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:ملخص
 وبغية حتقيق أهداف الدراسة قمنا،هتدف الدراسة إىل التعرف على التدقيق الداخلي وأثره على جودة التدقيق اخلارجي من وجهة نظر حمافظي احلسابات
 و قد اعتمدت،%5,75  استبانه بنسبة اسرتداد35  وقد مت احلصول على،  استبانه04 بإعداد استبيان يتناسب مع أهداف الدراسة حيث مت توزيع
.الدراسة على التحليل الوصفي اإلحصائي لتحليل متغريات الدراسة
 من خالل معرفته التامة بنقاط قوة و ضعف املؤسسة نظرا لتواجده، أظهرت نتائج الدراسة أن التدقيق الداخلي يؤثر على جودة التدقيق اخلارجي
.الدائم هبا
. محافظي الحسابات، التدقيق الخارجي، التدقيق الداخلي:الكلمات المفتاحية
. M42 :JEL تصنيف
Abstract:

The study aims to identify the internal audit and its impact on the quality of the external audit from
the point of view of auditors, in order to achieve the study goals, we have prepared a questionnaire
commensurate with the objectives of the study where 40 questionnaires were distributed, and 35
questionnaires were obtained with a recovery rate of 87.5%, the study relied on statistical descriptive
analysis to analyze study variables.
The results of the study showed that the internal audit affects the quality of the external audit,
through its full knowledge of the strengths and weaknesses of the institution due to its permanent
presence in it.
Keywords: Internal Audit, External Audit, Auditors.
JEL classification : M42.
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مقدمة:
نظرا لألزمات املالية اليت هزت العامل يف هذه اآلونة الـأخرية ،أبرزها شركة انرون و شركة و وورلدكوم  ،و هذا نتيجة للتالعب بالقوائم املالية و ضعف
مستوى الرقابة الداخلية و كل هذا مت عن طريق التواطؤ مع شركة تدقيق عاملية و املتمثلة يف شركة آرثر أندرسون  ،حيث قامت بتقدمي تقارير كاذبة عن
صحة القوائم املالية مما أدى إىل حدوث أزمة ثقة عاملية يف الشركات و كذا مكاتب التدقيق.
وللحد من النتائج السلبية هلذه املمارسات أصبح االهتمام أكثر فأكثر باحلوكمة إذ تعمل هذه األخرية على حتقيق اإلفصاح والشفافية يف املعلومة املالية،
إال أن التطبيق السليم هلا حيتاج إىل جمموعة من اآلليات جند أمهها التدقيق الداخلي إذ يعترب ركيزة أساسية للرقابة الداخلية وكذا تقوم خبدمة أطراف متارس
دورا هاما يف حوكمة الشركات كمجلس اإلدارة واملدقق اخلارجي.
وعليه ميكن طرح التساؤل التايل :هل للتدقيق الداخلي أثر على جودة التدقيق الخارجي؟
الفرضيات:
قصد معاجلة اإلشكالية املطروحة ،متت صياغة الفرضية التالية:
تؤثر إجراءات مهمة التدقيق الداخلي على جودة التدقيق الخارجي.
أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل:
التعرف على اإلطار النظري لكال من التدقيق الداخلي و جودة التدقيق اخلارجي. القيام بدراسة ميدانية من أجل معرفة ما إذا كانت إلجراءات مهمة التدقيق الداخلي أثر على جودة التدقيق اخلارجي.منهجية الدراسة:
من أجل إعداد الدراسة و اإلجابة على اإلشكالية املطروحة مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي يف اجلانب النظري ،أما فيما خيص الدراسة
امليدانية فتم االعتماد على منهج دراسة حالة من خالل إعداد استبيان و توزيعه على عينة الدراسة املتمثلة يف حمافظي احلسابات لوالية سيدي بلعباس و
تلمسان ،و اسرتجاع إجابات العينة و حتليلها إحصائيا باستخدام برنامج .spss
محاور الدراسة:
مت تقسيم البحث إىل قسمني ،القسم األول هو القسم النظري والذي يعتمد على املنهج الوصفي من خالل االعتماد على املصادر املتوفرة من كتب
ومقاالت علمية ،أما القسم الثاين فخصص للدراسة امليدانية واليت متثلت يف دراسة ميدانية على عينة من حمافظي احلسابات.
المحور األول :اإلطار النظري للدراسة
 .1جودة التدقيق الخارجي:
 1.1مفهوم التدقيق الخارجي:

 مفهوم التدقيق :
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كون املؤسسة االقتصادية حمل نظر العديد من األطراف سواء داخلية كانت أم خارجية كاملسريين ،البنوك ،إدارة الضرائب...اخل ،كوهنا تقوم بتزويدهم
باملعلومات اخلاصة بنشاطها وكذا النتائج املتوصل إليها ،لذا تسعى جاهدا لنيل رضاهم من خالل معلومات خالية من الغش والشكوك وهذا من خالل
ما يسمى بالتدقيق.
التدقيق هو" فحص انتقادي للمعلومات املقدمة من طرف املؤسسة واحلكم على العمليات اليت جرت،والنظم املقامة اليت أنتجت تلك


املعلومات"1.

