ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺣﻣد دراﯾﺔ ــ أدرار
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر
ﻗﺳم ﻋﻠـــوم ﺗﺟﺎرﯾﺔ

ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺳﺗر
ﻣﯾدان ﻋﻠوم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺗﺳﯾﯾر وﻋﻠوم ﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺗﺧﺻص ﺗدﻗﯾق وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر
ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻹﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺳﺗر أﻛﺎدﯾﻣﻲ ﺑﻌﻧوان:

ﺻﺻﺻص
اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
دور آﻟﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ éﺗﻌزﯾز
 دراﺳﺔ إﺳﺗﺑﯾﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر -إﺷراف اﻷﺳﺗﺎذ:

إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﯾن :

_ د ﻓودو ﻣﺣﻣد

 ﺷﯾﺑﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد -اﻟﺧﺎل ﻋﺑد اﷲ

ﺗﻣت ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣذﻛرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  .2018/05/15ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
د .ﺑن اﻟدﯾن أﻣﺣﻣد  .......................................................رﺋﯾﺳﺎ
د .ﻓودو ﻣﺣﻣد  ............................................................ﻣﺷرﻓﺎ
د .ﺑﺎﻟﻌرﯾﺔ ﻣﺣﻣد  ..........................................................ﻣﻣﺗﺣﻧﺎ
اﻟﻣوﺳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ 2018/2017

اهداء
إىل هن فاق حنانو غسارة األهطارً ،حتدٍ صربه هرارة األقدارً ،بنَ بعطفو قصرًا هن احللن ًاإلسرارً ،رسن حبسو طريقا
ختطَ األهصارً ،حلقَ جناحاحي دًها باألحضان ًحخبع خطٌاحي رغن هشاغل األزهان،
إىل رًح أبي رمحو اهلل.
إىل هن غرسج فينا العطف صفحاث ًصفج لنا هن األهل طرقاث ًهسحج بابخساهخيا هن عيٌننا عرباث ًيف صالهتا كن
أكثرث هن الدعٌاث ،فليا هين كل احلب ًالخقدير ًاإلحرتام ًمجيع األهنياث،
أهي الغاليت أدام اهلل علييا صحخيا ًرعاىا
إىل مه عشت تزاءج طفىليت معهم ،فلم اتصىر للذويا طعما تعيذا عنهم ،إخىتي وأخىاتي ,إىل كل األهل
واألقارب كل تإمسه,إىل أصذقاء العمز ورفقاء الذرب ,إىل كل مه تتثع جناحاتي وكان يل دعما وسنذًا فلم
يثخل علي تالتشجيع وكل متنياته يل تالنجاح إىل مه كاوى يل السنذ يف السزاء والضزاء,إىل كل مه
يسكه قليب ومل يكتثه قلمي ,اىل كل مه علمين منذ طفىلتــــــــــي اىل يىمنا هذا ،اىل كل طالة
علــــــــــم.
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من إجتهد وأصاب فله أجران ,ومن إجتهد وأخطا فله أجر واحد
احلمد هلل الذي وهبنا نعمة العقل سبحانه وله الشكر على كل نعمه وفضله وكرمه
تبارك اهلل ذو اجلالل واإلكرام
نشكر كل من قدم لنا يد العون واملساعدة يف إجناز هذا املذكرة
وخنص بالذكر الدكتور الفاضل :فودو حممد الذي مل يبخل علينا بنصائحه وإرشاداته ,من خالل
إشرافه على عملنا خطوة خبطوة ,وبكل جدية وتفاني ،كما نتقدم بالشكر إىل الدكتور بالعرية
حممد واألستاذ باخويا عبد الرمحان حمافظ حسابات بوالية أدرار اللذين مل يبخال علينا بنصائحهما
وإرشاداهتما ونشكر يف األخري كل من قدم لنا يد املساعدة سواء من قريب أو بعيد .
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ﻣﻘﺪﻣﮫ ﻋﺎﻣــــــﮫ
ﺗوطﺋﺔ
ﺧ ـﻠّ ف ﻓﺻل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن اﻹدارة ﻗﻠﻘﺎّ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ أﺻﺣﺎب رؤوس اﻟﻣﺎل وأﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري إﯾﺟﺎد
وﺳﯾﻠﺔ ﻹطﻣﺋﻧﺎن ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻬم واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺳﯾر ﻧﺷﺎط ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﻬور
ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗدﻗﯾق ،اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘراﺋن اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،
وﯾﻬدف اﻟﻰ إﺑداء رأي ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗﻘرﯾر.
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺑﯾن ﻛل اﻷطراف إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن إﯾﺟﺎد ﺷﺧص ﻣﺳﺗﻘل ﻋن ﻛل
اﻷطراف ﻹﺑداء رأي ﻣﺳﺗﻘل ،وﻫو ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﻬور اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،واﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ ﺷﺧص ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣدﻗق
اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
ﻓﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺷﺎط ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﺷﺧص ﻻ ﯾﻣد ﺑﺻﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ،ﺑﺈﺗﺑﺎع ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،وﻣﻧﻪ أﺻﺑﺢ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻫو
اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ،ﻓﻬو وﺳﯾﻠﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن ﻣراﻗﺑﺔ
ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
وﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣﺎوﻟﯾن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ:
إﻟﻰ أي ﻣدى ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم آﻟﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ؟
وﻣن ﯾﻣﻛن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ:
 ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﻪ ؟ ﻣﺎ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وﻧزاﻫﺔ اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ؟ ﻫل ﻷدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت دور ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ؟ ﻫل ﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ؟أ

ﻣﻘﺪﻣﮫ ﻋﺎﻣــــــﮫ
ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ:
وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ طرﺣﻧﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﺗوﺟد أﻏراض ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ. ﺗؤﺛر إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وﻧزاﻫﺔ اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣزاوﻟﺔ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ. ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.ﻣﺑررات إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع:
ﯾرﺟﻊ إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ ﻋدة أﺳﺑﺎب ﻣﻧﻬﺎ:
 اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ إﻛﺗﺳﺎب ﻣﻌﺎرف ﺟدﯾدة ﺑﺣﻛم اﻟﺗﺧﺻص. ﻗﯾﻣﺔ وأﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث. اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق.أﻫداف اﻟدراﺳﺔ:
إن أﻫم أﻫداﻓﻧﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻫو:
 إﺑراز اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أﺛﻧﺎء ﻣزاوﻟﺔ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ. إﺑراز اﻫﻣﯾﺔ آﻟﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗرﺗﻛز ﺑﺷﻛل ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬﻧﻲ وﺗﺑﯾﺎن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ
اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ أﺛﻧﺎء ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﻪ ،واﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

ب

ﻣﻘﺪﻣﮫ ﻋﺎﻣــــــﮫ
ﺣدود اﻟدراﺳﺔ:
إﻗﺗﺻرت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﻧظري ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ و اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﺗﺣدد اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ :ﺗم إﺟراء إﺳﺗﺑﯾﺎن إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺎوﯾن اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣﻬﻧﯾﯾن ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠفوﻻﯾﺎت اﻟوطﻧﻲ ,وﺗم اﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎوﯾن اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ.
 اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ :ﻣن  2018/02/03إﻟﻰ .2018/04/11اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ:
ﺗم إﺗﺑﺎع اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻟوﺻف اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻛذﻟك اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ وذﻟﻠك ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺣزﻣﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.SPSS
ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ:
 اﻷدوات اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ :وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻛﺗب ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري. اﻹﺳﺑﺗﺑﯾﺎن :ﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﺳﺗﺑﯾﺎن إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﺑﺈﺳﺧدام .google driveﺻﻌوﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ:
 -ﺻﻌوﺑﺔ إﺳﺗرداد ﺑﻌض إﺳﺗﻣﺎرات اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣن طرف ﺑﻌض اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن ورﻓض اﻟﺗواﺻل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن.

ج

ﻣﻘﺪﻣﮫ ﻋﺎﻣــــــﮫ
ﻫﯾﻛل اﻟدراﺳﺔ:
ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا ﻓﺻﻠﯾن أﺳﺎﺳﯾن ﺣﺳب ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ  IMRADﻛﻣﺎﯾﻠﻲ:
 اﻟﻔﺻل اﻷول :ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ اﻷدﺑﯾﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟرﻗﺎﺑﺔاﻟداﺧﻠﯾﺔ ،وﻛذﻟك اﻷدﺑﯾﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
 اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن وﻧﺗﺎﺋﺟﻪوﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ.

د

الفصل األول :االدبيات النظرية
والتطبيقية

األدبيات النظرية والتطبيقية

الفصل األول:
تمهيد الفصل:

يعد التدقيق الخارجي الوسيلة التي تعتمد عليها المؤسسات اإلقتصادية من أجل التأكد من صحة

وسالمة القوائم المالية ،ومدى سيرورة نشاطات المؤسسة ومحاولة تفادي التالعبات التي قد تحصل ،ويسعى
إلى حماية أصول المؤسسة ،وسوف نحاول و من خالل هذا الفصل التطرق في المبحث األول إلى إالطار
النظري للتدقيق الخارجي و الرقابة ،وفي المبحث الثاني سنتطرق إلى مراجعة األبحاث و الدراسات السابقة.
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األدبيات النظرية والتطبيقية

الفصل األول:
* المبحث األول :اإلطار النظري للتدقيق الخارجي والرقابة

في هذا المبحث سيتم التطرق إلى بعض المفاهيم التي تدخل في سياق الموضوع  ،حيث تم تقسيمه

إلى ثالثة مطالب رئيسية فالمطلب األول يستعرض بعض المفاهيم األساسية للتدقيق الخارجي ،أما المطلب

الثاني يتطرق إلى بعض المفاهيم حول الرقابة ،وفي المطلب الثالث سنتطرق الى المنهجية المتبعة من طرف

المدقق الخارجي لمازولة نشاطه :

 )1المطلب األول  :مفاهيم عامة حول التدقيق الخارجي
أ -تعريف التدقيق الخارجي:
هو المراجعة التي يقوم بها جهة مستقلة عن المشروع ال تخضع إلشراف اإلدارة بل تمارس
عملها خصوصا في الشركات المساهمة توكيلة عن المساهمين و تراعي تطبيق إدارة الشركات للقانون

األساسي لها و كذلك قانون الشركات المعمول به .1

ويعرف أيضا بأنه نشاط يتم من طرف أشخاص خارجيين عن المؤسسة يقوم هذا النشاط على

عملية الفحص المهني الرامي إلى إبداء الرأي حول مصداقية المعلومة محل الفحص .2

يعرف التدقيق الخارجي بأنه عملية منظمة  ،يقوم بها مراجع مستقل بغرض إبداء رأي مهني في

مجموعة القوائم المالية التي تخص وحدة إقتصادية معينة ،مع توصيل النتائج للمستخدمين ذي اإلهتمام .3

عرف مجلس الخبراء المحاسبي الفرنسي ( )OFCالتدقيق الخارجي بأنه عملية دراسية يقوم بها
شخص محترف ومستقل ،من أجل إبدء رأيه بإنتظام على صدق نتائج سجالت المحاسبة ومعلومات

المؤسسة.

4

ومنه نستنتج أن التدقيق الخارجي هو نشاط تقوم به جهة مستقلة عن المؤسسة وتتميز بالكفاءة و

تهدف إلى فحص القوائم المالية و إبداء رأي فني محايد حول مصداقية هده القوائم .

