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 ~ أ ~
 

 داءـــــــــــــــــــــــــإه
إن الحمد هلل نحمده ونستعينو، والصالة والسالم عمى أكرم رسمو وأشرف خمقو أجمعين، أىدي 

 ىذا العمل إلى من قال فييما جل وعمى'' وقضى ربك إال إياه وبالوالدين إحسانا''

واإليمان زرع في قمبي األمل من أول  ماني بدفء وحنان، كنتقبال انأول شخص ماكنت
 الشخص الوحيد الذي آمن بي ماوعممني كيف أخطو الخطوة األولى وكيف أحمم، كنت

مصدر الحب  جانبي يا ماكل الثناء لوقوفك مافرحتي وسروري إليك و ابي  الغاليان أنتما أمي
 واألمان.

أىدي ثمرة جيدي إلى الوالدين، أختي  ماوأطال لي في عمرى ماالرب ورعاى ماحفظي
لي منذ صغري حتى في كبري وال يفوتني أن  دعمكعمى  أشكر كيالكبرى،وىي أمي الثانية 

 .االعزاء أشكر إخواتي وأخواتي

،وسعدت برفقتيم وكانوا سندا لي في مشواري الدراسي و الزمالء في الدراسة  ةإلى األخو 
 وكانوا عونا لي 

مبي ولم يذكرىم قممي إلى من ساندنا في ىذا البحث المتواضع من إلى كل من يحمميم ق
 قريب أو من بعيد .

 .تدقيق  2طمبة ماستر وأخيرا نتوجو بالشكر والتقدير إلى الزمالء

 

 

 



 ~ ب ~
 

 رــــــــــة الشكـــــــــكمم

 
نشكر اهلل عزوجل الذي وفقنا في إنجاز ىذا العمل شكرا وحمدا يميق بجاله وعظيم 

  بوزيد سفيان"" التي تتبع ىذا العمل وأحاطوسمطانة ونتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ المشرف "" 

و طمبة قسم المالية  والمحاسبة  كل اساتدة  بالرعاية واالىتمام ونتقدم بالشكر الجزيل إلى

في إعطائنا المعمومات القيمة والتوجييات التي ساعدتنا في  دقيق  الذي تفانوت 2ماستر 

جامعة عبد الحميد ابن باديس بمورة ىذا العمل المتواضع  كما نتقدم بالشكر إلى موظفي  

 ـعامة 
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ائمة الجداول و االشكالق  
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 7 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة المهنية 96

نتائج االستبيان المتعلقة بمزايا التدقيق المحاسبي دوليا والمتطلبات المصاحبة له 97  8 

نتائج االستبيان المتعلقة بمدى مواكبة الجزائر للمتغيرات الدولية في مجال التدقيق 100  9 

نتائج االستبيان المتعلقة بانعكاسات توجه الجزائر نحو التوحيد ومتطلبات هذا التوجه 101  11 

 11 توزيع أفراد العينة حسب االطالع على معايير التدقيق الدولية 104

االستبيان المتعلقة بالفوائد المتوقعة من تطبيق معايير التدقيق الدوليةنتائج  105  12 

 13 نتائج االستبيان المتعلقة بالغاية من إصدار معايير دولية للتدقيق 107

نتائج االستبيان المتعلقة بمدى كمال معايير التدقيق الدولية وتأثيرات الظروف التي قد تصاحب  108
 تطبيقها

14 

نتائج االستبيان المتعلقة بمدى حتمية تطبيق معايير التدقيق الدولية والمتطلبات التي يجب  111

 مراعاتها عند ذلك
15 

 نتائج االستبيان المتعلقة بمدى مساهمة تطبيق معايير التدقيق الدولية في 113
 الجزائر

16 

نتائج االستبيان المتعلقة بمدى قدرة الجزائر على تطبيق معايير التدقيق الدولية في 114  

الوقت الحالي   
17 
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ائمة الجداول و االشكالق  
 

 الس األشكرفه : انياث
 

 لم الشكرق لعنوان الشك ةالصفح

المحاسبيأنواع تقارير التدقيق 34  1 

الدولية عند إصدار معيار دوليالخطوات المتبعة من لجنة ممارسة التدقيق  39  2 

 3 تمثيل توزيع أفراد العينة حسب الجنس 93

 4 تمثيل توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية 94

 5 تمثيل توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي 95

 6 تمثيل توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة المهنية 96

حسب االطالع على معايير التدقيق الدولية تمثيل توزيع أفراد العينة 104  7 
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Fréquences

Statistiques

Sexe Age Niv Fonct Exp Q1 Q2

N Valide

Manquant

Moyenne

Ecart type

Minimum

Maximum

50 50 50 50 50 50 50 50

0 0 0 0 0 0 0 0

1,20 2,14 2,22 2,34 2,40 1,8800 2,2000 1,6400

,404 1,107 1,016 1,222 1,212 ,65900 ,80812 ,48487

1 1 1 1 1 1,00 1,00 1,00

2 4 4 4 4 4,00 4,00 2,00

Statistiques

Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

N Valide

Manquant

Moyenne

Ecart type

Minimum

Maximum

50 50 50 50 50 50 50 50

0 0 0 0 0 0 0 0

1,6400 2,3200 2,0600 2,8400 3,5800 1,8800 2,3800 2,1000

,48487 1,07741 ,68243 ,73845 ,85928 ,79898 1,00793 ,95298

1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2,00 5,00 3,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00

Statistiques

Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16

N Valide

Manquant

Moyenne

Ecart type

Minimum

Maximum

50 50 50 50 50 50 50 50

0 0 0 0 0 0 0 0

2,1000 1,2000 1,8600 1,9200 2,0600 2,0200 2,8600 3,6800

,95298 ,40406 ,53490 ,56569 ,51150 ,65434 ,90373 ,81916

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

4,00 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00

Statistiques

Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23

N Valide

Manquant

Moyenne

Ecart type

Minimum

Maximum

50 50 50 50 50 50 50 50

0 0 0 0 0 0 0 0

3,6800 2,5600 2,7800 3,6000 2,3000 2,2400 2,7000 3,2200

,81916 ,83690 ,81541 ,72843 ,70711 ,84660 ,93131 ,97499

2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00
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Statistiques

