اجلزائر وذلك من جيب على املؤسسات االقتصادية تشجيع  -
   .بتسهيل إجراءات التدقيق يف اخلارجتسمح  متخصصةمكاتب 
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العاملني يف املؤسسات شراك مجيع املوظفني و إو  تفعيل دور التدقيق يف املؤسسات االقتصادية -
كما جيب استعمال   ،التحسيس و احلمالت اإلعالميةتكتيف  ومن خالل الرتويج  االقتصادية

 مواقع التواصل االجتماعي، الرتويج االلكرتوين، امللصقات، املؤسسات)املناهج واألساليب احلديثة 
  (.يف جمال التدقيق الرائدة واملشهورة االقتصادية

ال ينبغي أن نقول أن املدقق الداخلي متواطئ مع اإلدارة بل جيب أن تؤطر هذ  الوظيفة باملعايري  -
قيتها خلدمة اإلدارة ولتوجيه املدقق اخلارجي خلدمة األطراف اليت هتمها آراء  بغية الكفيلة برت 

 .االستفادة من العمل املشرتك بينهما من أجل حتقيق األهداف املطلوبة
املستجدات يف بياة األعمال وااللتزام بالتطوير املهين من  مواكبة حماولة املدقق الداخلي واخلارجي -

الكافية والتعرف أكثر على املعايري اليت تنظم العالقة التكاملية بني التدقيق  خالل اكتساب مهارات
 .الداخلي واخلارجي

العمل على عقد اجتماعات منتظمة بني املدققني، حيضرها املدققني الداخلني واخلارجني لتبادل  -
األفكار ومناقشة اخلطط والتطورات وحل املشكالت حيث يؤدي ذلك لتخفيض ساعات العمل 

 .وجتنب تكرار العمل
ضرورة االعتماد على تقارير املدققني الداخلني يف تدقيق الفروع واألقسام التابعة للمؤسسات  -

وذلك من خالل االهتمام وتفعيل قسم التدقيق الداخلي مما يزيد من اعتمادية املدقق  االقتصادية
 .اخلارجي على عمل املدقق الداخلي

احلرص على التشاور واحلوار بني املدققني الداخلي واخلارجي من خالل تطوير وتنمية مهاراهتم   -
 .وقدراهتم، وحتديث معلوماهتما حول املهام اليت يقومون هبا

 : اآلفاق المستقبلية لموضوع البحث: رابعا
بالكثري من املسائل والقضايا احملاسبية واملتعلقة بالتدقيق  واخلارجي يتعلق موضوع دراسة التدقيق الداخلي

التدقيقية اليت من خالهلا يتم إعداد وعرض كل من التقارير والقوائم املالية نظرا الرتباطه املراحل واإلجراءات 
رب من واحملاسبية، كما يعد هذا املوضوع من أكثر املواضيع حساسية نظرا لدور الكبري  الذي تلعبه، كما يعت

احمللي والعاملي، وعليه املواضيع اليت أحدثت جدال وتستحق املناقشة بني خمتلف املفكرين واحملللني على مستوى 
ميكن أن تثار حوله عدة إشكاليات تصلح ألن تكون أفاق حبثية مستقبلية يتناوهلا الباحثني يف أطروحاهتم 

        : ورسائلهم ومذكراهتم اجلامعية ومنها
  (ستقصائيةدراسة ا) يف اجلزائر حتقيق التكامل بني التدقيق الداخلي واخلارجيمتطلبات.  
  دراسة عينة من البنوك )بني التدقيق الداخلي واخلارجي يف احلد املخاطر البنكية  التكاملدراسة

 .(االقتصادية
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  بالقوائم املالية للمؤسسات االقتصاديةمدى ارتباط التدقيق الداخلي واخلارجي. 
  (.دراسة حالة شركات التأمني)حتسني وظيفة التدقيق الداخلي واخلارجي  جلنة التدقيق يفدور 
  (.دراسة نظرية)العوامل املؤثرة على جودة تقرير التدقيق الداخلي واخلارجي 
    داخل املؤسسات  والتالعب عن الغش واالخطاء الكشفمدى مسامهة التدقيق الداخلي واخلارجي يف

 .(دراسة استطالعية) االقتصادية
  (.دراسة مقارنة)دراسة مدى التوافق بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي 
 األداء املهين يف املؤسسات االقتصادية دراسة تأثري التكامل بني التدقيق الداخلي واخلارجي على جودة 

 (.دراسة تقييميه)
 لداخلي واخلارجي يف رفع قيمة املؤسسة االقتصادية دراسة العوامل املؤثرة على حتقيق التكامل بني التدقيق ا

 (.منوذج اعداد)
  (.دراسة حتليلية)يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية دراسة دور مهنة التدقيق الداخلي 
  (.دراسة ميدانية)التدقيق اخلارجي كمدخل مقرتح لزيادة الكفاءة والفعالية 
  حتقيق التكامل بني املدققني الداخلي واخلارجي يف املؤسسة االقتصاديةدراسة تأثري جلنة التدقيق يف. 
  دور التكامل بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي يف تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية يف املؤسسات

 .االقتصادية
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 .، اجلزء األول، مكتبة عني مشس للنشر، القاهرة، بدون سنةأصول المراجعة: متوىل حممد اجلمل، حممد اجلزار 00
 .5100دار املنار للطباعة، اإلسكندرية،  بدون طبعة، ،فلسفة القيم: جمدي رسالن 02
 .0225 ،والتفتيش المراجعة: القانونني للمحاسبني العريب اجملمع 01
تقرير خاص الرقابة الداخلية عناصر النظام المتكامل وأهميته لكل من اإلدارة والمراجع الخارجي، : حممد عباس حجازي 02

 .وضعته جلنة إجراءات املراجعة املتفرغة عن املعهد األمريكي للمحاسبني
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 .0201 بلد، بدون التعاون، و التجارة مكتبة ،الميدانية الممارسة و العلمية األصول المراجعة: حجازي عباس حممد 00
، الطبعة األوىل، دار كنوز املعرفة العلمية لنشر دراسة معمقة في تدقيق الحسابات: حممد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب 02

 .5112والتوزيع، األردن، 
 مصر، املفتوح، للتعليم القاهرة مركز ،المراجعة أساسيات: احلموي هاشم حممد الطحان، العال أبو حممد حممود، حامد منصور 01

0222. 
 .5115 مصر، املعارف، منشأة طبعة، بدون ،المال رأس أسواق و المالية األوراق: اهلندي إبراهيم منري 00
 .0220بلد، بدون  املكتب العريب احلديث،، 5 الطبعة ، (مدخل تحليلي معاصر)اإلدارة المالية : منري إبراهيم هندي 05
المحاسبة المتقدمة في الشركات االسس النظرية والعملية الحتساب : ناظم حسن الشريفي، سعود جايد مشكور العامري 00

 .5100، الطبعة األوىل، دار زهران للنشر والتوزيع، االردن، قيمة الشركات
 .5112دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن،  ، بدون طبعة،مراجعة المعامالت المالية: نواف حممد عباس الرماحي 00
 .5110 عمان،  والتوزيع، للنشر وائل دار طبعة، بدون ،والعملية النظرية الناحية من التدقيق إلى مدخل: التميميهادي  02
طبعة، دار املريخ ، أمحد حامد حجاج، كمال الدين ساعد، بدون المراجعة بين النظرية والتطبيق: وليام توماس، أنر وسون هيكي 01

 .0222للنشر، اململكة العربية السعودية، 
، الكتاب األول، دار المراجعة بين النظرية والتطبيق: وليم توماس، أمرسوهننكي، ترمجة أمحد حامد حجاج، كمال الدين سعيد 02

 .5110املريخ ،مصر، 
 االطروحات

 يف دكتوراه أطروحة ،المنشأة قيمة قياس على وأثره المحاسبية للمعلومات اإلعالمي المحتوى: املنعم عبد الدسوقي إبراهيم 10
 .0222 القاهرة، جامعة منشورة، غري التسيري، علوم

 الوطنية المؤسسة حالة دراسة الجزائر في المحروقات لقطاع بالنسبة الشراكة مسار على المالي التقييم أثر: بكاري بلخري 15
 .5112/5101 منشورة، غري دكتوراه، أطروحة ،(ENSP) اآلبار لخدمات

 كلية ، أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية،المؤسسة المعرفة داخل إدارة خالل من القيمة خلق : يوسف محودة بن 10
 .5100/5102،بالشلف بوعلي بن حسيبة جامعة، التسيري وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم

 مصلحة الضرائب بمديرية حالة دراسة) الضريبي التهرب من الحد في الجبائي التدقيق فعالية مساهمة: بوعكاز مسرية 10
كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية   حماسبة، ختصص التجارية، العلوم يف دكتوراه أطروحة ،(بسكرة والمراجعات األبحاث

 .5100/5102 بسكرة، حممد خيضر جامعة وعلوم التسيري،
 والدولية المحلية البيئي التدقيق لمتطلبات األردني المحاسبة ديوان مدققي ادراك مدى: النصريات القادر عبد حسن عادل 12

 املالية للعلوم العربية األكادميية احملاسبة، يف الفلسفة دكتوراه أطروحة ،العام المال انفاق لتفعيل الدور هذا أداء في وكفاءتهم
 .5111 األردن، للجامعات، الدويل االحتاد عضو العربية، اجلامعات احتاد عضو واملصرفية
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 باستعمال المبكر لإلنذار نموذج إرساء نحو االقتصادية المؤسسات في المالي األداء وتقييم قياس: دادن الغين عبد 11
 .5111/5112 اجلزائر، جامعة منشورة، غري دكتوراه أطروحة ،وباريس الجزائر بورصتي حالة دراسة المالية المحاكاة

، أطروحة معايير مراجعة الحسابات في اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية في ليبيا: علي عمر أمحد سويسي 12
دكتوراه العلوم، ختصص حماسبة، فرع علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر باتنة، 

5101/5100. 
 شهادة لنيل مقدمة أطروحة ،- المغربية والمملكة وتونس الجزائر بين مقارنة دراسة - للمراجعة المهني التنظيم: شريفي عمر 10

 .5105 ،-0- سطيف جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية االقتصادية، العلوم يف علوم دكتوراه
 علوم يف دكتوراه أطروحة ،بالجزائر االقتصادية التحوالت إطار في القرار اتحاذ في ودوره المؤسسة تقييم: سويسي هواري 12

 .5112/5110 اجلزائر، جامعة التسيري،
 العلوم يف دكتوراه أطروحة ،(مقارنة دراسة) العمومية المؤسسات في المحاسبي التدقيق: يورة أمحد ولد حممد الشيخ ولد يعقوب 01