1

يوسف محمد جربوع ،مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن  ،ص 81

2

أقاسم عمر  ،التدقيق الخارجي ومحافظ الحسابات في الجزائر ،دار الكتاب العربي للطباعة ،النشر  ،التوزيع والترجمة ،6182،ص 11

3

عبد الفتاح محمد المحن  ،رجب السيد راشد  ،محمود ناجي درويش  ،أصول الم ارجـعة  ،الدار الجامـعية طبع و نشر وتوزيع  6111ص 10
Eya Nidhal Ahlem NOUBBIGH , Interdépendance entre audit interne et audit externe et leurs impacts sur la
qualité du reporting financier dans le contexte tunisien , UNIVERSITE DE TUNIS, 2014 P 28
4
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الفصل األول:
ب -أهداف التدقيق الخارجي:
تتمثل أهداف التدقيق الخارجي في:

1

 أهداف رئيسة:يتمثل الهدف األساسي للمراجع الخارجي من وراء الفحص اإلنتقادي للقوائم المالية هو إعطاء رأي
مدعم بأدلة وبراهين اثبات حول شرعية ومصداقية الوثائق ،وهو هدف عام متفق عليه دوليا  ،فالمراجع حسب

جمعية المحاسبين األمريكيين يقوم بدراسة القوائم بهدف إعطاء الرأي حول الصورة الفوتوغرافية للوضعية

الملية نتائج العمليات ،تطور تلك الوضعية إحتراما للمبادئ المحاسبة المتفق عليها ،فينهي المراجع مهمته
باإلدالء بهذا الرأي النهائي المحايد المدعم بأدلة في تقرير عام .
 -أهداف خاصة :

إضافة إلى األهداف السابقة الذكر هناك أهداف أخرى تتمثل في اكتشاف أعمال الغش و التزوير و
تحسين التسيير ،فوجود هاته األعمال يدل على خفض نظام الرقابة الداخلية ،فيقوم المراجع الخارجي بجمع
ما أمكن من باألدلة حتى يتسنى له الوقوف على آثارها المادية المحتملة على الحسابات و اكتشاف أعمال

الغش والتزوير وهذا حسب اإلمكانيات المتاحة له مع عدم التقصير في العمل .
ج -أنواع التدقيق الخارجي:
تخضع المؤسسة ألحد األنواع الثالثة من التدقيق الخارجي وتتمثل في :2
 التدقيق القانوني :هو مراجعة و تدقيق الحسابات إجباريا ،يفرض بقوة القانون إذ تلزم كل مؤسسة تجاريةعلى تعيين محافظ حسابات يقوم بأعمال المراقبة السنوية اإلجبارية .
 التدقيق التعاقدي :يقوم به مراجع مهني محترف في إطار تعاقدي ،يطلب من أحد األطراف المتعاملة معالمؤسسة ،وصوال لقوائم صحيحة .
 -الخبرة القضائية :يقوم بها محترف خارجي بطلب من المحكمة.

أقاسم عمر ،مرجع سبق ذكره ن ص 11
2
مرجع أعاله  ،ص 11
1
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الفصل األول:

د -تعريف محافظ الحسابات (المدقق الخارجي) :يعد محافظ الحسابات في كل شخص يمارس بصفة
عادية بإسمه الخاص و تحت مسؤوليته ،مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات و الهيئات وانتظامها
و مطابقتها

1

 )2المطلب الثاني :مفاهيم عامة حول الرقابة الداخلية:
أ -تعريف الرقابة الداخلية:
عرفتها الجامعة األمريكية للمحاسبين بأنها اإلجراءات والطرق المستخدمة في المشروع من أجل

الحفاظ على النقدية و األموال األخرى ،بجانب التأكد من الدقة الكتابية لعملية إمساك الدفاتر.2

الرقابة الداخلية ما هي إال تجزئة للعمل و تقسيمه إلى مراحل بين موظفي المؤسسة ،وهي
وسيلة تنظيمية تسير بها مراجعة عمل كل موظف بواسطة وسائل أخرى ،لغرض التأكد من صحة األرقام

والقيود في الدفاتر األمر الذي يترتب عليه احتمال منع الخطأ والغش و سرعة اكتشاف عند الحدوث.3

هو تلك الخطة التنظيمية والطرق والمقاييس المعتمدة داخل المؤسسة لحماية األصول ،وضمان

الدقة وصدق البيانات المحاسبية .

4

1

أقاسم عمر مرجع سبق ذكره ص59
2
عبد الفتاح الصحن  ،مبادئ و أسس المراجعة علما وعمال  ،المؤسسة الجامعية سنة  ،8811ص .62
3

عزيز الدلجاوي  ،أسس المراجعة ،علما وعمال ،الجزء األول ،القاهرة  ، 8821،ص . 82

R birien,. J senical, Control interne et verification, Edition preportaine inc ,Canada, 1984, P36
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الفصل األول:
ب -أهداف الرقابة الداخلية:

وبصفة عامة يمكن القول أن هدف الرقابة هو خدمة اإلدارة ومساعدتها وضمان أن األداء

يتم وفق طبيعة الوسائل المطلوبة واإلجراءات الالزمة يجب أن تعمل على:
 الوقاية من أخطار األخطاء . تسيير المؤسسة بطريقة عقلية ومنطقية . حماية و صيانة السلع . -ضمان صحة وصدق المعلومات .

1

المطلب الثالث :منهجية التدقيق الخارجي
قبل أن يصادق المدققق الخارجي بتنفيذ مهمته عليه أن اإللمام بمختلف جوانب عمله حيث انه
يباشر مهمته بإتباع منهجية ال بد من القيام بها ،وهي التخطيط لعملية التدقيق وجمع أدلة اإلثبات و إعداد

التقرير النهائي الذي يكمل مهمته وهو ما سنتطرق إليه في هذا المبحث.
 -1التخطيط لعملية التدقيق:

أوال :خطة التدقيق :على المدقق الخارجي وضع وتوثيق الشاملة واصفا المدى المتوقع من عملية التدقيق
وكيفية تنفيذها وفي الوقـت الذي أن تحـتوي مذكرة خطة الـتدقيق الـشاملة على الـتفاصيل لإلسترشاد بها عند

وضع برنامج التدقيق ،فإن التـحديد الدقيق لشـكل ومضمون الخطة إستثنادا إلى حجم المؤسسة ،وتعقيدات

عملية التدقيق والمنهجية التقنية الخاصة المستعملة من قبل المدقق الخارجي.

وبالتالي األمور التي تؤخذ بعين االعتبار عند قيام المدقق الخارجي بوضع خطة الشاملة هي:

2

 المعرفة بطبيعة العمل. -قيم النظام المحاسبي ونظام المراقبة الداخلية.

1

عبد الفتاح الصحن ،مرجع سبق ذكره ص .06
2
أحمد حلمي جمعة ،المدخل الى التدقيق والتأكيد الحديث ،الكتاب األول ،دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان األردن،9669،ص979
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األدبيات النظرية والتطبيقية

الفصل األول:
 المخاطر واألهمية التقيمية. طبيعة اإلجراءات وتوثيقها. -التنسيق والتوجيه اإلشراف

والمتابعة..

ثانيا :برنامج التدقيق :يحتاج المدقق عند القيام بالتخطيط لعملية البيانات المالية الى تصميم برنامج التدقيق

لذلك يعرف بأنه :خطة مرسومة على النتائج التي توصل اليها المدقق بعد دراسته وتقييمه لنظام الرقابة وذلك
بهدف تدقيق البيانات المالية ،ويتضمن برنامج التصميم المناهج التالية:

1

 تحديد خطوات الفحص الذي يعطيه التدقيق ينبغي أن يغطي اإلجراءات المتعلقة بتقسيم نظام الرقابةالداخلية واإلجراءات المحاسبية المستخدمة بواسطة المؤسسة  ،ويجب أن تنتج بنتائج مرضية و هذا

المجال بأقل جهد وتكلفة ممكنة .

 توقيت أداء و إنجاز كل خطوة من هذه الخطوات . هدف كل خطوة من الخطوات . تحديد نطاق واطار العمل المطلوب حفاظا على وقت المدقق . -تحديد مسؤولية كل محافظ من المساعدين عن تنفيذ مرحلة من مراحل التي يتكون منها البرنامج عندما

يتولى تنفيذه فريقا من المحافظين.
ثالثا :ملفات العمل:

إن كون المراجعة التى يقوم بها محافظ الحسابات مراجعة مستمرة يجعل هذا األخير مضط ار إلى مسك

ملفين ضروريين للقيام بالمهمة هما الملف والملف السنوي ولوالهما لما إستطاع تنظيم نشاطه والتأكد من أنه
جمع العناصر الضرورية التى تسمح له بإدالء برأيه النهائي المدعم باألدلة حوله الحسابات التى فحصها.
ووجودهما يمثل بنك معلومات دائم وأدلة إثبات ،يسمح باإلشراف على أعمال مساعديه ودليل على
إتباع معايير األداء المهني المتفق عليها جهويا ودوليا.

2

1

أحمد حلمي جمعة ،مرجع سبق ذكره ص 972
2
أقاسم عمر ،مرجع سبق ذكره،ص.20
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الفصل األول:
وفيما يلي شرح مفصل لكال الملفين:

األدبيات النظرية والتطبيقية
1

ا -الملف الدائم :إن محتوى هذا الملف وتنظيمه يختلف ونوع نشاط المؤسسة موضوع المراجعة ،وكذا تنظيم
مكتب المراجع ،ويمكن أن الفصول التالية:
 عموميات حول المؤسسة موضوع المراقبة (بطاقة فنية لها ووحداتها ،التنظيم العام،الوثائق العامة ) نظام المراقبة (كل الوثائق إلى تسمح بتقييم النظام مثل توزيع المهام،استمارات المراقبة الداخلية) معلومات محاسبية ومالية (مخططات وأدلة محاسبة مستعملة ،طرق العمل المحاسبية )ب -الملف السنوي :يتضمن هذا الملف عكس ما هو عليه الحال في الملف الدائم كل العناصر المهمة
للدورة الخاضعة للمراقبة وال تتعدى هذه الدورة ومحتواه يتمثل في الفصول التالية:
 تنظيم وتخطيط المهمة (البرنامج العام ،قائمة المتدخلين) تقييم نظام المراقبة الداخلية (شرح األنظمة ،خرائط التتابع واستمارات المراقبة الداخلية ) مراقبة الحسابات السنوية (برنامج يتماشى وخصوصيا واخطار المؤسسة ،تفاصيل األشغال المنجزة ) -2تجميع أدلة اإلثبات:
يشير مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي في معيار التدقيق الدولي ()211إلى أن أدلة التدقيق

تعني :جمع المعلومات التى يستخدمها المدقق للوصول إلى اإلستنتاجات التى يبني عليها المدقق رأي
التدقيق.

2

1

اقاسم عمر ،مرجع سبق ذكره ،ص ص23 27
2
أحمد حلمي جمعة ،مرجع سبق ذكره،ص .260
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األدبيات النظرية والتطبيقية

الفصل األول:
ا -طبيعة أدلة اإلثبات
بتدقيقها .

1

هي حصول المدقق على أدلة تمكنه من استخالص رأي محايد على القوائم المالية التي يقوم

ب -كفاية ومالئمة أدلة اإلثبات:
يقصد بكفاية األدلة حجم األدلة وكمية األدلة التي يجمعها المدققق الخارجي لتدعيم رأيه  ،كفاية

األدلة يتم قياسها بحجم العينة التي يختارها  ،حيث أنها كلما زاد حجم العينة المختارة عند إجراء ما من

إجراءات التدقيق كانت األدلة أكثر كفاية .

2

ج -إجراءات الحصول على أدلة اإلثبات :

يحصل المدقق على أدلة اإلثبات بمزاولته لكل من إجراءات الحصول على أدلة اإلثبات اآلتية:
 الفحص المادي. المصادقات. التوثيق. المالحظة. االستفسار. إعادة االحتساب. -اإلجراءات التحليلية.