Q24 Q25 Q26

N Valide

Manquant

Moyenne

Ecart type

Minimum

Maximum

50 50 50

0 0 0

3,2200 2,2400 1,5400

,97499 ,89351 ,73429

2,00 1,00 1,00

5,00 5,00 4,00

Table de fréquences

Sexe

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide H

F

Total

40 80,0 80,0 80,0

10 20,0 20,0 100,0

50 100,0 100,0

Age

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide MOINS DE 30

DE 30 A 40

DE 40 A 50

PLUS DE 50

Total

20 40,0 40,0 40,0

10 20,0 20,0 60,0

13 26,0 26,0 86,0

7 14,0 14,0 100,0

50 100,0 100,0

Niv

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide LIC

MAS

DOCT

AUTRE

Total

14 28,0 28,0 28,0

18 36,0 36,0 64,0

11 22,0 22,0 86,0

7 14,0 14,0 100,0

50 100,0 100,0
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Fonct

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide PROF

EXP C

ETD

Total

15 30,0 30,0 30,0

19 38,0 38,0 68,0

16 32,0 32,0 100,0

50 100,0 100,0

Exp

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide moins 5

de 5 a 10

de 10 a 15

plus de 15

Total

17 34,0 34,0 34,0

9 18,0 18,0 52,0

11 22,0 22,0 74,0

13 26,0 26,0 100,0

50 100,0 100,0

Q1

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

12 24,0 24,0 24,0

34 68,0 68,0 92,0

2 4,0 4,0 96,0

2 4,0 4,0 100,0

50 100,0 100,0

Q2

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

8 16,0 16,0 16,0

28 56,0 56,0 72,0

10 20,0 20,0 92,0

4 8,0 8,0 100,0

50 100,0 100,0
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Q3

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

Total

18 36,0 36,0 36,0

32 64,0 64,0 100,0

50 100,0 100,0

Q4

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

pas du tout D’accord

Total

13 26,0 26,0 26,0

17 34,0 34,0 60,0

12 24,0 24,0 84,0

7 14,0 14,0 98,0

1 2,0 2,0 100,0

50 100,0 100,0

Q5

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

Total

10 20,0 20,0 20,0

27 54,0 54,0 74,0

13 26,0 26,0 100,0

50 100,0 100,0

Q6

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide D’accord

neutre

pas D’accord

Total

18 36,0 36,0 36,0

22 44,0 44,0 80,0

10 20,0 20,0 100,0

50 100,0 100,0
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Q7

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

pas du tout D’accord

Total

2 4,0 4,0 4,0

3 6,0 6,0 10,0

12 24,0 24,0 34,0

30 60,0 60,0 94,0

3 6,0 6,0 100,0

50 100,0 100,0

Q8

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

17 34,0 34,0 34,0

24 48,0 48,0 82,0

7 14,0 14,0 96,0

2 4,0 4,0 100,0

50 100,0 100,0

Q9

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

pas du tout D’accord

Total

6 12,0 12,0 12,0

30 60,0 60,0 72,0

5 10,0 10,0 82,0

7 14,0 14,0 96,0

2 4,0 4,0 100,0

50 100,0 100,0

Q10

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

13 26,0 26,0 26,0

26 52,0 52,0 78,0

4 8,0 8,0 86,0

7 14,0 14,0 100,0

50 100,0 100,0
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Q11

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

Total

40 80,0 80,0 80,0

10 20,0 20,0 100,0

50 100,0 100,0

Q12

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

Total

11 22,0 22,0 22,0

35 70,0 70,0 92,0

4 8,0 8,0 100,0

50 100,0 100,0

Q13

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

9 18,0 18,0 18,0

37 74,0 74,0 92,0

3 6,0 6,0 98,0

1 2,0 2,0 100,0

50 100,0 100,0

Q14

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

4 8,0 8,0 8,0

40 80,0 80,0 88,0

5 10,0 10,0 98,0

1 2,0 2,0 100,0

50 100,0 100,0
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Q15

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

8 16,0 16,0 16,0

35 70,0 70,0 86,0

5 10,0 10,0 96,0

2 4,0 4,0 100,0

50 100,0 100,0

Q16

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

pas du tout D’accord

Total

4 8,0 8,0 8,0

10 20,0 20,0 28,0

27 54,0 54,0 82,0

7 14,0 14,0 96,0

2 4,0 4,0 100,0

50 100,0 100,0

Q17

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide D’accord

neutre

pas D’accord

pas du tout D’accord

Total

6 12,0 12,0 12,0

9 18,0 18,0 30,0

30 60,0 60,0 90,0

5 10,0 10,0 100,0

50 100,0 100,0

Q18

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

3 6,0 6,0 6,0

24 48,0 48,0 54,0

15 30,0 30,0 84,0

8 16,0 16,0 100,0

50 100,0 100,0
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Q19

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

1 2,0 2,0 2,0

20 40,0 40,0 42,0

18 36,0 36,0 78,0

11 22,0 22,0 100,0

50 100,0 100,0

Q20

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

pas du tout D’accord

Total

1 2,0 2,0 2,0

2 4,0 4,0 6,0

15 30,0 30,0 36,0

30 60,0 60,0 96,0

2 4,0 4,0 100,0

50 100,0 100,0

Q21

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

2 4,0 4,0 4,0

36 72,0 72,0 76,0

7 14,0 14,0 90,0

5 10,0 10,0 100,0

50 100,0 100,0

Q22

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

7 14,0 14,0 14,0

30 60,0 60,0 74,0

7 14,0 14,0 88,0

6 12,0 12,0 100,0

50 100,0 100,0
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Q23

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

2 4,0 4,0 4,0

25 50,0 50,0 54,0

9 18,0 18,0 72,0

14 28,0 28,0 100,0

50 100,0 100,0

Q24

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide D’accord

neutre

pas D’accord

pas du tout D’accord

Total

16 32,0 32,0 32,0

10 20,0 20,0 52,0

21 42,0 42,0 94,0

3 6,0 6,0 100,0

50 100,0 100,0

Q25

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

pas du tout D’accord

Total

6 12,0 12,0 12,0

33 66,0 66,0 78,0

6 12,0 12,0 90,0

3 6,0 6,0 96,0

2 4,0 4,0 100,0

50 100,0 100,0

Q26

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

29 58,0 58,0 58,0

16 32,0 32,0 90,0

4 8,0 8,0 98,0

1 2,0 2,0 100,0

50 100,0 100,0
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Fréquences

Statistiques

Sexe Age Niv Fonct Exp Q1 Q2

N Valide

Manquant

Moyenne

Ecart type

Minimum

Maximum

50 50 50 50 50 50 50 50

0 0 0 0 0 0 0 0

1,20 2,14 2,22 2,34 2,40 1,8800 2,2000 1,6400

,404 1,107 1,016 1,222 1,212 ,65900 ,80812 ,48487

1 1 1 1 1 1,00 1,00 1,00

2 4 4 4 4 4,00 4,00 2,00

Statistiques

Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

N Valide

Manquant

Moyenne

Ecart type

Minimum

Maximum

50 50 50 50 50 50 50 50

0 0 0 0 0 0 0 0

1,6400 2,3200 2,0600 2,8400 3,5800 1,8800 2,3800 2,1000

,48487 1,07741 ,68243 ,73845 ,85928 ,79898 1,00793 ,95298

1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2,00 5,00 3,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00

Statistiques

Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16

N Valide

Manquant

Moyenne

Ecart type

Minimum

Maximum

50 50 50 50 50 50 50 50

0 0 0 0 0 0 0 0

2,1000 1,2000 1,8600 1,9200 2,0600 2,0200 2,8600 3,6800

,95298 ,40406 ,53490 ,56569 ,51150 ,65434 ,90373 ,81916

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

4,00 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00

Statistiques

Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23

N Valide

Manquant

Moyenne

Ecart type

Minimum

Maximum

50 50 50 50 50 50 50 50

0 0 0 0 0 0 0 0

3,6800 2,5600 2,7800 3,6000 2,3000 2,2400 2,7000 3,2200

,81916 ,83690 ,81541 ,72843 ,70711 ,84660 ,93131 ,97499

2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 5,00
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Statistiques