 .5100/5102 تلمسان، بلقايد، بوبكر جامعة تسيري، ختصص االقتصادية
 الرسائل

 دراسة) غزة قطاع في العاملة المصارف في المخاطر إدارة تفعيل في الداخلي المدقق دور: املدهون إبراهيم رباح إبراهيم 10
 .5100 غزة، االسالمية اجلامعة كلية التجارة،  والتمويل، احملاسبة يف ماجستري مذكرة ،(تطبيقية

مخاطر المراجعة ومجاالت مساهمة المراجع الخارجي في التخفيف من تأثيرها على القوائم : كرسوع حممد أيوب أرزاق 15
، مذكرة ماجستري يف -فلسطين–دراسة تحليلية آلراء المراجعين الخارجيين في قطاع غزة )المالية في عملية المراجعة 

 .5110 احملاسبة والتمويل، اجلامعة االسالمية غزة،
 المتطلبات على االستشارية الخدمات عن األردن في الخارجي المدقق يتقاضاها التي األتعاب أثر: الشعار محد إمساعيل 10

 كلية احملاسبة، قسم احملاسبة، يف ماجستري مذكرة ،(4) رقم الدولي التدقيق معيار بموجب المحددة التدقيق لجودة األخالقية
 .   5100 األوسط، الشرق جامعة األعمال،

، مذكرة ماجستري يف احملاسبة والتمويل،  (دراسة ميدانية تحليلية)واقع التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة : إياد حسن سامل 10
 .5105كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية غزة، 

الخارجي عن اكتشاف عمليات الغش مدى تأثير بعض العوامل على مسؤولية المراجع : بدور بنت سعيد عودة الرفاعي 12
، مذكرة ماجستري يف احملاسبة، كلية االقتصاد واإلدارة، جامعة امللك (دراسة ميدانية في المملكة العربية السعودية)والتقرير عنها 

 .5112عبد العزيز اململكة العربية السعودية، 
 في المدرجة المصارف على تطبيقية دراسة المالية التقارير جودة على التدقيق لجان خصائص أثر: قديح سليمان بسام 11

 .5100 والتمويل، احملاسبة يف ماجستري مذكرة ،فلسطين بورصة
 داخل المخزون لعمليات الداخلية الرقابة نظام وتحسين المخاطر تقييم في الخارجي المدقق دور: عمريوش بوبكر 12
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 دراسات ختصص التجارية، العلوم يف ماجستري مذكرة ،(سطيف) العليا الهضاب مطاحن بمؤسسة ميدانية دراسة المؤسسة
 .5100 سطيف، عباس فرحات جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية معقمة، وحماسبية مالية

دراسة عينة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية )الرقابة على إدارة األرباح  دور التدقيق المحاسبي في تفعيل: بوسنة محزة 10
، مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية، ختصص دراسات مالية حماسبية معمقة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم (والفرنسية

 .5100/5105التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف، 
، كلية العلوم االقتصادية العلوم يف اجيسرتم مذكرة ، والرقابة التدقيق في البنكية المحاسبة استعمال فعالية :زرمان توفيق 12

 .5112/5111، قسنطينة  منتوري جامعة االقتصادية والعلوم التجارية وعلو التسيري،
، مذكرة ماجستري يف ية في الجزائرتقارير المراجعة الخارجية في ظل حتمية تطبيق المعايير المحاسبية الدول: حكيمة مناعي 01

 .5110/5112علوم التسيري، ختصص حماسبة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر باتنة، 
 الطباعة وفنون للتوضيب الوطنية المؤسسة حالة دراسة االقتصادية المؤسسة قيمة على المالية القرارات أثر: حممد رزقي 00

 وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية  املؤسسة، وتسيري اقتصاد فرع االقتصادية، العلوم يف املاجستري مذكرة ،بوعريريج ببرج
 .5112/5110 بسكرة، خيضر حممد جامعة ، التسيري

 نظام تعزيز في وأثرها المصارف في الخارجي و الداخلي التدقيق بين العالقة في المؤثرة العوامل: املدهون إبراهيم رغدة 05
 كلية التجارة،  والتمويل، احملاسبة يف ماجستري مذكرة ،(تطبيقية دراسة) الخارجي التدقيق تكلفة وتخفيض الداخلية الرقابة
 .5100 غزة، االسالمية اجلامعة

 غزة قطاع في الحسابات لمراجعي المهني األداء جودة على الخارجية المراجعة بيئة متغيرات تأثير: الطويل عمر أكرم سهام 00
 اجلامعة التجارة، كلية والتمويل، احملاسبة يف ماجستري مذكرة ،(غزة قطاع في الحسابات مراجعة مكاتب على ميدانية دراسة)

 .5105 غزة، اإلسالمية،
 ميدانية دراسة) الداخلي التدقيق جودة ضبط في Six Sigma ستة سيجما منهج استخدام: الراوي الغفور عبد أمحد سينا 00

 الشرق جامعة احملاسبة، يف ماجستري مذكرة ،(عمان محافظة في والتميز الجودة على الحائزة الخاصة المستشفيات على
 .5100 األوسط،

 المساهمة الشركات في المشكلة التدقيق لجان فاعلية لتحسين الالزمة الشروط توفر مدى: قطيشات علي خليل عادل 02
 .5101 األوسط، الشرق جامعة احملاسبة، يف ماجستري مذكرة ،األردنية العامة

 مؤسسة حالة دراسة) الجزائر في والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات االداري التأهيل في المراجعة دور: بابنات الرمحان عبد 01
 .ـ5110/5112 األغواط، ثليجي، عمار جامعة وحماسبة، مالية ختصص التسيري علوم يف ماجستري مذكرة ،(األغواط مطاحن

 شركة بين التكامل حالة دراسة الخارجية والمراجعة الداخلية المراجعة بين التكامل: سرعة أبو سعيد اهلل عبد السالم عبد 02
KPMG للتجارة والكويت اليمن بنك في الداخلية المراجعة وإدارة قانونيون محاسبون) وشركاهم حسن وحازم مجني 
 .5101 ،0 اجلزائر جامعة وتدقيق، حماسبة فرع التجارية، العلوم يف ماجستري مذكرة ،(اليمينة الجمهورية في واالستثمار
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 السوقية القيمة تحديد في األرباح توزيعات سياسة دور: المؤسسة قيمة على المالي الهيكل اختيار أثر: بوحادرة الكرمي عبد 00
 .5100/5105 قسنطينة، منتوري جامعة التسيري، علوم يف ماجستري مذكرة ،(حالة دراسة مع) للسهم

دراسة حالة المؤسسة الوطنية لصناعة )دور المراجعة في تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصادية : عزوز ميلود 02
كلية العلوم االقتصادية   ، مذكرة ماجستري ختصص اقتصاد وتسيري املؤسسات، قسم علوم التسيري،(الكوابل الكهربائية بسكرة

 .5111/5112أوت سكيكدة،  51والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة 
 دراسة) بالبورصة المدرجة االقتصادية المؤسسة قيمة على األرباح توزيع وسياسة المالي الهيكل تأثير دراسة: الضب بن علي 51

 ختصص ماجستري، مذكرة ،3002/3002 الفترة خالل المالية ألوراق الكويت بسوق المدرجة الشركات من عينة حالة
 .5110/5112 ورقلة، جامعة مؤسسة، مالية

 خالل من حالة دراسة) االقتصادية بالمؤسسة المحاسبية المعلومة مصداقية على الخارجية المراجعة أثر: ديلمي عمر 50
 .5110/5112 باتنة، خلضر احلاج جامعة حماسبة، ختصص التسيري علوم يف ماجستري مذكرة ،(االستبيان

 نظر وجهة من استخدامها ومعوقات التدقيق جودة ضبط في المعلومات تكنولوجيا أهمية: املطريي عوض دبيان فيصل 55
 .5105/5100 األوسط، الشرق جامعة األعمال، كلية احملاسبة، يف ماجستري مذكرة ،الكويت دولة في الحسابات مدققي

دور المراجعة الجبائية في تحسين جودة التصريحات الجبائية دراسة حالة مديرية الضرائب بوالية بسكرة : قحموش مسية 50
، مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية، ختصص حماسبة وجباية، كلية العلوم االقتصادية و (3040-3000)الجزائر للفترة 

 .5100/5105التجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
 قطاع في العاملة اإلسالمية البنوك في عليها المتعارف الداخلي التدقيق معايير تطبيق مدى: النونو كامل سعيد حممد كمال 50

 .5112 غزة، اإلسالمية اجلامعة والتمويل، احملاسبة يف ماجستري مذكرة ،غزة
، مذكرة ماجستري مراجعة الحسابات وواقع الممارسة المهنية في الجزائر دراسة حالة من خالل االستبيان: لقليطي األخضر 52

يف علوم التسيري، ختصص حماسبة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر باتنة، 
5110/5112. 

، مذكرة ماجستري يف التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في الجزائر: حممد أمني املازون 51
، 0العلوم التجارية، فرع حماسبة وتدقيق، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 

5101/5100. 
 يف ماجستري مذكرة ،الجزائر في تطبيقها إمكانية ومدى الدولية المعايير منظور من المحاسبي التدقيق: مازون أمني حممد 52

 .5101 ،-0- اجلزائر جامعة وتدقيق، حماسبة ختصص التجارية، العلوم
مذكرة ماجستري  ،(حالة الجزائر)مراجعة الحسابات بين المعايير العامة والمعايير الدولية دراسة مقارنة : حمي الدين حممود عمر 50

يف علوم التسيري، ختصص املالية واحملاسبة، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي املدية، 
5112/5110. 
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 الشرق جامعة احملاسبة، يف ماجستري مذكرة ،الكويتي البترول للمؤسسة المالي األداء وتقييم تحليل: املطريي جهز مشعل 52
 .5101/5100 األوسط،

 ملبنة) ومشتقاته الحليب لإلنتاج العمومية المؤسسة حالة دراسة مع الخوصصة إطار في المؤسسة تقييم: عيساوي نادية 01
 .5110/5112 قسنطينة، منتوري، جامعة االقتصادية، العلوم يف ماجستري مذكرة ،(نوميديا

 مذكرة ،(ميدانية دراسة) األردنية التأمين شركات في الداخلي التدقيق وظيفة تحسين في التدقيق لجنة دور: املرعي توفيق نبيه 00
 .5112 العليا، للدراسات جدارا جامعة احملاسبة، يف ماجستري

مذكرة  ،للشركات المحاسبي األداء تقييم في المضافة االقتصادية القيمة مدخل استخدام: حال ابراهيم محزة القادر عبد نيفني 05
 .5100ماجستري يف احملاسبة، جامعة بور سعيد، كلية التجارة، قسم احملاسبة واملراجعة، 