يوسف محمد جربوع ،مرجع سبق ذكره ،ص .801
2
أحمد حلمي جمعة ،مرجع سبق ذكره،ص ص .213 217 210
1
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األدبيات النظرية والتطبيقية

الفصل األول:

 -3إعداد التقارير :تتمثل المرحلة النهائية للمراجعة في إعداد تقرير نهائي لتدقيق والفحص الذي قام به
المراجع طيلة فترة المهمة ،ويتميز هذا التقرير بالشمولية والدقة مع عرض كل األدلة والقرائن التى تثبت حكم
وتقدير المراجع لنظام المعلومات في المؤسسة.
ويمكن تقسيم المرحلة النهائية إلى جزئيين متتالين ومتكاملين كالتالي:
أ -اجتماع النهائي :ويضم كال من المراجع والعميل وكذا المسيرين ومختلف المسؤولين ،فتتجلى أهمية
تحصل عليها المراجع أثناء أداء مهمته ،فال
االجتماع في عرض وتوضيح كل النقاط واألدلة واإلثباتات التى
ّ
1
بد من السماح للعميل بأن يتعرف على شكوك وتحقيقات المراجع وامكانية مناقشتها.
ب -تقرير المراجعة  .التقرير هو الشكل النهائي والكتابي لعملية المراجعة إذ ليس من الممكن تصور مهمة
تدقيق والمراجعة بدون تقرير يكشف عن حكم المراجع في وضعية المؤسسة ،حتى لو كانت هذه األخيرة
تعطي تكامال جيدا نسبيا بين نظام المراقبة الداخلية واالهداف المسطرة لها.
هذا ونشير الى أن تقرير المراجع يخضع الى معايير ومبادئ معمول بها لدى ك ّل المراجعين ،يذكر
أنه سبق التطرق اليها في معايير المراجعة ،وعلى العموم يقوم المراجع بحصر مواطن القوة والضعف للنظام
2

كما يحدد المخالفات واألخطاء المكتشفة التى من خاللها تسجل التوصيات واالقتراحات الممكنة.

1

اقاسم عمر مرجع سبق ذكره ص22:
2
اقاسم عمر ،المرجع اعاله،ص ص 25
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األدبيات النظرية والتطبيقية

الفصل األول:
* المبحث الثاني :مراجعة األبجاث و الدراسات السابقة

في هذا المبحث سيتم التطرق إلى بعض ما توصل إليه الباحثين السابقين في مجال دراستنا
المطلب األول :دراسة غزالي محمد البشير
أ -تعريف الدراسة :دور المراجعة في تفعيل الرقابة داخل المؤسسة ،دراسة حالة تعاونية الحبوب و الخضر
الجافة بورقلة  ،CCLSمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير فرع إدارة األعمال ،كلية
الحقوق و العلوم االقتصادية ،جامعة الجزائر ،السنة الجامعية .6111/6111

ب -اإلشكالية :إلى مدى يمكن اعتبار المراجعة أداة رقابية ؟
ج -أهداف البحث :إن هناك مجموعة من األهداف تصبوا إلى تحقيقها تتمثل فيما يلي:
 -تعريف مسؤولي المؤسسات بوظيفة المراجعة (مكانتها ،أهدافها ،والنتائج التي تحققها من خالل غرسها في

المؤسسة).

 -بيان حتمية عملية المراجعة في المساعدة على تقديم معلومات مالية ومحاسبية تتميز بقدر كبير من

المعقولية.

 الدعوة إلى نشر ثقافة إدارية راقية تعتمد على تقييم الذات.د-النتائج:
 -قبل أن يبدأ المراجع موافقته على المهنة يجب إن يتوخى الحذر في إختياره للعمالء وأن ال ينظر للمهنة

على أنها مجرد كسب للمال وزيادة في عدد العمالء بل هي إلتزام اجتماعي .

 -اذا كانت للمراجع تحفظات عن صحة معلومات اإلدارة ،يجب ترك المهنة الموكلة له واتخاذ اإلجراءات

المناسبة.

 -ضرورة إلتزام المراجع بتطبيق معايير األداء المهني بعناية ومحاولة التعرف والفهم الجيد لمسببات األخطاء

والغش ومنع وقوعها.
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األدبيات النظرية والتطبيقية

الفصل األول:
نقد الدراسة:

قامت هذه الدراسة بتعريف مسؤولي المؤسسات بوظيفة المراجعة كأداة رقابية بصفة عامة إال أنها

تختلف عن دراستنا في جانب المتغير المستقل ،حيث أن د ارستنا تركز على التدقيق الخارجي وآلياته بصفة
خاصة ودور كل آلية في تعزيز الرقابة داخل المؤسسة ،كما يميز دراستنا عن هذه الدراسة هو األسلوب
المستخدم في تحليل هذه الدراسة اذا اعتمدنا أساليب إحصائية مختلفة كما توافقت دراستنا مع هذه الدراسة

تحسين الرقابة داخل المؤسسة.

المطلب الثاني :دراسة فتيحة ،عبللة فوزية
أ -تعريف الدراسة :فعالية دور المراجع الخارجي في الرقابة على المؤسسة  ،دراسة حالة (الديوان الوطني
للتطهير وحدة أدرار )مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر ،شعبة التسيير تخصص تدقيق ومراقبة
التسيير بجامعة أدرار ،السنة الجامعية .6181-6181
ب -اإلشكالية :كيف يمكن أن يؤدي المراجع الخارجي دو ار أكثر فعالية عند رقابة القوائم المالية للمؤسسة ؟
ج -أهداف الدراسة :تهدف هذه الدراسة الى التعرف على تقييم مخاطر الرقابة الداخلية في المؤسسة ،ومن
أجل ذلك تم التطرق إلى اإلطار النظري للرقابة الداخلية ويجب اإلشارة إلى مدخل وظيفة الرقابة ،ثم إلى
تقييم نظام الرقابة الداخلية ومخاطره.

نتائج الدراسة :
 إن لكفاءة وخبرة المراجع الخارجي في مراجعة القوائم المالية دور فعال في الرقابة على أعمال المؤسسة. إن لفروض المراجعة تأثير هام وفعال على أداء المراجع الخارجي في الرقابة المالية على أعمالالمؤسسة.
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األدبيات النظرية والتطبيقية

الفصل األول:
نقد الدراسة:

هذه الدراسة أبرزت بعض الجوانب من مخاطر الرقابة الداخلية حيث ركزت على شخص المراجع وماله

من دور في الرقابة على المؤسسة ،كما تتميز دراستنا عن هذه الدراسة كوننا تطرقنا إلى منهجية التدقيق
الخارجي ودورها في الرقابة داخل المؤسسة ،كما توافقنا في استخدام األساليب اإلحصائية.
المطلب الثالث  :دارسة مريم عبد القوي
أ -تعريف الدراسة :المراجعة الخارجية كأداة لتقييم نظام الرقابة الداخلية ،دراسة ميدانية لعيينة من االكادميين
والمهنيين لوالية الوادي ،مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي ،شعبة علوم التسيير

تخصص تدقيق محاسبي ،السنة الجامعية  6182/6181جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي.
ب -اإلشكالية :ما مدى مساهمة المراجعة الخارجية في تقييم نظام الرقابة الداخلية ؟

ج -أهداف الدراسة :تهدف هذه الد ارسة إلى :معرفة منهجية المراجعة وتأثيرها على نظام الرقابة الداخلية
د -نتائج الدراسة:
وقد كانت نتائج الدراسة إن المراجعة الخارجية هي عملية هادفة تهدف إلى إبداء رأي فني في القوائم المالية

للتأكد من سالمتها وفقا لمعايير موضوعة ،وان نتائج تقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية للمؤسسة الذي قام
به المراجع يكون لها تأثير على إجراءات المراجع ،وان المراجعة الخارجية ذات مصداقية كبيرة ألنها تقييم

ألنظمة الرقابة الداخلية للمؤسسة.
نقد الدراسة :
تمحورت هذه الدراسة في تقييم نظام الرقابة الداخلية ،أما دارستنا فكانت موجه الى تعزيز الرقابة

داخل المؤسسة بصفة عامة ،وكان هناك توافق في استخدام منهجية المراجعة الخارجية وكذلك استخدام
أسلوب االستبيان.
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األدبيات النظرية والتطبيقية

الفصل األول:
خالصة الفصل:

مما سبق يتبين لنا أن التدقيق الخارجي يتمثل في التحقق من صحة وصدق البيانات المحاسبية والمالية،وذلك

بإبداء أري فني محايد حول تلك البيانات من طرف مدقق خارجي ،كما أن الرقابة الداخلية تعبر عن
اإلجراءات المتبعة للحفاظ على ممتلكات المؤسسة وحماية أصولها.
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الفصل الثاني :الجانب
التطبيقي

دراسة ميدانية

الفصل الثــــــــــــــاني:
تمهيد:

يسعى التدقيق الخارجي لتأكد من صحة وسالمة وصدق البيانات المالية للمؤسسة ،و مدى مطابقتها

للمعايير المتعارف عليها ،ويسعى للكشف عن الغش و التالعب في القوائم المالية ومنع وقوعها قبل حدوثها،
فالتدقيق الخارجي هو وسيلة رقابة من الدرجة األولى.
وبغرض تدعيم الدراسة النظرية قمنا إعداد جانب تطبيقي للموضوع ،قمنا بإعداد استبيان إلكتروني
لمعرفة أراء المتخصصين في مجال التدقيق و المحاسبة بتبيان دور آليات التدقيق الخارجي و مساهمته في

زيادة الرقابة داخل المؤسسة و لتحقيق أهداف الدراسة قمنا بجمع البيانات الالزمة من اإلستبيان اإللكتروني،
ومن ثم تفريغها في حزمة األساليب اإلحصائية للبحوث االجتماعية .SPSS
وقمنا بتقسيم الفصل الى مبحثين:
 المبحث األول :مكونات ومنهجية الدراسة الميدانية. -المبحث الثاني :إعداد اإلستبيان وهيكلته ونتائج المعالجة.
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دراسة ميدانية

الفصل الثــــــــــــــاني:
* المبحث األول :مكونات ومنهجية الدراسة

نبيين في هذا المبحث عناصر الدراسة ،والممثلة في مجتمع الدراسة ،والجزء محل الدراسة و المتمثل

في العينة ،باالضافة الى توضيح حدود الدراسة.
المطلب األول :مجتمع الدراسة

تمثل مجتمع الدراسة في ثالث فئات من المهنيين وهي:
 -1محافظي الحسابات.
 -2الخبراء المحاسبيين.
 -3المحاسبين المعتمدين.
ولقد تم أختيار مجتمع مكون المهنيين فقط كون الموضوع يخص الجانب المهني لمهنة التدقيق الخارجي.
المطلب الثاني :عينة الدراسة
لقد قمنا بتحديد حجم العينة ب  07عينة من المهنيين أصحاب االختصاص في مجال التدقيق و
المحاسبة على المستوى الوطني ،و قد قمنا بإعداد إستبيان إلكتروني و توصيله للعينة المدروسة عن طريق

البريد اإللكتروني.

الجدول رقم )1 (:اإلحصائيات المتعلقة باستمارات االستبيان:
البيان

العدد

النسبة المئوية %

االستمارات الموزعة

07

%177

االستمارات الغير المسترجعة

31

%22.24

االستمارات المسترجعة

34

%77.01

المصدر :من إعداد الطالبين
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الفصل الثــــــــــــــاني:

المالحظ من خالل الجدول أن االستمارات الموزعة بلغت  07استمارة ،وقد تم استرجاع  34استمارة فقط
أما باقي استمارات لم تحصل وذلك راجع الى كون اغلب المهنيين ال يقومون بالدخول الى البريد االلكتروني،
مع العلم أنه تم االتصال هاتفيا بجميع أفراد العينة مع تسجيل وجود أرقام ليست في نطاق التشغيل.