Q24 Q25 Q26

N Valide

Manquant

Moyenne

Ecart type

Minimum

Maximum

50 50 50

0 0 0

3,2200 2,2400 1,5400

,97499 ,89351 ,73429

2,00 1,00 1,00

5,00 5,00 4,00

Table de fréquences

Sexe

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide H

F

Total

40 80,0 80,0 80,0

10 20,0 20,0 100,0

50 100,0 100,0

Age

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide MOINS DE 30

DE 30 A 40

DE 40 A 50

PLUS DE 50

Total

20 40,0 40,0 40,0

10 20,0 20,0 60,0

13 26,0 26,0 86,0

7 14,0 14,0 100,0

50 100,0 100,0

Niv

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide LIC

MAS

DOCT

AUTRE

Total

14 28,0 28,0 28,0

18 36,0 36,0 64,0

11 22,0 22,0 86,0

7 14,0 14,0 100,0

50 100,0 100,0
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Fonct

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide PROF

EXP C

ETD

Total

15 30,0 30,0 30,0

19 38,0 38,0 68,0

16 32,0 32,0 100,0

50 100,0 100,0

Exp

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide moins 5

de 5 a 10

de 10 a 15

plus de 15

Total

17 34,0 34,0 34,0

9 18,0 18,0 52,0

11 22,0 22,0 74,0

13 26,0 26,0 100,0

50 100,0 100,0

Q1

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

12 24,0 24,0 24,0

34 68,0 68,0 92,0

2 4,0 4,0 96,0

2 4,0 4,0 100,0

50 100,0 100,0

Q2

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

8 16,0 16,0 16,0

28 56,0 56,0 72,0

10 20,0 20,0 92,0

4 8,0 8,0 100,0

50 100,0 100,0
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Q3

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

Total

18 36,0 36,0 36,0

32 64,0 64,0 100,0

50 100,0 100,0

Q4

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

pas du tout D’accord

Total

13 26,0 26,0 26,0

17 34,0 34,0 60,0

12 24,0 24,0 84,0

7 14,0 14,0 98,0

1 2,0 2,0 100,0

50 100,0 100,0

Q5

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

Total

10 20,0 20,0 20,0

27 54,0 54,0 74,0

13 26,0 26,0 100,0

50 100,0 100,0

Q6

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide D’accord

neutre

pas D’accord

Total

18 36,0 36,0 36,0

22 44,0 44,0 80,0

10 20,0 20,0 100,0

50 100,0 100,0
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Q7

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

pas du tout D’accord

Total

2 4,0 4,0 4,0

3 6,0 6,0 10,0

12 24,0 24,0 34,0

30 60,0 60,0 94,0

3 6,0 6,0 100,0

50 100,0 100,0

Q8

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

17 34,0 34,0 34,0

24 48,0 48,0 82,0

7 14,0 14,0 96,0

2 4,0 4,0 100,0

50 100,0 100,0

Q9

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

pas du tout D’accord

Total

6 12,0 12,0 12,0

30 60,0 60,0 72,0

5 10,0 10,0 82,0

7 14,0 14,0 96,0

2 4,0 4,0 100,0

50 100,0 100,0

Q10

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

13 26,0 26,0 26,0

26 52,0 52,0 78,0

4 8,0 8,0 86,0

7 14,0 14,0 100,0

50 100,0 100,0
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Q11

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

Total

40 80,0 80,0 80,0

10 20,0 20,0 100,0

50 100,0 100,0

Q12

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

Total

11 22,0 22,0 22,0

35 70,0 70,0 92,0

4 8,0 8,0 100,0

50 100,0 100,0

Q13

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

9 18,0 18,0 18,0

37 74,0 74,0 92,0

3 6,0 6,0 98,0

1 2,0 2,0 100,0

50 100,0 100,0

Q14

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

4 8,0 8,0 8,0

40 80,0 80,0 88,0

5 10,0 10,0 98,0

1 2,0 2,0 100,0

50 100,0 100,0
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Q15

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

8 16,0 16,0 16,0

35 70,0 70,0 86,0

5 10,0 10,0 96,0

2 4,0 4,0 100,0

50 100,0 100,0

Q16

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

pas du tout D’accord

Total

4 8,0 8,0 8,0

10 20,0 20,0 28,0

27 54,0 54,0 82,0

7 14,0 14,0 96,0

2 4,0 4,0 100,0

50 100,0 100,0

Q17

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide D’accord

neutre

pas D’accord

pas du tout D’accord

Total

6 12,0 12,0 12,0

9 18,0 18,0 30,0

30 60,0 60,0 90,0

5 10,0 10,0 100,0

50 100,0 100,0

Q18

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

3 6,0 6,0 6,0

24 48,0 48,0 54,0

15 30,0 30,0 84,0

8 16,0 16,0 100,0

50 100,0 100,0
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Q19

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

1 2,0 2,0 2,0

20 40,0 40,0 42,0

18 36,0 36,0 78,0

11 22,0 22,0 100,0

50 100,0 100,0

Q20

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

pas du tout D’accord

Total

1 2,0 2,0 2,0

2 4,0 4,0 6,0

15 30,0 30,0 36,0

30 60,0 60,0 96,0

2 4,0 4,0 100,0

50 100,0 100,0

Q21

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

2 4,0 4,0 4,0

36 72,0 72,0 76,0

7 14,0 14,0 90,0

5 10,0 10,0 100,0

50 100,0 100,0

Q22

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

7 14,0 14,0 14,0

30 60,0 60,0 74,0

7 14,0 14,0 88,0

6 12,0 12,0 100,0

50 100,0 100,0
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Q23

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

2 4,0 4,0 4,0

25 50,0 50,0 54,0

9 18,0 18,0 72,0

14 28,0 28,0 100,0

50 100,0 100,0

Q24

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide D’accord

neutre

pas D’accord

pas du tout D’accord

Total

16 32,0 32,0 32,0

10 20,0 20,0 52,0

21 42,0 42,0 94,0

3 6,0 6,0 100,0

50 100,0 100,0

Q25

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

pas du tout D’accord

Total

6 12,0 12,0 12,0

33 66,0 66,0 78,0

6 12,0 12,0 90,0

3 6,0 6,0 96,0

2 4,0 4,0 100,0

50 100,0 100,0

Q26

Fréquence Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide tout a fait daccord

D’accord

neutre

pas D’accord

Total

29 58,0 58,0 58,0

16 32,0 32,0 90,0

4 8,0 8,0 98,0

1 2,0 2,0 100,0

50 100,0 100,0
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 المقدمة العامة :
 



  المقدمــــــة العامة  
 
 

 لعامة:اة ــمدلمقا  

 
ح النفتاواسع وبالتزدادت فارزا باطورا ت، یةدالقتصات اسساؤلمم احجات وأاطنشاف مختلدت شهد لق

د لبلت ایادصاقتر ااإطفي ورة محصت معامالرة ذات صغیت سساؤمن مت نتقلث ابحی، جيرلخام العالاعلى 

طورات نتاجا لتء كله جا، وهذا لةن دومر كثأعة في رمتفرة وكبیت معامالذات ضخمة ت سساؤلى مإنفسه 

علیها ب جت والولتحطورات والتراء هذه اجور، ولعصر امر عبم لعالاا دهلتي شهایة دالقتصات االولتحوا

لتي تملیها ت التعلیمار المسیایق بطتدم عن مل لماب اصحاوف ألى تخأدى إمما ر، لتسیین الملكیة عل افص

ن الم نتخابهم اتو لوحتى ر لتسییافي ن میهلمسااكة رستحالة مشارى اخأناحیة ن م، وناحیةن مدارة إلاعلیه 

 لمتخصصة.ءة الكفارة والخبب الطتتف ائوظلل اك

 
ن ة مجملد یجاإلى إجه ولتاعلیها روري لضن امت اتها باطنشاف مختلر سسة في تسییؤلمم الكي تتحكو

م لهوامأعلى ظ لحفات اسساؤلمب األصحان تضمك، ولذا على دهلتي تساعت التقنیاطرق والل واسائولا

قیق دلتاتها دعتمالتي ل اسائولن هذه ابین فمم، فهأهداتحقیق واردهم ولمل ألمثل االستغالرة والمستثما

ر كبیوسع ل وافیة بشكرالجغدود الحدت التي تعایة دالقتصات التعامالافي جمیع ل ستعمذي ال، المحاسبيا

دم في عل لصلة تمثدان ذات البلن امد بلل في كهذا بق طلموب األسلافي ل شكار إهن ظلكم، ولعالدان ابلن بی

ناحیة ن مروق فود جرى وخأجهة ن م، وجهةن به من لقائمیرة اخبءة وفي كفاوفیه ت سساؤلمب اصحاأثقة 

 بیق.طلتا

 
في ودة جولمروق الفص اتقلیل جن أمت سع، ليدولا وىلمستاعلى ت یئارت ههل هذا ظكنتیجة لكو

، لیةدولاقیق دلتامنه لجنة ت نبثقذي الن والي للمحاسبیدولد االتحاامنها ، لمحاسبياقیق دلتت اسارمما

في ون ققدلمابها زم لتي یلتاألخالقیة والمهنیة د اعوالقراءات واإلجن اجملة مدار بإصرت لتيباشا

 لیة.دولاقیق دلتر اممثلة في معاییت كانت وسارلمماد احیولت رىلة ألخن دولعملیة مم اساتهرمما

 
 :إلشكالیةا ئیسیةرلا

 
 

لثقة اي طتعولمحاسبي اقیق دلتت اجارمخن تحسأن  قیقدلیة للتدولر اللمعایین یمكدى مأي لى إ

 ر؟ئزالجابیقها في طمكانیة تدى إما م؟ وققدلمل اقیة في عمدالمصوا

 
 :عیة رلفت اإلشكالیاا

 
 

 لتالیة:اعیة رلفت االؤلتساالى إتقسیمها م إلشكالیة تهذه اة على لإلجابو
 
 
 
 
 

أ



  المقدمــــــة العامة
 

  

 ؟لیةدولاقیق دلتر المعاییدار اصن إفع مدالهو اما  -
 

-
؟میتهان أهفیما تكم؟ وقیقدلیة للتدولر المعاییون امضمل فیما یتمث 

 

-
 

 

-
ول لقباتلقیه وعمله ح بإنجارة یدقق جدملمهنیة للت اكیاولسلل والعمم التي تحكد اعوالقهل ا 
 م ئوالقامي دمستخن طرف مم لعاا

 

؟لمالیةا
 

 

-
؟ قیقدلیة للتدولر المعاییامع ر ئزالجالمحاسبي في اقیق دلتابیق طفق توایتدى مأي لى إ 

ن مر ئزالجابیقه في طتن یمكوهل 
 

 
 ر؟لمعاییظور هذه امن

 

 
:ت ضیارلفا

 

 
 

ن لق مطننن أن یمكر كذلالسابقة اعیة رلفاألسئلة و ائیسیة رلاإلشكالیة اإلجابة على ل افي سبی  

 لتالیة:ت اضیارلفا

 
ت الوة بالتحطتبرلمدة ایدلجرات المتغیاكبة وامل جن أقیق مدلیة للتدولر المعاییءت اجا 

لمهنیة ت اسارلمماافي روق لفص اتقلید، وحومدي قتصاا     ل خلق تكامولعالمیة ایة دالقتصاا
         ؛ليدولوى اتلمساقیق على دللت

 

 
 
 
 

 ؛قیقدلتاسة مهنة رللممادة حومت سیاساأطر وضع ومیتها في ن أهتكم
 

 
 

 

ن طرف لثقة مایه طبإنجاحه لتعرة یدقق جدلمل اعمم لمهنیة تحكت اكیاوسلد وعوالقم، انع 
            ره؛یرمي تقدمستخ

 
 

ن بیقه مطتن ال یمك، وقیقدلیة للتدولر اعاییلمامع ر ئزالجالمحاسبي في اقیق دلتافق واال یت 
لي.دولدي االقتصااقع والا      مع ف لتكید اال بعب إلجانهذا ا

 

 
 ث:لبحدود اح  

 
بیئته ، ولعالمیةایة دالقتصاطورات التظل المحاسبي في اقیق دلتطور اعلى ترف سة بالتعدرالم اتهت

ب لجانن اعلیه فإ، وقیقدلیة للتدولر المعاییامع ر ئزالجالمحاسبي في اقیق دلتر اابق معاییطتدى م، ولیةدولا

