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 اهداء
 طريقا حبسو ًرسن ًاإلسرار، احللن هن قصرًا بعطفو ًبنَ األقدار، هرارة صربه ًحتدٍ األهطار، غسارة حنانو فاق هن إىل

 األزهان، هشاغل رغن خطٌاحي ًحخبع باألحضان دًها جناحاحي ًحلقَ األهصار، ختطَ

 .إىل رًح أبي رمحو اهلل

 كن صالهتا ًيف عرباث عيٌننا هن بابخساهخيا ًهسحج طرقاث األهل هن لنا ًصفج صفحاث العطف فينا غرسج هن إىل

 األهنياث، ًمجيع ًاإلحرتام ًالخقدير احلب كل هين فليا الدعٌاث، هن أكثرث

  ًرعاىا صحخيا علييا اهلل أدام الغاليت أهي

إىل كل  األهل   ,وأخىاتي تزاءج طفىليت معهم، فلم اتصىر للذويا طعما تعيذا عنهم، إخىتيإىل مه عشت 

إىل كل مه تتثع جناحاتي وكان يل دعما وسنذًا فلم  ,أصذقاء العمز ورفقاء الذربإىل ,كل تإمسه واألقارب

إىل كل مه ,اءإىل مه كاوى يل السنذ يف السزاء والضزيثخل علي تالتشجيع وكل متنياته يل تالنجاح 

اىل كل مه علمين منذ طفىلتــــــــــي اىل يىمنا هذا، اىل كل طالة ,يسكه قليب ومل يكتثه قلمي 

 علــــــــــم.

 عبد اجمليد                                       
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 اهداء
 طريقا حبسو ًرسن ًاإلسرار، احللن هي قصرًا بعطفو ًبنَ األقدار، هرارة صربه ًحتدٍ األهطار، غسارة حناًو فاق هي إىل

 األزهاى، هشاغل رغن خطٌاحي ًحخبع باألحضاى دًها جناحاحي ًحلقَ األهصار، ختطَ

 .ًأعسه عوره يف اهلل أطال احلنٌى أبي 

 كن صالهتا ًيف عرباث عيًٌنا هي بابخساهخيا ًهسحج طرقاث األهل هي لنا ًصفج صفحاث العطف فينا غرسج هي إىل

 األهنياث، ًمجيع ًاإلحرتام ًالخقدير احلب كل هين فليا الدعٌاث، هي أكثرث

  ًرعاىا صحخيا علييا اهلل أدام الغاليت أهي

إىل كل  األهل   ,وأخىاتي إىل مه عشت تزاءج طفىليت معهم، فلم اتصىر للذويا طعما تعيذا عنهم، إخىتي

إىل كل مه تتثع جناحاتي وكان يل دعما وسنذًا فلم  ,أصذقاء العمز ورفقاء الذربإىل ,كل تإمسه واألقارب

إىل كل مه ,,السزاء والضزاء إىل مه كاوى يل السنذ يفيثخل علي تالتشجيع وكل متنياته يل تالنجاح 

اىل كل مه علمين منذ طفىلتــــــــــي اىل يىمنا هذا، اىل كل طالة ,يسكه قليب ومل يكتثه قلمي 

 علــــــــــم.

 عبد اهلل
 



 

 

 ومن إجتهد وأخطا فله أجر واحد,من إجتهد وأصاب فله أجران 

 الشكر على كل نعمه وفضله وكرمهوله  احلمد هلل الذي وهبنا نعمة العقل سبحانه 

 تبارك اهلل ذو اجلالل واإلكرام

 يد العون واملساعدة يف إجناز هذا املذكرة نشكر كل من قدم لنا

من خالل ,وإرشاداته   حممد الذي مل يبخل علينا بنصائحهفودو :الفاضل لدكتور وخنص بالذكر ا

الدكتور بالعرية كما نتقدم بالشكر  إىل ، وبكل جدية وتفاني ,إشرافه على عملنا خطوة خبطوة 

  ماعلينا بنصائحه مل يبخال نذيلالحممد واألستاذ باخويا عبد الرمحان  حمافظ حسابات بوالية أدرار  

 .بعيد  ونشكر يف األخري كل من قدم لنا يد املساعدة سواء من قريب أو ماوإرشاداهت
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  توطئة

 إیجادمن الضروري  وأصبحرؤوس المال  أصحابلى ّا بالنسبة إدارة قلقف فصل الملكیة عن اإللّ ــخ        
لى ظهور على أكمل وجه، مما أدى إ تهممؤسساموالهم والتعرف على مدى سیر نشاط وسیلة إلطمئنان على أ

، حداث الحقیقیة في المؤسسةعلى األلحصول على القرائن الدالة الذي یعتبر عملیة ا ،التدقیقبما یسمى 
   .في شكل تقریرحول القوائم المالیة  رأي إبداءویهدف الى 

مستقل عن كل  یجاد شخصإنه كان البد من م من تحدید المسؤولیات بین كل األطراف إال أرغالوب         
به شخص یسمى المدقق یقوم  ، والذيلى ظهور التدقیق الخارجيما أدى إ وهو رأي مستقل، إلبداء طرافاأل

  .الخارجي

لى المؤسسة ، یقوم بها شخص ال یمد بصلة إفمهنة التدقیق الخارجي نشاط مستقل عن المؤسسة       
صبح التدقیق الخارجي هو أ، ومنه تباع منهجیة معینةعلى البیانات المالیة للمؤسسة، بإیتولى التصدیق 

ة الشاملة للمؤسسة، فهو وسیلة رقابیة تمكن من مراقبة الوسیلة التي من خاللها یمكن التعرف على الوضعی
  .نشاطات المؤسسة

  :شكالیة التالیةاإللمام بجوانب الموضوع محاولین اإلجابة على اإل وعلیه سنحاول من خالل بحثنا هذا      

   :إشكالیة الدراسة

ي تحسین الرقابة داخل المؤسسة لیات التدقیق الخارجي فإلى أي مدى یمكن أن تساهم آ       
  ؟ قتصادیةاإل

  :جابة على التساؤالت الفرعیة التالیةومن یمكن اإلجابة عن اإلشكالیة من خالل اإل      

  :التساؤالت الفرعیة

  ؟ ها المدقق الخارجي لمزاولة نشاطهما هي الطریقة التي ینتهج -

  ؟ ونزاهة المدقق الخارجي على الرقابة داخل المؤسسة ستقاللیةما مدى تأثیر إ -

  ؟ دور في تفعیل الرقابة في المؤسسةهل ألدلة اإلثبات  -

  لمدقق الخارجي تأثیر على المؤسسة ؟هل لتقریر ا -
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  :الدراسةفرضیات 

  :ولإلجابة على التساؤالت السابقة طرحنا الفرضیات التالیة      

  .لى تحقیقهاإ الخارجيالتدقیق یسعى  غراضتوجد أ -

  .ستقاللیة ونزاهة المدقق الخارجي على مزاولة مهنة التدقیق الخارجيتؤثر إ -

 .التي ینتهجها المدقق الخارجي في تعزیز الرقابة داخل المؤسسة تساهم المنهجیة -

  :مبررات إختیار الموضوع

  :سباب منهایرجع إختیار الموضوع إلى عدة أ       

  .كتساب معارف جدیدة بحكم التخصصالرغبة الشخصیة في إ -

  .قیمة وأهمیة هذا البحث -

  .الرغبة في التعرف على الجانب المهني لمهنة التدقیق -

  :أهداف الدراسة

  :هدافنا من هذا البحث هوإن أهم أ     

  .براز المنهجیة المتبعة أثناء مزاولة مهنة التدقیق الخارجيإ -

  .لیات التدقیق الخارجي في تحسین الرقابة في المؤسسةإبراز اهمیة آ -

  :أهمیة الدراسة

ة التي یستعملها الطریقنها ترتكز بشكل جوهري على الجانب المهني وتبیان تكمن أهمیة الدراسة في أ        
  .ثناء مزاولة نشاطه، والدور الذي تلعبه في تحسین الرقابة داخل المؤسسةالمدقق الخارجي أ
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  :الدراسةحدود 

قتصرت هذه الدراسة في جانبها النظري على دراسة التدقیق الخارجي و الرقابة داخل المؤسسة، إ     
  :وبالنسبة للجانب التطبیقي تحدد الدراسة في ما یلي

للمهنیین عبر مختلف لكتروني بإستخدام عناوین البرید اإل ستبیان إلكترونيتم إجراء إ: الحدود المكانیة -
  .وتم اإلستعانة بمحافظ حسابات للحصول على عناوین البرید اإللكتروني للعینة المدروسة, وطنيوالیات ال

  .11/04/2018لى إ 03/02/2018من : الحدود الزمانیة -

  :المنهج المتبع 

الجانب النظري المتعلق بالتدقیق الخارجي وكذلك المصطلحات تباع المنهج الوصفي لوصف تم إ       
  .بالرقابة الداخلیةالمتعلقة 

حصائیة للبحوث االجتماعیة إضافة إلى المنهج اإلحصائي التحلیلي وذللك بإستخدام حزمة األسالیب اإل     
.SPSS 

  :مرجعیة الدراسة

  .وتتمثل في الكتب في الجانب النظري: دوات المكتبیةاأل -

  .google drive سخدامتمثل في إستبیان إلكتروني في الجانب التطبیقي بإ: اإلسبتبیان -

  :الدراسةصعوبات 

  .حیانورفض التواصل في بعض األ ستبیان من طرف بعض المهنیینصعوبة إسترداد بعض إستمارات اإل -
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  :الدراسةهیكل 

    :كمایليIMRAD  سنتناول من خالل بحثنا هذا فصلین أساسین حسب منهجیة       

خارجي والرقابة دبیات النظریة من المفاهیم المتعلقة بالتدقیق الاألتطرقنا في هذا الفصل إلى : ولالفصل األ -
  .التطبیقیة و المتمثلة في الدراسات السابقةدبیات الداخلیة، وكذلك األ

ستبیان ونتائجه لجانب التطبیقي من عینة الدراسة إلى تحلیل اإللى اتطرقنا في هذا الفصل إ: صل الثانيالف -
   .ومناقشتها

       

       



 

 
االدبيات النظرية  :الفصل األول

 والتطبيقية
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 :تمهيد الفصل

جل التأكد من صحة من أ تعتمد عليها المؤسسات اإلقتصاديةد التدقيق الخارجي الوسيلة التي يع       
التالعبات التي قد تحصل، ويسعى  ومدى سيرورة نشاطات المؤسسة ومحاولة تفادي ،وسالمة القوائم المالية

الطار إلى التطرق في المبحث األول إوسوف نحاول و من خالل هذا الفصل  ،صول المؤسسةإلى حماية أ
 .بحاث و الدراسات السابقةمراجعة األلى سنتطرق إ ، وفي المبحث الثانيالنظري للتدقيق الخارجي و الرقابة
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 النظري للتدقيق الخارجي والرقابة طاراإل :األولالمبحث * 