المطلب الثالث :حدود الدراسة
تتمثل حدود هذه الدراسة فيما يلي:
 الحدود المكانية :كانت الحدود المكانية للدراسة على المستوى الوطني . الحدود الزمنية :امتدت الدراسة للفترة ما بين  2712/73/37الى .2712/72/72 -الحدود البشرية :شملت الدراسة على مهنيين متخصصين في مجالي التدقيق و المحاسبة ،ومدى امتالكهم

لخبرة في مجاالتهم.

 -الحدود الموضوعية :اهتمت هذه الدراسة بالمواضيع المتعلقة بالتدقيق الخارجي والرقابة داخل المؤسسة.
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الفصل الثــــــــــــــاني:
المبحث الثاني :إعداد االستبيان وهيكلته ونتائج المعالجة.

في هذا المبحث سنتطرق إلى أهم النتائج المتوصل إليها في الدراسة عن طريق االستبيان ،حيث

سنقسمه الى مطلبين رئيسيين ،األول يتم فيه عرض النتائج ،و الثاني سيتم فيه مناقشة النتائج.
المطلب األول :عرض نتائج االستبيان وتحليله
 -1إجراءات معالجة االستبيان( :الملحق رقم )1

لتحليل االستبيان تم وضع مقاييس اإلجابات لقياس أراء أفراد العينة المدروسة عن طريق االستبيان

من خالل مقياس ليكارت الثالثي والتي هي كما يلي في الجدول:

الجدول رقم )2(:مجاالت اإلجابة على أسئلة االستبيان وأوزانها
1

2

غير موافق

محايد

3
موافق

المصدر :من إعداد الطالبين.
ثم تحديد االتجاه حسب المتوسط المرجح كما يلي في الجدول رقم ()3
قيم المتوسط الحسابي المرجح

االتجاه المرفق له

1.11_1

غير موافق

2.32_1.10

محايد

3_2.37

موافق

المصدرwww.kamela.wikispaces.com :
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الفصل الثــــــــــــــاني:
 -2عرض نتائج االستبيان:

في هذا العنصر سيتم استعراض مختلف النتائج المتحصل عليها من خالل االستبيان عن طريق

برنامج .SPSS

وهذا باستخدام مختلف األساليب واألدوات اإلحصائية واختبارها على االستبيان( ،الملحق رقم .)2
أ -توزيع أفراد العينة حسب الجنس( :الملحق رقم .)2
تتكون العينة من  34فرد ،حيث نجد ان الذكور يمثلون  31فرد بنسبة  % 04.24اما اإلناث يمثلون
 2افراد بنسبة .% 27.71
الجدول رقم (  )3توزيع افراد العينة حسب الجنس
الجنس

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

31

%04.24

انثى

8

%27.71

المجموع

34

%177

المصدر :من إعداد الطالبين بإلعتماد على مخرجات SPSS
ب -توزيع افراد العينة حسب السن( :الملحق رقم )2
تم تقسيم افرد العينة المدروسة الى ثالث فئات عمرية  ،حيث ان الفئة من  37الى  27سنة تحتل
المرتبة االولى بـ ـما يعادل  22فـرد بنسبة  ، %14.23ثم تليـ ـها الفئة اكبر من  27سنة ب ـما يع ـادل

 ،%23.72وفي االخير تأتي الفئة اقل من 37سنة بنسبة .%0.14
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الفصل الثــــــــــــــاني:
الجدول رقم (  )2توزيع افراد العينة حسب السن

النسبة المئوية%

الفئة

التكرار

اقل من  37سنة

3

%0.14

من  37الى  27سنة

22

%23.72

اكبر من  27سنة

12

%14.23

المجموع

34

%177

ا المصدر :من إعداد الطالبين بإلعتماد على مخرجات SPSS
ج -توزيع العينة حسب المستوى التعليمي( :الملحق رقم )2
تم تقسيم العينة المدروسة إلى أربع مستويات حسب الشهادة المتحصل عليها ،فكان اكبر مستوى هو

شهادة ليسانس ب  22فرد بنسبة  ،%71.21تليها شهادة ماستر ب  2افراد بنسبة  ،%27.71تليها شهادة

ماجستير ب  7افراد بنسبة  ،% 12.22وفي االخير شهادة الدكتوراه ب  2افراد بنسبة .% 17.21
الجدول رقم (  )7توزيع العينة حسب المستوى التعليمي
النسبة المئوية %

المستوى التعليمي

التكرار

ليسانس

22

ماستر

2

%27.71

ماجستير

7

%12.22

دكتوراه

2

%1721

المجموع

34

%177

%71.21

المصدر :من إعداد الطالبين بإلعتماد على مخرجات SPSS
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الفصل الثــــــــــــــاني:
د -توزيع افراد العينة حسب الوظيفة( :الملحق رقم )2

قمنا بتوزيع االستبيان على ثالث وظائف مهنية اكبر كانت الفئة االكبر لمحافظي الحسابات ب 23
فرد بنسبة  ،%72.40يليه المحاسبين المعتمدين ب  17افراد بنسبة  ،%27.12وأخي ار الخبراء المحاسبيين

ب  1افراد بنسبة .%17.32

الجدول رقم )1( :يمثل توزيع افراد العينة حسب الوظيفة
الوظيفة

التكرار

النسبة المئوية%

محافظ حسابات

23

%72.40

خبير محاسبي

1

%17.32

محاسب معتمد

17

%27.12

المجموع

34

%177

المصدر :من إعداد الطالبين بإلعتماد على مخرجات SPSS
ه -توزيع افراد العينة حسب الخبرة المهنية:
قمنا بدراسة العينة على حسب سنوات الخبرة ،فكانت اكبر فئة ذو خبرة من  7الى  17سنوات ب 12

فرد بنسبة  ،% 21.17تليها اصحاب خبرة أقل من  7سنوات ب  2افراد بنسبة  ،% 27.71تليها اصحاب

خبرة من  17الى  17سنة ب  0افراد بنسبة  ،% 10.47تليها اصحاب خبرة اكبرمن  17سنة ب  1افراد
بنسبة .% 17.32

الجدول رقم )0( :يمثل افراد العينة حسب الخبرة المهنية
الخبرة

التكرار

النسبة المئوية"

أقل من  7سنوات

2

%27.71

من  7الى  17سنوات

12

%21.17

من  17الى  17سنوات

0

%10.47

اكثر من  17سنة

1

%17.32

34

%177

المصدر :من إعداد الطالبين بإلعتماد على مخرجات SPSS
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الفصل الثــــــــــــــاني:
 -3تحليل الثبات

تم عرض االستبيان على االستاذ المشرف و الدكتور بالعرية محمد أستاذ في كلية العلوم االقتصادية

والتجارية وعلوم التسيير ،مع االستعانة باألستاذ باخويا عبد الرحمان محافظ حسابات بوالية ادرار وقد تم
االخذ بعين االعتبار المالحظات المقدمة من طرف االستاذة.
تم اختبار ثبات عبارات االستبيان باستخدام معامل ألفاكرونباخ:
الجدول رقم ( )2اختبار ثبات االستبيان
المحور

عدد االسئلة

ألفاكرونباخ

المحور االول

7

7.711

المحور الثاني

0

7.112

المحور الثالث

17

7.217

المجموع

22

7.471

المصدر :من إعداد الطالبين بإلعتماد على مخرجات SPSS
من خالل الجدول يتبين لنا ان عبارات االستبيان في المحارو الثالث تتميز بالثبات حسب معامل

ألفاكرونباخ الذي تجاوز الداللة االحصائية  7.7اي  77و النسبة المحققة هي  47.1اي  7.471وهي

اقرب الى  1فهي انها مقبولة وهذا بمجموع العبارات  22عبارة ،حيث حقق المحور االول ثباتا بنسبة 71.1
،اما المحور الثاني فحقق ثباتا بنسبة  ،11.2اما المحور الثالث فحقق ثباتا بنسبة .21.7
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الفصل الثــــــــــــــاني:

الجدول رقم )4( :تحديد المتوسط الحسابي واالنحراف مع اتجاه العينة للمحور االول:
المتوسط

االنحراف

اتجاه

الرقم

العبارة

الحسابي

المعياري

العينة
موافق

1

توجد اجراءات وقوانين تضبط عمل التدقيق الخارجي3.00 .

7.77

2

يؤدي القيام بالتدقيق الخارجي الى تسهيل شفافية 2.69

0.521

موافق

3

يمكن التدقيق الخارجي من زيادة مصداقية االفصاح 2.87

0.339

موافق

2

يسهل التدقيق الخارجي رقابة االطراف المعنية بتسيير 2.74

7.242

موافق

7

القيام بزيارة المؤسسة المطلوب تدقيقها للتعرف و 2.90

7.223

موافق

المؤسسة االقتصادية

الدوري في التقارير و القوائم المالية
المؤسسات

الوقوف على مختلف الظروف واالحوال المتعلقة

بالمؤسسة
2.84

المتوسط العام

7.322

موافق

المصدر :من إعداد الطالبين بإلعتماد على مخرجات SPSS
من خالل الجدول رقم ( )4المتعلق باغراض التدقيق الخارجي نالحظ ان االنحراف المعياري للمحور
أخذ القيمة التالية

 7.322أكبرمن مستوى المعنوية  7.77وبالتالي نقبل فرضية البديل  H1القائلة بأنه

توجد أغراض يسعى التدقيق الخارجي الى تحقيقها  .واتجاه المحور موافق حيث ان المتوسط الحسابي اخذ
القيمة بين  ،3-2.37بقيمة 2.22
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الفصل الثــــــــــــــاني:

الجدول رقم )17( :تحديد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و اتجاه العينة للمحور الثاني:
المتوسط

االنحراف

إتجاه

الرقم

العبارة

الحسابي

المعياري

العينة

7.112

موافق

1

يقدم المدقق الخارجي تقاريره المالية بكل مصداقية 2.69
وشفافية

2

ال يوجد تعارض بين مصلحة المدقق الخارجي 2.87

7.334

موافق

ومصلحة المؤسسة محل التدقيق
3

تؤثر استقاللية المدقق الخارجي وعدم تعرضه 2.90

0.384

موافق

لضغوطات اثناء تأدية عمله الى مصداقية المعلومات
2

يقوم المدقق الخارجي بتقديم صورة واضحة عن 2.82

0.389

موافق

المؤسسة بطريقة سليمة في الوقت المحدد
7

يحتفظ المدقق الخارجي بأمانة بأسرار المؤسسة محل 2.95

7.223

موافق

التدقيق
1

يقوم المدقق الخارجي بتحقيقات في نطاق مهمته فقط

2.74

0.442

موافق

0

إمكانية التأكد من تطبيق المدقق الخارجي للمعايير 3.00

7.777

موافق

2.85

0.341

موافق

المهنية المتعارف عليها
المتوسط العام

المصدر :من إعداد الطالبين بإلعتماد على مخرجات SPSS
من خالل الجدول رقم( )17المتعلق باستقاللية ونزاهة المدقق الخارجي نالحظ ان االنحراف المعياري للمحور

اخذ القيمة التالية

 7.321أكب رمن مستوى المعنوية 7.77وبالتالي نقبل فرضية البديل  H1القائلة بأن

استقاللية ونزاهة المدقق الخارجي تؤثر على مزاولة التدقيق الخارجي  .وأتجاه العينة كان موافق وذلك حسب

المتوسط الحسابي الواقع بين  3-2.37بقيمة 2.27
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الفصل الثــــــــــــــاني:

الجدول رقم )11( :تحديد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واتجاه العينة للمحور الثالث:
المتوسط

االنحراف

اتجاه

الرقم

العبارة

الحسابي

المعياري

العينة

7.220

موافق

1

يستخدم المدقق الخارجي اساليب متعددة في الرقابة داخل 2.77
المؤسسة

2

إن وضع خطة لعملية التدقيق يسهل عملية سير الرقابة 2.79

7.274

موافق

داخل المؤسسة
3

معرفة برنامج التدقيق بدراسة وتقييم نظام الرقابة داخلية 2.79

7.274

موافق

يساعد في عملية الرقابة
2

يهتم برنامج التدقيق بدراسة وتقييم نظام الرقابة داخل 2.82

7.324

موافق

المؤسسة بهدف تدقيق البيانات المالية
7

يحتاج المدقق الخارجي الى الملف الدائم عند بداية 2.82

7.324

موافق

انطالق االعمال
1

يتحقق المدقق الخارجي من أن إعداد وعرض القوائم قد تم 3.00

7.777

موافق

وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها
0

تعتبر ادلة االثبات التي يدعم المدقق الخارجي رأيه بها 2.64

7.730

موافق

وسيلة رقابية فعالة
2

االعداد الجيد لخطوات التدقيق تضمن حصر وجمع كل 2.69

7.721

موافق

العناصر لتدعيم الرأي
4

إن االجتماع النهائي من شأنه توضيح كل النقاط واألدلة 2.97

7.117

موافق

17

يقوم التدقيق الخارجي بإعداد تقرير التدقيق يتضمن كل 2.97

7.117

موافق

واإلثباتات التي يتحصل عليها المدقق اثناء أداء مهمته

التفاصيل من االوضاع السائدة واعطاء صورة تقييمية
للمؤسسة

2.82

المتوسط العام
المصدر :من إعداد الطالبين بإلعتماد على مخرجات SPSS
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الفصل الثــــــــــــــاني:

من خالل الجدول رقم( )11المتعلق بدور أليات التدقيق الخارجي داخل المؤسسة نالحظ ان االنحراف
المعياري للمحور اخذ القيمة التالية

 7.327أكبر مستوى المعنوية 7.77وبالتالي نقبل فرضية البديل H1

القائلة بأن الطريقة الى ينتهجها المدقق الخارجي تساهم في تعزيز الرقابة داخل المؤسسة ،وكان اتجاه العينة

موافق بوقوع المتوسط الحسابي بي  3-2.37بقيمة 3.22
-2الجدول رقم ( )12حساب المعامل االرتباط بيرسون بين المحاور:
المحور

V1

V2

V3

معامل اإلرتباط بيرسون

1

7.142

7.107

34

7.777

34

7.371

7.142

1

7.314

التك اررات

34

34

34

معامل االرتباط بيرسون

7.107

7.314

1

التك اررات

34

34

34

المحور األول :أغراض التدقيق الخارجي معامل االرتباط بيرسون
Sigمعنوية

التك اررات

المحور الثاني :استقاللية ونزاهة المدقق معامل االرتباط بيرسون

الخارجي

المحور الثالث :دور اليات التدقيق

الخارجي في الرقابة داخل للمؤسسة

Sigمعنوية

Sigمعنوية

7.777

7.371

7.22

34

7.22

المصدر :من إعداد الطالبين بإلعتماد على مخرجات SPSS
من خالل الجدول رقم ( )12نالحظ ان معامل االرتباط بيرسون =  7.142والذي هو موجب ،فيمكن

القول ان هناك عالقة طردية بين المحاور االستبيان ألن معامل االرتباط يقترب من 1
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دراسة ميدانية

الفصل الثــــــــــــــاني:
المطلب الثاني :مناقشة نتائج االستبيان
 -1مناقشة نتيجة معامل كرونباخ:

من خالل الجدول الذي يظهر لنا نتائج اختبار معامل كرونباخ يتبين لنا ان نسبة ثبات االستبيان في

كل المحاور تفوق الداللة االحصائية  7.77وهي  ،7.471فكان معدل اتساق المحور االول حسب معامل
كرونباخ  ،7.711مما يبين انه متسق الى حد ما ،بينما المحور الثاني فحقق معدل  7.112اي ان عباراته
متسقة اكبر من المحور االول ،اما المحور الثالث فكان معدل اتساقه  7.217اي انه جيد ،ومن نستخلص

ان االستبيان صادق ولو تم إعادة الدراسة من خالله لتحصلنا على نتائج تقارب نتائجه
 -2مناقشة نتائج المحور االول من االستبيان:
من خالل الجدول رقم ( )4الذي يلخص المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري مع اتجاه العينة

للمحور االول من االستبيان المتمثل في اغراض التدقيق الخارجي ،يبين لنا ان المحور االول حقق متوسط
حسابي اجمالي بلغ  2.22وبانحراف معياري  7.322ما يعني ان اتجاه المحور موافق حسب قيم االوزان

المتعرف عليها.

حيث حققت العبارة االولى متوسط حسابي يقدر ب  3.77وانحراف معياري يقدير  ،7.77والجدول

التالي يبين التوزيعات التك اررية لهذه العبارة.

الجدول رقم ( )13يكثل التوزيع التكراري للعبارة االولى من المحور االول:
التكرار

توجد اجراءات وقوانين تضبط عمل المدقق الخارجي

التكرار

المطلق

النسبي

موافق

34

%177

محايد

7

%7

غير موافق

7

%7

المجموع

34

%177

المصدر :من إعداد الطالبين
من خالل الجدول ( )13يتبين لنا ان % 177وافقوا على العبارة وانه عملية التدقيق الخارجي لها

قوانين واجراءات لمزاولتها وليست عملية عشوائية.
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دراسة ميدانية

الفصل الثــــــــــــــاني:

وحققت العبارة الثانية متوسط حسابي بلغ  2.14وانحراف معياري بلغ  7.721والجدول التالي يبين
التوزيعات التك ارراية لهذه العبارة
الجدول رقم ( )12يبين التوزيعات التك اررية للعبارة الثانية من المحور االول:
يؤدي القيام بالتدقيق الخارجي الى تسهيل شفافية المؤسسات االقتصادية

التكرار

موافق

20

%14.23

محايد

17

%27.12

غير موافق

2

%7.13

المجموع

34

%177

المطلق

التكرار النسبي

المصدر :من إعداد الطالبين
من خالل الجدول ( )12يتبين لنا ان  %14.23من افراد العينة يرون ان التدقيق الخارجي يسعى الى
تحقيق الشفافية في المؤسسة ،و% 27.12منهم اجابوا بمحايد ربما النهم ال يرون ان للتدقيق الخارجي

الشفافية الالزمة للمؤسسة ،و% 7.13من افراد العينة يرون ان التدقيق الخارجي ال يسعى الى تحقيق
الشفافية.
وكان المتوسط الحسابي للعبارة الثالثة  2.20وانحراف معياري بلغ  7.334والجدول اسفله يبين
التوزيعات التك اررية لهذه العبارة.
الجدول رقم ( )17يبين التوزيعات التك اررية للعبارة الثالثة من المحور االول:
يمكن التدقيق الخارجي من زيادة مصداقية االفصاح الدوري في التقارير التكرار المطلق

التكرار النسبي

والقوائم المالية
موافق

32

%20.12

محايد

7

%12.22

غير موافق

7

%7

المجموع

34

%177

المصدر :من إعداد الطالبين
يتبين لنا ان  %20.02من افراد العينة يرون ان التدقيق الخارجي له دور في زيادة مستوى االفصاح

في التقارير والقوئم المالية ،بينما % 12.22الباقين كان لهم رأي محايد وعليه يمكننا القول ان فعال التدقيق

الخارجي له دور في زيادة مصداقية االفصاح في التقارير المالية
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دراسة ميدانية

الفصل الثــــــــــــــاني:

العبارة الرابعة حققت  2.02كمتوسط حسابي و انحراف معياري بلغ  7.242والجدول التالي يبين
التوزيعات التك اررية للعبارة
الجدول رقم ( )11يبين التوزيعات التك اررية للعبارة الرابعة من المحور االول:
يسهل التدقيق الخارجي رقابة االطراف المعنية بتسيير المؤسسات

التكرار المطلق

التكرار النسبي

موافق

37

%01.42

محايد

2

%27.71

غير موافق

1

%2.70

المجموع

34

%177

المصدر :من إعداد الطالبين
يتبين لنا ان  %01.42من افراد العينة يرون ان التدقيق الخرجي يسهل من مراقبة االعمال التي يقوم

بها مسيري المؤسسات ،و %27.71كانوا على حياد ولكن يمكننا القول ان التدقيق الخارجي هو وسيلة رقابية
على مسيري المؤسسات .
وحققت العبارة الخامسة متوسط حسابي بلغ  2.47وانحراف معياري بلغ  ، 7.223والتوزيعات

التك اررية للعبارة كانت كالتالي:

الجدول رقم ( )10يمثل التوزيع التكراري للعبارة الخامسة من المحور االول:
القيام بزيارة المؤسسة المطلوب تدقيقها مهم للتعرف و الوقوف على التكرار

التكرار النسبي

مختلف الظروف واألحوال المتعلقة بالمؤسسة

المطلق

موافق

30

%42.20

محايد

2

%7.13

غير موافق

7

%7

المجموع

34

%177

المصدر :من إعداد الطالبين
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دراسة ميدانية

الفصل الثــــــــــــــاني:

من الجدول يظهر لنا ان  %42.20يرون ان القيام بزيارة المؤسسة المطلوب تدقيقها مهم للتعرف و
الوضعية الحقيقية للمؤسسة .
 -3تحليل نتائج المحور الثاني من االستبيان:
من خالل الجدول رقم ( )17الذي يلخص المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري مع اتجاه

العينة للمحور االول من االستبيان المتمثل في استقاللية ونزاهة المدقق الخارجي ،يبين لنا ان المحور االول
حقق متوسط حسابي بلغ  ،2.27وانحراف معياري بلغ .7321ما يعني ان اتجاه المحور موافق حسب قيم

االوزان المتعرف عليها.

حيث حققت العبارة االولى متوسط حسابي بلغ  2.14وانحراف معياري بلغ  ،7.112والجدول التالي

يبين التوزيعات التك اررية للعبارة

الجدول رقم ( )12يمثل التوزيعات التك اررية للعبارة االولى من المحور الثاني
يقدم المدقق الخارجي تقاريره المالية بكل مصداقية وشفافية

التكرار المطلق

التكرار النسبي

موافق

37

%01.42

محايد

1

%17.32

غير موافق

3

%0.07

المجموع

34

%177

المصدر :من إعداد الطالبين
يتبين لنا% 01.42من أفراد العينة يرون أن على المدقق الخارجي ان يقدم تقاريره المالية بكل شفافية
ومصداقية  ،و% 0.07أجابو بغير موافق النهم ال يرون أن على المدقق الخارجي يقدم تقاريره المالية بكل

شفافية ومصداقية.

بلغ المتوسط الحسابي للعبارة الثانية  ،2.20وانحراف معياري ب  7.334والجدول اسفله يبين التوزيعات

التك اررية للعبارة
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دراسة ميدانية

الفصل الثــــــــــــــاني:
الجدول رقم ( )14يمثل التوزيعات التك اررية للعبارة الثانية من المحور الثاني:
ال يوجد تعارض بين مصلحة المدقق الخارجي ومصلحة المؤسسة محل التكرار المطلق

التكرار النسبي

التدقيق
موافق

32

%20.13

محايد

7

%2.20

غير موافق

7

%7

المجموع

34

%177

المصدر :من إعداد الطالبين
يبين لنا الجدول رقم ( )19ان % 20.13من أفراد العينة يرون انه ال يوجد تعارض تماما بين
مصلحة المدقق الخارجي ومصلحة المؤسسة محل التدقيق حيث يمكننا ان نقول انه البد من عدم تواجد اي
تعارض بين المصالح اثناء القيام بهمة التدقيق الخارجي.