مفهوم التدقيق اخلارجي

ي عرف على أنه" عملية منظمة يقوم هبا شخص مستقل بغرض إبداء رأي مهين يف جمموعة القوائم املالية اليت ختص وحدة اقتصادية معينة مع توصيل
النتائج للمستخدمني ذوي االهتمام"2 .
التدقيق اخلارجي" عملية فحص للقوائم املالية ،يشمل هذا الفحص على حبث وتقييم حتليلي للسجالت واإلجراءات ونواحي الرقابة احملاسبية للمؤسسة،
مع حتليل انتقادي لألدلة املستخدمة يف تلخيص العمليات املختلفة والتقرير عنها يف القوائم املالية وينتهي الفحص الذي يقوم به املدقق بتقرير مكتوب،
يوضع حتت تصرف اجلهات اليت تعتمد القوائم املالية اليت يعطي املدقق رأيه الفين فيها"3 .
ومنه نستنج أن التدقيق اخلارجي فحص انتقادي يقوم به املدقق اخلارجي من خالل منهجية أو خطة منظمة يعدها للمصادقة على حسابات املؤسسة.
 2.1مفهوم جودة التدقيق الخارجي:
عرفها  de Angeloبأهنا اكتشاف املراجع لألخطاء والثغرات يف النظام احملاسيب وتقليل خطر وجود األخطاء يف القوائم املالية إىل أدىن حد ممكن يف
ضوء األتعاب املتفق عليها.
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فبالنسبة ل  de Angeloالكفاءة واالستقاللية عنصران أساسيان للحكم على جودة التدقيق اخلارجي.
 1.1أهمية جودة التدقيق الخارجي:

1.1


5

-

منح أعلى درجة من املصداقية حول تقرير املدقق اخلارجي،

-

تأكيد املؤسسة موثوقية قوائمها املالية،

-

بالنسبة للمنظمات املهنية فجودة التدقيق حتقق مصلحة مستخدمي القوائم املالية،

-

تعد جودة التدقيق مقياس لتقييم مكاتب التدقيق.
العوامل المؤثرة على جودة المراجعة المالية:

6

عوامل مرتبطة بالبيئة اخلارجية ملكتب التدقيق

عوامل اقتصادية :تعرضت مكاتب التدقيق بعد األزمات املالية األخرية كأزمة انرون و ورلد كوم و كذا مكتب التدقيق أرثري أندرسون للمسائلة ،مما دفع
احلكومات و اهليئات إىل إعادة النظر يف مسؤولية مكاتب املراجعة ملا حيدث للمؤسسات االقتصادية و كذا طبيعة و نوعية اخلدمات اليت تقدمها.
عوامل قانونية :جيب على كل من مكاتب املراجعة وكذا املؤسسات التقيد بالقوانني املفروضة من طرف الدولة ،لذا جيب على املدقق التأكد من تطبيق
املؤسسة للقوانني فعدم اكتشاف مثال هترب بعض املؤسسات من الضرائب يؤثر سلبا على جودة املراجعة.
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عوامل ثقافية :يؤثر املناخ الثقايف للمدقق على أسلوبه يف التفكري وكذا طرق مجع أدلة اإلثبات وبالتايل على مستوى جودة عملياته وكذا ثقافة أفراد
اجملتمع ومعرفتهم بأمهية التدقيق يدفعهم للمطالبة بالرفع من جودة هذا األخري.


عوامل مرتبطة بالبيئة الداخلية ملكتب التدقيق

مكتب المراجعة :تتميز املكاتب الكبرية مبجموعة من اخلصائص اليت ال ميكن أن توفرها املكاتب الصغرية كارتفاع عدد املراجعني احلاصلني على شهادة
حمافظ حسابات أو خبري حماسيب ،إال ن هناك جمموعة من الدراسات توصلت إىل أنه ميكن للمكاتب الصغرية تقدمي خدمات ذات جودة للرفع من
مسعتها وبالتايل توسيع مكاتبها للتوصل ملميزات املكاتب الكبرية.
سمعة المكتب :تعد السمعة أحد األصول املعنوية اخلاصة مبكتب املراجعة ،لذا تسعى أغلبية هذه األخرية إىل احلفاظ على جودة خدماهتا للرفع من
مسعتها يف السوق.
المنافسة بين مكاتب المراجعة :تعد املنافسة سالح ذو حدين إذ ميكن أن تؤثر إما باإلجياب أو السلب على جودة التدقيق ،فمثال عند تقدمي
مكاتب التدقيق خدمات استشارية يقلل من استقاللية املدقق مما يؤثر سلبا على جودة التدقيق.
 .2التدقيق الداخلي
1.2