 م.عال لمحاسبي بشكاقیق دلتول اسة یتنادراللم لعاا

 
 لتالیة:ر العناصافي ث لبحر ااد إطیدتحم تد لقو   
 
 
 
 
 
 

ب



 
  ةلمقدمــــــة العاما

 
 

  لمكانیة:دود الحا

فقه مع واتدى مر وئزالجالمحاسبي في اقیق دلتاقع واسة دراسة بدرالط هذه اتبرت ،لمكانیةالناحیة ن ام

جامعة عبد الحمید ابن  في والیة مستغانم  قطمناض مسح لبعراء جل إخالن قیق مدلیة للتدولر المعاییا

 نمییدالكان والمهنییواب استجافي ل تمث،  وبادیس  ) كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة  وعلوم النسییر(  

 ص.... لتخصدة اسات، المحاسبةاء ارخب

 
 منیة:زلدود الحا

 

لمحاسبي اقیق دلتامهنة طور لتل حرالمهم األر یخیة مختصرسة تادرابوم منیة فإننا سنقزلالناحیة ن ام 

لمحاسبي في اقیق دلتانیة لمهنة داسة میدرالى إباإلضافة ، قیق دلیة للتدولر المعاییذا اكولیة دولالبیئة وا

 2019.لسنة ن الستبیال اخالن مر ئزالجا

 
 

 

 
       

 

 

  

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

منھج لا ب ثح :

لتحقیق أهداف  البحث  واختب را رف ضیاته، مت  است دخ ام  المنهج ا ول صفي التحلیلي  ل رع ض  ال وج انب

رع ض المعای ری  ا دل ولیة لل دت قیق، وذ كل  المتعلقة  باإلط را  النظري لل دت قیق المحاسبي وبیئته ا دل ولیة و ذك ا في 

باالعتم دا على ا دل راسات  وا دأل بیات المحاسبیة التي تن وا لت ال وم ضوع   وال ده ف من هذا المنهج هو جمع

إلا راط اظ هرة  البحث ب ده ف ف مه   المعل مو ات والبیانات  المتعلقة  بال وم وض ع، تصنیفها وتحلیلها ووصف  

إلا حصائیة في التحلیل. الا عتم دا على ا دأل وات  مأ ا فیما یخص الجانب التطبیقي ف دق مت   النظري لل وم وض ع، 

لا ب ثح : مصادر 

الا عتم دا على ال دع دی من مص دا ر المعل مو ات، تتمثل أساسا في الكتب ورسائل  من أجل انج زا  البحث مت  

مأ ا فیما یخص الجانب التطبیقي  الماجست ری  وال كد توراه، المجالت العلمیة والمقاالت المتخصصة والملتقیات، 

الا ختصاص من م اح سبین و دم ققین ف دق تمثل م دص ر  استقاء  المعل مو ات فیه  من خالل  وضع استبیان ألهل  

و وت زیعه علی مه لم رع فه أرائ مه .

لا ب ثح : أھداف 

ألا هداف التي یسعى إلیها البح :ث من 

الا قتص دا یة  إ رب از  ا دل ور  الفعال  ا ذل ي تلعبه  مهنة ال دت قیق المحاسبي  في ظل  التطورات  

العالمیة؛

 مح وا ل م رع فة الغایة من وضع معای ری  دولیة لل دت قیق؛

 طرح مختلف السیاسات التي تسا دع على رالا تقاء بمهنة ال دت قیق المحاسبي وتحسن من أداء

ال دم قق؛
 

جـ



  المقدمــــــة العامة
 
 


ل خالن لیة مدولاقیق دلتر انعكاساتها على معاییر وائزالجاقیق في دلتاقع مهنة وافة رمع 

ن.لمختصین المهنییأراء اعلى ع الطالا
 

 
 

 :ث لبحب اسباأ
 
 

 :مها، أهتیةرى ذاخأوعیة وضومب سباألى ب إألسبال اجود تع
 
 

-
یة دالقتصاظروف الظل المحاسبي في اقیق دلتوع اضولتي یحضى بها مامیة هألا 

؛لعالميد االقتصااا دهلني یشهانة راهلا
 

 

-
ك لع ذتبارورة إضدى مراز بإئه ن ورانا مدقصر وئزالجاا دهلتي تشهطورات التا        

؛قیقدلیة للتدولر ابالمعایی
 

 

-
 
 

لیة دولر افقا للمعاییولمحاسبي اقیق دلتافي مهنة ر ئزالجت اصلودى مأي لى إفة رمع      
؛قیقدللت

 

 
فیما د یدجهو  مال على كع الطالاغبة في رلواقیق دلتاضیع والشخصي لمول المیا          

 ؛یجابیةالى نتائج إ        ول صولاقع وتوع وضولمص هذا ایخ
 

-
اقبة المیزانیة ()تدقیق و مرتخصصنا ل بمجاط تبرموع ضولمون اك         

 

 
 :ثلبحامیة أھ

 
 

طراف ذات ألد ایزاتل خالن لمحاسبي ماقیق دلتاى بها ظلتي یحالبالغة امیة هألافي ث لبحامیة ن أهتكم

م عارض عذات مالیة ر یرتقاداد عب إلطیتذي لر األم، المالیةائمها واقت وسساؤلمط المهتمة بنشاالعالقة ا

طورات لتظل افي ر ئزالجاقعه في وافة رمع، ولشخصيل اخدلتوا زلتحین اعدا قیة بعیوثوموقیة دامصل بك

 لیة.دولاقیق دلتر اكبتها لمعاییوامدى مولعالمیة ایة دالقتصاا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-

ت



  المقدمــــــة العامة
 
 

 
  ث:لبحت اباوصع    
 

 
 سة ما یلي:درالهذه اضتنا في رعتالتي ت اباولصعن أهم ابین م    

 
 

 ؛لمحاسبياقیق دلتوع اضولتي تعالج مالمكتبة ا يفجع رالماقلة    -
 ؛سةدرالاعینة ن طرف مة لالمباالدم اعب سة بسبدرالالى عینة ول إصولابة وصع              -      

 
ن الستبیارة استماایع وزتول عملیة شمب نیة مما صعدالمیاسة دارللص لمخصت اقولاضیق   -

 ؛قتهاواعها في جرستواسة درالمعنیة بالالعینة اعلى 
 
 SPSS ."إلحصائي " انامج رلبت اجارمخل تحلید إلحصائي خاصة عنل ابة متعلقة بالمجاوصع -

 
 

 ث:لبحاة طخ

 

إلجابة على ذا اكوا مهمة راهلتي نب انوالجابجمیع م یقة تسمح لنا باإللماطربوع ضولمهذا المعالجة          

 ولصبعة فأرلى إبحثنا م نقس، حةطرولمت االؤلتساف امختل

قیق دلیة للتدولر المعاییو المحاسبي اقیق دیمي للتهمفال خدموان عنت تحول ألل الفصدرج انول: األل الفصا-

لمحاسبي اقیق دلتاعملیة ذ تنفیر مساذا كولمحاسبي اقیق دلتایة همات تضمنث مباحث لى ثالدوره إبم قسذي لوا

 ةليدولق اقيدلتر الى تبني معايياضافة ا

لیة دولر المعاییر مختصرض فیه عول تناذي لواقیق دلیة للتدولر المعاییارض لثاني: عل الفصا-

 قیق .دللت

ور لمحال تحلیو بیقیة طتلاسة درالمنهجي للر ااطإلم ایدلى تقم إنقسوابیقیة طلتاسة درالث: الثالل الفصا-

 ن.الستبیاا

ث



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول :

مدخل مفاهيمي 

للتدقيق المحاسبي و 

المعايير المحاسبيت 

 الدوليت
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 :تمهيد

 بـع وتبويـن تجميـم فبعد إنتهاء المحاسب، المحاسب ل المدقق من حيث ينتهي عمل يبدأ عم

 ىـعل مـالحك في المدقق دور يأتي ، المؤسسة نشاط عن الناتجة بالعمليات المتعلقة المعلومات لوتسجي

 سالمة هذه العمليات وخلوها من األخطاء وربما التالعبات. مدى

 دةـى عـعل نظرا لما لها من أدوار، أخذت مهنة التدقيق حيزا كبيرا من اإلهتمام في وقتنا هذا 

 المرانـب بـتكتس ةـمهن اـأنه على إليها ينظر كان قريب وقتفي حتى أنه من الرغم فعلى ، مستويات

 ةـإال أنها  وبحكم  تشعبها  كنتيجة لتوسع النشاط اإلقتصادي وكبر حجم المؤسسات تزايدت الحاج  ،فقط 

 ةـواألكاديمي والمهنية الحكومية الهيئات مختلف فأصدرت ، يحكمها نظري إطار من بد ال وكان ، إليها

 محاولة منها حصر الجانب النظري فيها .  جملة من المفاهيم واألهداف والمعايير

سنتطرق لمدخل مفاهيمي للتدقيق ل في هذا الفص، وإنطالقا مما سبق ل ، فصيلدراسة أكثر ت

 ذلك إلى ثالث مباحث:ل وقسمناه في سبي، المحاسبي المحاسبي و المعايير الدولية للتدقيق

  ماهية التدقيق المحاسبي.ل: لمبحث األوا 

 المحاسبيالمبحث الثاني: مسار تنفيذ عملية التدقيق. 