وحققت العبارة الثالثة متوسط حسابي بلغ  2.47وانحراف معياري بلغ  ،7.322والجدول التالي يبين

التوزيعات التك اررية للعبارة

الجدول رقم ( )20يمثل التوزيع التكراري للعبارة الثالثة من المحور الثاني
تؤثر استقاللية المدقق الخارجي و عدم تعرضه لضغوطات اثناء التكرار المطلق

تأدية عمله الى مصداقية المعلومات

التكرار النسبي

موافق

30

%42.20

محايد

2

%7.13

غير موافق

7

%7

المجموع

34

%177

المصدر :من إعداد الطالبين
يرى  42.20من أفراد العينة ان من المهم عدم تعرض المدقق الخارجي الي ضغوطات اثناء تادية

عمله مما يجعله يبدي رايه حول المعلومات بكل مصداقية.

وكان المتوسط الحسابي للعبارة الرابعة قد بلغ  2.47و انحراف معياري بلغ  ،7.324والجدول اسفله

يبين التوزيعات التك اررية للعبارة
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دراسة ميدانية

الفصل الثــــــــــــــاني:
الجدول رقم ( )21يمثل التوزيع التكراري للعبارة الرابعة من المحور الثاني:
يقوم المدقق الخارجي بتقديم صورة واضحة عن المؤسسة بطريقة التكرار المطلق

التكرار النسبي

سليمة في وقت محدد
موافق

32

%22.77

محايد

0

%10.47

غيرموافق

7

%7

المجموع

34

%177

المصدر :من إعداد الطالبين
يتبين لنا أن %22.77من أفراد العينة انه على المدقق الخارجي تقديم صورة واضحة عن المؤسسة
بطريقة صحيحة في وقت معين  ،و%10.47اجابو بحياد.
وحققت العبارة الخامسة متوسط حسابي قدره  2.47وانجراف معياري قدره  ،7.223والجدول ادناه يبين
التوزيعات التك اررية للعبارة
الجدول رقم ( )22يمثل التوزيع التكراري للعبارة الخامسة من المحور الثاني:
يحتفظ المدقق الخارجي بأمانة وأسرار المؤسسة محل التدقيق

التكرار المطلق

التكرار النسبي

موافق

30

%22.77

محايد

2

%10.47

غيرموافق

7

%7

المجموع

34

%177

المصدر :من إعداد الطالبين
يرى أغلب أفراد العينة انه يجب على المدقق الخارجي االحتفاظ بأسرار المؤسسة محل التدقيق وال

يجب افشاء االسرار لمن ليس لهم عالقة بالمؤسسة .
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دراسة ميدانية

الفصل الثــــــــــــــاني:

حققت العبارة السادسة متوسط حسابي بلغ 2.42وانحراف معياري بلغ  ،7.222وكانت التوزيعات
التك اررية كالتالي:
الجدول رقم (  )23يمثل التوزيع التكراري للعبارة السادسة من المحور الثاني:
يقوم المدقق الخارجي في التحقيق في نطاق مهمته فقط

التكرار المطلق

التكرار النسبي

موافق

37

%01.42

محايد

17

%23.72

غير موافق

7

%7

المجموع

34

%177

المصدر :من إعداد الطالبين
يتبين لنا أن النسبي %01.42من أفراد العينة انه على المدقق الخارجي أداء عمله في مجال مهمته

فقط  ،و % 23.72كانت إجابتهم محايد

وكان المتوسط الحسابي للعبارة السابعة قد قدر ب  3.77وانحرافها المعياري قد بلغ  7.77والجدول
اسفله يبين التوزيعات التك اررية للعبارة.
الجدول رقم(  )22يمثل التوزيع التكراري للعبارة السابعة من المحور الثاني
يمكن التأكد من تطبيق المدقق الخارجي للمعايير المهنية المتعارف التكرار المطلق

التكرار النسبي

عليها
موافق

34

%177

محايد

7

%7

غير موافق

7

%7

المجموع

34

%177

المصدر :من إعداد الطالبين
يرى أفراد العينة كلهم انه يجب التاكد من مدى تطبيق المدقق الخارجي للمعايير المهنية المعمول بها
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دراسة ميدانية

الفصل الثــــــــــــــاني:
 -4مناقشة نتائج المحور الثالث من االستبيان

من خالل الجدول رقم ( )11الذي يلخص المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري مع اتجاه

العينة للمحور الثالث من االستبيان المتمثل في دور أليات التدقيق الخارجي في الرقابة داخل المؤسسة يبين
لنا ان المحور الثالث حقق متوسط حسابي بلغ  ،2.22وانحراف معياري بلغ  .7.327ما يعني ان اتجاه

المحور موافق حسب قيم االوزان المتعرف عليها.

حيث حققت العبارة االولى متوس حسابي بلغ  2.00وانحراف معياري بلغ  ،7.220والجدول التالي

يبين التوزيعات التك اررية للعبارة

الجدول رقم (  )25يمثل التوزيعات التك اررية للعبارة االولى من المحور الثالث:
يستخدم المدقق الخارجي اساليب متعددة في الرقابة داخل المؤسسة

التكرار

موافق

37

%01.42

محايد

4

%23.72

غير موافق

7

%7

المجموع

34

%177

المطلق

التكرار النسبي

المصدر :من إعداد الطالبين
يتبين لنا ان %01.42من أفراد العينة ان المدقق الخارجي يستعمل اساليب مختلفة في الرقابة داخل

المؤسسة ،و %23.72أجابو بمحايد وعلى حسب نظرنا أنهم لم يفهمو السؤال جيدا.

وحققت العبارة الثانية متوسط الحسابي بلغ  2.04وانحراف معياري بلغ  ،7.274والجدول ادناه يبين

التوزيعات التك اررية للعبارة.
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دراسة ميدانية

الفصل الثــــــــــــــاني:
الجدول رقم (  )21يبين التوزيع التكراري للعبارة الثانية من المحور الثالث:
إن وضع خطة لعملية التدقيق الخارجي يسهل عملية الرقابة داخل التكرار المطلق

التكرار النسبي

المؤسسة
موافق

31

04.22%

محايد

2

27.72%

غير موافق

7

7%

المجموع

34

177%

المصدر :من إعداد الطالبين
يرى  %04.22من افراد العينة انه اذا تم وضع خطة جيدة من طرف المدقق الخارجي ييسر عليه
عملية الرقابة داخل المؤسسة
وكان المتوسط الحسابي للعبارة الثالثة قد بلغ  2.42وانحراف معياري قد بلغ  ،7.274والجدول اسفله
يبين التوزيعات التك اررية للعبارة
الجدول رقم(  )20يبين التوزيع التكراري للعبارة الثالثة من المحور الثالث:
معرفة طبيعة العمل وفهم النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية يساعد التكرار المطلق

في عملية الرقابة

التكرار النسبي

موافق

31

%04.22

محايد

2

%27.72

غير موافق

7

%7

المجموع

34

%177

المصدر :من إعداد الطالبين
يتبين لنا ان  %04.22من افراد العينة يرون انه عند فهم النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية
يسهل في الرقابة داخل المؤسسة ،و %27.72كانت إجابتهم بمحايد .
وبلغ المتوسط الحسابي للعبارة الرابعة قد بلغ  2822وانحراف معياري بلغ  ،7.324والجدول التالي يبين

التوزيعات التك اررية للعبارة.
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دراسة ميدانية

الفصل الثــــــــــــــاني:
الجدول رقم(  )22يبين التوزيع التكراري للعبارة الرابعة من المحور الثالث:
يهتم برنامج التدقيق بدراسة وتقييم نظام الرقابة داخل المؤسسة بهدف التكرار المطلق

التكرار النسبي

تدقيق البيانات المالية
موافق

32

%22.77

محايد

0

%10.47

غير موافق

7

%7

المجموع

34

%177

المصدر :من إعداد الطالبين
يظهر لنا من الجدول أن  %22.77من افراد العينة يرون ان برنامج التدقيق له دور فعال في
تدقيق البيانات المالية داخل المؤسسة أما  %10.47كانت اجابتهم محايد وعلى حسب ظنا انهم كانوا

محاسبين معتمدين.

وكان المتوسط الحسابي للعبارة الخامس قد بلغ  2.22وانحراف معياري بلغ  ،7.324والجدول ادناه

يبين التوزيعات التك اررية للعبارة

الجدول رقم(  )24يبين التوزيع التكراري للعبارة الخامسة من المحور الثالث:
يحتاج المدقق الخارجي الى الملف الدائم عند بداية انطالق االعمال

التكرار المطلق

التكرار النسبي

موافق

32

%22.77

محايد

0

%10.47

غير موافق

7

%7

المجموع

34

%177

المصدر :من إعداد الطالبين
يتبين لنا ان  %22.77من افراد العينة انه على المدقق الخارجي الولوج الى الملف الدائم عند بداية
نشاطه لما له من تفاصيل ومعلومات حول المؤسسة
وبلغ المتوسط الحسابي للعبارة السادسة قد بلغ  3.77وانحراف معياري بلغ  ،7.777والجدول التالي

يبين التوزيعات التك اررية للعبارة.
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دراسة ميدانية

الفصل الثــــــــــــــاني:

الجدول رقم (  )37يبين التوزيع التكراري للعبارة السادسة من المحور الثالث:
يتحقق المدقق الخارجي من أن إعداد وعرض القوائم قد تم وفقا للمبادئ التكرار المطلق

التكرار النسبي

المحاسبية المتعارف عليها
موافق

34

%177

محايد

7

%7

غير موافق

7

%7

المجموع

34

%177

المصدر :من إعداد الطالبين
حيث جاءت العبارة في سياق عمل المدقق الخارجي اي انه يتاكد من مدي سالمة القوائم المالية
ومدى تطابقها مع المبادئ المحاسبية المتعرف عليها
وحققت العبارة السابعة متوسط الحسابي بلغ  2.12وانحراف معياري بلغ  ،7.730والجدول ادناه يبين
التوزيعات التك اررية للعبارة
الجدول رقم (  )31يبين التوزيع التكراري للعبارة السابعة من المحور الثالث:
تعتبر إدلة االثبات التي يدعم المدقق الخارجي رأيه بها وسيلة رقابية التكرار المطلق

فعالة

التكرار النسبي

موافق

21

%11.10

محايد

12

%37.00

غير موافق

1

%2.71

المجموع

34

%177

المصدر :من إعداد الطالبين
يرى  % 11.10من أفراد العينة ا ن أدلة اإلثبات تعتبر وسيلة رقابية من شأنها تدعيم رأي المدقق
الخارجي ،و  % 37.00كانوا على حياد ربما لم يفهموا السؤال جيدا ،مع تسجيل اجابة وحيدة بغير موافق
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دراسة ميدانية

الفصل الثــــــــــــــاني:

وكان المتوسط الحسابي للعبارة الثامنة قد بلغ  2.14وانحراف معياري بلغ  ،7.721والجدول ادناه يبين
التوزيعات التك اررية للعبارة.
الجدول رقم(  )32يبين التوزيع التكراري للعبارة الثامنة من المحور الثالث:
االعداد الجيد لخطوات التدقيق تضمن حصر وجمع كل العناصر التكرار المطلق