تم تقسيمه  حيث، لى بعض المفاهيم التي تدخل في سياق الموضوع في هذا المبحث سيتم التطرق إ         
ما المطلب أ ،ول يستعرض بعض المفاهيم  األساسية للتدقيق الخارجيفالمطلب األ ةرئيسي لبامط ةثالث إلى

 فر طن م ةعبتملا ةيجهنملا ىلا قر طتنس ثالثلا بلطملا يفو  ،الرقابةالثاني يتطرق إلى بعض المفاهيم حول 
 : هطاشن ةلو از مل يجر اخلا ققدملا

 مفاهيم عامة حول التدقيق الخارجي  : األولالمطلب  (1

 :تعريف التدقيق الخارجي -أ

المراجعة التي يقوم  بها  جهة مستقلة عن المشروع ال تخضع إلشراف اإلدارة بل تمارس  هو            
و تراعي تطبيق إدارة الشركات للقانون  المساهمينعملها خصوصا في الشركات المساهمة  توكيلة عن 

 .1 األساسي لها و كذلك قانون الشركات المعمول به

خارجيين عن المؤسسة يقوم  هذا النشاط على نشاط يتم من طرف أشخاص  بأنهعرف أيضا يو            
 .2عملية الفحص المهني الرامي إلى إبداء الرأي حول مصداقية المعلومة  محل الفحص 

رض إبداء رأي مهني في يقوم بها مراجع مستقل بغ، منظمة  عملية التدقيق الخارجي بأنهعرف ي          
 .3مع توصيل النتائج للمستخدمين ذي اإلهتمام ، إقتصادية معينةمجموعة القوائم المالية التي تخص وحدة 

نه عملية دراسية يقوم بها التدقيق الخارجي بأ( OFC)عرف مجلس الخبراء المحاسبي الفرنسي           
نتظام على صدق نتائج سجالت المحاسبة ومعلومات من أجل إبدء رأيه بإ ،محترف ومستقلشخص 
 4.المؤسسة

نشاط تقوم به جهة مستقلة عن المؤسسة وتتميز بالكفاءة و  التدقيق الخارجي هوومنه نستنتج أن             
     .تهدف إلى فحص القوائم المالية و إبداء رأي فني محايد حول مصداقية هده القوائم 

                                          

 

                                                           
 81،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن ، ص  مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيقيوسف محمد جربوع ،  1

11، ص 6182،دار الكتاب العربي للطباعة ،النشر ، التوزيع والترجمة،  التدقيق الخارجي ومحافظ الحسابات في الجزائر، أقاسم عمر   2
  

3  10ص  6111الدار الجامـعية طبع و نشر وتوزيع  ، أصول المراجـعة ، محمود ناجي درويش ، رجب السيد راشد ، عبد الفتاح محمد المحن 
  

4
 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 
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  :أهداف التدقيق الخارجي -ب

 1:تتمثل أهداف التدقيق الخارجي في        

 : أهداف رئيسة -

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

للوضعية  جمعية المحاسبين األمريكيين يقوم بدراسة القوائم بهدف إعطاء الرأي حول الصورة الفوتوغرافية 
فينهي المراجع مهمته ، المتفق عليها المحاسبةحتراما للمبادئ تطور تلك الوضعية إ، الملية نتائج العمليات

 .ر عام باإلدالء بهذا الرأي النهائي المحايد المدعم بأدلة في تقري

 :أهداف خاصة  -

الغش و التزوير و  أعمال اكتشافاألهداف السابقة الذكر هناك أهداف أخرى تتمثل في  إلى إضافة       
لمراجع الخارجي بجمع فيقوم ا، ل على خفض نظام الرقابة الداخليةفوجود هاته األعمال يد، تحسين التسيير
حسابات و اكتشاف أعمال آثارها المادية المحتملة على الاألدلة حتى يتسنى له الوقوف على ما أمكن من ب

 . المتاحة له مع عدم التقصير في العمل اإلمكانياتوالتزوير وهذا حسب  غشال

 :أنواع التدقيق الخارجي -ج

 :2 في تتمثلو من التدقيق الخارجي  ألحد األنواع الثالثةتخضع المؤسسة         

يفرض بقوة القانون إذ تلزم كل مؤسسة تجارية ، راجعة و تدقيق الحسابات إجبارياهو م: التدقيق القانوني -
 . اإلجباريةيقوم بأعمال المراقبة السنوية على تعيين محافظ حسابات 

حد األطراف المتعاملة مع يطلب من أ، مراجع مهني محترف في إطار تعاقدييقوم به : التدقيق التعاقدي -
 .وصوال لقوائم صحيحة  ،المؤسسة

 .محترف خارجي بطلب من المحكمةيقوم بها : الخبرة القضائية -

 

 

                                                           

1 11، مرجع سبق ذكره ن ص أقاسم عمر
  

11مرجع أعاله ، ص    
2
  



األدبيات النظرية والتطبيقية                                                                :الفصل األول  
 

9 
 

ات في كل شخص يمارس بصفة يعد محافظ الحساب (:المدقق الخارجي)تعريف محافظ الحسابات   -د
 نتظامهاصحة حسابات الشركات و الهيئات وا   سمه الخاص و تحت مسؤوليته، مهمة المصادقة علىعادية بإ

 1و مطابقتها 

  :الداخليةمفاهيم عامة حول الرقابة : المطلب الثاني( 2

 :الداخليةتعريف الرقابة  -أ

عرفتها الجامعة األمريكية للمحاسبين بأنها اإلجراءات والطرق المستخدمة في المشروع من أجل               
 .2الدفاتر إمساكبجانب التأكد من الدقة الكتابية لعملية ، األخرىالحفاظ على النقدية و األموال 

وهي ، مراحل  بين موظفي المؤسسة إلىتجزئة للعمل و تقسيمه  إالهي  الرقابة الداخلية ما             
األرقام التأكد من صحة  لغرض ،وسائل أخرىبها مراجعة عمل كل موظف بواسطة  وسيلة تنظيمية تسير
 .3والغش و سرعة اكتشاف عند الحدوث األمر الذي يترتب عليه احتمال منع الخطأوالقيود في الدفاتر 

وضمان  ،صولالمعتمدة داخل المؤسسة لحماية األهو تلك الخطة التنظيمية والطرق والمقاييس            
 4.الدقة وصدق البيانات المحاسبية 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

59ذكره صأقاسم عمر مرجع سبق 
1
  

2 .62، ص 8811المؤسسة الجامعية سنة ،  مبادئ و أسس المراجعة علما وعمالعبد الفتاح الصحن ،  
  

 . 82، ص  8821،الجزء األول ،القاهرة ، أسس المراجعة ،علما وعمال، عزيز الدلجاوي   3

 
4
  R birien,. J senical, Control interne et verification, Edition preportaine inc ,Canada, 1984, P36  
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 :أهداف الرقابة الداخلية -ب

ومساعدتها وضمان أن األداء  اإلدارةوبصفة عامة يمكن  القول أن هدف الرقابة هو خدمة                
 :جراءات الالزمة يجب أن تعمل علىيتم وفق طبيعة الوسائل المطلوبة واإل

 .الوقاية من أخطار األخطاء  -

 .تسيير المؤسسة بطريقة عقلية ومنطقية  -

 .حماية و صيانة السلع  -

 1 .المعلومات ضمان صحة وصدق  -

 التدقيق الخارجيمنهجية : المطلب الثالث

ب عمله حيث انه بمختلف جوان اإللمامنفيذ مهمته عليه أن بت المدققق الخارجيقبل أن يصادق              
و إعداد  اإلثباتوجمع أدلة  ، وهي التخطيط لعملية التدقيقمنهجية ال بد من القيام بها بإتباعيباشر مهمته 
 .حثالذي يكمل مهمته وهو ما سنتطرق إليه في هذا المبالتقرير النهائي 

 :التخطيط لعملية التدقيق -1

من عملية  التدقيق توثيق الشاملة واصفا المدى المتوقع المدقق الخارجي وضع  و على  :خطة التدقيق: أوال
بها عند  سترشادلإلتفاصيل ـشاملة على الـتدقيق الـتوي مذكرة خطة الـت الذي أن تحـوكيفية تنفيذها وفي الوق
عقيدات وت، إلى حجم المؤسسة اكل ومضمون الخطة إستثنادـالدقيق لشـحديد فإن الت ،وضع برنامج التدقيق

 .لمستعملة من قبل المدقق الخارجيالمنهجية التقنية الخاصة اعملية التدقيق و 

 2 :خطة الشاملة هي بوضع عند قيام المدقق الخارجي االعتبارالتي تؤخذ بعين وبالتالي األمور         

 .العملالمعرفة بطبيعة  -

 .الداخليةقيم النظام المحاسبي ونظام المراقبة  -

 

 

                                                           

 

.06عبد الفتاح الصحن ،مرجع سبق ذكره ص 
1
 

979،ص9669،الكتاب األول ،دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان األردن، المدخل الى التدقيق والتأكيد الحديثأحمد حلمي جمعة ،   
2
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 .يميةاألهمية التقالمخاطر و  -

 .طبيعة اإلجراءات وتوثيقها -

 ..التنسيق والتوجيه اإلشراف والمتابعة -

م برنامج التدقيق عند القيام بالتخطيط لعملية البيانات المالية  الى تصمي المدققيحتاج : برنامج التدقيق: ثانيا
ذلك بعد دراسته وتقييمه لنظام الرقابة و  المدققاليها  خطة مرسومة على النتائج التي توصل: لذلك يعرف بأنه

 1 :برنامج التصميم المناهج التالية يتضمنو  بهدف تدقيق البيانات المالية، 

تحديد خطوات الفحص الذي يعطيه التدقيق ينبغي أن يغطي اإلجراءات المتعلقة بتقسيم نظام الرقابة  -
تج بنتائج مرضية  و هذا ويجب أن تن، المحاسبية المستخدمة بواسطة المؤسسة   واإلجراءاتالداخلية  
 .أقل جهد وتكلفة ممكنة المجال ب

 .ت توقيت أداء و إنجاز  كل خطوة من هذه الخطوا -

 .هدف كل خطوة من الخطوات  -

طار العمل المطلوب حفاظا على وقتحديد نطاق  -  . المدققت وا 

المساعدين عن تنفيذ مرحلة من مراحل التي يتكون منها البرنامج عندما تحديد  مسؤولية كل محافظ من  -
 .يتولى تنفيذه فريقا من المحافظين

 :ملفات العمل :ثالثا 

مسك  إلىمضطرا  األخيريجعل هذا ها محافظ الحسابات مراجعة مستمرة إن كون المراجعة التى يقوم ب      
ستطاع تنظيم نشاطه والتأكد من أنه ملف والملف السنوي ولوالهما لما إملفين ضروريين للقيام بالمهمة هما ال

 .لة حوله الحسابات التى فحصهادجمع العناصر الضرورية التى تسمح له بإدالء برأيه النهائي المدعم باأل

اف على أعمال مساعديه ودليل على يسمح باإلشر  ،ثل بنك معلومات دائم وأدلة إثباتووجودهما يم      
 2.ياالمهني المتفق عليها جهويا ودول األداءتباع معايير إ

 

 