تبني المعايير الدولية .    المبحث الثالث :
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 المبحث ل:األو للتدقيق المحاسبي. مفاهيمي لمدخ

 اةـتأثرت مهنة التدقيق المحاسبي بمختلف الظروف التي عايشتها على مر العصور وبتطور الحي

والمتتبع للتطورات التي شهدتها يمكنه أن يالحظ حجم اإلهتمام المتزايد الذي ، اإلجتماعية واإلقتصادية 

 اديةـاإلقتص داتـالوح للك والنمو التقدم تحقيق في وتلعبه لعبته الذي الكبير للدور نظرا ، به حضيت

 مدخال أساسيا للقرارات المراد إتخاذها.  ومد األطراف المختلفة باآلراء التي تعتبر، والمجتمع 

 وحاولت تحديد إطار نظري يصون، سايرت مختلف المنظمات والهيئات الوصية هذه التطورات 

 ذهـه داقيةـومص ودةـج وعلى العملي الجانب على سلبا تنعكس قد تأويالت ألي تفاديا ، التدقيق مهنة

 المهمة.

 هـأهميت، ه ـمفهوم، دقيق ـلما سبق سنتطرق في هذا المبحث إلى التطور التاريخي للتل كتحلي

 ومن ثم التطرق الى أنواعه.،  وأهدافه

 .التطور التاريخي للتدقيق :لاألو المطلب

يعتمد  التي المحاسبية البيانات صحة من التحقق إلى اإلنسان حاجة من نشأتها  التدقيق مهنة تستمد

 ىدـل الوأ جةاحلا هذه رتظه دق و ، عقلوال اتنالبيا تلك ةقباطم نم دكأتوال ، هتارارق ذاختإ يف اهيعل

تخدم ـتس تـكان واليونان المصريين قدماء حكومات أن على التاريخية الوثائق لتد حيث ، الحكومات

 رتافدـلاب ةـتثبملا دوـيقال ىإل عمتيس اهتقو ققدملا ناك و . ةماعلا اتباسحلا حةص نم دكأتلل نيققدالم

 ةـالالتيني الكلمة من مشتقة tiduA تدقيق كلمة أن نجد هكذا و صحتها. مدى على للوقوف ، والسجالت

tiduuA  ،و معناها يستمع
1
. 

 م1500 الفترة من العصر القديم حتى سنة: 

 ذاـك ة وـدات الحكوميـالوح ىـعل ما يعرف عن المحاسبة في هذه الفترة أنها كانت مقتصرة

 أو بـتالع أي حدوث منع و ، الدقة إلى لالوصو هو خاللها من الهدف كان و  ، العائلية المشروعات

 المحاسبية بالدفاتر غش
2
 ىـتتل تـكان التي للحسابات باإلستماع يكتفي الفترة هذه لخال المدقق وكان .

 على أن يقف على مدى صحة هذه المعلومات بناء على تجربته.،   عليه

 م1550 حتى 1500 الفترة من : 

 شـالغ افـإكتش ىـعل رـإذ اقتص، هذه الفترة عن الفترة السابقة ل لم يتغير هدف التدقيق خال

 زاد اـم وهو ، الملكية لبإنفصا يسمى ما شهدت أنها غير . المحاسبية الدفاتر في التزوير و والتالعب

 تفصيلية. بصفة التدقيق ممارسة بقيت ذلك رغم و ، المدققين إلى الحاجة من
 

 18. ،17ص ص ، 2000 ، األردن  ،للنشر لوائ دار ، األولى الطبعة ، )والعملية النظرية الحسابات (الناحية تدقيق علم ، اهللا عبد أمين خالد 1

 14ص. ، 1996 ، لبنان ، العربية النهضة دار ، الرابعة الطبعة ، وإجراءات معايير لمراجعةا ، اشتيوي السالم عبد إدريس 2
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          م :1905حتى  1850الفترة من                                                                                      

ة ـالمملك يـف ناعيةـورة الصـشهدت هذه الفترة ظهور شركات المساهمة الكبيرة تزامنا مع الث

 ىـعل بـالطل في المساهمين إلحاح من زاد ما ، واإلدارة المالك بين التام لاإلنفصا وبالتالي ، المتحدة

 نةـس انيـالبريط ركاتـالش انونـق دورـص كـذل وعزز . المستثمرة أموالهم على حفاظا المدققين

 ل.مستق مدقق لقب من حساباتها تدقيق المساهمة شركات على أوجب الذي ، 1862

هذه الفترة فكانت كاآلتيل أهداف التدقيق خال أما
1
: 

   ؛إكتشاف الغش والخطأ 

   ؛إكتشاف ومنع األخطاء الفنية 

  . إكتشاف األخطاء في تطبيق المبادئ المحاسبية 

 يومنا هذام إلى 1005 الفترة من: 

 ةـة الداخليـأهم ما ميز هذه الفترة هو ظهور الشركات الكبرى و كذا اإلعتماد على نظام الرقاب

 أسلوب العينات اإلحصائية وفق أساس علمي.ل باإلضافة إلى إستعما، بدرجة كبيرة في عملية التدقيق 

 ذهـه ـلمث كتشاففإ، فلم يعد إكتشاف الغش والخطأ ، أما فيما يخص الهدف من عملية التدقيق 

 هو من مسؤولية الحاالت إنل اإلدارة . ب و المحايدل غرض التدقيق الرئيسي هو تقرير المدقق المستق

إذا كانت البيانات المحاسبية تبين عدالة المركز المالي فيما
2
. 

 . التدقيقمفهوم:الثانيالمطلب

ات ـالهيئ إختالفـب ذاـو ه، دقيق ـاريف التـالجوانب التي تم التطرق إليها في تعلقد تعددت 

 سـنف يـف بـتص اـأنه إال ، المفاهيم هذه بين الشكلي اإلختالف رغم و . عنها الصادرة واألطراف

 : و نذكر أهم هذه التعاريف فيما يلي  الهدف.

للتدقيق كما يلي sccususAuu sssuiaAuar taAuussa  جاء تعريف جمعية المحاسبة األمريكية  1/
3
: 

 ائجـبنت تتعلق التي و، موضوعي لبشك والقرائن األدلة وتقييم لجمع ممنهجةو منظمة عملية هو التدقيق "

 اييرـوالمع ائجـالنت ذهـه ينـب ابقـوالتط التوافق مدى لتحديد وذلك ، اإلقتصادية واألحداث األنشطة

 األطراف المعنية بنتائج المراجعة."وتبليغ ،  المقررة
 

 

 
 16ص.، مرجع سابق  1

 19ص. ، 2006 ، األردن ،للنشر لوائ دار ، الثالثة الطبعة ، والعملية النظرية الناحية من التدقيق إلى لمدخ ، التميمي هادي 2

 باـتكلا ، قـتطبيالو ةـيرنظلا نيـب ةـعجامرلا ، ديعس نيدلا لامك ، اججح دماح دمحا ةعجامرو بيعرت ، يكنه ونسمرا ، ساموت ميلو 3

 18ص. ، 1997 ، السعودية ، للنشر المريخ دار ، لاألو
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 كما عرف 2/ إتحاد المحاسبين األمريكيين التدقيق راءاتـ" إج :المحاسبي على أنه ةـمنظم ـلألج

 علىل الحصو األدلة المتعلقة باإلقرارات أو باألرصدة ،داث ـاإلقتصادية واألح ورةـا بصـو تقييمه

 ىـإل ائجـالنت لاـوإيص ، ينـمع اسـمقي و راراتـاإلق هذه بين العالقة درجة لتحديد ، موضوعية

المستفيدين
1

". 

 :يمكن إستخالص ما يلي، التعريفيين ل من خال

  ؛وبالتالي فهي قائمة على مخطط مسبق ، عملية التدقيق عملية منظمة 

 ةـعدال لوـح خاللها من رأيه المدقق يبني ، إثبات وقرائن أدلة جمع التدقيق عملية في يشترط 

 ؛المالية من عدمها  القوائم

 ؛تحيز لك عن بعيدة موضوعية بصفة تتم أن أي ، لألدلة جمعه في الحياد المدقق يلتزم أن 

 ،بي  ـأن تتعدى عملية الفحص المعلومات المقدمة في القوائم إلى فحص النظام المحاس   ذيـوال

 ؛المصدر لهذه المعلومات  يعتبر

 مصداقية القوائم المالية لصالح األطراف الطالبة له.ل يتضمن رأيه حو، المدقق لتقريرل إيصا 

 نظمـم لوبـبأس وبناء صارم تقني إختبار :أنه" على للتدقيق rAuauad AA tuaasioA تعريف جاء 3/

ة ـالمالي اتـالمعلوم ومصداقية نوعية على لمعل رأي إعطاء بغية ، لمستق و لمؤه مهني طرف من

 ـلك يـف اتـالمعلوم ذهـه دادـإع يـف الواجبات إحترام مدى وعلى ، المؤسسة طرف من المقدمة

 ،الظروف  وعلى مدى ذهـه لتمثي مدى في بها لالمعمو المحاسبية والمبادئ والقوانين القواعد إحترام

المعلومات للصورة الصادقة وللوضعية المالية ونتائج المؤسسة 
2

". 