لتدعيم الرأي

التكرار النسبي

موافق

22

%01.04

محايد

17

%27.17

غير موافق

1

%2.71

المجموع

34

%177

المصدر :من إعداد الطالبين
يرى  % 01.04انه لتدعيم الرأي يجب جمع على العناصر لذالك ،مع تواجد حياد بنسبة %27.17
ربما لعدم الفهم الجيد السؤال.
وحققت العبارة التاسعة متوسط الحسابي بلغ  2.40وانحراف معياري بلغ  ،7.117والجدول ادناه يبين

التوزيعات التك اررية للعبارة

الجدول رقم(  )33يبين التوزيع التكراري للعبارة التاسعة من المحور الثالث:
إن االجتماع النهائي من شأنه توضيح كل النقاط واالدلة واالثباتات التي التكرار المطلق

توصل اليها المدقق الخرجي اثناء أداء مهمته

التكرار النسبي

موافق

32

%40.22

محايد

1

%2.71

غير موافق

7

%7

المجموع

34

%177

المصدر :من إعداد الطالبين
يرى أغلب افراد العينة ان االجتماع النهائي الذي يعقده المدقق الخارجي مع مع مختلف مسؤولي

ومسيري المؤسسة من شانه تبيان جميع ما توصل اليه من ادلة ونقاط
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دراسة ميدانية

الفصل الثــــــــــــــاني:

وفي االخير كان المتوسط الحسابي للعبارة العاشرة قد بلغ  2.40وانحراف معياري بلغ ،7.117
والجدول ادناه يبين التوزيعات التك اررية للعبارة.
الجدول رقم(  )32يبين التوزيع التكراري للعبارة العاشرة من المحور الثالث:
يقوم المدقق الخارجي بإعداد تقرير التدقيق يتضمن كل التفاصيل من التكرار المطلق

االوضاع السائدة واعطاء صورة تقييمية للمؤسسة

التكرار النسبي

موافق

32

%40.22

محايد

1

%2.71

غير موافق

7

%7

المجموع

34

%177

المصدر:
يرى اغلبية االفراد ان التقرير الذي يعده المدقق الخارجي يبرز الصورة الفعلية لوضعية
المؤسسة مع التفاصيل الدقيقة.

44

دراسة ميدانية

الفصل الثــــــــــــــاني:
خالصة الفصل :

لقد قمنا بدارسة تطبيقية تمثلت في استمارة استبيان شملت عينة من المهنيين المتخصصين في
المحاسبة والتدقيق عبر مختلف واليات الوطن مع اختالف مؤهالتهم وأعمارهم وخبراتهم واستنتجنا من خالل
الدراسة أن التدقيق يساهم في زيادة مصداقية التقارير والقوئم المالية ،وكذلك القيام بزيارة ميدانية للمؤسسة
محل التدقيق مع التعرف على مختلف الظروف المتعلقة بها ،وتوصلنا انه يجب على المدقق الخارجي أن
يتسع باالستقاللية والنزاهة لمزاولة عمله عل اكمل وجه ،وأن اآلليات التى ينتهجها المدقق الخارجي لها دور
كبير في تعزيز الرقابة داخل المؤسسة االقتصادية حسب نتيجة االستبيان.
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ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ:
ﻟﻘد ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ أن اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻫو ﻧﺷﺎط ﺗﻘوم ﺑﻪ ﺟﻬﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة ،و ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻓﺣص اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و إﺑداء رأي ﻓﻧﻲ ﻣﺣﺎﯾد ﺣول ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم ،ﯾﻬدف
إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،وﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻟﻠﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ آﻟﯾﺎت ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ أﺛﻧﺎء ﻣزاوﻟﺔ ﻣﻬﻧﺗﻪ ،ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
وﻟﻘد ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ " إﻟﻰ أي ﻣدى ﺗﺳﺎﻫم آﻟﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ
ﺗﺣﺳﯾن اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ " ﻣن ﺧﻼل ﻓﺻﻠﯾن ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻬﺞ واﻷدوات اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ،ﺣﯾث ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ إﻟﻰ :إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت ،اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ،اﻹﻗﺗراﺣﺎت ،وأﻓﺎق اﻟدراﺳﺔ.
ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت:
ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ" :ﯾوﺟد أﻏراض ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ" ،ﻓﻘد ﺧﻠﺻت دراﺳﺗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل

اﻟﻣﺣور اﻻول ﻣن اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻟﻠﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ أﻏراض ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘوﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗؤﺛر ﻧزاﻫﺔ وا ٕ ﺳﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣزاوﻟﺔ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ" ،ﻓﻘد
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ" :ﺧﻠﺻت دراﺳﺗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼلاﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺄن ﻧزاﻫﺔ وا ٕ ﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻗق ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ
ﻣزاوﻟﺔ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ":ﺗﺳﺎﻫم اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ"،ﻓﻘد ﺧﻠﺻت دراﺳﺗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل اﻷول و اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن أﻧﻪ ﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﻣدﻗق
اﻟﺧﺎرﺟﻲ أﺛﻧﺎء أداء ﻣﻬﻧﺗﻪ دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
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ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ:
ﻟﻘد ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ إﻟﻰ ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ وﻫﻲ:
 ﯾﺳﻌﻲ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ إﻟﻰﻓﺣص اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وا ٕ ﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء. ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺳواءاّ ﻛﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ أو ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎ. إن ﻫدف اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻫو ﺧدﻣﺔ اﻹدارة وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ وﺿﻣﺎن أن اﻷداء ﯾﺳﯾر وﻓق اﻟﻣﺧطط ﻟﻪ. ﻟﻠﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻗق إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻣزاول ﻣﻧﻬﺗﻪ. إن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾزﯾد ﻣن ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺳﺎﻫم رﻗﺎﺑﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. ﻻﺑد ﻣن ﻋدم وﺟود أي ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﻣلوﺟﻪ.
 إن ﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل وﻓﻬم اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ . ﯾﺳﺗﻧد اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠف اﻟداﺋم ﻟﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﻪ. ﻷدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت دور ﻣﻬم ﺗﻔﻌﯾل اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ طرح ﻛل اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻬو ﯾﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ ﺑﺈﻣﺗﯾﺎز. -ﺗﻘرﯾر اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻫو وﺳﯾﻠﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ ﻛوﻧﻪ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﻌطﻲ ﺻورة

ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
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ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻋﺎﻣﺔ
اﻹﻗﺗراﺣﺎت:
وﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻧﺗﻘدم ﺑﺎﻹﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 إﻗﺎﻣﺔ ﻧدوات ﻣن أﺟل ﺗﻘرﯾب اﻟطﺎﻟب ﻣن ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن طرف ﻣﺧﺗﺻﯾن ﻣﻬﻧﯾﯾن.ز ﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ إﻛﺗﺷﺎف اﻟﻐش واﻷﺧطﺎءوﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن ﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ دو ر ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر

اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷي ﻣؤﺳﺳﺔ،وا ٕ ﻛﺗﺷﺎف
اﻷﺧطﺎء واﻟﺗﻼﻋﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻘﻊ ،وﻛذﻟك ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺳﯾﯾرﯾن ﻓﻲ أداء أﻋﻣﺎﻟﻬم  ،ﻓﻬﻲ وﺳﯾﻠﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ
ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻛﺗﺷﺎف ﻛل ﻣﺎ ﯾدور داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
آﻓﺎق اﻟدراﺳﺔ:
ﻟﻘد ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ،أن ﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ دور ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟرﻗﺎﺑﺔ

داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،وﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﻔﺗﺢ آﻓﺎق ﻛﺑﯾرة ﻟدراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣﺛﺎل ذﻟك:
 -ﻣدى اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

ﻣدى إﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻗق اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ- .
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ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ:
ﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ :
اﻟﻛﺗب:
 ﯾوﺳف ﻣﺣﻣد ﺟرﺑوع ،ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن،اﻻردن
 أﻗﺎﺳم ﻋﻣر  ,اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ،اﻟﻧﺷر ،اﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺗرﺟﻣﺔ2016،
 ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺣن  ,رﺟب اﻟﺳﯾد راﺷد  ,ﻣﺣﻣود ﻧﺎﺟﻲ دروﯾش  ,أﺻول اﻟﻣراﺟـﻌﺔ  ,اﻟداراﻟﺟﺎﻣـﻌﯾﺔ طﺑﻊ و ﻧﺷر وﺗوزﯾﻊ 2000
 ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﺣن  ،ﻣﺑﺎدئ و أﺳس اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻣﺎ وﻋﻣﻼ  ,اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺳﻧﺔ 1983 ﻋزﯾز اﻟدﻟﺟﺎوي  ,أﺳس اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،ﻋﻠﻣﺎ وﻋﻣﻼ ،اﻟﺟزء اﻷول ،اﻟﻘﺎﻫرة 1954، أﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ ﺟﻣﻌﺔ ،اﻟﻣدﺧل اﻟﻰ اﻟﺗدﻗﯾق واﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﺣدﯾث ،اﻟﻛﺗﺎب اﻷول ،دار اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷرواﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن اﻷردن2009،
ﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ :
- Eya Nidhal Ahlem NOUBBIGH , Interdépendance entre audit interne et audit
externe et leurs impacts sur la qualité du reporting financier dans le contexte
tunisien , UNIVERSITE DE TUNIS, 2014
- R birien,. J senical, Control interne et verification, Edition preportaine inc ,Canada,
1984
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اﺳﺗﺑﯾﺎن ﺣول دور أﻟﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﺳﺗﺑﯾﺎن ﺣول دور أﻟﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻘﯾد أﺣﻣد دراﯾﺔ _أدرار
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر
ﺗﺧﺻص :ﺗدﻗﯾق وﻣراﻗﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر
ﻗﺳم ﻋﻠوم ﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ  :دور آﻟﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾزاﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻓﻲ إطﺎر ﺑﺣث ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺿﻊ ﺑﯾن أﯾدﯾﻛم ھذا اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟذي ﺳﯾوﺟﮫ ﻟدﻋم ﻣذﻛرة اﻟﺗﺧرج ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﮭﺎدة
اﻟﻣﺎﺳﺗر  ،ﻟذا ﻧرﺟو ﻣن ﺳﯾﺎدﺗﻛم أن ﺗﺟﯾﺑو ﻋﻠﻰ ھذه اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﻛل ﺛﻘﺔ وﺑﻛل ﺻدق دون ﻛﺗﺎﺑﺔ اﺳﻣﻛم ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺳﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺑﻛل ﺳرﯾﺔ .
ﻟﻛم ﻣﻧﺎ ﺧﺎﻟص اﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﯾر
اﻟطﺎﻟﺑﺎن :ﺷﯾﺑﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ،اﻟﺧﺎل ﻋﺑد ﷲ
ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺎﺳﺗر

*Obligatoire

 اﻟﺟزء اﻷول:اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ :ﯾﮭدف ھذا اﻟﺟزء اﻟﻰ ﺗﺑﯾﺎن ﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت اﻷﻓرد ﻟذا اﻟرﺟﺎء اﺧﺗﯾﺎر اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
اﻟﺟﻧس *
.Une seule réponse possible

1.

ذﻛر
اﻧﺛﻰ
اﻟﺳﻧﺔ *
.Une seule réponse possible

2.

أﻗل ﻣن  30ﺳﻧﺔ
ﻣن  30اﻟﻰ  40ﺳﻧﺔ
أﻛﺑر ﻣن  40ﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ *
.Une seule réponse possible

3.

ﻟﯾﺳﺎﻧس
ﻣﺎﺳﺗر
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
دﻛﺗوراه
ﺷﮭﺎدة أﺧرى

1/5

https://docs.google.com/forms/d/1qjnSA-nKPyGy2HxRVUg2-NXvFQMuL2qn8Ax31wP1j90/edit

اﺳﺗﺑﯾﺎن ﺣول دور أﻟﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ *
.Plusieurs réponses possibles
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4.