مفهوم التدقيق الداخلي
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ويف عام  1964مت اعتماد دليل تعريف التدقيق الداخلي على أنه" :مراجعة لألعمال و السجالت  ،تتم داخل املؤسسة بصفة مستمرة أحيانا  ،و
بواسطة موظفني متخصصني هلذا الغرض  ،وخيتلف نطاق وأهداف التدقيق الداخلي باختالف حجم املؤسسات،ويتوسع يف املؤسسات الكبرية إىل أمور
متعددة ال تتعلق مباشرة بالنواحي املالية".
ويف عام ،1978و مبناسبة انعقاد املؤمتر الدويل  37للمعهد يف سان فرانسيسكو،مت اعتماد تعريف جديد للتدقيق الداخلي على أنه" :وظيفة تقومي
مستقلة يتم إنشاؤها داخل املؤسسة لفحص وتقومي أنشطتها املختلفة،ويهدف إىل مساعدة أعضاء التنظيم يف تنفيذ مسؤولياهتم بفاعلية ،وذلك
بتزويدهم بالبيانات واملعلومات لتحليلية وعمال لدراسات ،وتقدمي املشورة والتوصيات املناسبة بصدد األنشطة اليت يتم تدقيقها".
ويف عام ،1997ويف نشريه للمعهد مت تعريف التدقيق الداخلي كاآليت" :التدقيق الداخلي نشاط نوعي واستشاري وموضوعي مستقل داخل املؤسسة
،مصمم ملراجعة وحتسني إجناز هذه األهداف ،من خالل التحقق من إتباع السياسات واخلطط واإلجراءات املوضوعة،واقرتاحا لتحسينات الالزم إدخاهلا
حىت تصل إىل درجة الكفاية اإلنتاجية القصوى".
و عليه نستنتج أن التدقيق الداخلي عبارة عن مهمة يقوم هبا شخص مهين مستقل قصد التأكد من إتباع اإلجراءات املوضوعة ،و تقدمي التوصيات
املطلوبة لتحسينها قصد الوصول لألهداف املنشودة.
2.2

مكانة التدقيق الداخلي في المؤسسة:

يؤثر املوقع التنظيمي للتدقيق الداخلي على استقاللية وموضوعية املدقق يف عمله ،إال أنه ختتلف كل مؤسسة عن أخرى أو يف املوقع التنظيمي للتدقيق
الداخلي وهذا تبعا حلداثة نظم الرقابة اخلاصة هبا ،فمنها من خيضعها جمللس اإلدارة أو اإلدارة العليا أو للجنة التدقيق املنبثقة من جملس اإلدارة ،إال أن
الوضع املثايل يتمثل يف متوقع التدقيق الداخلي يف أعلى مستوى إداري باملؤسسة للرفع من درجة استقالليته األمر الذي يعود باملنفعة على أدائه5 .
1.2

معايير الدولية التدقيق الداخلي
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تنقسم املعايري الدولية للتدقيق إىل قسمني ،القسم األول خاصا باملعايري العامة أما القسم الثاين فهو خاص مبعايري األداء.
 -1املعايري العامة :املعايري اليت حتدد مواصفات اجلهة أو الشخص القائم بعملية التدقيق الداخلي ،وتشمل املعايري التالية:
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املعيار :1444الغرض من التدقيق الداخلي،السلطة واملسؤولية؛
املعيار :1144االستقاللية واملوضوعية؛
املعيار :1244املهارة والعناية املهنية الالزمة؛
املعيار :1344برنامج تأكيد وحتسني اجلودة.
 -2معايري األداء هي معايري تصف طبيعة التدقيق الداخلي ،وتوفر خصائص ميكن من خالهلا احلكم على جودة أداء التدقيق الداخلي و تشمل ما
يلي:
املعيار  :2444إدارة نشاط التدقيق الداخلي،ويضم معايري فرعية تتعلق بالتخطيط ،التبليغ واملوافقة ،إدارة املوارد ،السياسات واإلجراءات ،التنسيق
،إبالغ اإلدارة العليا وجملس اإلدارة ،اجلهات اليت تقدم اخلدمات اخلارجية واملسؤولية التنظيمية عن التدقيق الداخلي.
املعيار  :2144طبيعة العمل،وينقسم إىل معايري فرعية تتعلق باحلوكمة،إدارة املخاطر،الرقابة.
املعيار  :2244ختطيط مهام التدقيق الداخلي ،ويضم معايري فرعية تتعلق باعتبارات التخطيط ،أهداف مهمة التدقيق ،نطاق مهمة التدقيق ،ختصيص
املوارد الالزمة ملهمة التدقيق ،برنامج عمل مهمة التدقيق.
املعيار  :2344تنفيذ مهام التدقيق الداخلي ،ويضم معايري فرعية تتعلق بتحديد املعلومات ،التحليل والتقييم ،توثيق املعلومات ،اإلشراف على مهمة
التدقيق.
املعيار  : 2044تبليغ النتائج ،ويشمل معايري فرعية تتعلق مبقاييس التبليغ ،جودة التبليغات ،حاالت اخلطأ و السهو،اإلفصاح عن حاالت عدم
التقيد،نشر النتائج،اآلراء الكلية العامة.
املعيار  :2544مراقبة سري العمل.
املعيار  : 2044حسم مسألة قبول اإلدارة العليا للمخاطر.
 .1العالقة بين التدقيق الداخلي وجودة التدقيق الخارجي
1.1