 المراجعة لمعايير وفقا   المالية القوائم على الرأي إلبداء اإلثبات أدلة تقييم في الخارجي المراجع دور : الزايغ فرحان هاين 00
 اجلامعة ، والتمويل احملاسبة يف املاجستري ، مذكرة(فلسطين في المراجعة وشركات مكاتب أداء على تطبيقية دراسة) الدولية

 . 5111، بغزة   اإلسالمية
 الزكاة بيت في المحاسبية المعلومات مصداقية تحسين في الخارجي الحسابات مدقق أثر: العازمي محيد خالد وليد 00

 .، بدون سنةاألوسط الشرق جامعة األعمال، كلية احملاسبة، يف ماجستري  مذكرة ،الكويتي

 الشركات على تطبيقية دراسة) واإلداري  المالي األداء ضبط في الداخلي التدقيق وظيفة دور :املدلل يوسف سعيد يوسف 02
 ،غزة  اإلسالمية اجلامعة ، والتمويل احملاسبة ، مذكرة ماجستري يف (المالية لألوراق فلسطينسوق  في المدرجة العامة المساهمة

5112. 
 المجالت

 جامعة الباحث، جملة ،العربية والدول الجزائر االقتصاديات لتنافسية مؤشر االختراع براءة: الدويس الطيب حممد خبيت، ابراهيم 10
 .5111 ،0 العدد ورقلة،

 في التدقيق مكاتب على تطبيقية دراسة الحسابات تدقيق مهنة تطوير في المعلومات تكنولوجيا دور: الشنطي منر حممد أمين 15
 .سنة بدون واإلدارية، املالية للعلوم اجلامعية عمان كلية  التطبيقية البلقاء جامعة ،الهاشمية  األردنية المملكة

 ،المحروقات قطاع في العاملة المؤسسات إلحدى تطبيقية دراسة المؤسسة تقييم في التدفقات مقاربة أهمية: بلخري بكاري 10
 .5105 ،01 العدد الباحث، جملة

 خيضر حممد جامعة  االنسانية، العلوم جملة ،(المؤسسة مردودية على لها المحاذية والمفاهيم الزبون) القيمة أثر: خنشور مجال 10
  .5111 نوفمرب ،01 العدد ،بسكرة

 االقتصادية المؤسسات لبعض ميدانية دراسة للمؤسسات االستراتيجية االدارة في ودوره االستراتيجي التدقيق: مراد سكاك 12
 .5102 ،02 العدد التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم جملة ،سطيف بوالية

، جملة العلوم االقتصادية دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية: مسؤوليات محافظ الحسابات: عمر شريقي 11
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 .5105، بدون بلد، 05وعلوم التسيري، بدون جملد، العدد 
 حالة دراسة)  الخارجيين المدققين نظر وجهة من الخارجي والمدقق الداخلي المدقق بين العالقة :مشتهى ماهر صربي 12

    .5100ة، غز  ، 5 العدد ، 10 اجمللد ،اإلنسانية العلوم سلسلة ر،األزه جامعة جملة ، (غزة قطاع
 الدولية اجمللة ،(المضافة القيمة تقييم مدخل) التعليمية المؤسسة فعالية وقياس المتعلم أداء تقييم أسس: شحاتة أمحد صفاء 10

 .5105 ،00 العدد املتحدة، العربية اإلمارات جامعة الرتبوية، لألحباث
 فلسطين، في( اإللكتروني التدقيق) التدقيق عملية في المعلومات تكنولوجيا استخدام مدى: محدان عالم محدونه، طالل 12

 ،المالية القوائم عدالة مدى حول للمدقق المحايد الفني الرأي تدعم عالية جودة ذات أدلة على الحصول على ذلك وأثر
 .5110 يناير األول، العدد عشر، السادس اجمللد( اإلنسانية الدراسات سلسلة) اإلسالمية اجلامعة جملة

 .5111 ،10 العدد ورقلة، جامعة الباحث، جملة ،االقتصادية المؤسسة وقيمة المالي األداء في قراءة: دادن الغين عبد 01
 جملة ،(البيضاء الدار ببورصة تطبيقية دراسة) القيمة إنشاء ومؤشرات المال رأس تكلفة: عواد حممد سيدي الضب، بن علي 00

 .5105 الثاين، العدد اجلزائر، جامعة اجلزائرية، املؤسسات أداء
 تطبيق ظل في الداخلي التدقيق لوظيفة الخارجي الحسابات مدقق تقويم:  شناق خالد وباسل ذنيبات، القادر عبد علي 05

 في والداخليين الخارجيين الحسابات مدققي  نظر وجهة من تحليلية دارسة: (042)  الرقم ذي الدولي التدقيق معيار
 .5111 ،5 العدد ،5 اجمللد األعمال، ادارة يف األردنية جملة ،األردن

 دراسة) السورية المساهمة الشركات في االحتيال من الحد في التدقيق لجان دور: دحدوح أمحد حسني حممد، أمحد عمر 00
 .5100 الثاين، العدد  ،52 اجمللد والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة ،(ميدانية

 Vol 14) االقتصادية، العلوم جملة ،البشرية الموارد لتدقيق نظري إطار نحو: علي حممد أمحد الطاهر اإلمام، آدم حممد عمر 00
 .5100 السودان، ،01)

 العربية بالمملكة المهنية الممارسة تنظيم في استخدامها امكانية ومدى الدولية المراجعة معايير: الشمرى معيوف حامد عيد 02
 .م0220/ه0000 السعودية، العربية اململكة للبحوث، العامة اإلدارة ،(مقارنة تحليلية دراسة) السعودية

 دراسة) ليبيا في الحسابات مراجعي استقالل دعم في(  الحوكمة)  الرشيدة االدارة قواعد دور: الغنودي اهلل عبد عيسى 01
 .5100 ،52 اجمللد والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة ،(استكشافية

 ميدانية دراسة المؤسسي التحكم عملية في دورها ألداء التدقيق لجان مسؤوليات مالءمة مدى: اللطيف عبد علي مضر 02
 .5112 بلد، بدون ،5 العدد ، 00 اجمّللد اإلدارية، العلوم دراسات ،األردنيين الحسابات مدققي نظر لوجهات

 .5112 ،2 عدد  الباحث، جملة ،المالي االستثمار قرارات اتخاذ في المؤسسات تقييم أهمية: سويسي هواري 00
 الملتقيات

 أوت 51 جامعة االقتصادية، املؤسسات تقييم حول األول الوطين امللتقى ،البترولية المؤسسات تقييم اشكالية: بكاري بلخري 10
 .5112 ديسمرب 05/00 سكيكدة، ،22
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 حول الوطين امللتقى ،المالي المحاسبي النظام تطبيق سياق في الخارجي المراجع دور و مسؤولية: إمساعيل رزقي حممد، سفري 15
 االقتصادية العلوم كلية ،1/12/5100-2 يومي اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف املايل احملاسيب النظام وآفاق واقع

 .سنة بدون الوادي، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية
 حول األول الوطين امللتقى ،الجزائر حالة إلى االشارة مع المؤسسات تقييم إشكالية: األمني حممد كماسي هواري، سويسي 10

 .5112 سبتمرب سكيكدة، جامعة املؤسسات، تقييم اشكالية
 الجودة شهادة على الحاصلة االقتصادية العمومية المؤسسات في الجودة بضبط وعالقته الداخلي التدقيق: فالق حممد 10

 ، املعاصرة العاملية املستجدات ضوء يف واألفاق الواقع اجلزائر يف مهنة حول الثامن الوطين امللتقى من مداخلة ،0004 االيزو
 .5101 أكتوبر 05/ 00 يومي سكيكدة، 0222أوت 51 جامعة

 اقتصاديات حول الدول امللتقى ،الصناعية الصيانة مؤسسة حالة دراسة مع الصناعية المؤسسة تقييم مشاكل: زغيب مليكة 12
 .5110 أكتوبر 12 إىل 10 من سطيف، عباس، فرحات جامعة للدولة، اجلديد والدور اخلوصصة

 القوانين والتشريعات
 عام رجب 01 يف املؤرخ 01/10 القانون من 12 واملادة 10/ 20 القانون من 10 املادة اجلزائرية، للجمهورية الرمسية اجلريدة 10

 .05 العدد املعتمد، احملاسب و احلسابات حمافظ و احملاسيب اخلبري مبهنة املتعلق ،5101 يونيو 52لـ املوافق ه0000
 العدد ،0220 أفريل 52 يف املؤرخ احلسابات حمافظ مهنة بتنظيم املتعلق 20/10 القانون اجلزائرية، للجمهورية  الرمسية اجلريدة 15

51. 
 املتعلق ،50/12/5110: يف املؤرخ ،10/11 لقانون احلاملة ،00 العدد ،02/12/5110 يف املؤرخة اجلزائرية الرمسية اجلريدة 10

 .5110 بالعالمات،
 اخلبري مبهنة املتعلق ،00 ،55 ،00 املواد ،52/11/5101: يف املؤرخ ،01/10 القانون الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية 10

 .00/11/5101 ،05 العدد الرمسية، اجلريدة املعتمد، واحملاسب احلسابات وحمافظ احملاسيب
 المواقع اإللكترونية

 h :10 : 50 ،11/12/5101: بتاريخ شوهد  ،topic-forum.net/t1202-http://islamfin.go: املوقع من نقال 10
m. 

15 définition de l’audit interne Sur le site: www.ifaci.com/...audit-interne/.../definition-de-l-

audit, le : 08/03/2016, h : 17 :24m . 

10 INTOSAI General Secretariat-Rechnungshof (Austrian Court Of Audit) 

DAMPFSCHIFFSTRASSE2 A-1033 VIENNA AUSTRIA Page Webb 

http://www.intosai.org .  

10 LITOLFF Laurent, VALLEE Rodolphe : Conservatoire National des Arts et Métiers, 

Mémoir DESS Finance d’entreprise, Octobre 2004, disponible sur: www.vernimmen.net     .  