 ،بناء على تعريف مصف الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين الفرنسي  4/ فإن التدقيق " فحص

 ائجـالنت اباتـحس لدوـوج ةـالميزاني ومصداقية إنتظام لحو رأي إلبداء ، لومستق لمؤه مهني من

ما لمؤسسة
3

". 

 :بناء على التعريفين الثالث والرابع يمكن إستخالص ما يلي

  ؛التدقيق هو فحص إنتقادي بناء للمعلومات المالية 

   ؛يشترط في شخص المدقق عنصر اإلستقاللية ، إضافة إلى عنصر الكفاءة 

   ؛أي أن يتضمن مجموعة من األدلة ، رأي هذا المدقق يكون معلال 

 .أن يتأكد المدقق من التقيد بالقوانين والمبادئ المحاسبية 

 2 1التميمي هادي ، مرجع سبق ذكره،ص 20.

 , -sciAsAc auasasuAuc , uisusAuuaaAoc AA cAusAsrueiAc-tiduA AA ouaAuuo eaAAuaA , EeDAALE.o AA .LNtNO.R

Osoou,A, asuuc, 1992, i21.                                                                                                                                           

        Au1 , AuAiuucAc.iudA iuiu omsiduA dA omuaauuasAuua auasasuruA dAc Aa –tiduA auasasuAu  ,tAuasud .LNnDAO
 3

 

sduAuua , Oiaud , asuuc , 1991, a28                                                                                                                            .  
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 للتدقيق على أنه:ل بالتالي يمكن صياغة تعريف بسيط وشام

 "فحص ،إنتقادي مخطط  اتـداقية المعلومـللتأكد من صحة ومصل ، يقوم به شخص محترف ومستق

 دـمحاي يـفن برأي المدقق خالله من يدلي ، المحاسبي النظام وكذا المؤسسة طرف من المقدمة المالية

 " .مدعم بأدلة وقرائن إثبات في تقرير وموضوعي

: كما نالحظ من التعاريف السابقة أنها ركزت على ثالث نقاط أساسية هي
 1

 

 يقصد به فحص البيانات : الفحص للتأكد، والسجالت  مـت يـالت اتـالعملي المةـوس حةـص نـم

 اطـبنش الخاصة اإلقتصادية لألحداث النقدي أو الكمي القياس فحص أي ، وتبويبها ، تحليلها ، تسجيلها

 المؤسسة.

 رـأداة للتعبيـام اإلداري كـيقصد به الحكم على مدى صالحية نتائج األنظمة الفرعية للنظ  : التحقيق

 ةـزمني رةـفت في للمؤسسة الحقيقية للوضعية المالي المركز لتمثي مدى وعلى ، المؤسسة لواقع السليم

 معينة.

 داءـينتظر من خاللهما تمكين المدقق من إب، نشير إلى أن الفحص والتحقيق عمليتان مترابطتان   

 حيحةـفيما إذا كانت عملية القياس لألحداث اإلقتصادية أدت إلى إنعكاس صورة ص، رأي فني محايد   

 لنتيجة ومركز المؤسسة الحقيقي . وسليمة

 واءـس، ة ـتقرير يقدم إلى األطراف المعنيل يقصد به بلورة نتائج الفحص والتحقيق في شك : التقرير

 دقيقـالت نـم رةـاألخي العملية هو التقرير بأن لنقو أن ونستطيع ، خارجها أو المؤسسة لداخ كانت

 وثمرته.

 .المحاسبي التدقيقوأنواع أهداف:المطلبالثالث

 . :أهداف التدقيقل الفرع األو

 فقد صاحب هذا التطور تطور في األهداف وكذا، أسلفنا الذكر في إطار التطور التاريخي للتدقيق كما 

 نـويمك . ةـالداخلي الرقابة نظام على اإلعتماد درجة إلى إضافة ، والفحص التحقق مستوى على

 : التاليل الجدول ذلك من خال توضيح
 

 
 
 

 
 

 
 الحقوق كلية ، لاألو العدد ، الباحث مجلة ، الجزائرية االقتصادية للمؤسسة اإلداري لالتأهي إستراتيجية في المراجعة دور ، صديقي مسعود 1

 . 65  ص،  2000  ،جامعة ورقلة ، االقتصادية  والعلوم
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 .التطور التاريخي ألهداف التدقيق : 1 رقمل جدو
 

 الفترة الهدف من التدقيق مستوى التحقق أو الفحص أهمية الرقابة الداخلية

لقب 1550 إكتشاف الغش واإلختالس تفصيلي غير مهمة  

1550-1005 إكتشاف الغش والخطأ واإلختالس مبدئيل بعض اإلختبارات تفصي غير مهمة  

 فحص إختباري تفصيلي درجة إهتمام بسيطة
 تحديد عدالة المركز المالي وإكتشاف

 الغش والخطأ
1033-1005  

 إختباري بداية اإلهتمام
 المركز المالي وإكتشافتحديد عدالة 

 الغش والخطأ
1040-1033  

 إختباري إهتمام قوي وجوهري
 تحديد عدالة المركز المالي وإكتشاف

 الغش والخطأ
1060-1040  

 أهمية جوهرية للبدء

 بعملية التدقيق
 إختباري

 ل،تقييم نتائج األعما، مراقبة الخطط 

 تحقيق الرفاهية اإلجتماعية وغيرها

1060حتى   

 اآلن

 ،األردن، دار المسيرة للنشر، ( الناحية النظرية )تدقيق الحسابات المعاصر ، : غسان فالح المطارنة المصدر

2006، ص 18.  

 يـالت من  المالحظ  أن  الفترة  التي صاحبتها تطورات على مستوى الهدف من التدقيق هي الفترة

 رـتغي التي إنبثق عنها ظهور شركات كبرىل والتي كانت بمثابة نقطة التحو، أعقبت الثورة الصناعية 

 ةـوملكي مختلفةل عن سابقاتها من ذلك النشاط البسيط إلى شركات ذات نشاطات متنوعة ووسائ  نشاطها

 عن اإلدارة. منفصلة

 ىـعلل الدليل ولع، أهداف التدقيق كما كان للقضاء اإلنجليزي في تلك الفترة دور هام في تطور 

 اـفيه فـوص يـوالت ، 1896 سنة القطن حلج قضية في EDatOL للقاضي المشهورة العبارة ذلك

 المجرمين أثر إلقتفاء قوية شم حاسة ذا كلب وليس حراسة كلب بأنه المدقق
1
 ذهـه نـم زىـوالمغ .

 كنتيجة ذلك يظهر وإنما ، الغش أو األخطاء إكتشاف ليس التدقيق عملية من األساسي الهدف أن العبارة

 لعملية التدقيق. ثانوية

 رـتعب ةـفإن هدف تدقيق الحسابات هو إعطاء رأي فني محايد عن كون التقارير المالي، عموما 

التدقيقل الفترة للمؤسسة محل بصورة صادقة عن المركز المالي ونتائج أعما
2
. 

والحديثة أو المتطورة، التقليدية ، أساسيتين  كما يمكن تحديد أهداف التدقيق بمجموعتين
3
: 

 
 
 

 09ص.،  2000 ،األردن ، دار صفاء ، الطبعة األولى ،  الحديث لتدقيق الحساباتل لمدخا، احمد حلمي جمعة  1

o, EAc sduAuua dmuursaucsAuua, iusAueiA dA omsiduA uisusAuuaaA ,aKuouiA EtQNLAP. AA auAuA Po LNhSOhP
 2

asuuc, 1992 ,i 29.                                                                                                                                                     
 10ص.،  1998 ،األردن ل ، دار المستقب،  العلمية والعملية لتدقيق الحساباتل األصو، محمود الرفاعي ل خلي، خالد راغب الخطيب  3
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 :األهداف التقليدية : أوال

 أهداف رئيسية. 1/

  ؛ومدى اإلعتماد عليها ، التحقق من صحة ودقة وصدق البيانات المحاسبية المثبتة بالدفاتر 

 المالي للمركز المالية القوائم مطابقة مدى عن قوية أدلة على يستند محايد فني رأي إبداء . 