أثر التدقيق الداخلي على جودة التدقيق الخارجي:
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وفقا للمعيار رقم  9الصادر عن جممع احملاسبني القانونيني األمريكيني والذي ينص على اعتماد املدقق اخلارجي على التدقيق الداخلي وهذا لتقليل نطاق
الفحص من خالل االعتماد على النتائج املتوصل إليها يف عملية التدقيق الداخلي من خالل تقييمه لنظام الرقابة الداخلية وهذا بعد التأكد من كفاءة
وموضوعية املدقق الداخلي.
فاطالع املدقق اخلارجي للنتائج املتوصل إليها يف عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية تساعده يف فهم النظم والعمليات املهمة يف املؤسسة (عملية
شراء،إنتاج  ،بيع  )....مما يقلل من نطاق الفحص املتبع من طرف املدقق اخلارجي وبالتايل حتقيق جودة يف التدقيق من حيث مسار العملية املشار
إليها.
فتعديل عنوان معيار التدقيق الدويل رقم  014من دراسة عمل املراجع الداخلي إىل االعتماد على عمل املراجع الداخلي تبني دور وتأثري عملية التدقيق
الداخلي ،فاعتماد املدقق اخلارجي على نتائج املدقق الداخلي يف فحصه حلسابات املؤسسة خيفض من الوقت واجلهد وكذا اإلجراءات اليت يعتمد عليها
مما يؤثر إجيابيا على جودة التدقيق اخلارجي.
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التدقيق الداخلي و دوره في الرفع من جودة التدقيق الخارجي – دراسة ميدانية على عينة من محافظي الحسابات لواليتي
سيدي بلعباس و تلمسان –  ( ،ص ص )75-57 :
2.1

إسهامات معايير التدقيق في مساعدة التدقيق الداخلي للتدقيق الخارجي:

11

يسعى كال من التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي إىل احملافظة على موثوقية ومصداقية القوائم املالية ،لذا أصبح من الضروري التعاون فيما بينهما لتحقيق
منافع ختدم الطرفني ،فاملدقق اخلارجي يستفيد من تقييم املدقق الداخلي لنظام الرقابة الداخلية من أجل حتديد حجم العينة وتقليص الوقت ،أما املدقق
الداخلي فيقوم باالحتكاك مع املدقق اخلارجي الكتساب اخلربة وتطوير أساليبه.
كما أن للمدقق الداخلي خاصية يتميز هبا عن املدقق اخلارجي أال وهي تواجده الدائم يف املؤسسة،وهذا ما يسمح له برؤية أمور ال ميكن للمدقق
اخلارجي رؤيتها ،وهذا راجع لضيق الوقت بالنسبة هلذا األخري.
وعلى هذا األساس قامت جمموعة من اهليئات واملنظمات بإصدار جمموعة من املعايري تنص على استفادة املدقق اخلارجي ألعمال املدقق الداخلي ،وعلى
هذا األساس سنقوم بذكر أهم املعايري اليت حتكم هذا اجلانب.
معيار التدقيق الدولي رقم  : 616مت إصداره من قبل جلنة ممارسات التدقيق التابعة لالحتاد الدويل للمحاسبني يف فرباير  1955حتت اسم " استخدام
عمل التدقيق الداخلي" حيث ينص هذا املعيار على ضرورة استفادة املدقق اخلارجي من أعمال املدقق الداخلي ،من خالل اطالعه على تقرير املدقق
الداخلي حول تقييمه لنظام الرقابة الداخلية،وهذا حىت يتمكن املدقق اخلارجي من حتديد اإلجراءات والعينات اليت سيقوم بإتباعها للقيام بعملية الفحص
والتدقيق.
معيار التدقيق المصري رقم  : 616حيمل هذا األخري اسم " اعتبارات االستعانة بعمل املدقق الداخلي" حيث نص هذا األخري على خصائص التدقيق
الداخلي اليت تساهم يف مساعدة املدقق اخلارجي للقيام بأعماله واليت ستعود عليه بالنفع من حيث اختصار الوقت واجلهد.
جلنة املنظمات املهنية تريدوي : treadway commissionتصدر هذه اللجنة املعروفة حتت اسم  cosoالعديد من التقارير جند من بينها تقرير
ينص على ضرورة عمل املدقق الداخلي مع كال من جملس اإلدارة و كذا التدقيق اخلارجي لتحديد الرقابة الداخلية و األهداف املرتبطة هبا ،مكونات
الرقابة الداخلية ،حتديد أدوات التقييم الالزمة لقياس كفاءة و فعالية نظام الرقابة الداخلية.
ولقد ساهم هذا التقرير يف حتديد نقاط الضعف اخلاصة بنظام الرقابة الداخلية بغرض حتسينها ،كما قام بتحفيز املدققني اخلارجيني لالهتمام بتقرير
املدقق الداخلي حول نظام الرقابة الداخلية للحصول على فهم كامل حول املؤسسة.
معيار التدقيق األمريكي رقم  :65مت إصداره من قبل اجملمع األمريكي للمحاسبني القانونيني يف ابريل  1991حتت عنوان " استخدام عمل املدقق
الداخلي" ،حيث يقدم هذا األخري التوضيحات واملساعدات الالزمة للمدقق الداخلي واملتعلقة بأعماله ،حىت يتمكن من مساعدة املدقق اخلارجي وذلك
من خالل قيامه باختبارات رقابية حول أعمال التدقيق الداخلي إذا كانت يف مستوى جيد أمال ،األمر الذي يؤثر على تقدير املدقق اخلارجي ملخاطر
الرقابة.
المعيار الجزائري للتدقيق رقم  )616استخدام أعمال المدقق الداخلي(:
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حيث يعاجل املعيار أمهية أعمال املدقق الداخلي بالنسبة للمدقق اخلارجي كوهنا تساعده يف القيام مبهمة التدقيق ،فبالرغم من اختالف التدقيق الداخلي
والتدقيق اخلارجي من حيث األهداف إال أهنا تتشابه يف بعض الوسائل املستخدمة لبلوغ أهدافها.
ففي حال استخدام املدقق اخلارجي ألعمال املدقق الداخلي توجب عليه حتديد مدى مالئمة أعمال هذا األخري الحتياجات مهمة التدقيق.
من بني أعمال املدقق الداخلي ما يلي:
 متابعة املراقبة الداخلية. فحص املعلومات املالية.80