: املوقع من نقال ،واإلدارة المراجعة في دراسات: سليمان شوقي أمحد 12

http://islamfin.go-forum.net/t1202-topic
http://www.ifaci.com/...audit-interne/.../definition-de-l-audit
http://www.ifaci.com/...audit-interne/.../definition-de-l-audit
http://www.intosai.org/
http://www.vernimmen.net/
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alastratyjyte-https://sites.google.com/site/shawky0007/home/almrajte ،  بتاريخ شوهد :
12/10/5101 h : 21 :45m 

/ 00: بتاريخ شوهد  ،/https://ay83m.wordpress.com/2012/05/19:  املوقع من نقال بكر، أبو حممد اهلل عبد أمين 11
10/5101  h :04 :43m 

: املوقع من نقال ،القيمة نظرية تطور: أطلوبة اللطيف عبد 12
=1508http://www.jolyana.com/veiwpage.aspx?sf، 55/15/5102: بتاريخ، h :19 :29m 

   5101h :14 :28m/ 00/11: بتاريخ شوهد  ،/http://www.marocdroit.com: املوقع من نقال السعيد، عتيق 10
: بتاريخ شوهد ، www.drzidan.com: املوقع من نقال دمشق، جامعة ،القيمة هندسة بحث حلقة شنار، غصون 12

00/10/5102،h :14 :51m. 
: املوقع من نقال ،5112 اجلزائر، املنقولة، القيم عن االستعالم وعملياهتا البورصة عمليات تنظيم جلنة 01

www.cosob.com.dz، 00/10/5102: بتاريخ شوهد، h :19 :30m. 
 شوهد  ، /https://sqarra.wordpress.com/audittt: املوقع من نقال: واالدارية املالية للعلوم القرا حممد صاحل مدونة 00

   h :12 :12m ،12/12/5101: بتاريخ
 ،12/10/5101: بتاريخ شوهد  ،/http://sqarra.wordpress.com/audittt: املوقع من نقال القرا، حممد صاحل مدونة 05

h :17 :38m. 
: بتاريخ ،http://www.almaany.com/ar/dict/ar :املوقع من نقال الوسيط، واملعجم اجلامع املعاين معجم 00

12/10/5101، h:00:55m  . 
 h ،10/10/5101 ،بتاريخ1095http://www.accdiscussion.com/t1:املوقع من نقال العريب احملاسب منتدى 00

:15 :47m. 
   ،post_5838.html?m=1-http://alghailiauditor.blogspot.com/201/05/blog : املوقع من نقال 02

 .h :18 :05m  12/10/5101: بتاريخ شوهد
 .h : 00 : 47m ،12/12/5101: بتاريخ شوهد    ، www.pdffactory.com  :املوقع من نقال 01
 .  h :22 :22m ،01/12/5101: بتاريخ شوهد  ، /http://ar.wikipedia.org/wiki: املوقع من نقال 02
: بتاريخ شوهد  ،setif.dz/coursenligne/rouabhioffi/section4.html-http://cte.univ :املوقع من نقال 00

02/01/5101، h :16 :17m. 
: بتاريخ شوهد  ،n4.htmlsetif.dz/coursenligne/rouabhioffi/sectio-http://cte.univ: املوقع من نقال 02

00/01/5101،h : 17 :56m . 
 .h :00 :29m 00/11/5101: بتاريخ شوهد  ،topic-forum.net/t1104-http://islamfin.go: املوقع من نقال 51

https://sites.google.com/site/shawky0007/home/almrajte-alastratyjyte
https://ay83m.wordpress.com/2012/05/19/
http://www.jolyana.com/veiwpage.aspx?sf=1508
http://www.marocdroit.com/
http://www.drzidan.com/
http://www.cosob.com.dz/
https://sqarra.wordpress.com/audittt/
http://sqarra.wordpress.com/audittt/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar
http://www.accdiscussion.com/t11095
http://alghailiauditor.blogspot.com/201/05/blog-post_5838.html?m=1
http://www.pdffactory.com/
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/rouabhioffi/section4.html
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/rouabhioffi/section4.html
http://islamfin.go-forum.net/t1104-topic
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 h :15 :41m ،10/05/5101: بتاريخ شوهد ،topic-http://www.aazs.net/t2982: املوقع من نقال 50
 .h :17 :21m ،51/12/5102: بتاريخ شوهد  ،/http://www.casainvest.ma: املوقع من نقال 55
 ،12/10/5101: بتاريخ شوهد ،http://www.forum.educ40.net/showthead.php?t=5176: املوقع من نقال 50

h :21 :32m. 
 ،h :17 :04m ،11/12/5101: بتاريخ شوهد  ،http://www.startimes.com/?t=18497349: املوقع من نقال 50
 h :18 :11m ،11/12/0151: بتاريخ شوهد  ،http://www.startimes.com/?t=18497349: املوقع من نقال 52
 .h :16 :44m ،51/12/5102: بتاريخ شوهد ،/https://ar.wikipedia.org/wiki: املوقع من نقال 51
 ..h : 01 :31m ،01/10/5101 :بتاريخ ،ihttps://ar.wikipedia.org/wik: املوقع من نقال 52
 .h : 10 :25m ،00/12/5101: بتاريخ شوهد  ،www.ar,wikipidia.org: املوقع من نقال 50
 .h :21 :28m ،02/10/5102: بتاريخ شوهد ،www.entrepriseevaluation.com: املوقع من نقال 52
 ،h :02 :15m  ،11/12/5101: بتاريخ شوهد  ،www.pdffactory.com :املوقع من نقال 01
 h18 ،01/00/5101: بتاريخ شوهد ،https://www.bayt.com/ar/specialties/q/129199:املوقع من نقال 00

:57m 
 :المراجع بالغة األجنبية

The books 

10 Alain Burlaud et outres: comptabilité et audit éditions Foucher, 2008. 

10 Amercin institute of certified Public accountants, consideration of internet structure in 
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10 Bernard GERMOND , Audit financier guide pour l’audit de l’information financière des 

entreprises, Dunod, Paris, 1991. 

10 Bouchra BAKADIR  : Audit des Ressources humaines et performance des entreprises 
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10 Candau :l’audit social méthodes et techniques pour un management ,paris. 

10 CHOINEL Alain, Introduction à l’Ingénierie Financière, édition la Revue Banque, Paris, 

1991. 

10 Committee On Basic Auditing Concepts, A Statement Of Basic Auditing Concepts, AAA, 

1973. 

10 D.péne : Evaluation et prise de contrôle de l’Enterprise, Tome 2, Evaluation et montage 

financier, 2eme Edition Economica, paris, 1993. 

10 Donald E. Kieso, Jerry J. Weygand, Terry D. Warfield: Intermediate Accounting , 2nd 

Edition Publisher, John Wiley & Sons, New York, USA, 2007. 

01 Goy, G, Schelluch, pandriend: users perception of the auditing responsibilities for the 

prevention, detection and reporting of fraud other other illegal acts and errors 

Australian accounting review, eluven the edition. 

00 Groupe Consultatif d’assurance aux plus pauvre, Audit externe des institutions de micro 
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finance guide pratique, France, série n 03 outil technique. 

00 Hubert Tondeur : Comptabilité En IFRS, Edition d’organisation, Paris, 2004. 

00 Ibid. 

00 Ibidem. 

15 Internal and External Audits, Comptrollers Handbook, Comptroller Of the Currency 

Administrator of National Banks, April 2003. 

16 J-Alla, l’évaluation des entreprises de la théorie a la pratique, éditions cayas, paris, 1978. 

17 Jean BARREAU & Jaqueline DELAHAYE- op cit. 

18 Jean Jacquesp Baudet (expert comptable, conseil fiscal, CIA , CISA, CGAP, CCSA , 

Maitre De Conférence Invité à La Louvain School Of Managmet) : Le Contrôle 

Interne (Slides), Institut Des Expert Comptables Et Conseils Fiscaux, Septembre 2012. 

19 Jean-Baptiste TOURNIER, Jean-Claude TOURNIER: ÉVALUATION D’ENTREPRISE 

Que vaut une entreprise? Quatrième édition, EYROLLES édition d’organisation. 

20 Kurt F. Reding  et des autres: MANUEL D’AUDIT INTERNE Améliorer l’efficacité de 

la gouvernance, du contrôle interne et du management des risques, IIA The Institute of 

infernal Auditors, ifaci.   

21 Nacer Eddine Sadi Et Ali Mazouz, La Pratique Du Commissariat Aux Comptes En 

Algerie, Edition SNC, Tome1, 1993. 

22 Norbert GUEDJ- FINANCE D’ENTREPRISE: les règles du jeu-Editions d’organisation, 

paris- 2emeédition, 2001. 

23 P.Vizzavon, pratique de gestion, Tome3 : Evaluation des entreprises, Berti Edition, 

Tipaza. 

24 Petrascu Daniela : INTERNAL AUDIT: DEFINING, OBJECTIVES, FUNCTIONS, 

AND STAGES, Studies in Business and Economics. 

25 Pierre VERNIMEN , Op.cit. 

26 Projet de système comptable Financier, les Payes bleues internationales, septembre, 2008. 

27 Stdy TYBC Accountancy Auditing II (PDF). 

28 The Institute of Internal Auditors, Normes Internationales pour la Pratique 

professionnelle de l’audit Interne, florida USA, Octobre 2008. 

Theses 

01 Cécile Van Den Crommenacker: L’Audit interne dans les collectivités territoriales, 

Mémoire pour l’obtention du Master 2 Audit Interne des Organisations IAE d’Aix en 

Provence, Universite PAUL CEZANNE Aix-Marseille III, 2008/2009. 

02 CHEKROUN Meriem: Le rôle de l’audit interne dans le pilotage et la performance du 

système de contrôle interne : cas d’un échantillon d’entreprises algériennes,  THESE 

DE DOCTORAT EN SCIENCES DE GESTION LMD,  Université Abou Bekr Belkaid de 

Tlemcen, 2014.     

03 Laurent BATSCH La théorie de: la valeur de l'entreprise, cahiers de recherché, 

Université de paris Dauphine. 
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 (11)الملحق رقم 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة غرداية
 علوم التسييرو  ةير اجتلا كلية العلوم االقتصادية و

 استبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
 ...أخي الفاضل، أخيت الفاضلة

 ...السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته وبعد
رجي على قيمة دراسة تأثير تكامل التدقيق الداخلي والخا: عنوانبإجراء دراسة ب الطالبةتقوم 

وذلك  (دراسة ميدانية)7112-7112 الفترة ما بين في والية غرداية المؤسسة االقتصادية
ية ئختصص دراسات حماسبية وجبا طور ثالث استكماال ملتطلبات احلصول على شهادة الدكتوراه

االستبانة من خالل اختيار االجابة اليت تتفق مع وجهة يشرفين دعوتكم للمشاركة يف تعبة . متقدمة
مؤكدين أن املعلومات اليت سيتم احلصول عليها  ،يف اخلانة املناسبة( x)إشارة  وذلك بوضع نظركم

منكم سيتم استعماهلا ألغراض البحث العلمي ال غري، حيث أن الستجابتكم الكرمية األثر البالغ يف 
مدى جتاوبكم مع  دقة النتائج اليت ستتوصل هلا الدراسة تتوقف على حتقيق أهداف الدراسة حيث أن

 .، لذا فنرجو منكم اعطائها األمهية البالغة دعما منكمفقرات االستبيان
 شكرا لتعاونكم

                  مروة مويسي: الطالبةمن اعداد 
  marouaquine@gmail.com :البريد اإللكتروني

   8960748660: رقم الهاتف
 محمد عجيلة : الدكتور األستاذ تحت اشراف                                                                  

 معلومات عامة حول عينة الدراسة : القسم األول
 أنثى      ذكر                                          :الجنس-1
 سنة00أكرب من         سنة08إىل 07من  سنة      78إىل 00من      فأقل سنة08من   :العمر -7
 دراسات عليا       جامعي        بكالوريا      فأقل ثانوي: المؤهل العلمي-3
               سنوات08إىل  9من                         سنوات0من  أقل: سنوات الخبرة-2