ﻣﺣﺎﻓظ ﺣﺳﺎﺑﺎت
ﺧﺑﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ﻣﺣﺎﺳب ﻣﻌﺗﻣد
5.

اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ *
.Une seule réponse possible
أﻗل ﻣن  5ﺳﻧوات
ﻣن  5اﻟﻰ  10ﺳﻧوات
ﻣن  10اﻟﻰ  15ﺳﻧﺔ
أﻛﺛر ﻣن  15ﺳﻧﺔ

 اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ:ﻛﻠﻣﺎت ﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ:
اﻟﻣدﻗق اﻟﺧرﺟﻲ :ﯾﻘﺻد ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت

اﻟﻣﺣور اﻷول :أﻏراض اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﺗوﺟد إﺟراءات وﻗواﻧﯾن ﺗﺿﺑط اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ *
.Une seule réponse possible

6.

ﻣواﻓق
ﻣﺣﺎﯾد
ﻏﯾر ﻣواﻓق
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻰ ﺗﺳﮭﯾل ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ *
.Une seule réponse possible

7.

ﻣواﻓق
ﻣﺣﺎﯾد
ﻏﯾر ﻣواﻓق
ﯾﻣﻛن اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن زﯾﺎدة ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻻﻓﺻﺎح اﻟدوري ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر و اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ *
.Une seule réponse possible

8.

ﻣواﻓق
ﻣﺣﺎﯾد
ﻏﯾر ﻣواﻓق
ﯾﺳﮭل اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ رﻗﺎﺑﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت *
.Une seule réponse possible

9.

ﻣواﻓق
ﻣﺣﺎﯾد
ﻏﯾر ﻣواﻓق

2/5

https://docs.google.com/forms/d/1qjnSA-nKPyGy2HxRVUg2-NXvFQMuL2qn8Ax31wP1j90/edit

اﺳﺗﺑﯾﺎن ﺣول دور أﻟﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﻘﯾﺎم ﺑزﯾﺎرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣطﻠوب ﺗدﻗﯾﻘﮭﺎ ﻣﮭم ﻟﻠﺗﻌرف و اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟظروف و اﻷﺣوال اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ *
.Une seule réponse possible
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10.

ﻣواﻓق
ﻣﺣﺎﯾد
ﻏﯾر ﻣواﻓق

اﻟﻣﺟور اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ و ﻧزاھﺔ اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ )ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت(
ﯾﻘدم اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻘﺎرﯾره اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻛل ﻣﺻداﻗﯾﺔ وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ *
.Une seule réponse possible

11.

ﻣواﻓق
ﻣﺣﺎﯾد
ﻏﯾر ﻣواﻓق
ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻌﺎرض ﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟﺗدﻗﯾق *
.Une seule réponse possible

12.

ﻣواﻓق
ﻣﺣﺎﯾد
ﻏﯾر ﻣواﻓق
ﺗؤﺛر اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻋدم ﺗﻌرﺿﮫ ﻟﺿﻐوطﺎت أﺛﻧﺎء ﺗﺎدﯾﺔ ﻋﻣﻠﮫ اﻟﻰ ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت *
.Une seule réponse possible

13.

ﻣواﻓق
ﻣﺣﺎﯾد
ﻏﯾر ﻣواﻓق
ﯾﻘوم اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺗﻘدﯾم ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد *
.Une seule réponse possible

14.

ﻣواﻓق
ﻣﺣﺎﯾد
ﻏﯾر ﻣواﻓق
ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻛل أﻣﺎﻧﺔ ﺑﺄﺳرار اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟﺗدﻗﯾق *
.Une seule réponse possible

15.

ﻣواﻓق
ﻣﺣﺎﯾد
ﻏﯾر ﻣواﻓق
ﯾﻘوم اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﮭﻣﺗﮫ ﻓﻘط *
.Une seule réponse possible

16.

ﻣواﻓق
ﻣﺣﺎﯾد
ﻏﯾر ﻣواﻓق
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https://docs.google.com/forms/d/1qjnSA-nKPyGy2HxRVUg2-NXvFQMuL2qn8Ax31wP1j90/edit

اﺳﺗﺑﯾﺎن ﺣول دور أﻟﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗظﺑﯾق اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ *
.Une seule réponse possible

14/04/2018

17.

ﻣواﻓق
ﻣﺣﺎﯾد
ﻏﯾر ﻣواﻓق

اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث :دور أﻟﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ *
.Une seule réponse possible

18.

ﻣواﻓق
ﻣﺣﺎﯾد
ﻏﯾر ﻣواﻓق
أن وﺿﻊ ﺧظﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧرﺟﻲ ﺗﺳﮭل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﯾر اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ *
.Une seule réponse possible

19.

ﻣواﻓق
ﻣﺣﺎﯾد
ﻏﯾر ﻣواﻓق
ﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل و ﻓﮭم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ *
.Une seule réponse possible

20.

ﻣواﻓق
ﻣﺣﺎﯾد
ﻏﯾر ﻣواﻓق
ﯾﮭﺗم ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدﻗﯾق ﺑدراﺳﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﮭدف ﺗدﻗﯾق اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻠﯾﺔ *
.Une seule réponse possible

21.

ﻣواﻓق
ﻣﺣﺎﯾد
ﻏﯾر ﻣواﻓق
ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻰ اﻟﻣﻠف اﻟداﺋم ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ اﻧطﻼق اﻷﻋﻣﺎل *
.Une seule réponse possible

22.

ﻣواﻓق
ﻣﺣﺎﯾد
ﻏﯾر ﻣواﻓق
ﺗﻌﺗﺑر أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾدﻋم اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ رأﯾﮫ وﺳﯾﻠﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ *
.Une seule réponse possible

23.

ﻣواﻓق
ﻣﺣﺎﯾد
ﻏﯾر ﻣواﻓق
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https://docs.google.com/forms/d/1qjnSA-nKPyGy2HxRVUg2-NXvFQMuL2qn8Ax31wP1j90/edit

اﺳﺗﺑﯾﺎن ﺣول دور أﻟﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ﯾﺗﺣﻘق اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن أن إﻋداد وﻋرض اﻟﻘوﺋم ﻗد ﺗم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ واﻟﺳﺟﻼت و اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ *
.Une seule réponse possible

14/04/2018

24.

ﻣواﻓق
ﻣﺣﺎﯾد
ﻏﯾر ﻣواﻓق
اﻹﻋداد اﻟﺟﯾد ﻟﺧطوات اﻟﺗدﻗﯾق ﺗﺿﻣن ﺣﺻر وﺟﻣﻊ ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻟﺗدﻋﯾم اﻟرأي *
.Une seule réponse possible

25.

ﻣواﻓق
ﻣﺣﺎﯾد
ﻏﯾر ﻣواﻓق
إن اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﻌﻘده اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﻣﺳﯾﯾرﯾن واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻣن ﺷﺄﻧﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﻛل اﻟﻧﻘﺎط و اﻟﻸدﻟﺔ واﻹﺛﺑﺎﺗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻل 26.
ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣدﻗق اﺛﻧﺎء أداء ﻣﮭﻧﺗﮫ *
.Une seule réponse possible
ﻣواﻓق
ﻣﺣﺎﯾد
ﻏﯾر ﻣواﻓق
ﯾﻘوم اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺈﻋداد ﺗﻘرﯾر ﯾﺗﺿﻣن ﻛل اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻋن اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﺎﺋدة وإﻋطﺎء ﺻورة ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ *
.Une seule réponse possible

27.

ﻣواﻓق
ﻣﺣﺎﯾد
ﻏﯾر ﻣواﻓق

Fourni par
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https://docs.google.com/forms/d/1qjnSA-nKPyGy2HxRVUg2-NXvFQMuL2qn8Ax31wP1j90/edit

اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ :2اﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻻﺳﺎﻟﯿﺐ اﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﯿﺎنspss

Reliability Statistics

vi

spssاﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻻﺳﺎﻟﯿﺐ اﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﯿﺎن:2 اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ
Cronbach's

N of Items

Alpha

Reliability Statistics
.906

22

Cronbach's

Reliability Statistics

N of Items

Cronbach's

Alpha

.

Alpha
.566

5

Reliability Statistics
Cronbach's

.612

7

Descriptive Statistics

N of Items

N

Alpha
.865

N of Items

10

Mean

Std. Deviation

ع1

39

3.00

.000

ع2

39

2.69

.521

ع3

39

2.87

.339

ع4

39

2.74

.498

ع5

39

2.95

.223

Valid N (listwise)

39

Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation
Descriptive Statistics

ع6

39

2.69

.614

ع7

39

2.87

.339

ع8

39

2.90

.384

ع9

39

2.82

.389

ع13

39

2.77

.427

ع10

39

2.95

.223

ع14

39

2.79

.409

ع11

39

2.74

.442

ع15

39

2.79

.409

ع12

39

3.00

.000

ع16

39

2.82

.389

Valid N (listwise)

39

ع17

39

2.82

.389

ع18

39

3.00

.000

ع19

39

2.64

.537

ع20

39

2.69

.521

ع21

39

2.97

.160

ع22

39

2.97

.160

N

Pearson Correlation
v1

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

v3

Valid N

v3
**

.170

.000

.301

39

39

39

**

1

.319

1

Sig. (2-tailed)
N

v2

v2
.698

.698

.000

*

.048

39

39

39

Pearson Correlation

.170

*

.319

1

Sig. (2-tailed)

.301

.048

39

39

N

Std.
Deviation

Correlations
v1

Mean

39

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

vii

(listwise)

39

:ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ
.دور آﻟﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟرﻗﺎﺑﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣدﻗق،ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ آﻟﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ

 ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺷﺎط ﺗﻘوم ﺑﻪ ﺟﻬﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺗﻣﯾز،اﻟﺧﺎرﺟﻲ أﺛﻧﺎء ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﻪ
 ﻓﺎﻟﺗدﻗﯾق،ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة و ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻓﺣص اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و إﺑداء رأي ﻓﻧﻲ ﻣﺣﺎﯾد ﺣول ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم
.اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺗﻘﻣص دور رﻗﺎﺑﻲ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗوزﯾﻊ اﺳﺗﺑﯾﺎن إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻧﯾﯾن ﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗدﻗﯾق و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،وﻟﺗﺣﻘﯾق اﻫداف اﻟدراﺳﺔ
:وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻘﺎط أﻫﻣﻬﺎ
أن ﻗﯾﺎم اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺗطﺑﯾق اﻻﻟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن ﺷﺎﻧﻪ زﯾﺎدة اﻟدور اﻟرﻗﺎﺑﻲ داﺧل
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
. رﻗﺎﺑﺔ داﺧل ﻣؤﺳﺳﺔ،( ﻣدﻗق ﺧﺎرﺟﻲ)ﻣﺣﺎﻓظ ﺣﺳﺎﺑﺎت، ﺗدﻗﯾق ﺧﺎرﺟﻲ:اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ
Study Summary:
The role of external audit mechanisms in strengthening the control within
the economic institution.
This study aims to know the mechanisms of external auditing, Which
reflect the methodology followed by the external auditor during the course of his

activity, External auditing is considered an independent activity of the institution
and is efficient and aims to examine the financial statements and provide a
neutral technical opinion on the credibility of these lists, since the external
auditing takes a sapervisory role within the institution.

To achieve the objectives of the study, we distributed an electronic
questionnaire to professional professionals in the field of auditing and accounting

and concluded the study to many points, including The external auditor's

application of the mechanisms used in the external audit would increase the
supervisory role within the institution.

Key words: External Audit, External auditor(Governor Accounts), Control within
an institution.