                                                           
972،مرجع سبق ذكره ص    أحمد حلمي جمعة    

1
  

.20عمر ،مرجع سبق ذكره،صأقاسم 
2
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 1:شرح مفصل لكال الملفين يلي وفيما

، وكذا تنظيم إن محتوى هذا الملف وتنظيمه يختلف ونوع نشاط المؤسسة موضوع المراجعة :الدائم الملف -ا
 :، ويمكن أن الفصول التاليةمكتب المراجع

 (، التنظيم العام،الوثائق العامة بطاقة فنية لها ووحداتها)مراقبة عموميات حول المؤسسة موضوع ال -

 (لنظام مثل توزيع المهام،استمارات المراقبة الداخليةتسمح بتقييم ا إلىكل الوثائق )نظام المراقبة  -

 (مخططات وأدلة محاسبة مستعملة ،طرق العمل المحاسبية )معلومات محاسبية ومالية  -

عليه الحال في الملف الدائم كل العناصر المهمة  هو يتضمن هذا الملف عكس ما :الملف السنوي -ب
 :الدورة ومحتواه يتمثل في الفصول التاليةللدورة الخاضعة للمراقبة وال تتعدى هذه 

 (قائمة المتدخلين البرنامج العام،)تنظيم وتخطيط المهمة  -

 (خرائط التتابع واستمارات المراقبة الداخلية  ،شرح األنظمة)المراقبة الداخلية  تقييم نظام -

خطار )ة مراقبة الحسابات السنوي -  (تفاصيل األشغال المنجزة  المؤسسة،برنامج يتماشى وخصوصيا وا 

 :اإلثباتتجميع أدلة  -2

أن أدلة التدقيق  إلى(211)يشير مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي في معيار التدقيق الدولي       
ستنتاجات التى يبني عليها المدقق رأي اإل إلىجمع المعلومات التى يستخدمها المدقق للوصول : تعني

 2.التدقيق

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 27اقاسم عمر ،مرجع سبق ذكره ،ص ص

1
  

.260أحمد حلمي جمعة ،مرجع سبق ذكره،ص 
2
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 طبيعة أدلة اإلثبات  -ا

على أدلة تمكنه من استخالص رأي محايد على القوائم المالية التي يقوم  المدققهي حصول             
 1.بتدقيقها 

 :ة ومالئمة أدلة اإلثباتكفاي -ب

كفاية ، لتدعيم رأيه  المدققق الخارجيمعها يجدلة التي ة األدلة حجم األدلة وكمية األيقصد بكفاي        
حيث أنها كلما زاد حجم العينة المختارة عند إجراء ما من ، األدلة يتم قياسها بحجم  العينة التي يختارها 

 .التدقيق كانت األدلة أكثر كفاية  إجراءات

 2:الحصول على أدلة اإلثبات  إجراءات  -ج

 :أدلة اإلثبات اآلتية علىالحصول  إجراءاتأدلة اإلثبات بمزاولته  لكل من  على المدققيحصل 

 .الفحص المادي -

 .المصادقات -

 .التوثيق -

 .المالحظة -

 .االستفسار -

 .إعادة االحتساب -

 .اإلجراءات التحليلية -

 

 

 

                                                           

.801،مرجع سبق ذكره ،ص يوسف محمد جربوع  1
  

.213 217 210 صص أحمد حلمي جمعة ،مرجع سبق ذكره،  
2
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نهائي لتدقيق والفحص الذي قام به للمراجعة في إعداد تقرير  النهائيةتتمثل المرحلة : إعداد التقارير -3
والقرائن التى تثبت حكم  األدلةالمراجع طيلة فترة المهمة ،ويتميز هذا التقرير بالشمولية والدقة مع عرض كل 

 .راجع لنظام المعلومات في المؤسسةوتقدير الم

 :زئيين متتالين ومتكاملين كالتاليويمكن تقسيم المرحلة النهائية إلى ج

ويضم كال من المراجع والعميل وكذا المسيرين ومختلف المسؤولين ،فتتجلى أهمية  :اجتماع النهائي -أ
االجتماع في عرض وتوضيح كل النقاط واألدلة واإلثباتات التى تحّصل عليها المراجع أثناء أداء مهمته ،فال 

مكانية مناقشتها   1.بد من السماح للعميل بأن يتعرف على شكوك وتحقيقات المراجع وا 

مهمة المراجعة إذ ليس من الممكن تصور  التقرير هو الشكل النهائي والكتابي لعملية .ير المراجعة تقر  -ب
حتى لو كانت هذه األخيرة  ،عن حكم المراجع في وضعية المؤسسةتدقيق والمراجعة بدون تقرير يكشف 

 .  تعطي تكامال جيدا نسبيا بين نظام المراقبة الداخلية واالهداف المسطرة لها

يذكر  ،ادئ معمول بها لدى كّل المراجعينهذا ونشير الى أن تقرير المراجع يخضع الى معايير ومب         
وعلى العموم يقوم المراجع بحصر مواطن القوة والضعف للنظام  أنه سبق التطرق اليها في معايير المراجعة،

 2 .التوصيات واالقتراحات الممكنةكما يحدد المخالفات واألخطاء المكتشفة التى من خاللها تسجل 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
22:اقاسم عمر مرجع سبق ذكره ص   

1
  

  25،ص ص اعالهمرجع الاقاسم عمر ،
2
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 مراجعة األبجاث و الدراسات السابقة: المبحث الثاني* 

 مجال دراستنا السابقين في الباحثين إليهبعض ما توصل  إلىتم التطرق يالمبحث س هذا في      

 غزالي محمد البشير دراسة: المطلب األول

بوب و الخضر اونية الحدراسة حالة تع، دور المراجعة في تفعيل الرقابة داخل المؤسسة :تعريف الدراسة -أ
كلية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير فرع إدارة األعمال،  CCLSالجافة بورقلة 

 .6111/6111السنة الجامعية ، معة الجزائراج، االقتصاديةالحقوق و العلوم 

 ؟ كن اعتبار المراجعة أداة رقابيةممدى ي إلى :اإلشكالية -ب

 :تحقيقها تتمثل فيما يلي إلىألهداف تصبوا ا هناك مجموعة من إن :البحث أهداف -ج

حققها من خالل غرسها في والنتائج التي ت ،أهدافها،مكانتها )ة مسؤولي المؤسسات بوظيفة المراجعتعريف  -
 .(المؤسسة

ية تتميز بقدر كبير من المساعدة على تقديم معلومات مالية ومحاسب فيبيان حتمية عملية المراجعة  -
 .المعقولية

 .راقية تعتمد على تقييم الذات إداريةنشر ثقافة  إلىالدعوة  -

 :النتائج-د

ينظر للمهنة  ن الختياره للعمالء وأالحذر في إ يتوخى إنالمراجع موافقته على المهنة يجب  أيبد أنقبل  -
 .لتزام اجتماعي ال وزيادة في عدد العمالء بل هي إكسب للم نها مجردأعلى 

 اإلجراءاتيجب ترك المهنة الموكلة له واتخاذ ، اإلدارةمعلومات اذا كانت للمراجع تحفظات عن صحة  -
 .المناسبة

 خطاءاألالمهني بعناية ومحاولة التعرف والفهم الجيد لمسببات  األداءلتزام المراجع بتطبيق معايير ضرورة إ -
  .ومنع وقوعهاوالغش 
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 :نقد الدراسة

أنها  إالقامت هذه الدراسة بتعريف مسؤولي المؤسسات بوظيفة المراجعة كأداة رقابية بصفة عامة         
لياته بصفة ستنا تركز على التدقيق الخارجي وآحيث أن درا ،تختلف عن دراستنا في جانب المتغير المستقل

األسلوب يميز دراستنا عن هذه الدراسة هو  كما ،ودور كل آلية في تعزيز الرقابة داخل المؤسسةخاصة 
راسة كما توافقت دراستنا مع هذه الد المستخدم في تحليل هذه الدراسة اذا اعتمدنا أساليب إحصائية مختلفة

 .تحسين الرقابة داخل المؤسسة

 عبللة فوزية،دراسة فتيحة  :المطلب الثاني

الديوان الوطني )دراسة حالة  فعالية دور المراجع الخارجي في الرقابة على المؤسسة ، :تعريف الدراسة -أ
شعبة التسيير تخصص تدقيق ومراقبة  ،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر( درارأللتطهير وحدة 

 .6181-6181السنة الجامعية  ،التسيير بجامعة أدرار

 كيف يمكن أن يؤدي المراجع الخارجي دورا أكثر فعالية عند رقابة القوائم المالية للمؤسسة ؟ :اإلشكالية -ب

ومن  ،تهدف هذه الدراسة الى التعرف على تقييم مخاطر الرقابة الداخلية في المؤسسة :الدراسةأهداف  -ج
 إلىمدخل وظيفة الرقابة ،ثم  إلى اإلشارةالنظري للرقابة الداخلية ويجب  اإلطار إلىأجل ذلك تم التطرق 

  .تقييم نظام الرقابة الداخلية ومخاطره

 :نتائج الدراسة 

  .أعمال المؤسسةإن لكفاءة وخبرة المراجع الخارجي في مراجعة القوائم المالية دور فعال في الرقابة على  -

المالية على أعمال إن لفروض المراجعة تأثير هام وفعال على أداء المراجع الخارجي في الرقابة  -
 .المؤسسة
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 :نقد الدراسة

 المراجع وماله شخصهذه الدراسة أبرزت بعض الجوانب من مخاطر الرقابة الداخلية حيث ركزت على       
منهجية التدقيق  إلىكوننا تطرقنا كما تتميز دراستنا عن هذه الدراسة من دور في الرقابة على المؤسسة، 

  .اإلحصائيةكما توافقنا في استخدام األساليب ودورها في الرقابة داخل المؤسسة، الخارجي 

 مريم عبد القوي  دارسة :المطلب الثالث 

كادميين دراسة ميدانية لعيينة من اال، الداخليةتقييم نظام الرقابة ل كأداةالخارجية  المراجعة :تعريف الدراسة -أ
علوم التسيير  شعبة، أكاديميمذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر  ،والمهنيين لوالية الوادي
 .يلخضر بالواده جامعة الشهيد حم 6181/6182السنة الجامعية ، تخصص تدقيق محاسبي

  ما مدى مساهمة المراجعة الخارجية في تقييم نظام الرقابة الداخلية ؟ :اإلشكالية -ب

 خلية اعلى نظام الرقابة الد وتأثيرهامعرفة منهجية المراجعة : إلىسة تهدف هذه الدرا :أهداف الدراسة -ج

 :ئج الدراسةنتا -د

فني في القوائم المالية  رأي إبداء إلىالخارجية هي عملية هادفة تهدف  المراجعة إنوقد كانت نتائج الدراسة 
للمؤسسة الذي قام  الداخليةوان نتائج تقييم النهائي لنظام الرقابة  ،من سالمتها وفقا لمعايير موضوعة للتأكد

تقييم  ألنهاكبيرة الخارجية ذات مصداقية  المراجعةوان المراجع،  إجراءاتعلى  تأثيربه المراجع يكون لها 
 .الرقابة الداخلية للمؤسسة ألنظمة