 سنة00من  أكثر        سنة                 08إىل00من                           
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  خبري حماسيب     حماسب مدقق داخلي       مدقق خارجي: وظيفتكم الحالية-5
 بيانات الدراسة: القسم الثاني

 .معرفة مكانة مهنة التدقيق في البيئة الجزائرية: املحور ألاول  

 غري مقبول    مقبول   جيد      ممتاز  ؟اجلزائريف  التدقيق مهنةممارسة  واقعما هو  -0
 ال         نعم  ؟الدولية تتوافق مع املستجدات االقتصاديةيف اجلزائر  مهنة التدقيقهل ترى أن تنظيم  -0
 ال             نعم             ؟راضني عليه التقرير الذي يصدره المدققاملستفيدين من نتائج  -0
  جيدة       ممتازة  ؟ للمؤسسات االقتصادية بالنسبةالتدقيق مدى إدراك أمهية وظيفة  -7
          سطحية                       حمايد                              
 ال            نعم ؟التدقيق للمهنةتواجه املؤسسة صعوبات ومعوقات حتول بينها وبني التطبيق السليم  -0
 ؟ يف املؤسسة تابع إىل التدقيق الداخليخلية  -9

           مستوى تنظيمي آخر  املدير املايل   املدير العام    جملس اإلدارة
 ال   ؟ نعم التدقيق يف جمال احملاسبة وهل هناك تكوين أو حضور ملتقى أو ندوة  -4

 .املدقق الداخليعلى أعمال  املدقق الخارجيدرجة اعتمادية : الثانياملحور 
 غير العبارة الرقم

 موافق
 بشدة

 غير
 موافق

 موافق موافق محايد
 بشدة 

       

التكامل بين المدقق الداخلي والمدقق التعاون والتنسيق حيقق  2
 .الخارجي

     

المدقق الداخلي هناك حرية يف تواصل وتبادل معلومات بني  9
 .والمدقق الخارجي

     

المدقق الخارجي بالخدمات االستشارية التي يقدمها يستعني  11
 .المدقق الداخلي

     

 التدقيق الداخلي و ة التدقيقمتقدير الوقت املالئم إلجناز مه 11
 .يتناسب مع طبيعة املهنة اخلارجي

     

املنتج النهائي  الخارجيالمدقق  الداخلي و تقرير المدققيعترب  17
 اجلهات املعنيةلعملية التدقيق حيث يسعى من خالله إىل إبالغ 

 .االقتصادية برأيه حول مدى متثيل القوائم املالية لواقع املؤسسة
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 .التدقيق الداخليوظيفة  فعالية: الثالثاملحور 

المدقق عند أداء مهمته على عمل  المدقق الخارجييعتمد  13
 .الرقابة الداخلية نظام يف أداء اختبارات الداخلي

     

 معاجليف  المدقق الخارجيمبساعدة  المدقق الداخلييقوم  12
 .الالزمة وقرائن االثبات دلةعلى أ واحلصول 

     

المدقق يف احلسبان العمل املنجز من قبل  المدقق الخارجييأخذ  15
 .، مما يساهم يف ختفيض ساعات عملهالداخلي

     

أوراق عمل من جودة وثائق وتقارير  المدقق الخارجييتأكد  11
 .املوجه لإلدارة العليا مدقق الداخليال

     

 الخارجيالمدقق  يوجد اتصال ثنائي بين المدقق الداخلي و 12
 .ملناقشة التطورات وحل املشكالت

     

موافق غير  العبارة الرقم
 بشدة

غير 
 موافق 

موافق  موافق محايد
 بشدة

      .يقوم املدقق الداخلي مبراجعة أنظمة الرقابة الداخلية بشكل مستمر 12

بشكل   التدقيق الداخليبوظيفة  االقتصادية العليا يف املؤسسة هتتم االدارة 19
 .كبري

     

      .عمله بشكل فعال أداءحتديد أجر املدقق الداخلي يؤثر على  71
 عملية االجراءات التدقيقية له تأثريه يف جناحوعي املدقق الداخلي لكيفية امتام  71

 .التدقيق
     

والنشاط الذي متارسه  االقتصادية فهم املدقق الداخلي جملال عمل املؤسسة 77
 .يساعده يف عملية التقييم وحتديد االحنرافات واملخاطر

     

على  له تأثريه الداخلي التدقيقالتحصيل العلمي املكتسب واملتعلق باملهنة  73
 .جناح العملية التدقيقية

     

اخلربة اليت يكتسبها املدقق الداخلي ركيزة أساسية إلمتام العمل التدقيقي على  72
 .كمل وجهأ

     

مشاركة املدقق الداخلي يف الدورات التدريبية والتعليمية حيسن من الكفاءة  75
 .لديهاملهنية 

     

      .هيؤثر على أداء الداخلي التدقيقحتديد الوقت الالزم إلمتام عملية  71
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 .ق الخارجيدقامل الاستعانة بخدمات هميةأمدى :  الرابعاملحور 

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 الرقم العبارة

 ال من ممارسة أي أفعال المدقق الخارجيضوابط واضحة متنع  توجد     
 .معها يتعاقداليت  االقتصادية ملهنة أو املؤسسةا تناسب

72 

وال ميارس يبدي رأيه بكل موضوعية، وال خيضع لتأثري  المدقق الخارجي     
 .مهنته ألغراض شخصية

79 

يف  املسطرةحتقيق األهداف  دعم و يف المدقق الخارجييساهم      
 .ويلتزم باحرتام هذه األهداف معها يتعاقداليت  االقتصادية املؤسسة

31 

مهنة التدقيق  للممارسة شرط أساسي والعمليالتأهيل العلمي يعد      
 .اخلارجي

31 

اخلربات واملهارات الشخصية املتنوعة يف جماالت  المدقق الخارجيلدى      
 .بأمور احملاسبة والتدقيق أخرى غري تلك املتعلقة

37 

باألنظمة والقواعد والتشريعات القانونية  المدقق الخارجييلتزم      
 .السائدة

33 

يف التدريب والتأهيل املستمر اضافة إىل  المدقق الخارجييشارك      
 .احملاضرات والندوات املهنية املتخصصة

32 

يف القوائم  التالعبالشك املهين للكشف عن  المدقق الخارجيميارس      
 .املالية

35 

بتأدية كافة اخلطوات العملية املطلوبة مهنيا  المدقق الخارجييقوم      
 .للحصول على قرائن وأدلة إثبات كافية

31 

قيمة وتأثيرها على  الخارجياملدقق  و املدقق الداخليطبيعة العالقة بين : الخامساملحور 

 .الاقتصادية املؤسسة

غير  العبارة الرقم
موافق 
 بشدة

غير  
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

 المدقق الداخلي وتقرير يعتمد مستخدمو القوائم املالية على  32
 .ملعرفة مصداقية القوائم املالية الخارجيالمدقق 

     

 احدى الوظائف األساسية يف املؤسسة التدقيق الداخليمتثل وظيفة  72
 .االقتصادية
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بالتأكد من أن أصول  الخارجي المدققو المدقق الداخلييقوم  32
قد مت احملاسبة عنها وأهنا حماطة باحلماية  االقتصادية املؤسسة

 .الكافية من السرقة واالختالس وسوء االستخدام

     

مينع  الخارجي المدققو المدقق الداخليتظافر اجلهود بني  39
 .االزدواج وتكرار العمل

     

ويتابع األعمال  الداخلي لمدققبا المدقق الخارجييسرتشد  21
 .اليت يقوم هبا بصفة مستمرة

     

داخل املؤسسة  اخلارجيالتدقيق  الداخلي و وجود وظيفة التدقيق 21
 .االقتصادية سمعة وشهرة حسنة للمؤسسةتوفر 

     

ببذل العناية املهنية  الخارجيالمدقق  و المدقق الداخلييلتزم  27
 .الواجبة عند دراستهم وتقييمهم لنظام الرقابة الداخلية

     

المدقق يوجد اتفاق مكتوب لرتتيبات التعاون واالعتماد بني  23
 .الخارجيالمدقق  و الداخلي

     

خطة عمل مشرتكة للتغلب على املشكالت اليت تعيق  هناك 22
 .الخارجيالمدقق  و المدقق الداخليالتواصل بني 

     

 تلفتبأي أمور مهمة  مدقق الداخليال المدقق الخارجييبلغ  25
 .المدقق الداخليانتباهه وتؤثر على عمل 

     

على  المدقق الخارجيمع  المدقق الداخلييتشاور ويتفق  21
 .معايري التوثيق اليت سيتبعونه يف عملهم

     

يف تقدمي  الخارجيالمدقق و  المدقق الداخلييتعاون  22
التوصيات إلدخال التحسينات يف نظام الرقابة الداخلية والعمل 

 .على تعزيزه
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 (22)الملحق رقم 
  .كروبناخ ألفا معامل باستخدام الثبات اختبار

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,706 ,706 7 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,724 ,820 10 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,688 ,761 10 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,704 ,669 9 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,764 ,881 11 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,750 ,881 47 
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 (32)الملحق رقم 
 النصفية التجزئة ثبات

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,713 

N of Items 4
a

 

Part 2 Value ,368 

N of Items 4
b

 

Total N of Items 8 
Correlation Between Forms ,728 

Spearman-Brown 
Coefficient 

Equal Length ,842 
Unequal Length ,842 

Guttman Split-Half Coefficient ,808 

a. The items are: 1, 2, 3, 4. 
b. The items are: 5, 6, 7, الدراسة_بيانات. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,511 

N of Items 6
a

 

Part 2 Value ,541 

N of Items 5
b

 

Total N of Items 11 
Correlation Between Forms ,820 

Spearman-Brown 
Coefficient 

Equal Length ,901 
Unequal Length ,902 

Guttman Split-Half Coefficient ,796 

a. The items are: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
b. The items are: 7, 8, 9, 10, الخارجي_الداخلي_المدقق. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,618 

N of Items 5
a

 

Part 2 Value ,652 

N of Items 5
b

 

Total N of Items 10 
Correlation Between Forms ,535 

Spearman-Brown 
Coefficient 

Equal Length ,693 
Unequal Length ,691 

Guttman Split-Half Coefficient ,670 

a. The items are: 1, 2, 3, 4, 5. 
b. The items are: 6, 7, 8, 9, 10. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value -,216
a

 

N of Items 5
b

 

Part 2 Value ,736 

N of Items 5
c

 

Total N of Items 10 
Correlation Between Forms ,530 

Spearman-Brown 
Coefficient 

Equal Length ,693 
Unequal Length ,693 

Guttman Split-Half Coefficient ,439 



 