التدقيق الداخلي و دوره في الرفع من جودة التدقيق الخارجي – دراسة ميدانية على عينة من محافظي الحسابات لواليتي
سيدي بلعباس و تلمسان –  ( ،ص ص )75-57 :
 إعادة النظر يف األنشطة العملياتية. فحص مدى احرتام النصوص التشريعية والتنظيمية. إدارة املخاطر. احلوكمة. 1.1شروط اعتماد المدقق الخارجي على أعمال المدقق الداخلي
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خيضع اعتماد املدقق اخلارجي ألعمال املدقق الداخلي إىل جمموعة من الشروط تتمثل يف:
 استقاللية عمل املدقق الداخلي واتصاله بصفة مباشرة مع اجملموعة احلاكمة يف املؤسسة. متيز املدقق الداخلي بالكفاءة التقنية الالزمة. القيام باجتماعات دورية بني كال من املدقق الداخلي واخلارجي. تقدمي املدقق الداخلي لتقاريره إىل إدارة املؤسسة أو السلطة احلاكمة يف املؤسسة. إذا مل يكن للمدقق الداخلي مسؤوليات متضاربة. إشراف إدارة املؤسسة على توظيف املدققني الداخليني. تفاعل اإلدارة مع توصيات املدقق الداخلي. 1.1عالقة التدقيق الداخلي بالتدقيق الخارجي:
يعمل كال من التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي من خالل عالقتهما على الرفع من كفاءة وفعالية احلوكمة داخل املؤسسة من خالل:

10

 اعتماد املدقق اخلارجي على أعمال املدقق الداخلي من ناحية تقييم نظام الرقابة الداخلية كونه متواجد بصفة دائمة يف املؤسسة فهو بالتايل يعرفنقاط قوهتا ونقاط ضعفها.
 يساعد املدقق الداخلي املدقق اخلارجي يف احلصول على املصادقات من العمالء. اعتماد املدقق اخلارجي على أعمال املدقق الداخلي يساعده يف تقليل اجلهد والوقت واألتعاب ،كما يساعده يف الرتكيز على األمور اجلوهريةواكتشاف التالعب واألخطاء املرتكبة يف القوائم املالية.
 مساعدة املدقق اخلارجي للمدقق الداخلي يف تطوير كفاءته ومهارته يف جمال التدقيق.وعليه نستنتج أن العالقة اليت جتمع بني كال من التدقيق اخلارجي والتدقيق الداخلي هي عالقة تكاملية ،حيث يساعد املدقق الداخلي املدقق اخلارجي
على فهم نقاط القوة والضعف من خالل تقييمه لنظام الرقابة الداخلية والذي سيساعد املدقق اخلارجي يف ختفيض الوقت واجلهد وتوسيع نطاق
التدقيق،ويف املقابل يساعد املدقق اخلارجي املدقق الداخلي يف اكتساب كفاءات ومهارات جديدة يف جمال التدقيق.
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التدقيق الداخلي و دوره في الرفع من جودة التدقيق الخارجي – دراسة ميدانية على عينة من محافظي الحسابات لواليتي
سيدي بلعباس و تلمسان –  ( ،ص ص )75-57 :
المحور الثاني :دراسة ميدانية على مجموعة من المدققين الخارجيين (محافظي الحسابات)
من خالل اجلانب امليداين سيتم الكشف عن التدقيق الداخلي ودوره يف الرفع من جودة التدقيق اخلارجي من خالل طرح استبيان على جمموعة من
حمافظي احلسابات لوالييت سيدي بلعباس و تلمسان.
 -1منهج الدراسة:
من أجل حتقيق أهداف الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي للتعرف على مدى تأثري إجراءات التدقيق الداخلي على جودة التدقيق اخلارجي
وقد قمنا بتحويل املعلومات وحتليلها عن طريق برنامج إحصائي .spss
 -2مجتمع عينة الدراسة:
يتكون جمتمع الدراسة من جمموعة من املدققني اخلارجيني (حمافظي احلسابات) لوالييت سيدي بلعباس و تلمسان ،حيث مت توزيع  04استبانه على
اجملتمع حمل الدراسة ،وقد مت االعتماد على 35استبانه لغاية التحليل اإلحصائي.
 -1أداة الدراسة:
قام الباحثان بإعداد استبيان وفق سلم ليكارت الثالثي ،حيث مت تقسيم االستبيان إىل قسمني:
القسم األول خيص املتغريات الدميوغرافية جملتمع الدراسة واملتمثلة يف اجلنس ،املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة
القسم الثاين :عبارة عن حمورين يتم فيهما اختبار صحة الفرضيات.
 -1صدق وثبات االستبانة:
لقد مت التحقق من صدق وثبات االستبانة من خالل معامل ألفا كرونباخ ).(alpha chronbak
الجدول رقم  :61قياس معامل ألفا كرونباخ
المحاور