 :نقد الدراسة 

الرقابة  أما دارستنا فكانت موجه الى تعزيز ،هذه الدراسة في تقييم نظام الرقابة الداخلية تر تمحو         
، وكان هناك توافق في استخدام منهجية المراجعة الخارجية وكذلك استخدام داخل المؤسسة بصفة عامة

 .أسلوب االستبيان
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 :خالصة الفصل

صدق البيانات المحاسبية والمالية،وذلك التحقق من صحة و  مما سبق يتبين لنا أن التدقيق الخارجي يتمثل في
أن الرقابة الداخلية تعبر عن  كما ،تلك البيانات من طرف مدقق خارجي ي فني محايد حولبإبداء رأ

 .هاوحماية أصول على ممتلكات المؤسسة عة للحفاظجراءات المتباإل

 



 

 
: الجانب الفصل الثاني

 التطبيقي
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 :تمهيد

و مدى مطابقتها  ،يسعى التدقيق الخارجي لتأكد من صحة وسالمة وصدق البيانات المالية للمؤسسة      
 ،ويسعى للكشف عن الغش و التالعب في القوائم المالية ومنع وقوعها قبل حدوثها ،للمعايير المتعارف عليها

 .فالتدقيق الخارجي هو وسيلة رقابة من الدرجة األولى

 إلكتروني قمنا بإعداد استبيان ،إعداد جانب تطبيقي للموضوعوبغرض تدعيم الدراسة النظرية قمنا      
التدقيق الخارجي و مساهمته في  آلياتلمعرفة أراء المتخصصين في مجال التدقيق و المحاسبة بتبيان دور 

 اإللكتروني، ستبياناإل منالالزمة  البياناتو لتحقيق أهداف الدراسة قمنا بجمع   المؤسسةزيادة الرقابة داخل 
 .SPSS للبحوث االجتماعية اإلحصائية األساليبحزمة في  هاتفريغثم  منو 

     :قمنا بتقسيم الفصل الى مبحثينو      

 .مكونات ومنهجية الدراسة الميدانية: المبحث األول -

 .ستبيان وهيكلته ونتائج المعالجةإعداد اإل: المبحث الثاني -
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 مكونات ومنهجية الدراسة: المبحث األول* 

نبيين في هذا المبحث عناصر الدراسة، والممثلة في مجتمع الدراسة، والجزء محل الدراسة و المتمثل        
 .في العينة، باالضافة الى توضيح حدود الدراسة

 مجتمع الدراسة: المطلب األول

 :تمثل مجتمع الدراسة في ثالث فئات من المهنيين وهي       

 .محافظي الحسابات -1

 .حاسبيينالخبراء الم -2

 .المحاسبين المعتمدين -3

 .أختيار مجتمع مكون المهنيين فقط كون الموضوع يخص الجانب المهني لمهنة التدقيق الخارجيتم ولقد     

 عينة الدراسة: المطلب الثاني

عينة من المهنيين أصحاب االختصاص في مجال التدقيق و  07لقد قمنا بتحديد حجم العينة ب        
ستبيان إلكتروني و توصيله للعينة المدروسة عن طريق لوطني، و قد قمنا بإعداد إالمحاسبة على المستوى ا

 .البريد اإللكتروني

  :المتعلقة باستمارات االستبيان اإلحصائيات ( 1) :الجدول رقم               

 البيان العدد %ية مئو النسبة ال
 االستمارات الموزعة 07 177%

 االستمارات الغير المسترجعة 31 22.24%
 االستمارات المسترجعة 34 77.01%

 ينطالبمن إعداد ال: المصدر
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استمارة فقط  34وقد تم استرجاع استمارة،  07االستمارات الموزعة بلغت  أنظ من خالل الجدول حالمال     
باقي استمارات لم تحصل وذلك راجع الى كون اغلب المهنيين ال يقومون بالدخول الى البريد االلكتروني،  أما

 .ليست في نطاق التشغيل أرقامالعينة مع تسجيل وجود  أفرادمع العلم أنه تم االتصال هاتفيا بجميع 

 حدود الدراسة: المطلب الثالث

 :تتمثل حدود هذه الدراسة فيما يلي       

 .كانت الحدود المكانية للدراسة على المستوى الوطني  :الحدود المكانية -

 .72/72/2712الى  37/73/2712امتدت الدراسة للفترة ما بين : الحدود الزمنية -

 امتالكهممتخصصين في مجالي التدقيق و المحاسبة، ومدى شملت الدراسة على مهنيين : شريةالحدود الب -
 .لخبرة في مجاالتهم

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

في الدراسة عن طريق االستبيان، حيث  إليهاالنتائج المتوصل  أهملى في هذا المبحث سنتطرق إ       
 .يتم فيه عرض النتائج، و الثاني سيتم فيه مناقشة النتائج األول سنقسمه الى مطلبين رئيسيين،

  عرض نتائج االستبيان وتحليله: األوللب طالم

 (1رقم الملحق ) :إجراءات معالجة االستبيان -1

العينة المدروسة عن طريق االستبيان  أفرادلقياس أراء  اإلجاباتلتحليل االستبيان تم وضع مقاييس        
 :الجدولي من خالل  مقياس ليكارت الثالثي والتي هي كما يلي ف

 وأوزانهااالستبيان  أسئلةعلى  اإلجابةمجاالت    (2):الجدول رقم

3 2 1 
 غير موافق محايد موافق 

 .ينمن إعداد الطالب: المصدر

 (3)رقم  الجدولي ثم تحديد االتجاه حسب المتوسط المرجح كما يلي ف

 قيم المتوسط الحسابي المرجح االتجاه المرفق له

 1.11_1 غير موافق

 2.32_1.10 محايد

 3_2.37 موافق

 www.kamela.wikispaces.com: المصدر
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 :عرض نتائج االستبيان -2

يان عن طريق تلف النتائج المتحصل عليها من خالل االستبفي هذا العنصر سيتم استعراض مخ      
   SPSS.برنامج 

 .(2الملحق رقم ) ،واختبارها على االستبيان اإلحصائية واألدوات األساليبذا باستخدام مختلف وه       

 (.2الملحق رقم ) :العينة حسب الجنس أفراد توزيع -أ

يمثلون  اإلناثاما  % 04.24 فرد بنسبة 31فرد، حيث نجد ان الذكور يمثلون  34تتكون العينة من        
 .% 27.71افراد بنسبة  2

 توزيع افراد العينة حسب الجنس  (3) الجدول رقم 

 الجنس التكرار النسبة المئوية
 ذكر 31 04.24%
 انثى 8 27.71%
 المجموع 34 177%

 SPSSبإلعتماد على مخرجات  ينإعداد الطالبمن  :رالمصد

 (2الملحق رقم ) :توزيع افراد العينة حسب السن -ب

سنة تحتل  27الى  37تم تقسيم افرد العينة المدروسة الى ثالث فئات عمرية ، حيث ان الفئة من       
ادل ــما يعــبسنة   27ها الفئة اكبر من ـــ، ثم تلي %14.23رد بنسبة ـف 22ما يعادل ـــالمرتبة االولى ب

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

 الفئة التكرار   % النسبة المئوية 
 سنة 37اقل من  3 0.14%

 سنة 27الى  37من  22 23.72%
 سنة 27اكبر من  12 14.23%
 المجموع 34 177%

 SPSSبإلعتماد على مخرجات  ينمن إعداد الطالب: المصدر ا

 (2الملحق رقم ) :توزيع العينة حسب المستوى التعليمي -ج

عليها، فكان اكبر مستوى هو  المتحصلربع مستويات حسب الشهادة ألى تم تقسيم العينة المدروسة إ       
، تليها شهادة %27.71افراد بنسبة  2، تليها شهادة ماستر ب %71.21فرد بنسبة  22شهادة ليسانس ب 

 .% 17.21افراد بنسبة  2، وفي االخير شهادة الدكتوراه ب % 12.22افراد بنسبة  7ماجستير ب 

 توزيع العينة حسب المستوى التعليمي (7)  الجدول رقم 

 المستوى التعليمي التكرار  %ةيالنسبة المئو 
 ليسانس 22 71.21% 

 ماستر 2 27.71%
 ماجستير 7 12.22%
 دكتوراه 2 1721%
 المجموع 34 177%

 SPSSبإلعتماد على مخرجات  ينمن إعداد الطالب: المصدر
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 (2الملحق رقم ) :توزيع افراد العينة حسب الوظيفة -د

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

 .%17.32 افراد بنسبة  1ب 

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

 الوظيفة التكرار % النسبة المئوية
 محافظ حسابات 23 72.40%
 خبير محاسبي 1 17.32%
 محاسب معتمد 17 27.12%
 المجموع 34 177%

 SPSSبإلعتماد على مخرجات  ينمن إعداد الطالب: المصدر

 :توزيع افراد العينة حسب الخبرة المهنية -ه

 12سنوات ب  17الى  7قمنا بدراسة العينة على حسب سنوات الخبرة، فكانت اكبر فئة ذو خبرة من       
، تليها اصحاب % 27.71افراد بنسبة  2سنوات ب  7، تليها اصحاب خبرة أقل من % 21.17 فرد بنسبة 
افراد  1سنة ب  17، تليها اصحاب خبرة اكبرمن % 10.47افراد بنسبة  0سنة ب  17الى  17خبرة من 
 .% 17.32بنسبة 

 افراد العينة حسب الخبرة المهنيةيمثل   (0):  الجدول رقم

 الخبرة التكرار "النسبة المئوية
 سنوات 7أقل من  2 27.71%
 سنوات 17الى  7من  12 21.17%
 سنوات 17الى  17من  0 10.47%
 سنة 17اكثر من  1 17.32%
177% 34  

 SPSSبإلعتماد على مخرجات  ينمن إعداد الطالب: المصدر
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 تحليل الثبات -3

ستاذ في كلية العلوم االقتصادية محمد أ بالعرية الدكتورتم عرض االستبيان على االستاذ المشرف و        
وقد تم  محافظ حسابات بوالية ادرار عبد الرحمانمع االستعانة باألستاذ باخويا  والتجارية وعلوم التسيير،

 .االخذ بعين االعتبار المالحظات المقدمة من طرف االستاذة

 :تم اختبار ثبات عبارات االستبيان باستخدام معامل ألفاكرونباخ      

 اختبار ثبات االستبيان  (2)الجدول رقم  

 المحور عدد االسئلة ألفاكرونباخ
 المحور االول 7 7.711
 المحور الثاني 0 7.112
 المحور الثالث 17 7.217
 المجموع 22 7.471

 SPSSبإلعتماد على مخرجات  ينمن إعداد الطالب: المصدر

دول يتبين لنا ان عبارات االستبيان في المحارو الثالث تتميز بالثبات حسب معامل من خالل الج      
وهي  7.471 اي 47.1و النسبة المحققة هي  77اي  7.7ألفاكرونباخ الذي تجاوز الداللة االحصائية 