 أهداف فرعية. 2/

  ؛إكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجالت من أخطاء أو غش 

  ؛دون ذلك ل بوضع ضوابط وإجراءات تحو، فرص إرتكاب األخطاء والغش ل تقلي 

   ؛إعتماد اإلدارة عليه في تقرير ورسم السياسات اإلدارية وإتخاذ القرارات حاضرا أو مستقبال 

  ؛مستخدمي القوائم المالية وتمكينهم من إتخاذ القرارات المناسبة إلستثماراتهم طمأنة 

  ؛معاونة دائرة الضرائب في تحديد مبلغ الضريبة 

 ء اإلستمارات للهيئات الحكومية لمساعدة المدقق .لتقدير التقارير المختلفة وم 

 األهداف الحديثة أو المتطورة. : ثانيا

   رقـوط بابهاـوأس اإلنحرافات وتحديد ، األهداف تحقيق ومدى تنفيذها ومتابعة الخطط مراقبة 

 ؛ معالجتها

 ؛وفقا لألهداف المرسومة ل تقييم نتائج األعما 

 ؛ النشاط نواحي جميع في اإلسراف منع طريق عن ، ممكنة إنتاجية كفاية أقصى تحقيق 

 . تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد المجتمع 

 اـهناك أهداف أخرى عملية وميدانية نذكر منه، األهداف العامة والتي تطرقنا لها إلى  باإلضافة

 ما يلي:

هذا البند إلى التأكد من أن المؤسسة تقيدت بما ل يهدف المدقق من خال  :(اإلفصاح)عرض القوائم / 1

المحاسبية المتبناة من والمبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما والطرق والسياسات  اييرـه المعـنص عليـت

مما يجبر المدقق ، ن قياس درجة الثبات في تطبيق هذه الطرق من فترة إلى أخرى ـال عـفض، قبلها 

هذه المشاهد المرتبطة بالواقع الفعلي للمؤسسة والمؤثرة على درجة مصداقية ل وـر حـعلى التقري

ةالمفحوصة والمعلن عنهاـوائم الماليـعناصر الق
1
. 

 
 
 
 

 ومـلعو ةيداـصقتاال ومـلعلا ةـيلك ، ةروـنشم ريغ هاروتكد ةحورطأ ، رئازجلا يف ةيالملا ةعجامرلل لماكتم راطإ وحن ، يقيدص دوعسم 1

 26ص.،  2004  ،جامعة الجزائر ،التسيير
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 أي دون اـــــحدوثه وقت ةـــــالمؤسس لقب من اـــــتسجيله تم قد العمليات لك أن يعني  الشمولية: /2

 رضـبغ كـوذل ، والسجالت الدفاتر لك على اإلطالع عليه ذلك من المدقق يتأكد ىـوحت ، إستثناءات

 شاملة تعبر عن وضعية المؤسسة . محاسبية اتـمعلوم وفيرـت

وخصوم ل أي أن يتأكد المدقق من أن جميع العناصر الواردة في الميزانية من أصو الوجود والتحقق: /3
 فعال.موجودة 

هنا  يجب  على  المدقق  أن يتأكد عن طريق الوثائق القانونية من ملكية / الملكية و المديونية : 4

 تكون وقد ، أخرى ألطراف فعال مستحقة الديون وأن ، الميزانية في الواردةل وـاألص ـللك المؤسسة

 مثال. المصادقات قـطري عن األخيرة هذه

 ادئـالعمليات المحاسبية تم تقييمها وفقا للمبل المدقق التأكد من كون كيعني هذا المبدأ أنه على  / التقييم :5

 مع ثبات طرق التقييم من دورة ألخرى.، المحاسبية المتعارف عليها 

رائن ـالهدف األساسي لمدقق الحسابات هو إعطاء رأي فني محايد مدعم بأدلة وق:  / إبداء رأي فني6
 ل.ة المدققة للمركز المالي ونتيجة األعماالقوائم الماليل تمثي عدالة لوـات حـإثب

لذلك ينبغي عليه في إطار عملية التدقيق القيام بالفحص وإجراء
1
: 

  ؛التحقق من اإلجراءات والطرق المطبقة 

 ؛والخصوم ل مراقبة عناصر األصو 

 ؛التنظيمي ل تقييم الهيك 

 ؛السليم للعمليات ل التأكد من التسجي 

 ؛األعباء والنواتج التي تخص السنوات السابقة ل السليم لكل التأكد من التسجي 

  واألخطاء .، التالعبات ، محاولة الكشف عن حاالت الغش 

 الفرع الثاني: اهمية التدقيق المحاسبي.

 في كونه وسيلة تخدم جهات كثيرة ذات مصلحة مع المؤسسة سواء كانتل إن أهمية التدقيق تتمث

 خطط ورسم قرارات إلتخاذ المحاسبية البيانات على كبير حد إلى تعتمد إذ ، خارجية أو داخلية أطرافا

 ومن بين المستفيدين من التدقيق نجد: ،مستقبلية

 

 

 
 
 

.i22 , nsucua dAc ou,uAc , torAu , 1986 , .iudA iusAueiA dmsiduA auasasuAu AA suaiAsioA , nutKAsu  tLEtetDQO
  1
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يط ـكبير خاصة في عملية التخطل تعتمد إدارة المؤسسة على التدقيق بشك :المؤسسةإدارة  /1

 سيمنحها قوائمها على المدقق مصادقة فإن وبالتالي ، مسبقا المسطرة أهدافها قـلتحقي تقبليـالمس

 أداء مستوى على الحكم مفتاح يعتبر كما ، عليها اإلعتماد نسبة من ويزيد ةـالثق نـم رةـكبي درجة

 . اإلدارة مجلس أعضاء

اإلدارة عن ل ظهور شركات المساهمة ذات اإلمتداد اإلقليمي وإنفصاإن  المالك والمساهمين: /2

ل ألموال ن ال بد من طرف يضمن التسيير األمثفكا ، التدقيق ةـأهمي المالك عزز من

كما أن تقرير مدقق الحسابات يساهم ، وتالعبات  تالسـدوث إخـع حـاهمين ومنـالمس

 ممكن. عائد أكبر لهم يضمن جدد مستثمرين جلبفي 

ويقومون بتحليلها ، يعتمد هؤالء على تقرير المدقق بصحة وسالمة القوائم المالية  الدائنين والموردين:/3

باإللتزام الوفاء على والقدرة لمعرفة المركز المالي
1

 منـيض ما ، المؤسسة لدى السيولة درجة وكذا 

 المؤسسة .لدى  لحقوقهم يلهمـتحص مـله

 دـة عنـوخاص، :إهتمام هذه الشريحة بالمعلومات ينحصر بمعرفة إستمرارية الوحدة اإلقتصادية  الزبائن /4

األولية المواد أو للبضاعة رئيسي كمورد عليها معتمدين كانوا وإذا ، لاألج طويلة بمعامالت معها إرتباطهم
2
.  
 

 هم والمجموعات المماثلة لهم مهتمون بالمعلومات المتعلقة بإستقرار وربحية  :العاملين /5 ،عملهم  كما

 دـافع التقاعـآتهم ومنـمهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من تقييم قدرة المشروعات على دفع مكاف أنهم

 ل.فرص العم وتوفر

، توسيع نشاطاتها أو لمواجهة عسر مالي بغرض      :البنوك ومؤسسات اإلقراض األخرى /6

 درجة معرفة عليها األخيرة هذه أن غير ، ات الماليةـتلجأ المؤسسات إلى القروض من المؤسس

 مدقق تقرير إلى ذلك في وتعود ، داد مستقبالـالس ىـعل اتـالمؤسس درةـلق ومعرفتها الخطر

 للمؤسسة . المالي زـللمرك اـوتمثيله المالية القوائم صدق يؤكد الذي الحسابات

روعات ـدرها المشـي تصـات التـى البيانـتعتمد بعض أجهزة الدولة عل / الهيئات الحكومية :7

ادية ـات اإلقتصـم السياسـادي أو رسـمنها مراقبة النشاط اإلقتص،  األغراضن ـد مـي العديـف

ادية ـات اإلقتصـالسياسم ـادي أو رسـمنها مراقبة النشاط اإلقتص،  األغراض رضـف ة أوـللدول

وهذه جميعا تعتمد على بيانات واقعية وسليمة. وقد بينت لجنة ،الضرائب  رضـف ة أوـللدول

 أن أهمية التدقيق تكون في: 2002عند إصدارالمعايير عام  بينـاإلتحاد الدولي للمحاس

   ؛يساعد في وضع القرارات اإلدارية السليمة 

 ؛للنظام الضريبي ل ثقة والكفاءة عند التطبيق العاديساعد خبراء الضرائب في بناء ال 

 موارد المؤسسات بكفاءة وفعاليةل إستغال
3

 

 
 12ص. ، ذكره سبق مرجع ، الحسابات لتدقيق والعملية العلمية لألصوا ، الرفاعي محمود لخلي ، الخطيب راغب خالد 1