عدد الفقرات

معامل الثبات ألفا كرونباخ

المحور  61والمحور 62

60

6.06

المصدر  :من إعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات spss
 -5تحليل المتغيرات الديموغرافية:
الجدول رقم  :62توزيع األفراد حسب الجنس
الجنس

التكرار

النسبة%

ذكر

30

86%

أنثى

05

14%

اجملموع

35

100%

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات spss
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التدقيق الداخلي و دوره في الرفع من جودة التدقيق الخارجي – دراسة ميدانية على عينة من محافظي الحسابات لواليتي
سيدي بلعباس و تلمسان –  ( ،ص ص )75-57 :
نالحظ من اجلدول أن نسبة الذكور ة اليت تقدر ب  86%تفوق بكثري نسبة اإلناث اليت بدورها تقدر ب 14%وهذا راجع لطبيعة املهنة ،حيث أن
أغلبية اإلناث ال ترغب مبزاولة هذه املهنة ألسباب متعددة كصعوبة التنقل وضيق الوقت.
الجدول رقم  :61توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

التكرار

النسبة%

من  5سنوات إىل  49سنوات

5

14%

من14سنوات إىل  10سنة

15

43%

 15سنة فما فوق

15

43%

اجملموع

35

%144

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات spss
نالحظ من اجلدول تساوي نسبة فئيت من  14إىل  10سنة و 15سنة فما فوق بنسبة  03%بينما الفئة اليت ترتاوح خربهتا من 45إىل  49سنوات
قدرت نسبتها ب 10%وعليه نستنتج أن أغلبية العينة تتميز باخلربة و األقدمية.
الجدول( :)61توزيع أفراد العينة حسب التخصص العلمي
التخصص العلمي

التكرار

النسبة %

تدقيق

13

37%

حماسبة

15

43%

مالية

7

20%

اجملموع

35

%144

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على خمرجاتspss
نالحظ من اجلدول أن أعلى نسبة تعود إىل ختصص حماسبة بنسبة  03%بينما ختصص التدقيق حيتل املرتبة الثانية بنسبة 3,%ويف األخري جند ختصص
املالية بنسبة  ،24%وهذا ما يزيد من موثوقية اإلجابات حيث أن أغلبية العينة يف التخصص.
الجدول( :)65توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي
المستوى التعليمي

التكرار

النسبة %

ليسانس

15

%03

ماجيسرت أو ماسرت

15

%03

دكتوراه

5

%10

اجملموع

35

%144

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات spss
نالحظ من اجلدول أن نسبيت الفئة اليت حتمل شهادة ليسانس وشهادة املاسرت أو ماجيسرت متساوية ب  %03بينما قدرت نسبة حاملي الدكتوراه ب
10%وعليه نستنتج أن العينة تسعى إىل تطوير مستواها العلمي األكادميي.
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التدقيق الداخلي و دوره في الرفع من جودة التدقيق الخارجي – دراسة ميدانية على عينة من محافظي الحسابات لواليتي
سيدي بلعباس و تلمسان –  ( ،ص ص )75-57 :
التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات:
هندف هنا لتحليل نتائج الدراسة امليدانية عن طريق التحليل اإلحصائي ،وذلك من خالل االعتماد على النسب املئوية والتكرارات والوسط احلساي
واالحنراف املعياري،وبغية حتقيق هذا الغرض استخدمنا مقياس ليكارت الثالثي لتحديد اجتاه اإلجابات من خالل االعتماد على مقياس متدرج ،موافق
 3إىل غري موافق  41أي أن عدد البدائل هو 2=1-3
وبالتايل يصبح طول الفئة هو  4.0, =3/2ومنه تصبح الفئات املقابلة الجتاه إجاباهتا كالتايل:
الجدول رقم  :66طول الفئة حسب مقياس ليكارت الثالثي.
المستوى

المتوسط المرجح

غري موافق

من  1إىل 1.0,

حمايد

من  1.0,إىل 2.30

موافق

من  2.30إىل 3

المصدر  :من إعداد الباحثان.
 -6اختبار صحة الفرضية

والختبار صحة الفرضيات قمنا باستخدام اختبار ( ،)T – testحيث قمنا بوضع فرضيتني ومها:
الفرضية الصفرية H0:و الفرضية البديلة. H1:

ولكي نستطيع احلكم ،فإننا نقارن مستوى املعنوية ( )Sig2-tailedبعتبة املعنوية هامش اخلطأ واليت تساوي 0.05 :وهنا نكون أمام حالتني:
احلالة األوىل :إذا كان (0.05>(Sig2 -tailedفإننا نقبل H0ونرفض.H1
احلالة الثانية :إذا كان (0.05 < )Sig2 -tailedفإننا نرفض Hoونقبل.H1
الجدول  :67إجراءات مهمة التدقيق الداخلي
العبارات

التكرار

محايد

موافق

غير موافق

النسبة
يتأكد املدقق الداخلي من مصداقية نظام
املعلومات احملاسيب.
يتأكد املدقق الداخلي من تطبيق
إجراءات النظام الداخلي للمؤسسة.
يتأكد املدقق الداخلي من إجراءات محاية
أصول املؤسسة.
أداء املدقق الداخلي ملهمته بكل
استقاللية يرفع من مصداقية وشفافية
التقرير.
تسهل مهمة التدقيق الداخلي مهمة
التدقيق اخلارجي.