 71.1عبارة، حيث حقق المحور االول ثباتا بنسبة  22انها مقبولة وهذا بمجموع العبارات فهي  1اقرب الى 
 .21.7، اما المحور الثالث فحقق ثباتا بنسبة 11.2،اما المحور الثاني فحقق ثباتا بنسبة 
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 :العينة للمحور االول متوسط الحسابي واالنحراف مع اتجاهتحديد ال   (4) :الجدول رقم

اتجاه 
 العينة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم العبارة

 1 .توجد اجراءات وقوانين تضبط عمل التدقيق الخارجي 3.00 7.77 موافق
يؤدي القيام بالتدقيق الخارجي الى تسهيل شفافية  2.69 0.521 موافق

 المؤسسة االقتصادية
2 

يمكن التدقيق الخارجي من زيادة مصداقية االفصاح  2.87 0.339 موافق
 الدوري في التقارير و القوائم المالية

3 

يسهل التدقيق الخارجي رقابة االطراف المعنية بتسيير  2.74 7.242 موافق
 المؤسسات

2 

القيام بزيارة المؤسسة المطلوب تدقيقها للتعرف و  2.90 7.223 موافق
الوقوف على مختلف الظروف واالحوال المتعلقة 

 بالمؤسسة

7 

  المتوسط العام 2.84 7.322 موافق
 SPSSعلى مخرجات  بإلعتماد ينمن إعداد الطالب: المصدر

للمحور  االنحراف المعيارياغراض التدقيق الخارجي نالحظ ان بالمتعلق  (4) من خالل الجدول رقم       
القائلة بأنه   H1وبالتالي نقبل فرضية البديل  7.77مستوى المعنوية  أكبرمن  7.322القيمة التالية    أخذ

واتجاه المحور موافق حيث ان المتوسط الحسابي اخذ  .توجد أغراض يسعى التدقيق الخارجي الى تحقيقها 
 2.22، بقيمة  3-2.37القيمة بين 
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 :ثانيالعينة للمحور ال اتجاهتحديد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و   (17): الجدول رقم

إتجاه 
 العينة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم العبارة

يقدم المدقق الخارجي تقاريره المالية بكل مصداقية  2.69 7.112 موافق
 وشفافية

1 

ال يوجد تعارض بين مصلحة المدقق الخارجي  2.87 7.334 موافق
 ومصلحة المؤسسة محل التدقيق

2 

تؤثر استقاللية المدقق الخارجي وعدم تعرضه  2.90 0.384 موافق
 لضغوطات اثناء تأدية عمله الى مصداقية المعلومات

3 

يقوم المدقق الخارجي بتقديم صورة واضحة عن  2.82 0.389 فقموا
 المؤسسة بطريقة سليمة في الوقت المحدد

2 

يحتفظ المدقق الخارجي بأمانة بأسرار المؤسسة محل  2.95 7.223 موافق
 التدقيق 

7 

 1 يقوم المدقق الخارجي بتحقيقات في نطاق مهمته فقط 2.74 0.442 موافق
إمكانية التأكد من تطبيق المدقق الخارجي للمعايير  3.00 7.777 موافق

 المهنية المتعارف عليها
0 

  المتوسط العام 2.85 0.341 موافق
 SPSSبإلعتماد على مخرجات  ينمن إعداد الطالب: المصدر

 للمحور االنحراف المعيارينالحظ ان الخارجي  استقاللية ونزاهة المدققبالمتعلق  (17)من خالل الجدول رقم
القائلة بأن   H1وبالتالي نقبل فرضية البديل 7.77مستوى المعنوية  منر  أكب  7.321القيمة التالية    اخذ

وأتجاه العينة كان موافق وذلك حسب  . استقاللية ونزاهة المدقق الخارجي تؤثر على مزاولة التدقيق الخارجي
 2.27بقيمة  3-2.37المتوسط الحسابي الواقع بين 
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 :تجاه العينة للمحور الثالثاتحديد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و   (11): الجدول رقم

اتجاه 
 العينة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم العبارة

يستخدم المدقق الخارجي اساليب متعددة في الرقابة داخل  2.77 7.220 موافق
 المؤسسة

1 

إن وضع خطة لعملية التدقيق يسهل عملية سير الرقابة  2.79 7.274 موافق
 داخل المؤسسة

2 

معرفة برنامج التدقيق بدراسة وتقييم نظام الرقابة داخلية  2.79 7.274 موافق
 يساعد في عملية الرقابة

3 

يهتم برنامج التدقيق بدراسة وتقييم نظام الرقابة داخل  2.82 7.324 موافق
 البيانات الماليةالمؤسسة بهدف تدقيق 

2 
 

يحتاج المدقق الخارجي الى الملف الدائم عند بداية  2.82 7.324 موافق
 انطالق االعمال

7 

يتحقق المدقق الخارجي من أن إعداد وعرض القوائم قد تم  3.00 7.777 موافق
 وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

1 

يدعم المدقق الخارجي رأيه بها تعتبر ادلة االثبات التي  2.64 7.730 موافق
 وسيلة رقابية فعالة

0 

االعداد الجيد لخطوات التدقيق تضمن حصر وجمع كل  2.69 7.721 موافق
 العناصر لتدعيم الرأي

2 

إن االجتماع النهائي من شأنه توضيح كل النقاط واألدلة  2.97 7.117 موافق
 تهواإلثباتات التي يتحصل عليها المدقق اثناء أداء مهم

4 

يقوم التدقيق الخارجي بإعداد تقرير التدقيق يتضمن كل  2.97 7.117 موافق
عطاء صورة تقييمية  التفاصيل من االوضاع السائدة وا 

 للمؤسسة

17 

  المتوسط العام 2.82 7.327 موافق
 SPSSبإلعتماد على مخرجات  ينمن إعداد الطالب: المصدر
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 االنحرافالمتعلق بدور أليات التدقيق الخارجي داخل المؤسسة نالحظ ان  (11)من خالل الجدول رقم      
  H1وبالتالي نقبل فرضية البديل 7.77مستوى المعنوية  أكبر  7.327القيمة التالية    المعياري للمحور اخذ

تجاه العينة م في تعزيز الرقابة داخل المؤسسة، وكان االقائلة بأن الطريقة الى ينتهجها المدقق الخارجي تساه
 3.22بقيمة  3-2.37موافق بوقوع المتوسط الحسابي بي 

 :حساب المعامل االرتباط بيرسون بين المحاور (12)الجدول رقم -2

V3 V2 V1 المحور معامل اإلرتباط بيرسون 
7.107 
7.371 

34 

7.142 
7.777 

34 

1 
 

34 

معامل االرتباط بيرسون 
Sig معنوية 

 التكرارات 

 أغراض التدقيق الخارجي :المحور األول

7.314 
7.22 
34 

1 
 

34 

7.142 
7.777 

34 

 معامل االرتباط بيرسون
 Sigمعنوية 

 التكرارات

استقاللية ونزاهة المدقق : الثانيالمحور 
 رجياالخ

1 
 

34 

7.314 
7.22 
34 

7.107 
7.371 

34 

 معامل االرتباط بيرسون
Sigمعنوية 

 التكرارات

دور اليات التدقيق  :الثالثالمحور 
 الخارجي في الرقابة داخل للمؤسسة

 SPSSبإلعتماد على مخرجات  ينمن إعداد الطالب: المصدر

هو موجب، فيمكن  والذي 7.142= نالحظ ان معامل االرتباط بيرسون  (12)رقم  من خالل الجدول       
 1القول ان هناك عالقة طردية بين المحاور االستبيان ألن معامل االرتباط يقترب من 
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 مناقشة نتائج االستبيان : المطلب الثاني

 :مناقشة نتيجة معامل كرونباخ -1

االستبيان في  كرونباخ يتبين لنا ان نسبة ثبات من خالل الجدول الذي يظهر لنا نتائج اختبار معامل       
فكان معدل اتساق المحور االول حسب معامل ، 7.471وهي  7.77 الداللة االحصائية كل المحاور تفوق

اي ان عباراته  7.112، مما يبين انه متسق الى حد ما، بينما المحور الثاني فحقق معدل 7.711كرونباخ 
، ومن نستخلص اي انه جيد 7.217اقه متسقة اكبر من المحور االول، اما المحور الثالث فكان معدل اتس

 ان االستبيان صادق ولو تم إعادة الدراسة من خالله لتحصلنا على نتائج تقارب نتائجه

 :مناقشة نتائج المحور االول من االستبيان -2

الذي يلخص المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري مع اتجاه العينة   (4)رقم  من خالل الجدول       
التدقيق الخارجي، يبين لنا ان المحور االول حقق متوسط  اغراضللمحور االول من االستبيان المتمثل في 

ما يعني ان اتجاه المحور موافق حسب قيم االوزان  7.322وبانحراف معياري  2.22حسابي اجمالي بلغ 
 .يهاالمتعرف عل

، والجدول 7.77وانحراف معياري يقدير  3.77حيث حققت العبارة االولى متوسط حسابي يقدر ب        
 .التالي يبين التوزيعات التكرارية لهذه العبارة

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

التكرار 
 النسبي

 التكرار
  المطلق

 وقوانين تضبط عمل المدقق الخارجي توجد اجراءات

 موافق 34 177%
 محايد 7 7%
 غير موافق 7 7%

 المجموع 34 177%
 ينمن إعداد الطالب: المصدر

عملية التدقيق الخارجي لها وافقوا على العبارة وانه % 177يتبين لنا ان   (13)الجدول  لمن خال      
جراءات لمزاولتها وليست عملية   .عشوائيةقوانين وا 
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والجدول التالي يبين  7.721وانحراف معياري بلغ  2.14وحققت العبارة الثانية متوسط حسابي بلغ       
 التوزيعات التكراراية لهذه العبارة

 :يبين التوزيعات التكرارية للعبارة الثانية من المحور االول (12)رقم  الجدول

التكرار  التكرار النسبي
 المطلق

 بالتدقيق الخارجي الى تسهيل شفافية المؤسسات االقتصاديةيؤدي القيام 

 موافق 20 14.23%
 محايد 17 27.12%
 غير موافق 2 7.13%
 المجموع 34 177%

 ينمن إعداد الطالب: المصدر

ى الى يرون ان التدقيق الخارجي يسع من افراد العينة %14.23يتبين لنا ان   (12) من خالل الجدول      
منهم اجابوا بمحايد ربما النهم ال يرون ان للتدقيق الخارجي % 27.12تحقيق الشفافية في المؤسسة، و
ان التدقيق الخارجي ال يسعى الى تحقيق من افراد العينة يرون % 7.13الشفافية الالزمة للمؤسسة، و

 .الشفافية

والجدول اسفله يبين  7.334وانحراف معياري بلغ  2.20لمتوسط الحسابي للعبارة الثالثة وكان ا       
 .التوزيعات التكرارية لهذه العبارة

 :يبين التوزيعات التكرارية للعبارة الثالثة من المحور االول (17)رقم  الجدول

يمكن التدقيق الخارجي من زيادة مصداقية االفصاح الدوري في التقارير  التكرار المطلق التكرار النسبي
 المالية والقوائم