222 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value -,216
a

 

N of Items 5
b

 

Part 2 Value ,736 

N of Items 5
c

 

Total N of Items 10 
Correlation Between Forms ,530 

Spearman-Brown 
Coefficient 

Equal Length ,693 
Unequal Length ,693 

Guttman Split-Half Coefficient ,439 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This 
violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

b. The items are: 1, 2, 3, 4, 5. 
c. The items are: 6, 7, 8, 9, أهمية_مدى. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,791 

N of Items 6
a

 

Part 2 Value ,652 

N of Items 6
b

 

Total N of Items 12 
Correlation Between Forms ,825 

Spearman-Brown 
Coefficient 

Equal Length ,904 
Unequal Length ,904 

Guttman Split-Half Coefficient ,657 

a. The items are: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
b. The items are: 7, 8, 9, 10, 11, العالقة طبيعة. 
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 (40)الملحق رقم 
 صدق االتساق الداخلي بين درجات البنود ودرجة كل بعد

 :بعد بيانات الدراسة
Correlations 

 Pearson بيانات الدراسة
Correlation 

,750
**
 ,646

**
 ,467

**
 ,775

**
 -,073 ,480

**
 ,386

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,302 ,000 ,000  
N 201 201 201 201 201 201 201 201 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 :االتساق الداخلي للمحور الثاني
 Pearson المحور الثاني

Correlation 
,445

**
 ,608

**
 ,698

**
 ,496

**
 ,555

**
 ,706

**
 ,629

**
 ,598

**
 ,619

**
 ,587

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 :االتساق الداخلي للمحور الثالث
 

Correlations 

 Pearson المحور الثالث
Correlatio
n 

,483
**
 ,457

**
 ,488

**
 ,635

**
 ,489

**
 ,502

**
 ,593

**
 ,510

**
 ,480

**
 ,402

**
 1 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 :االتساق الداخلي للمحور الرابع
 

Correlations 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

المحور 
 الرابع

- Pearson Correlation الرابع احملور
,253

**
 

-,230
**
 ,625

**
 ,772

**
 ,720

**
 ,789

**
 ,715

**
 ,775

**
 ,788

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 :االتساق الداخلي للمحور الخامس

 

Correlations 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

المحور 
 الخامس

 Pearson ور الخامسالمح
Correlation 

,422
**
 ,545

**
 ,690

**
 ,753

**
 ,661

**
 ,678

**
 ,665

**
 ,714

**
 ,707

**
 ,781

**
 ,814

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 



 
 
 

 (50)الملحق رقم 
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Correlations 

 الكلية_الدرجة المحور الخامس المحور الرابع  المحور الثالث المحور الثاني الدراسة_بيانات البنود/ األفراد  

Pearson Correlation 1 -,315 البنود/ األفراد 
**

 ,061 ,144
*

 ,119 ,173
*

 ,124 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,387 ,041 ,092 ,014 ,079 

N 201 201 201 201 201 201 201 

Pearson Correlation -,315 بيانات الدراسة
**

 1 -,311
**

 -,180
*

 -,207
**

 -,336
**

 -,224
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,010 ,003 ,000 ,001 

N 201 201 201 201 201 201 201 

Pearson Correlation ,061 -,311 حور الثانيالم
**

 1 ,290
**

 ,349
**

 ,621
**

 ,778
**

 

Sig. (2-tailed) ,387 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 201 201 201 201 201 201 201 

Pearson Correlation ,144 حور الثالثالم
*

 -,180
*

 ,290
**

 1 ,321
**

 ,415
**

 ,639
**

 

Sig. (2-tailed) ,041 ,010 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 201 201 201 201 201 201 201 

Pearson Correlation ,119 -,207 حور الرابعالم
**

 ,349
**

 ,321
**

 1 ,553
**

 ,687
**

 

Sig. (2-tailed) ,092 ,003 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 201 201 201 201 201 201 201 

Pearson Correlation ,173 حورالخامسالم
*

 -,336
**

 ,621
**

 ,415
**

 ,553
**

 1 ,875
**

 

Sig. (2-tailed) ,014 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 201 201 201 201 201 201 201 

Pearson Correlation ,124 -,224 الكلية_رجةالد
**

 ,778
**

 ,639
**

 ,687
**

 ,875
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,079 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 201 201 201 201 201 201 201 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 (60)الملحق رقم 
Statistics 

 1المحور 7 6 5 4 3 2 1 

N Valid 201 201 201 201 201 201 201 201 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,91 1,57 1,40 2,71 1,27 2,18 1,25 1,8977 
Std. Deviation ,881 ,496 ,492 1,090 ,444 ,926 ,433 ,37754 

 
Frequency Table 

1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 8,0 8,0 8,0 16 ممتاز 
 27,9 19,9 19,9 40 جيد

 73,6 45,8 45,8 92 مقبول
 100,0 26,4 26,4 53 غير مقبول

Total 201 100,0 100,0  

 
2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 42,8 42,8 42,8 86 نعم 
 100,0 57,2 57,2 115 ال

Total 201 100,0 100,0  

 
3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 59,7 59,7 59,7 120 نعم 
 100,0 40,3 40,3 81 ال

Total 201 100,0 100,0  

 

 
4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 13,9 13,9 13,9 28 ممتاز 
 50,2 36,3 36,3 73 جيد

 65,2 14,9 14,9 30 محايد
 100,0 34,8 34,8 70 سطحي
Total 201 100,0 100,0  

 
5 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 73,1 73,1 73,1 147 نعم 
 100,0 26,9 26,9 54 ال

Total 201 100,0 100,0  

 
6 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 25,9 25,9 25,9 52 مجلس االدارة 
 65,7 39,8 39,8 80 مدير العام

 90,5 24,9 24,9 50 المدير المالي
 100,0 9,5 9,5 19 مستوى تنظيمي آخر

Total 201 100,0 100,0  

 
7 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 75,1 75,1 75,1 151 نعم 
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 100,0 24,9 24,9 50 ال
Total 201 100,0 100,0  

 
 1المحور

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1,14 3 1,5 1,5 1,5 
1,29 15 7,5 7,5 9,0 
1,43 18 9,0 9,0 17,9 
1,57 18 9,0 9,0 26,9 
1,71 27 13,4 13,4 40,3 
1,86 27 13,4 13,4 53,7 
2,00 18 9,0 9,0 62,7 
2,14 33 16,4 16,4 79,1 
2,29 16 8,0 8,0 87,1 
2,43 17 8,5 8,5 95,5 
2,57 6 3,0 3,0 98,5 
2,71 2 1,0 1,0 99,5 
2,86 1 ,5 ,5 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
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 (70)الملحق رقم 
 

 الجنس

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 89,6 89,6 89,6 180 ذكر 
 100,0 10,4 10,4 21 أنتى

Total 201 100,0 100,0  
 

 العمر

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  23,9 23,9 23,9 48 سنة فأقل 03من 
 67,7 43,8 43,8 88 03الى  03من 
 85,6 17,9 17,9 36 03الى  03من 

 100,0 14,4 14,4 29 سنة 03أكبر من 
Total 201 100,0 100,0  

 
 المؤهل

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2,0 2,0 2,0 4 ثانوي فأقل 
 6,0 4,0 4,0 8 بكالوريا
 48,3 42,3 42,3 85 جامعي

 100,0 51,7 51,7 104 دراسات عليا
Total 201 100,0 100,0  

 
 الخبرة

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  27,4 27,4 27,4 55 سنوات 0أقل من 
 55,2 27,9 27,9 56 33الى  6من 
 77,6 22,4 22,4 45 03الى  33من 

 100,0 22,4 22,4 45 سنة 03أكثر من
Total 201 100,0 100,0  

 
 الوظيفة

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 27,4 27,4 27,4 55 مدقق داخلي 
 50,2 22,9 22,9 46 مدقق خارجي

 89,6 39,3 39,3 79 محاسب
 100,0 10,4 10,4 21 خبير محاسبة

Total 201 100,0 100,0  
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 (70)الملحق رقم 
 

 الجنس

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 89,6 89,6 89,6 180 ذكر 
 100,0 10,4 10,4 21 أنتى

Total 201 100,0 100,0  
 

 العمر

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  23,9 23,9 23,9 48 سنة فأقل 03من 
 67,7 43,8 43,8 88 03الى  03من 
 85,6 17,9 17,9 36 03الى  03من 

 100,0 14,4 14,4 29 سنة 03أكبر من 
Total 201 100,0 100,0  

 
 المؤهل

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2,0 2,0 2,0 4 ثانوي فأقل 
 6,0 4,0 4,0 8 بكالوريا
 48,3 42,3 42,3 85 جامعي

 100,0 51,7 51,7 104 دراسات عليا
Total 201 100,0 100,0  

 
 الخبرة

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  27,4 27,4 27,4 55 سنوات 0أقل من 
 55,2 27,9 27,9 56 33الى  6من 
 77,6 22,4 22,4 45 03الى  33من 

 100,0 22,4 22,4 45 سنة 03أكثر من
Total 201 100,0 100,0  

 
 الوظيفة

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 27,4 27,4 27,4 55 مدقق داخلي 
 50,2 22,9 22,9 46 مدقق خارجي

 89,6 39,3 39,3 79 محاسب
 100,0 10,4 10,4 21 خبير محاسبة

Total 201 100,0 100,0  

 



 

032 
 

 ( 20)الملحق  رقم 
Statistics 

 1المحور 7 6 5 4 3 2 1 

N Valid 201 201 201 201 201 201 201 201 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 
 1,8977 1,25 2,18 1,27 2,71 1,40 1,57 2,91 المتوسط

 37754, 433, 926, 444, 1,090 492, 496, 881, االنحراف المعياري

Frequency Table 
1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 8,0 8,0 8,0 16 ممتاز 
 27,9 19,9 19,9 40 جيد

 73,6 45,8 45,8 92 مقبول
 100,0 26,4 26,4 53 غير مقبول

Total 201 100,0 100,0  
 

2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 42,8 42,8 42,8 86 نعم 
 100,0 57,2 57,2 115 ال

Total 201 100,0 100,0  
 
3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 59,7 59,7 59,7 120 نعم 
 100,0 40,3 40,3 81 ال

Total 201 100,0 100,0  
 
4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 13,9 13,9 13,9 28 ممتاز 
 50,2 36,3 36,3 73 جيد

 65,2 14,9 14,9 30 محايد
 100,0 34,8 34,8 70 سطحي
Total 201 100,0 100,0  

 
5 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 73,1 73,1 73,1 147 نعم 
 100,0 26,9 26,9 54 ال

Total 201 100,0 100,0  
 
 
 
 

Statistics 

 

 
6 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 25,9 25,9 25,9 52 مجلس االدارة 
 65,7 39,8 39,8 80 مدير العام