التكرار

31

0

04

النسبة

88.6

0

11.4

التكرار

33

0

02

النسبة

94.3

0

5.7

التكرار

33

0

02

النسبة

94.3

0

5.7

التكرار

35

0

0

النسبة

100

0

0

التكرار

32

03

0

النسبة

91.4

8.6

0
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الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.77

0.64

2.88
2.88
3.00

2.91

0.47
0.47
0.00

0.28

االتجاه
موافق
موافق
موافق
موافق

موافق

التدقيق الداخلي و دوره في الرفع من جودة التدقيق الخارجي – دراسة ميدانية على عينة من محافظي الحسابات لواليتي
سيدي بلعباس و تلمسان –  ( ،ص ص )75-57 :
يوجد اتصال وتعاون بني املدقق الداخلي
واملدقق اخلارجي.
يعتمد املدقق اخلارجي على أعمال املدقق
اخلارجي.

التكرار

35

0

0

النسبة

100

0

0

التكرار

32

01

02

النسبة

91.4

2.9

5.7

اجملموع

03

2.85
2.91

0.00

0.49
0.15

موافق

موافق
موافق

المصدر :من إعداد الباحثان باستخدام برنامج spss
نالحظ من اجلدول أعاله أن مجيع العبارات تتجه حنو اجتاه واحد وهو اجتاه املوافقة فقيام املدقق الداخلي مبهمته بكل استقاللية وتأكده من اإلجراءات
الداخلية املتفق عليها من قبل املديرية العامة يرفع من موثوقية ومصداقية املهمة ،كما أن تواجد املدقق الداخلي بصفة دائمة يف املؤسسة تسمح له مبعرفة
نقاط قوة وضعف املؤسسة ،األمر الذي يسمح للمدقق اخلارجي باالعتماد على أعمال املدقق الداخلي.
الجدول رقم  :60جودة التدقيق الخارجي
العبارات

التكرار

محايد

موافق

غير موافق

النسبة
ميارس املدقق اخلارجي مهمته بكل مبوضوعية
واستقاللية

التكرار

35

00

00

النسبة

100

00

00

35

00

00

100

00

00

التكرار

33

00

02

النسبة

94.3

00

5.7

التكرار

35

00

00

النسبة

100

00

00

التكرار

35

00

00

النسبة

100

00

00

التكرار

33

00

02

النسبة

94.3

00

5.7

التكرار

33

00

02

النسبة

94.3

00

5.7

يستخدم املدقق اخلارجي األساليب اإلحصائية التكرار
يف عملية التدقيق اخلارجي.
النسبة
ال ينحاز املدقق اخلارجي ألي طرف عند
عملية التدقيق.
يتأكد املدقق اخلارجي من قدرة املؤسسة على
االستمرارية.
يتأكد املدقق اخلارجي من أن التسجيالت
احملاسبية متت وفق القوانني واملبادئ احملاسبية
املتعارف عليها.
يقوم املدقق اخلارجي بتوضيح األخطاء
واملخالفات املوجودة يف القوائم املالية.
إشراف اهليئات املهنية على مكاتب التدقيق
يرفع من جودة اخلدمة املقدمة.
اجملموع

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

03

0.00

03
2.88
03
03

2.88
2.94
2.95

0.00
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موافق

0.47
0.00

موافق

0.00

موافق

0.47

موافق

0.23

موافق

0.10

موافق

نالحظ من اجلدول أعاله أن مجيع العبارات متيل حنو املوافقة ،فقيام املدقق اخلارجي بعمله بكل استقاللية وشفافية ،باإلضافة إىل عدم احنيازه إىل أي
طرف عند القيام مبهمة التدقيق يرفع من جودة اخلدمة املقدمة.

الفرضية الرئيسية :تؤثر إجراءات مهمة التدقيق الداخلي على جودة التدقيق الخارجي.

موافق

موافق

المصدر :من إعداد الباحثان باستخدام برنامج spss

اختبار صحة الفرضية:

االتجاه

التدقيق الداخلي و دوره في الرفع من جودة التدقيق الخارجي – دراسة ميدانية على عينة من محافظي الحسابات لواليتي
سيدي بلعباس و تلمسان –  ( ،ص ص )75-57 :
الفرضية الصفرية :ال تؤثر إجراءات مهمة التدقيق الداخلي على جودة التدقيق الخارجي.
الفرضية البديلة :تؤثر إجراءات مهمة التدقيق الداخلي على جودة التدقيق الخارجي.
الجدول رقم  :60اختبار صحة الفرضية
املتغري املستقل

املتغري التابع
جودة التدقيق اخلارجي

إجراءات مهمة التدقيق الداخلي

قيمة F

قيمة R

) ) Sigمستوى الداللة

46,127

0,764

0,000

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات spss
نالحظ من اجلدول أن قيمة  sig= 47444وهي أقل من قيمة الداللة االفرتاضية املقدرة ب  4.45وبالتايل نرفض الفرضية الصفرية و نقبل الفرضية
البديلة اليت تؤكد على أن إلجراءات مهمة التدقيق الداخلي أثر على جودة التدقيق اخلارجي.
الخاتمة:
من خالل دراستنا ملوضوع التدقيق الداخلي ودوره يف الرفع من جودة التدقيق اخلارجي وحماولة منا اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة مت التوصل إىل النتائج
التالية:
-

اكتسب التدقيق الداخلي تطور وأمهية كبرية خاصة فيما يتعلق باملعايري املهنية للتدقيق الداخلي واليت سامهت يف تعزيز أداء الوظيفة.