 موافق 32 20.12%
 محايد 7 12.22%

 غير موافق 7 7%
 المجموع 34 177%

 ينمن إعداد الطالب: المصدر

من افراد العينة يرون ان التدقيق الخارجي له دور في زيادة مستوى االفصاح  %20.02بين لنا ان يت       
يمكننا القول ان فعال التدقيق الباقين كان لهم رأي محايد وعليه % 12.22في التقارير والقوئم المالية، بينما 

 الخارجي له دور في زيادة مصداقية االفصاح في التقارير المالية
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والجدول التالي يبين  7.242كمتوسط حسابي و انحراف معياري بلغ   2.02العبارة الرابعة حققت       
 التوزيعات التكرارية للعبارة

 :يبين التوزيعات التكرارية للعبارة الرابعة من المحور االول  (11)رقم الجدول 

 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%

 ينمن إعداد الطالب: المصدر

من افراد العينة يرون ان التدقيق الخرجي يسهل من مراقبة االعمال التي يقوم  %01.42لنا ان  يتبين      
كانوا على حياد ولكن يمكننا القول ان التدقيق الخارجي هو وسيلة رقابية  %27.71والمؤسسات،  مسيريبها 
 . المؤسسات مسيريعلى 

، والتوزيعات  7.223نحراف معياري بلغ وا 2.47وحققت العبارة الخامسة متوسط حسابي بلغ        
 : التكرارية للعبارة كانت كالتالي

 :يمثل التوزيع التكراري للعبارة الخامسة من المحور االول (10)الجدول رقم  

التكرار  التكرار النسبي
 المطلق

القيام بزيارة المؤسسة المطلوب تدقيقها مهم للتعرف و الوقوف على 
 المتعلقة بالمؤسسةمختلف الظروف واألحوال 

 موافق 30 42.20%
 محايد 2 7.13%

 غير موافق 7 7%
 المجموع 34 177%

 ينمن إعداد الطالب: المصدر
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يرون ان القيام بزيارة المؤسسة المطلوب تدقيقها مهم للتعرف و  %42.20من الجدول يظهر لنا ان       
 . الوضعية الحقيقية للمؤسسة

 :الستبيانا من الثانيلمحور نتائج اتحليل  -3

الذي يلخص المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري مع اتجاه  (17)من خالل الجدول رقم               
الول دقق الخارجي، يبين لنا ان المحور االعينة للمحور االول من االستبيان المتمثل في استقاللية ونزاهة الم

ما يعني ان اتجاه المحور موافق حسب قيم . 7321بلغ، وانحراف معياري 2.27حقق متوسط حسابي بلغ 
 . االوزان المتعرف عليها

، والجدول التالي 7.112وانحراف معياري بلغ  2.14 لغحيث حققت العبارة االولى متوسط حسابي ب      
 يبين التوزيعات التكرارية للعبارة

 المحور الثانييمثل التوزيعات التكرارية للعبارة االولى من   (12)الجدول رقم 

 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%

 ينمن إعداد الطالب: المصدر

من أفراد العينة يرون أن على المدقق الخارجي ان يقدم تقاريره المالية بكل شفافية % 01.42يتبين لنا      
يقدم تقاريره المالية بكل النهم ال يرون أن على المدقق الخارجي  بغير موافقأجابو % 0.07، وومصداقية 

 .ومصداقية شفافية

والجدول اسفله يبين التوزيعات  7.334وانحراف معياري ب  ،2.20 المتوسط الحسابي للعبارة الثانيةبلغ     
 التكرارية للعبارة

 

 

 

 



دراسة ميدانية:                                                                       الفصل الثــــــــــــــاني  
 

36 
 

 :يمثل التوزيعات التكرارية للعبارة الثانية من المحور الثاني (14) رقم الجدول

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%

 ينمن إعداد الطالب: المصدر

من أفراد العينة يرون انه ال يوجد تعارض تماما بين % 20.13ان   (19) يبين لنا الجدول رقم      
تواجد اي  ارجي ومصلحة المؤسسة محل التدقيق حيث  يمكننا ان نقول انه البد من عدممصلحة المدقق الخ

 .تعارض بين المصالح اثناء القيام بهمة التدقيق الخارجي

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

 يمثل التوزيع التكراري للعبارة الثالثة من المحور الثاني (20) الجدول رقم

تؤثر استقاللية المدقق الخارجي و عدم تعرضه لضغوطات اثناء  التكرار المطلق التكرار النسبي
 تأدية عمله الى مصداقية المعلومات

 موافق 30 42.20%
 محايد 2 7.13%

 غير موافق 7 7%
 المجموع 34 177%

 ينإعداد الطالبمن : المصدر

من المهم عدم تعرض المدقق الخارجي الي ضغوطات اثناء تادية  من أفراد العينة ان 42.20رى ي      
 .عمله مما يجعله يبدي رايه حول المعلومات بكل مصداقية

، والجدول اسفله 7.324و انحراف معياري بلغ  2.47وكان المتوسط الحسابي للعبارة الرابعة قد بلغ       
 يبين التوزيعات التكرارية للعبارة
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 :يمثل التوزيع التكراري للعبارة الرابعة من المحور الثاني (21) الجدول رقم

رجي بتقديم صورة واضحة عن المؤسسة بطريقة ايقوم المدقق الخ التكرار المطلق التكرار النسبي
 سليمة في وقت محدد

 موافق 32 22.77%
 محايد 0 10.47%

 غيرموافق 7 7%
 المجموع 34 177%

 ينمن إعداد الطالب: المصدر

سة تقديم صورة واضحة عن المؤسمن أفراد العينة انه على المدقق الخارجي %22.77يتبين لنا أن        
  .دحيااجابو ب%10.47، و بطريقة صحيحة في وقت معين

، والجدول ادناه يبين 7.223وانجراف معياري قدره  2.47وحققت العبارة الخامسة متوسط حسابي قدره       
 التوزيعات التكرارية للعبارة

 :يمثل التوزيع التكراري للعبارة الخامسة من المحور الثاني (22)الجدول رقم 

 المؤسسة محل التدقيقأسرار و يحتفظ المدقق الخارجي بأمانة  التكرار المطلق التكرار النسبي
 موافق 30 22.77%
 محايد 2 10.47%

 غيرموافق 7 7%
 المجموع 34 177%

 ينمن إعداد الطالب: المصدر

لمؤسسة محل التدقيق وال أفراد العينة انه يجب على المدقق الخارجي االحتفاظ بأسرار اأغلب يرى       
 .االسرار لمن ليس لهم عالقة بالمؤسسة  يجب افشاء 
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، وكانت التوزيعات 7.222وانحراف معياري بلغ 2.42حققت العبارة السادسة متوسط حسابي بلغ       
 :التكرارية كالتالي

 :يمثل التوزيع التكراري للعبارة السادسة من المحور الثاني  (23) الجدول رقم 

 مهمته فقطالتحقيق في نطاق ي يقوم المدقق الخارجي ف التكرار المطلق التكرار النسبي
 موافق 37 01.42%
 محايد 17 23.72%

 غير موافق 7 7%
 المجموع 34 177%

 ينمن إعداد الطالب: المصدر

عمله في مجال مهمته  من أفراد العينة انه على المدقق الخارجي أداء%01.42النسبي يتبين لنا أن       
  كانت إجابتهم محايد  % 23.72فقط ، و

والجدول  7.77وانحرافها المعياري قد بلغ  3.77وكان المتوسط الحسابي للعبارة السابعة قد قدر ب      
 .اسفله يبين التوزيعات التكرارية للعبارة

 يمثل التوزيع التكراري للعبارة السابعة من المحور الثاني   (22) الجدول رقم

تطبيق المدقق الخارجي للمعايير المهنية المتعارف يمكن التأكد من  التكرار المطلق التكرار النسبي
 عليها

 موافق 34 177%
 محايد 7 7%
 غير موافق 7 7%

 المجموع 34 177%
 ينمن إعداد الطالب: المصدر

    تطبيق المدقق الخارجي للمعايير المهنية المعمول بها يرى أفراد العينة كلهم انه يجب التاكد من مدى
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 المحور الثالث من االستبيانمناقشة نتائج  -4

الذي يلخص المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري مع اتجاه   (11)من خالل الجدول رقم                 
دور أليات التدقيق الخارجي في الرقابة داخل المؤسسة يبين من االستبيان المتمثل في  الثالثالعينة للمحور 

ما يعني ان اتجاه . 7.327، وانحراف معياري بلغ 2.22لنا ان المحور الثالث حقق متوسط حسابي بلغ 
 .المحور موافق حسب قيم االوزان المتعرف عليها

، والجدول التالي 7.220غ وانحراف معياري بل 2.00حسابي بلغ  حيث حققت العبارة االولى متوس      
 يبين التوزيعات التكرارية للعبارة

 :يمثل التوزيعات التكرارية للعبارة االولى من المحور الثالث  (25) الجدول رقم 

التكرار  التكرار النسبي
 المطلق

 يستخدم المدقق الخارجي اساليب متعددة في الرقابة داخل المؤسسة

 موافق 37 01.42%
 محايد 4 23.72%

 غير موافق 7 7%
 المجموع 34 177%

 ينمن إعداد الطالب: المصدر

من أفراد العينة ان المدقق الخارجي يستعمل اساليب مختلفة في الرقابة داخل  %01.42يتبين لنا ان       
 .وعلى حسب نظرنا أنهم لم يفهمو السؤال جيدا أجابو بمحايد %23.72المؤسسة ،و

، والجدول ادناه يبين 7.274وانحراف معياري بلغ  2.04بلغ  متوسط الحسابي لعبارة الثانيةا حققتو       
 .التوزيعات التكرارية للعبارة
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 :يبين التوزيع التكراري للعبارة الثانية من المحور الثالث  (21) الجدول رقم 

الرقابة داخل إن وضع خطة لعملية التدقيق الخارجي يسهل عملية  التكرار المطلق التكرار النسبي
 المؤسسة

 موافق 31 %04.22
 محايد 2 %27.72
 غير موافق 7 %7
 المجموع 34 %177

 ينمن إعداد الطالب: المصدر

ييسر عليه من افراد العينة انه اذا تم وضع خطة جيدة من طرف المدقق الخارجي  %04.22يرى        
 عملية الرقابة داخل المؤسسة 

، والجدول اسفله 7.274وانحراف معياري  قد بلغ  2.42وكان المتوسط الحسابي للعبارة الثالثة قد بلغ       
 يبين التوزيعات التكرارية للعبارة

 :يبين التوزيع التكراري للعبارة الثالثة من المحور الثالث   (20) الجدول رقم

وفهم النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية يساعد معرفة طبيعة العمل  التكرار المطلق التكرار النسبي
 في عملية الرقابة

 موافق 31 04.22%
 محايد 2 27.72%

 غير موافق 7 7%
 المجموع 34 177%

 من إعداد الطالبين: المصدر

الداخلية من افراد العينة يرون انه عند فهم النظام المحاسبي ونظام الرقابة  %04.22يتبين لنا ان       
 .بمحايد  إجابتهمكانت  %27.72يسهل في الرقابة داخل المؤسسة ،و