 90,5 24,9 24,9 50 المدير المالي
 100,0 9,5 9,5 19 مستوى تنظيمي آخر

Total 201 100,0 100,0  

 

 
7 



 

032 
 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 75,1 75,1 75,1 151 نعم 
 100,0 24,9 24,9 50 ال

Total 201 100,0 100,0  

 
Statistics 

 2المحور 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

N Valid 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,04 3,54 3,74 3,95 4,14 3,60 3,62 3,52 3,80 3,73 3,7667 
Std. Deviation ,927 1,118 1,060 3,026 ,900 1,073 1,033 1,020 1,026 1,086 ,71234 

 

Frequency Table 

 
1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2,5 2,5 2,5 5 غير موافق بشدة 
 9,0 6,5 6,5 13 غير موافق

 15,4 6,5 6,5 13 محايد
 69,2 53,7 53,7 108 موافق

 100,0 30,8 30,8 62 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 6,5 6,5 6,5 13 غير موافق بشدة 
 18,4 11,9 11,9 24 غير موافق

 39,3 20,9 20,9 42 محايد
 81,6 42,3 42,3 85 موافق

 100,0 18,4 18,4 37 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 4,5 4,5 4,5 9 غير موافق بشدة 
 14,4 10,0 10,0 20 غير موافق

 29,9 15,4 15,4 31 محايد
 77,1 47,3 47,3 95 موافق

 100,0 22,9 22,9 46 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 4,0 4,0 4,0 8 غير موافق بشدة 
 14,4 10,4 10,4 21 غير موافق

 29,4 14,9 14,9 30 محايد
 76,6 47,3 47,3 95 موافق

 99,5 22,9 22,9 46 موافق بشدة
44 1 ,5 ,5 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
5 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1,5 1,5 1,5 3 غير موافق بشدة 
 7,0 5,5 5,5 11 غير موافق

 15,9 9,0 9,0 18 محايد
 61,7 45,8 45,8 92 موافق
 100,0 38,3 38,3 77 بشدة موافق

Total 201 100,0 100,0  
6 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 



 

030 
 

Valid 4,5 4,5 4,5 9 غير موافق بشدة 
 18,4 13,9 13,9 28 غير موافق

 35,3 16,9 16,9 34 محايد
 82,1 46,8 46,8 94 موافق

 100,0 17,9 17,9 36 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

7 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 4,5 4,5 4,5 9 غير موافق بشدة 
 16,9 12,4 12,4 25 غير موافق

 32,3 15,4 15,4 31 محايد
 84,6 52,2 52,2 105 موافق

 100,0 15,4 15,4 31 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

8 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3,5 3,5 3,5 7 غير موافق بشدة 
 20,4 16,9 16,9 34 غير موافق

 36,3 15,9 15,9 32 محايد
 88,1 51,7 51,7 104 موافق

 100,0 11,9 11,9 24 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

9 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 5,5 5,5 5,5 11 غير موافق بشدة 
 13,4 8,0 8,0 16 غير موافق

 21,4 8,0 8,0 16 محايد
 80,1 58,7 58,7 118 موافق

 100,0 19,9 19,9 40 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

10 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 5,5 5,5 5,5 11 غير موافق بشدة 
 14,9 9,5 9,5 19 غير موافق

 29,9 14,9 14,9 30 محايد
 77,1 47,3 47,3 95 موافق

 100,0 22,9 22,9 46 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

 
Statistics 

 3المحور 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

N Valid 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,32 2,14 3,85 4,12 3,94 4,13 3,95 3,94 4,08 4,1876 
Std. Deviation 1,174 1,241 1,100 1,003 ,975 ,993 1,006 1,052 ,992 ,47717 

 

Frequency Table 

 
1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1,5 1,5 1,5 3 موافق بشدة غير 
 6,5 5,0 5,0 10 غير موافق

 13,4 7,0 7,0 14 محايد
 64,2 50,7 50,7 102 موافق

 100,0 35,8 35,8 72 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

 
2 



 

033 
 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 4,5 4,5 4,5 9 غير موافق بشدة 
 16,4 11,9 11,9 24 غير موافق

 25,4 9,0 9,0 18 محايد
 72,1 46,8 46,8 94 موافق

 100,0 27,9 27,9 56 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

 
3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3,5 3,5 3,5 7 غير موافق بشدة 
 10,0 6,5 6,5 13 غير موافق

 22,4 12,4 12,4 25 محايد
 69,2 46,8 46,8 94 موافق

 100,0 30,8 30,8 62 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

 
4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1,0 1,0 1,0 2 غير موافق بشدة 
 4,5 3,5 3,5 7 غير موافق

 11,9 7,5 7,5 15 محايد
 61,7 49,8 49,8 100 موافق

 100,0 38,3 38,3 77 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

 
5 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2,5 2,5 2,5 5 غير موافق 
 6,0 3,5 3,5 7 محايد
 51,7 45,8 45,8 92 موافق

 100,0 48,3 48,3 97 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

 
6 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1,0 1,0 1,0 2 غير موافق بشدة 
 3,5 2,5 2,5 5 غير موافق

 10,9 7,5 7,5 15 محايد
 55,7 44,8 44,8 90 موافق

 100,0 44,3 44,3 89 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

 
7 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1,0 1,0 1,0 2 غير موافق بشدة 
 4,5 3,5 3,5 7 غير موافق

 8,0 3,5 3,5 7 محايد
 49,3 41,3 41,3 83 موافق

 100,0 50,7 50,7 102 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

 
8 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1,0 1,0 1,0 2 غير موافق بشدة 
 3,5 2,5 2,5 5 غير موافق

 8,0 4,5 4,5 9 محايد
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 55,2 47,3 47,3 95 موافق
 100,0 44,8 44,8 90 موافق بشدة

Total 201 100,0 100,0  

 
9 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  2,0 2,0 2,0 4 موافق بشدةغير 
 10,0 8,0 8,0 16 غير موافق

 19,9 10,0 10,0 20 محايد
 70,1 50,2 50,2 101 موافق

 100,0 29,9 29,9 60 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

 

 
10 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1,0 1,0 1,0 2 غير موافق بشدة 
 4,5 3,5 3,5 7 غير موافق

 8,0 3,5 3,5 7 محايد
 47,3 39,3 39,3 79 موافق

 100,0 52,7 52,7 106 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

 
 3المحور

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2,00 1 ,5 ,5 ,5 
2,60 1 ,5 ,5 1,0 
3,00 2 1,0 1,0 2,0 
3,10 1 ,5 ,5 2,5 
3,20 2 1,0 1,0 3,5 
3,30 2 1,0 1,0 4,5 
3,40 1 ,5 ,5 5,0 
3,50 7 3,5 3,5 8,5 
3,60 7 3,5 3,5 11,9 
3,70 7 3,5 3,5 15,4 
3,80 13 6,5 6,5 21,9 
3,90 14 7,0 7,0 28,9 
4,00 18 9,0 9,0 37,8 
4,10 8 4,0 4,0 41,8 
4,20 24 11,9 11,9 53,7 
4,30 16 8,0 8,0 61,7 
4,40 16 8,0 8,0 69,7 
4,50 12 6,0 6,0 75,6 
4,60 9 4,5 4,5 80,1 
4,70 20 10,0 10,0 90,0 
4,80 8 4,0 4,0 94,0 
4,90 6 3,0 3,0 97,0 
5,00 6 3,0 3,0 100,0 
Total 201 100,0 100,0  

 
Statistics 

 4المحور 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

N Valid 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,32 2,14 3,85 4,12 3,94 4,13 3,95 3,94 4,08 3,6064 
Std. Deviation 1,174 1,241 1,100 1,003 ,975 ,993 1,006 1,052 ,992 ,52008 

Frequency Table 
1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 24,4 24,4 24,4 49 غير موافق بشدة 



 

032 
 

 70,1 45,8 45,8 92 غير موافق
 80,6 10,4 10,4 21 محايد
 93,0 12,4 12,4 25 موافق

 100,0 7,0 7,0 14 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 39,8 39,8 39,8 80 غير موافق بشدة 
 69,7 29,9 29,9 60 غير موافق

 84,1 14,4 14,4 29 محايد
 92,5 8,5 8,5 17 موافق

 100,0 7,5 7,5 15 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 6,0 6,0 6,0 12 غير موافق بشدة 
 13,9 8,0 8,0 16 غير موافق

 23,4 9,5 9,5 19 محايد
 72,1 48,8 48,8 98 موافق

 100,0 27,9 27,9 56 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 4,0 4,0 4,0 8 غير موافق بشدة 
 8,5 4,5 4,5 9 غير موافق

 15,9 7,5 7,5 15 محايد
 59,7 43,8 43,8 88 موافق

 100,0 40,3 40,3 81 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

5 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2,5 2,5 2,5 5 غير موافق بشدة 
 9,5 7,0 7,0 14 غير موافق

 24,4 14,9 14,9 30 محايد
 70,1 45,8 45,8 92 موافق

 100,0 29,9 29,9 60 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

6 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 4,0 4,0 4,0 8 غير موافق بشدة 
 8,5 4,5 4,5 9 غير موافق

 14,4 6,0 6,0 12 محايد
 59,7 45,3 45,3 91 موافق

 100,0 40,3 40,3 81 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

7 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3,5 3,5 3,5 7 غير موافق بشدة 
 10,4 7,0 7,0 14 غير موافق

 21,9 11,4 11,4 23 محايد
 69,7 47,8 47,8 96 موافق

 100,0 30,3 30,3 61 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

8 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 5,0 5,0 5,0 10 غير موافق بشدة 
 10,9 6,0 6,0 12 غير موافق



 

032 
 

 21,4 10,4 10,4 21 محايد
 68,7 47,3 47,3 95 موافق

 100,0 31,3 31,3 63 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

9 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3,5 3,5 3,5 7 غير موافق بشدة 
 9,5 6,0 6,0 12 غير موافق

 15,9 6,5 6,5 13 محايد
 63,2 47,3 47,3 95 موافق

 100,0 36,8 36,8 74 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

 
Statistics 

 5المحور 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

N Valid 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,08 4,02 3,94 3,76 4,31 4,05 3,31 3,28 3,78 3,70 4,04 3,8426 
Std. Deviation ,908 ,877 ,970 1,001 ,961 ,904 1,160 1,180 1,123 1,149 1,062 ,70028 

Frequency Table 
1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3,0 3,0 3,0 6 غير موافق بشدة 
 7,0 4,0 4,0 8 غير موافق

 14,4 7,5 7,5 15 محايد
 67,7 53,2 53,2 107 موافق

 100,0 32,3 32,3 65 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3,5 3,5 3,5 7 غير موافق بشدة 
 5,5 2,0 2,0 4 غير موافق