-

إن التكامل بني وظيفة التدقيق الداخلي ووظيفة التدقيق اخلارجي مينع ازدواجية العمل وكذا حيد من مشكلة عدم متاثل املعلومات ،األمر الذي
يقوي وظيفة الرقابة يف املؤسسة ،فاعتماد املدقق اخلارجي على أعمال املدقق الداخلي خيفض من الوقت واجلهد وكذا اإلجراءات اليت يعتمد
عليها هذا األخري األمر الذي يرفع من جودة التدقيق اخلارجي.

-

استقاللية املدقق الداخلي تقلل من الشك يف مصداقية التقرير وبالتايل تزيد من فرصة استفادة املدقق اخلارجي من هذا األخري.

 أمهية العالقة بني كال من التدقيق الداخلي و التدقيق اخلارجي تكمن يف مساعدة املدقق الداخلي للمدقق اخلارجي ،كونه متواجد بصفة دائمة يفاملؤسسة و هو على معرفة تامة بنقاط قوهتا و ضعفها.
 اعتماد املدقق اخلارجي على أعمال املدقق الداخلي تتطلب شروط تتمثل:

متتع املدقق الداخلي بالكفاءة واملهارة التقنية.



استقاللية املدقق الداخلي واتصاله بصفة دائمة مع اإلدارة.

 مساعدة املدقق الداخلي للمدقق اخلارجي ،تساهم يف تقليل الوقت واجلهد واتساع نطاق التدقيق وبالتايل تسهيل عملية اكتشاف األخطاءواملخالفات املرتكبة يف القوائم املالية.
المراجع:
 .1حممد بوتني ( ،)2443املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إىل التطبيق ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ص.11
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التدقيق الداخلي و دوره في الرفع من جودة التدقيق الخارجي – دراسة ميدانية على عينة من محافظي الحسابات لواليتي
سيدي بلعباس و تلمسان –  ( ،ص ص )75-57 :
 .2رجب السيد وعبد الفتاح حممد احلصن وحممود ناجي درويش( ،)2444أصول املراجعة ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،ص .4,
 .3حممد مسري الصبان وعبد الوهاب نصر علي( ،)2442املراجعة اخلارجية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،ص.14
 .0مرشد عبد املصدر( ،)2413أثر خماطر مهنة التدقيق على جودة التدقيق (دراسة ميدانية على مكاتب التدقيق يف غزة) ،شهادة ماجيسرت،
اجلامعة اإلسالمية غزة ،كلية التجارة  ،ص.03
 .5مرشد عبد املصدر ،نفس املرجع ،ص.05-00
 .0محادي نبيل( ،)2412أثر تطبيق احلوكمة على جودة املراجعة املالية دراسة حالة اجلزائر ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اجلزائر  ، 3كلية العلوم
االقتصادية و علوم التسيري  ،ص .04-5,
 .,خلف عبد اهلل الوردات( ، )2440التدقيق الداخلي بني النظرية والتطبيق وفق معايري التدقيق الداخلي الدولية ،الوراق للنشر والتوزيع،ا
ألردن ،ص.32
 .5سعيد يوسف املدلل( ، )244,دور وظيفة التدقيق الداخلي يف ضبط األداء املايل واإلداري دراسة تطبيقية على شركات املسامهة املدرجة يف
سوق فلسطني لألوراق املالية ،مذكرة لنيل شهادة املاجيسرت ،اجلامعة اإلسالمية غزة ،فلسطني ،ص.,0
 .9حدي عبد القادر،زيدان حممد(،)2415فعالية التدقيق الداخلي يف اكتشاف ومنع االحتيال وانعكاسها على نظام حوكمة الشركات،جملة
اقتصاديات مشال إفريقيا،اجمللد ،10العدد  ،15ص .20,
 .14محادي نبيل ،مرجع سبق ذكره ،ص .112-111
 .11حممد بن لدغم ،حممد أمني لعرجيي( ،)2415مساعدة التدقيق الداخلي للتدقيق اخلارجي من أجل حتسني الرقابة الداخلية يف املؤسسة
االقتصادية اجلزائرية –دراسة استبيان موجه لعينة من املدققني اخلارجيني (حمافظي احلسابات) بوالية تلمسان ،جملة التكامل االقتصادي،
اجمللد  ،40العدد ،42ص .55،50
 .12وزارة املالية ،اجمللس الوطين للمحاسبة ( ،)241,املقرر رقم  15، 23مارس  ،241,ص .3،0،5
 .13وزارة املالية ،اجمللس الوطين للمحاسبة( ،)241,املقرر رقم  15، 23مارس  ،241,ص.40
 .10بوفاتح بلقاسم ،بلعري عبد القادر( ،)2410التكامل بني التدقيق اخلارجي واآلليات الداخلية كأساس لتفعيل حوكمة املؤسسات –دراسة
حالة املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ملنطق اجلنوب الشرقي (االغواط ،غردايةّ ،ورقلة) ،جملة الباحث االقتصادي ،العدد ،40ص-255
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