، والجدول التالي يبين 7.324وانحراف معياري بلغ  2822المتوسط الحسابي للعبارة الرابعة قد بلغ  بلغو       
 .التوزيعات التكرارية للعبارة
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 :يبين التوزيع التكراري للعبارة الرابعة من المحور الثالث   (22) الجدول رقم

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%

 إعداد الطالبينمن : المصدر

ان برنامج التدقيق له دور فعال في  يرون من افراد العينة %22.77يظهر لنا من الجدول  أن         
انوا م ككانت اجابتهم محايد وعلى حسب ظنا انه %10.47أما تدقيق البيانات المالية داخل المؤسسة 

 .محاسبين معتمدين

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

 :يبين التوزيع التكراري للعبارة الخامسة من المحور الثالث   (24) الجدول رقم

 الملف الدائم عند بداية انطالق االعماليحتاج المدقق الخارجي الى  التكرار المطلق التكرار النسبي
 موافق 32 22.77%
 محايد 0 10.47%

 غير موافق 7 7%
 المجموع 34 177%

 من إعداد الطالبين: المصدر

 من افراد العينة انه على المدقق الخارجي الولوج الى الملف الدائم عند بداية %22.77يتبين لنا ان        
 حول المؤسسة نشاطه لما له من تفاصيل ومعلومات 

، والجدول التالي 7.777وانحراف معياري بلغ  3.77وبلغ المتوسط الحسابي للعبارة السادسة قد بلغ       
 .يبين التوزيعات التكرارية للعبارة
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 :يبين التوزيع التكراري للعبارة السادسة من المحور الثالث  (37) الجدول رقم 

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%
 من إعداد الطالبين: المصدر

حيث جاءت العبارة في سياق عمل المدقق الخارجي اي انه يتاكد من مدي سالمة القوائم المالية         
 ومدى تطابقها مع المبادئ المحاسبية المتعرف عليها

، والجدول ادناه يبين 7.730وانحراف معياري بلغ  2.12وحققت العبارة السابعة متوسط الحسابي بلغ       
 التوزيعات التكرارية للعبارة

 :يبين التوزيع التكراري للعبارة السابعة من المحور الثالث  (31) الجدول رقم 

تعتبر إدلة االثبات التي يدعم المدقق الخارجي رأيه بها وسيلة رقابية  التكرار المطلق التكرار النسبي
 فعالة

 موافق 21 11.10%
 محايد 12 37.00%
 غير موافق 1 2.71%
 المجموع 34 177%

 من إعداد الطالبين: المصدر

تعتبر وسيلة رقابية من شأنها تدعيم رأي المدقق  اإلثبات أدلةمن أفراد العينة ا ن  % 11.10يرى       
 تسجيل اجابة وحيدة بغير موافقكانوا على حياد ربما لم يفهموا السؤال جيدا، مع  % 37.00الخارجي، و 
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، والجدول ادناه يبين 7.721وانحراف معياري بلغ  2.14قد بلغ  الثامنةوكان المتوسط الحسابي للعبارة      
 .التوزيعات التكرارية للعبارة

 :من المحور الثالث الثامنةيبين التوزيع التكراري للعبارة    (32) الجدول رقم

تضمن حصر وجمع كل العناصر  التدقيقاالعداد الجيد لخطوات  المطلق التكرار التكرار النسبي
 لتدعيم الرأي

 موافق 22 01.04%
 محايد 17 27.17%
 غير موافق 1 2.71%
 المجموع 34 177%

 من إعداد الطالبين: المصدر

  %27.17مع تواجد حياد بنسبة  انه لتدعيم الرأي يجب جمع على العناصر لذالك، % 01.04يرى        
 .ربما لعدم الفهم الجيد السؤال

، والجدول ادناه يبين 7.117وانحراف معياري بلغ  2.40وحققت العبارة التاسعة متوسط الحسابي بلغ       
 التوزيعات التكرارية للعبارة

 :يبين التوزيع التكراري للعبارة التاسعة من المحور الثالث   (33) الجدول رقم

إن االجتماع النهائي من شأنه توضيح كل النقاط واالدلة واالثباتات التي  التكرار المطلق التكرار النسبي
 اثناء أداء مهمته الخرجي توصل اليها المدقق

 موافق 32 40.22%
 محايد 1 2.71%

 غير موافق 7 7%
 المجموع 34 177%

 من إعداد الطالبين: المصدر

يرى أغلب افراد العينة ان االجتماع النهائي الذي يعقده المدقق الخارجي مع مع مختلف مسؤولي             
 توصل اليه من ادلة ونقاطومسيري المؤسسة من شانه تبيان جميع ما 
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، 7.117وانحراف معياري بلغ  2.40وفي االخير كان المتوسط الحسابي للعبارة العاشرة قد بلغ      
 .والجدول ادناه يبين التوزيعات التكرارية للعبارة

 :يبين التوزيع التكراري للعبارة العاشرة من المحور الثالث   (32) الجدول رقم

ق الخارجي بإعداد تقرير التدقيق يتضمن كل التفاصيل من يقوم المدق التكرار المطلق التكرار النسبي
عطاء صورة تقييمية للمؤسسة االوضاع السائدة  وا 

 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                    
   .مع التفاصيل الدقيقة المؤسسة
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:الفصل خالصة   

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 

القيام بزيارة ميدانية للمؤسسة  ، وكذلكلماليةأن التدقيق يساهم في زيادة مصداقية التقارير والقوئم االدراسة 
يجب على المدقق الخارجي أن ، وتوصلنا انه محل التدقيق مع التعرف على مختلف الظروف المتعلقة بها

أن اآلليات التى ينتهجها المدقق الخارجي لها دور و  ،يتسع باالستقاللية والنزاهة لمزاولة عمله عل اكمل وجه
.ة داخل المؤسسة االقتصادية حسب نتيجة االستبيانكبير في تعزيز الرقاب  
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:خاتمةال  

هو نشاط تقوم به جهة مستقلة عن المؤسسة ن التدقیق الخارجي لقد توصلنا من خالل دراستنا أ         
القوائم، یهدف و تهدف إلى فحص القوائم المالیة و إبداء رأي فني محاید حول مصداقیة هذه  ،وتتمیز بالكفاءة

لیات یعتمد علیها ابة علیها، كما للتدقیق الخارجي آوتسهیل عملیة الرق ،ؤسسةلى تحقیق الشفافیة في المإ
  .ثناء مزاولة مهنته، تساعده في تعزیز الرقابة داخل المؤسسةالمدقق الخارجي أ

لیات التدقیق الخارجي في م آإلى أي مدى تساه" إشكالیة البحث و المتمثلة في  معالجة حاولنا ولقد        
لیها في من خالل فصلین بإستخدام النهج واألدوات المشار إ"  االقتصادیة تحسین الرقابة داخل المؤسسة

  .فاق الدراسةإختبار الفرضیات، النتائج، اإلقتراحات، وأ: حیث تطرقنا في الخاتمة إلى المقدمة،

  :نتائج إختبار الفرضیات

  :أختبار الفرضیات من خالل دراستنا كما یليكانت نتائج          

ستنا من خالل ، فقد خلصت درا"غراض یسعى التدقیق الخارجي لتحقیقهایوجد أ": بالنسبة للفرضیة األولى -
غراض یسعى لتحقیقها منها تحقیق الشفافیة في المحور االول من اإلستبیان أنه بالفعل للتدقیق الخارجي أ

  .القوئم المالیة

ٕ ": ة للفرضیة الثانیةبالنسب - ، فقد "سقاللیة المدقق الخارجي على مزاولة مهنة التدقیق الخارجيتؤثر نزاهة وا
ٕ خلصت دراستنا من خالل  ستقاللیة المدقق لها تأثیر كبیر على المحور الثاني من اإلستبیان بأن نزاهة وا
  مزاولة مهنة التدقیق الخارجي

، "تساهم الطریقة التي ینتهجها المدقق الخارجي في تعزیز الرقابة داخل المؤسسة ":بالنسبة للفرضیة الثالثة -
رق التي ینتهجها المدقق نه لطد خلصت دراستنا من خالل الفصل األول و المحور الثالث من اإلستبیان أفق

  .داء مهنته دور مهم في تعزیز الرقابة داخل المؤسسةالخارجي أثناء أ
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:النتائج  

  :لى عدة نتائج وهيمن خالل دراستنا إلقد توصلنا        

كتشاف األ لىیسعي التدقیق الخارجي إ  - ٕ   .خطاءفحص المخرجات المالیة للمؤسسة وا

  .و تعاقدیاكان قانونیا أ كل مؤسسة تخضع للتدقیق الخارجي سواءاّ   -

  .طط لههدف الرقابة هو خدمة اإلدارة ومساعدتها وضمان أن األداء یسیر وفق المخن إ -

  .ثناء مزاول منهتهدقیق الخارجي منهجیة على المدقق إتباعها أللت -

  .ن القیام بالتدقیق الخارجي یزید من شفافیة المؤسسةإ -

  .طراف المعنیة بتسییر المؤسسةالتدقیق الخارجي یساهم رقابة األ -

كمل أي تعارض في المصالح بین المدقق الخارجي والمؤسسة للقیام بالمهمة على البد من عدم وجود أ -
  .وجه

  .نظمة المتبعة یساعد في رقابة المؤسسة إن معرفة طبیعة العمل وفهم األ -

  .یستند المدقق الخارجي على الملف الدائم لمزاولة نشاطه -

  .ثبات دور مهم تفعیل الرقابة داخل المؤسسةألدلة اإل -

  .متیازرقابیة بإجتماع النهائي من شأنه طرح كل النقاط المسجلة فهو یعتبر وسیلة اإل -

تقریر المدقق الخارجي هو وسیلة رقابیة كونه یحتوي على التفاصیل السائدة في المؤسسة ویعطي صورة  -
  .تقییمیة في المؤسسة
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:قتراحاتاإل  

  :قتراحات التالیةباإلدراستنا التي قمنا بها نتقدم ومن خالل         

  .مختصین مهنیین طرف قامة ندوات من أجل تقریب الطالب من مهنة التدقیق الخارجي منإ -

  خطاءیادة مسؤولیة المدقق الخارجي في إكتشاف الغش واألز  -

قتصادیة، فهي تعتبر ر مهم في المؤسسات اإللتدقیق الخارجي دو ا لیاتآل نوفي الختام یمكننا القول أ       
كتشاف ي مؤسسة، عرفة مصداقیة البیانات المالیة ألملى من الوصول إالوسیلة التي من خاللها تمكن  ٕ وا

هي وسیلة رقابیة عمالهم ، فك معرفة مدى كفاءة المسییرین في أداء ألطاء والتالعبات التي قد تقع، وكذخاأل
  .كتشاف كل ما یدور داخل المؤسسةیمكن من خاللها إ

  :فاق الدراسةآ

ي تعزیز الرقابة لیات التدقیق الخارجي دور فأن آل ،مفادهالى نتیجة لقد توصلنا من خالل بحثنا هذا إ      
  :فاق كبیرة لدراسة هذا الموضوع مثال ذلكداخل المؤسسة اإلقتصادیة، وهذا ما سیفتح آ