 15,9 10,4 10,4 21 محايد
 73,1 57,2 57,2 115 موافق

 100,0 26,9 26,9 54 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3,5 3,5 3,5 7 غير موافق بشدة 
 9,5 6,0 6,0 12 غير موافق

 20,9 11,4 11,4 23 محايد
 72,6 51,7 51,7 104 موافق

 100,0 27,4 27,4 55 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 4,0 4,0 4,0 8 غير موافق بشدة 
 11,9 8,0 8,0 16 غير موافق

 28,9 16,9 16,9 34 محايد
 79,1 50,2 50,2 101 موافق

 100,0 20,9 20,9 42 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

5 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2,5 2,5 2,5 5 غير موافق بشدة 
 7,5 5,0 5,0 10 غير موافق

 12,9 5,5 5,5 11 محايد
 46,3 33,3 33,3 67 موافق



 

032 
 

 100,0 53,7 53,7 108 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

6 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3,5 3,5 3,5 7 غير موافق بشدة 
 6,5 3,0 3,0 6 غير موافق

 14,9 8,5 8,5 17 محايد
 70,1 55,2 55,2 111 موافق

 100,0 29,9 29,9 60 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

7 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 9,5 9,5 9,5 19 غير موافق بشدة 
 22,9 13,4 13,4 27 غير موافق

 50,7 27,9 27,9 56 محايد
 85,6 34,8 34,8 70 موافق

 100,0 14,4 14,4 29 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

7 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 9,5 9,5 9,5 19 غير موافق بشدة 
 22,9 13,4 13,4 27 غير موافق

 50,7 27,9 27,9 56 محايد
 85,6 34,8 34,8 70 موافق

 100,0 14,4 14,4 29 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

8 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 9,5 9,5 9,5 19 غير موافق بشدة 
 25,4 15,9 15,9 32 غير موافق

 52,2 26,9 26,9 54 محايد
 85,1 32,8 32,8 66 موافق

 100,0 14,9 14,9 30 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

9 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 9,0 9,0 9,0 18 غير موافق بشدة 
 12,4 3,5 3,5 7 غير موافق

 24,4 11,9 11,9 24 محايد
 76,1 51,7 51,7 104 موافق

 100,0 23,9 23,9 48 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  

10 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 5,5 5,5 5,5 11 غير موافق بشدة 
 16,4 10,9 10,9 22 غير موافق

 35,8 19,4 19,4 39 محايد
 72,1 36,3 36,3 73 موافق

 100,0 27,9 27,9 56 موافق بشدة
Total 201 100,0 100,0  
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 87 .اخلارجي والتدقيق الداخخلي التدقيق بني العالقة تعزيز يف املؤثرة العوامل: األول املطخلب
 87 اخلارجي والتدقيق الداخخلي التدقيق بني االختالف أوجه -1
 87 اهلدف ناحية من 1-1
 87 التعني حيث من 1-2
 88 التقرير واعداد املسئولية حيث من 1-3
 88 االستقاللية حيث من 1-0
 88 العمل نطاق حيث من 1-0
 88 العمل وأسخلوب الطريقة حيث من 1-0

 90 اخلارجي والتدقيق الداخخلي التدقيق بني التشابه أوجه -2
 91 الداخخلية الرقابة نظام تقييم و دراسة 2-1
 91 املستعمخلة التقنيات 2-2
 91 اخلارجي والتدقيق الداخخلي التدقيق بني التعاون 2-3

 91 واخلارجي الداخخلي التدقيق ارتباطات: الثاين املطخلب
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 91 واخلارجي الداخخلي املدقق بني االعتمادية العالقة -1
 92 واخلارجي الداخخلي التدقيق بني العالقة تعزيز مزايا: الثالث املطخلب
 92 واخلارجي الداخخلي التدقيق بني العالقة تعزيز اجيابيات -1
 92 طرف لكل القوة نقاط لتباين نظرا الكفاءة تعزيز 1-1
 92 العمل وازدواجية تكرار جينب الطرفني بني املناسب التنسيق 1-2
 92 لخلعمل أفضل تغطية 1-3
 92 التكخلفة ختفيض 1-0
 92 ألعماهلما أفضل فهم 1-0

 93 واخلارجي الداخخلي التدقيق بني التكامل حتقيق يف التدقيق جلان دور: الثاين املبحث
 94 التدقيق جلان ماهية: األول املطخلب
 94 التدقيق جلان تعريف -1
 97 التدقيق جلان نشأة إىل أدت اليت العوامل: الثاين املطخلب
 97 اخلارجي املدقق استقالل دعم يف التدقيق جلنة دور: الثالث املطخلب
 98 التدقيق لخلجنة الرئيسة مهام أهم -1
 100 االقتصادية املؤسسة قيمة عخلى واخلارجي الداخخلي التدقيق تكامل تأثري دراسة: الثالث املبحث
 100 واخلارجي الداخخلي التدقيق بني التكامل تعريف: األول املطخلب
 100 واخلارجي الداخخلي التدقيق بني التكامل حتقيق أمهية -1
 101 اخلارجي و الداخخلي  التدقيق بني التكامل مبدأ لتعميق الداعمة العوامل: الثاين املطخلب
 101 واخلارجي الداخخلي التدقيق بني التكامخلية العالقة: الثالث املطخلب
 102 واخلارجي الداخخلي التدقيق بني التكامل تعزيز يف التدقيق معايري اسهامات -1
 103 011 لخلتدقيق الدويل املعيار 1-1
 103 املعيار أهداف 1-1-1
 103 لخلمعيار الرئيسية املتطخلبات 1-1-2
 104 املعيار تطبيق أساليب 1-1-3
 104 الداخخلي املدقق ألعمال املبدئي والتقييم التفهم 1-1-3-1
 104 التنظيمي اهليكل يف املوقع 1-1-3-1-1
 104 الوظيفة نطاق 1-1-3-1-2
 105 املهنية الكفاءة 1-1-3-1-3
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 105 املعتادة املهنية العناية 1-1-3-1-0
 105 واخلارجي الداخخلي املدقق بني والتنسيق االتصال توقيت 1-1-3-1-0
 105 الداخخلي التدقيق عمل واختبار تقييم 1-1-3-1-0
 106 00رقم االمريكي التدقيق معيار ايضاح 1-2
 106 هدافألا 1-2-1
 107 لخلمعيار الرئيسة املتطخلبات 1-2-2
 107 األساسي املتطخلب 1-2-2-1
 107 واملوضوعية الكفاءة 1-2-2-2
 107 الكفاءة مستوى تقييم 1-2-2-2-1
 108 املوضوعية مستوى تقييم 1-2-2-2-2
 108 جراءاتإلا 1-2-2-3
 108 التأثري هذا مستوى تقييم 1-2-2-3-1
 108 الداخخليني املدققني مع التعاون تنسيق 1-2-2-3-2
 108 الداخخلي التدقيق اعمال وفعالية كفاءة وقياس تقييم 1-2-2-3-3
 108 الداخخلي التدقيق أعمال فعالية تقييم 1-2-2-0

 111 اخلارجي والتدقيق الداخخلي التدقيق بني التكامل جماالت -2
 114 خالصة الفصل الثالث

 189-116 الميدانية الدراسة: الرابع الفصل
 116 الرابع الفصل متهيد
 117 واالدوات الطريقة: األول املبحث
 117 امليدانية الدراسة طرق: األول املطخلب
 118 امليدانية الدراسة ومنهجية أهداف: الثاين املطخلب
 119 امليدانية الدراسة أهداف  -1
 119 امليدانية الدراسة منهجية -2

 119 أساليب االحصاء الوصفي  2-1
 119 امليدانية الدراسة وحدود متغريات: الثالث املطخلب
 119 الدراسة متغريات -1

 120 متغريات مستقخلة  1-1



 الفهرس
 

922 
 

 120 متغري تابع 1-2
 121 امليدانية الدراسة حدود -2

 121 احلدود املكانية  2-1
 121 احلدود البشرية  2-2
 122 احلدود الزمنية 2-3
 122 احلدود املوضوعية 2-0

 122 امليدانية الدراسة يف البيانات مجع أساليب -3
 122 أسخلوب املقابخلة الشصصية  3-1
 122 األساليب اإللكرتونية  3-2
 Gmail 123اإللكرتوين  الربيد 3-2-1
 Facebook 123التواصل االجتماعي  شبكة 3-2-2

 124 امليدانية الدراسة وعينة جمتمع أداة،: الثاين املبحث
 124 (االستبانة) امليدانية الدراسة أداة: األول املطخلب
 124 االستبانة واجهة معخلومات -1
 125 امليدانية الدراسة وعينة جمتمع: الثاين املطخلب
 125 الدراسة جمتمع -1
 126 الدراسة عينة -2
 127 الدراسة مقياس: الثالث املطخلب
 128 الدراسة عينة أفراد ومميزات خصائ  -1
 138 ومناقشتها النتائج: الثالث املبحث
 138 الدراسة أداة وصدق ثبات: األول املطخلب
 138 الدراسة استبانة حتكيم -1
 139 الدراسة استبانة وصدق ثبات اختبار -2
 141 االستبانة لفقرات الداخخلي االتساق صدق -3
 146 الدراسة فرضيات اختبار: الثاين املطخلب
 153 األوىل الفرضية اختبار -1
 153 خالصة اختبار الفرضية األوىل -2
 154 الثانية الفرضية اختبار -3
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 160 خالصة اختبار الفرضية الثانية -0
 161 الثالثة الفرضية اختبار -0
 167 اختبار الفرضية الثالثة خالصة -0
 167 الرابعة الفرضية اختبار -1
 175 الرابعة الفرضية اختبار خالصة -5
 175 ومناقشتها النتائج: الثالث املطخلب
 175 حتخليل النتائج  -1
 175 معرفة مكانة مهنة التدقيق يف البيئة اجلزائرية 1-1
 177 الداخخليدرجة اعتمادية املدقق اخلارجي عخلى أعمال املدقق  1-2
 178 فعالية وظيفة التدقيق الداخخلي 1-3
 181 اخلارجي املدقق خبدمات االستعانة أمهية مدى 1-0
 182 االقتصادية املؤسسة قيمة عخلى وتأثريها اخلارجي املدقق و الداخخلي املدقق بني العالقة طبيعة 1-0

 184 النتائج ومناقشة تفسري  -2
 184 األول احملور مستوى عخلى 2-1
 184 عخلى مستوى احملور الثاين 2-1
 185 عخلى مستوى احملور الثالث 2-3
 186 عخلى مستوى احملور الرابع 2-0
 187 عخلى مستوى احملور اخلامس 2-0

 189 خالصة الفصل الرابع
 151 اخلامتة

 213 قائمة املصادر واملراجع
 211 (SPSSاالستبانة، خمرجات ) املالحق
 235 احملكمني األساتذة قائمة
 230 الفهرس

 