  .مدى التكامل بین التدقیق الداخلي والخارجي في تحسین الرقابة الداخلیة -

   -.قتصادیةة المؤسسات اإلالمدقق الخارجي على المدقق الداخلي في رقاب عتمادمدى إ 
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  :قائمة المصادر والمراجع

   :مراجع بالغة العربیة 

  :الكتب

ق للنشر والتوزیع ،عمان ،مؤسسة الورا مراجعة الحسابات بین النظریة والتطبیقیوسف محمد جربوع ، -
  ،االردن

،دار الكتاب العربي للطباعة ،النشر ،   التدقیق الخارجي ومحافظ الحسابات في الجزائر, أقاسم عمر  -
 2016التوزیع والترجمة،

الدار ,  أصول المراجـعة, محمود ناجي درویش , رجب السید راشد , عبد الفتاح محمد المحن  -
 2000الجامـعیة طبع و نشر وتوزیع  

 1983المؤسسة الجامعیة سنة ,  ، مبادئ و أسس المراجعة علما وعمالعبد الفتاح الصحن  -

 1954،الجزء األول ،القاهرة ، أسس المراجعة ،علما وعمال, عزیز الدلجاوي  -

،الكتاب األول ،دار الصفاء للطباعة والنشر  المدخل الى التدقیق والتأكید الحدیثأحمد حلمي جمعة ، -
 2009والتوزیع ،عمان األردن،

 :مراجع بالغة االجنبیة 

-  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
اإلقتصادیة

                                                                                              

                                                                               جامعة العقید أحمد درایة _أدرار 
                      تخصص: تدقیق ومراقیة التسییر             كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر            سنة ثانیة ماستر 

                                                                                       قسم علوم تجاریة  
                                                                                          االستبیان 

موضوع الدراسة : دور آلیات التدقیق الخارجي في تعزیزالرقابة داخل المؤسسة االقتصادیة  
في إطار بحث نھایة الدراسات العلمیة في الجامعة نضع بین أیدیكم ھذا االستبیان الذي سیوجھ لدعم مذكرة التخرج الستكمال متطلبات نیل شھادة 

الماستر ، لذا نرجو من سیادتكم أن تجیبو على ھذه األسئلة بكل ثقة وبكل صدق دون كتابة اسمكم مع العلم أن اإلجابات سیتم المحافظة علیھا 
بكل سریة .  

                                                                                 لكم منا خالص الشكر والتقدیر 
الطالبان :شیبي عبد المجید ،الخال عبد هللا

*Obligatoire

- الجزء األول:

البیانات الشخصیة: یھدف ھذا الجزء الى تبیان بعض الخصائص الشخصیة والوظیفة التي
تساعد في تفسیر االختالف بین إجابات األفرد لذا الرجاء اختیار اإلجابة المناسبة

 .1الجنس *
.Une seule réponse possible

 ذكر

 انثى

 .2السنة *
.Une seule réponse possible

 أقل من 30 سنة

 من 30 الى 40 سنة

 أكبر من 40 سنة

 .3المستوى التعلیمي *
.Une seule réponse possible

 لیسانس

 ماستر

 ماجستیر

 دكتوراه

 شھادة أخرى
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 .4الوظیفة الحالیة *
.Plusieurs réponses possibles

 محافظ حسابات

 خبیر محاسبي

 محاسب معتمد

 .5الخبرة المھنیة *
.Une seule réponse possible

 أقل من 5 سنوات

 من 5 الى 10 سنوات

 من 10 الى 15 سنة

 أكثر من 15 سنة

- الجزء الثاني:
كلمات مفتاحیة:  

المدقق الخرجي: یقصد بھ محافظ الحسابات

المحور األول: أغراض التدقیق الخارجي

 .6توجد إجراءات وقوانین تضبط التدقیق الخارجي *
.Une seule réponse possible

 موافق

 محاید

 غیر موافق

 .7القیام بالتدقیق الخارجي الى تسھیل شفافیة المؤسسات االقتصادیة *
.Une seule réponse possible

 موافق

 محاید

 غیر موافق

 .8یمكن التدقیق الخارجي من زیادة مصداقیة االفصاح الدوري في التقاریر و القوائم المالیة *
.Une seule réponse possible

 موافق

 محاید

 غیر موافق

 .9یسھل التدقیق الخارجي رقابة األطراف المعنیة بتسییر المؤسسات *
.Une seule réponse possible

 موافق

 محاید

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

 موافق

 محاید

 غیر موافق

المجور الثاني: استقاللیة و نزاھة المدقق الخارجي (محافظ الحسابات)

 .11یقدم المدقق الخارجي تقاریره المالیة بكل مصداقیة وشفافیة *
.Une seule réponse possible

 موافق

 محاید

 غیر موافق

 .12ال یوجد تعارض بین مصالح المدقق الخارجي ومصلحة المؤسسة محل التدقیق *
.Une seule réponse possible

 موافق

 محاید

 غیر موافق

 .13تؤثر استقاللیة المدقق الخارجي وعدم تعرضھ لضغوطات أثناء تادیة عملھ الى مصداقیة المعلومات *
.Une seule réponse possible

 موافق

 محاید

 غیر موافق

 .14یقوم المدقق الخارجي بتقدیم صورة واضحة عن المؤسسة بطریقة سلیمة في الوقت المحدد *
.Une seule réponse possible

 موافق

 محاید

 غیر موافق

 .15یحتفظ المدقق الخارجي بكل أمانة بأسرار المؤسسة محل التدقیق *
.Une seule réponse possible

 موافق

 محاید

 غیر موافق

 .16یقوم المدقق الخارجي بالتحقیق في نطاق مھمتھ فقط *
.Une seule réponse possible

 موافق

 محاید

 غیر موافق



14/04/2018 استبیان حول دور ألیات التدقیق الخارجي في تعزیز الرقابة داخل المؤسسة اإلقتصادیة

https://docs.google.com/forms/d/1qjnSA-nKPyGy2HxRVUg2-NXvFQMuL2qn8Ax31wP1j90/edit 4/5

 .17إمكانیة التأكد من تظبیق المدقق الخارجي للمعاییر المھنیة المتعارف علیھا *
.Une seule réponse possible

 موافق

 محاید

 غیر موافق

المحور الثالث: دور ألیات التدقیق الخارجي في الرقابة داخل المؤسسة

 .18یستخدم المراجع الخارجي أسالیب متعددة في الرقابة داخل المؤسسة *
.Une seule réponse possible

 موافق

 محاید

 غیر موافق

 .19أن وضع خظة لعملیة التدقیق الخرجي تسھل عملیة سیر الرقابة داخل المؤسسة *
.Une seule réponse possible

 موافق

 محاید

 غیر موافق

 .20معرفة طبیعة العمل و فھم النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلیة یساعد في عملیة التدقیق الخارجي *
.Une seule réponse possible

 موافق

 محاید

 غیر موافق

 .21یھتم برنامج التدقیق بدراسة وتقییم نظام الرقابة داخل المؤسسة بھدف تدقیق البیانات الملیة *
.Une seule réponse possible

 موافق

 محاید

 غیر موافق

 .22یحتاج المدقق الخارجي الى الملف الدائم عند بدایة انطالق األعمال *
.Une seule réponse possible

 موافق

 محاید

 غیر موافق

 .23تعتبر أدلة اإلثبات التي یدعم المدقق الخارجي رأیھ وسیلة رقابیة فعالة *
.Une seule réponse possible

 موافق

 محاید

 غیر موافق
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Fourni par

 .24یتحقق المدقق الخارجي من أن إعداد وعرض القوئم قد تم وفقا للمبادئ والسجالت و القوائم المالیة للمؤسسة *
.Une seule réponse possible

 موافق

 محاید

 غیر موافق

 .25اإلعداد الجید لخطوات التدقیق تضمن حصر وجمع كل العناصر لتدعیم الرأي *
.Une seule réponse possible

 موافق

 محاید

 غیر موافق

 .26إن اإلجتماع النھائي الذي یعقده المدقق الخارجي والمسییرین والمسؤولین من شأنھ توضیح كل النقاط و الألدلة واإلثباتات التي یتحصل
علیھا المدقق اثناء أداء مھنتھ *

.Une seule réponse possible

 موافق

 محاید

 غیر موافق

 .27یقوم المدقق الخارجي بإعداد تقریر یتضمن كل التفاصیل عن األوضاع السائدة وإعطاء صورة تقییمیة للمؤسسة *
.Une seule réponse possible

 موافق

 محاید

 غیر موافق

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.906 22 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.566 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.612 7 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.865 10 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 000. 3.00 39 1ع

 521. 2.69 39 2ع

 339. 2.87 39 3ع

 498. 2.74 39 4ع

 223. 2.95 39 5ع

Valid N (listwise) 39   

Correlations 

 v1 v2 v3 

v1 

Pearson Correlation 1 .698** .170 

Sig. (2-tailed)  .000 .301 

N 39 39 39 

v2 

Pearson Correlation .698** 1 .319* 

Sig. (2-tailed) .000  .048 

N 39 39 39 

v3 

Pearson Correlation .170 .319* 1 

Sig. (2-tailed) .301 .048  

N 39 39 39 

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

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

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 614. 2.69 39 6ع

 339. 2.87 39 7ع

 384. 2.90 39 8ع

 389. 2.82 39 9ع

 223. 2.95 39 10ع

 442. 2.74 39 11ع

 000. 3.00 39 12ع

Valid N (listwise) 39   

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. 

Deviation 

 427. 2.77 39 13ع

 409. 2.79 39 14ع

 409. 2.79 39 15ع

 389. 2.82 39 16ع

 389. 2.82 39 17ع

 000. 3.00 39 18ع

 537. 2.64 39 19ع

 521. 2.69 39 20ع

 160. 2.97 39 21ع

 160. 2.97 39 22ع

Valid N 

(listwise) 
39 

  



   :ملخص الدراسة

  .قتصادیةاإلالتدقیق الخارجي في تعزیز الرقابة داخل المؤسسة  دور آلیات

مدقق ، والتي تعبر عن المنهجیة التي یتبعها الالتدقیق الخارجي آلیاتتهدف هذه الدراسة إلى معرفة        
نشاط تقوم به جهة مستقلة عن المؤسسة وتتمیز  الخارجي أثناء مزاولة نشاطه، كما یعتبر التدقیق الخارجي

، فالتدقیق بالكفاءة و تهدف إلى فحص القوائم المالیة و إبداء رأي فني محاید حول مصداقیة هذه القوائم
  .الخارجي یتقمص دور رقابي داخل المؤسسة

لتدقیق و المحاسبة ولتحقیق اهداف الدراسة، قمنا بتوزیع استبیان إلكتروني على مهنیین مختصین في مجال ا
  :وخلصت الدراسة الى العدید من النقاط أهمها

أن قیام المدقق الخارجي بتطبیق االلیات المنتهجة في التدقیق الخارجي من شانه زیادة الدور الرقابي داخل 
  .المؤسسة

  .، رقابة داخل مؤسسة)محافظ حسابات(تدقیق خارجي، مدقق 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. 