 مئاوـقلا يمدتخـسم تاـجاحتيا ةـبيلت يف هيتلؤوسمو تاباحسلا بقارم رود لوح ةسارد ، ييشرقلا دشير دايإ ، يرفعجلا مجن دصملا دبع 2

 . 2006  ،جامعة بغداد ، المعهد العربي للمحاسبين القانونيين ،   لماليةا

 لسابق.المرجع انفس  3
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 .المحاسبي  أنواع التدقيقالفرع الثالث: 

 ال كـذل إال أن،  اـمنه والزاوية التي ينظر إليهتختلف ، هناك أنواع عديدة للتدقيق المحاسبي 

 : على النحو التالي المحاسبي يغير من جوهر عملية التدقيق . وسنقوم بدراسة أنواع التدقيق

  من حيث اإللزام 

  (حجم اإلختبارات)من حيث مدى الفحص 

  المحاسبيمن حيث توقيت عملية التدقيق 

  المحاسبيمن حيث نطاق عملية التدقيق 

  المحاسبيمن حيث القائم بعملية التدقيق 

 :: من حيث اإللزامأوال

                وتدقيق إختياري.، تدقيق إلزامي ، ينقسم التدقيق من حيث اإللزام القانوني إلى نوعين 

                                                                            :اإللزامي المحاسبي التدقيق / 1

اباتها ـدقيق حسـارجي لتـحيث يلزم المؤسسة بضرورة تعيين مدقق خ، يحتم القانون القيام به 

 ةـطائل تحت المخالف وقوع به القيام عدم عن ويترتب ، لها الختامية المالية القوائم وإعتماد

 المقررة اتـالعقوب

 :اإلختياري المحاسبيالتدقيق  : /2

 ونـوتك، ا ـوتكون بطلب من إدارة المؤسسة أو مالكه، هي عملية التدقيق غير الملزمة بقانون 

 واجبات المدقق هنا محددة وفقا إلتفاقه المسبق مع الطالب لعملية التدقيق.

 دقيقـلت ارجيـبخدمات مدقق خ قد يتم اإلستعانة، ففي المؤسسات الفردية وشركات األشخاص 

 انـإطمئن ثـحي نـم قـتتحق التي للفائدة نتيجة ، الختامية المالية قوائمها وإعتماد المؤسسة حسابات

 اسـكأس ذـتتخ والتي ، المالي والمركز لاألعما نتائج عن المحاسبية المعلومات صحة على الشركاء

 اتـالمؤسس ةـحال يـف أما . جديد شريك إنضمام أو لإنفصا حالة في وخاصة الشركاء حقوق لتحديد

 ىـإل تقدم التي وتلك الدفاتر من المستخرجة البيانات دقة في للمالك الثقة يعطي المدقق فوجود ، الفردية

 الخارجية وخاصة مصلحة الضرائب الجهات
1
. 

 
 

 
 12ص. ، ذكره سبق مرجع ، الحسابات لتدقيق والعملية العلمية لألصوا ، الرفاعي محمود لخلي ، الخطيب راغب خالد  1
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 .(اإلختبارات)حجم  من حيث مدى الفحص :ياثان

 : التدقيق وفق حجم اإلختبارات إلى نوعين ينقسم

       عملية التدقيق كافة القيود والدفاتر ل المقصود به أن تشم: ( تفصيلي )لتدقيق شام :/1    

 ووقتا جهدا التدقيق من النوع هذا ويتطلب ، المالية السنة لالـخ التي تمتل والمستندات واألعما

 ةـوالتكلف تـالوق امليـع مع يتعارض فهو ، باهظة اتـنفق فـيكل هـكون إلى باإلضافة كبيرين

 وبالتالي فإن إستخدامه يقتصر على  ،بإستمرار اـمراعاتهم ىـعل دققـالم رصـيح يـوالت

 المؤسسات ذات الحجم الصغير .

 ويرتكز على، ظهر هذا النوع من التدقيق مع ظهور الشركات الكبرى : تدقيق إختباري : /2
ينتقيها المدقق من مجموع الدفاتر والسجالت والحسابات والمستندات  ةـص عينـاس فحـأس

ويعتمد حجم العينة على مدى قوة وسالمة نظام ، تعميم النتائج  تمـى أن يـالخاصة بالمؤسسة عل
أخطاء كثيرة  في الدفاتر والسجالت وجب على المدقق  وافرـة تـي حالـفف، لية الرقابة الداخ

 توسيع حجم العينة .

 . المحاسبي من حيث توقيت عملية التدقيق : ثاثال

 هذا المعيار يمكن تقسيم التدقيق إلى نوعين: وفق

 :مستمر المحاسبي تدقيق : أوال 

 يـزمن وفقا لبرنامجل السنة المالية ككل خالمن خالله عمليات الفحص وإجراء اإلختبارات  تتم 
 رـة غيـبطريق هرية... أوـبوعية أو شـكأن تتم بصفة أس، مسبقا سواء كانت بطريقة منتظمة  محدد

 خاصة في حالة  منتظمة. وهذا النوع من التدقيق يتبعه المدقق بصفة
2
: 

 ؛كبر حجم المؤسسة وكذا كبر وتعدد عملياتها  *   

 ؛من تقييم نظام الرقابة الداخلية للحكم على مدى كفاءته عدم التمكن *   

       مستمرة  كنهم من التردد على المؤسسة بصفةما يم،توافر عدد كبير من مساعدي المدقق  *      
 :ولهذا النوع مزايا وعيوب يمكن تلخيصها فيما يلي

 مزايا التدقيق المستمر: /1

  ؛صيال نظرا لوجود الوقت الكافي على مدار السنة يمكن للمدقق أن يقوم بتدقيق أكثر تف 

 رصـف ـلوتقلي ودقة بسرعة وإنجازه لالعم إنتظام في أثره له المؤسسة على المدقق تردد كثرة 

 ؛الغش والتالعب  إرتكاب

  ؛تمكن المدقق من اإلنتهاء من التدقيق النهائي بوقت قصير 

   ل ؛أن يستفحل ويمكن من إكتشاف التالعب قب، تصحيح المؤسسة لألخطاء بصورة سريعة 

 المختلفة المؤسسات على مساعديه ووقت وقته يوزع حيث ، المدقق لألعما بالنسبة لالعم إنتظام 

 السنةل يقوم بتدقيقها طوا التي

 47. ، 46ص ص، مرجع سابق  1

 194ص.،  2001،مصر ، الدار الجامعية ،  دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعة، السيد سرايامحمد ، الدين مصطفى الدهراوي ل كما   2
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 إال أنه يعاب على التدقيق النهائي بعض النقاط :

  ؛قصر الفترة الزمنية الالزمة للقيام بعملية التدقيق 

 جانب من اإلهتمام عدم إلى يؤدي قد المالية السنة نهاية في الدفاتر لإقفا بعد التدقيق بعملية القيام 

 نةـالمطلوبة منهم لعلمهم  أن األخطاء لن تكتشف  إال  في نهاية السل بالمؤسسة  بأداء األعما العاملين

 ؛ التدقيق عملية في البدأ لوقب العام لخال األخطاء تلك لتسوية الفرصة لديهم وبالتالي ، المالية

 ةـمحاول أو العالج إمكانية عدم عنه يترتب قد المالية السنة نهاية في والتالعب األخطاء إكتشاف 

 ؛ وقوعها من طويلة فترة بعد سيكون والتالعب األخطاء إكتشاف توقيت ألن األخطاء تراكم تفادي

 ةـنهاي تواريخ كانت إذا خاصة ، التدقيق مكاتب في العاملين وإرهاق لالعم إرتباك إلى يؤدي قد 

 المالية للمؤسسات التي يدقق حساباتها واحدة أو متقاربة .  السنة

 .من حيث نطاق عملية التدقيق : رابعا

 التدقيق من حيث النطاق إلى ما يلي: يقسم

 ل.تدقيق كام : أوال

 اقـونطل اـمجل التدقيق الذي ال تضع فيه اإلدارة أو الطرف المتعاقد مع المدقق قيودا حو هو

 يـف ترطـيش نـولك ، الدورة لخال تمت التي العمليات لك بفحص المدقق قيام يعني ال وهذا ، عمله

ة دون ـوائم الماليـالق ـلس كـيم في نهاية عمله والذي يتضمن رأيه الفني والمحايد أن تقريرالمدقق

 ةـكامل ؤوليةـالمس تحمله مع إلختباراته يخضعها التي المفردات إختيار حرية للمدقق وتكون ، إستثناء

 المفردات .ل ك لحو

 تدقيق جزئي. : ثانيا

 صـكفح، ين ـالعمليات التي يقوم بها المدقق وتكون محدودة الهدف أو موجهة لغرض مع هو

 أو، ددة ـمح رةـفت لخالل أو فحص عمليات البيع النقدي أو اآلج، فترة معينة ل العمليات النقدية خال

 أو التأكد من جرد المخزون.، حسابات المخازن  فحص

 يـالت ائجـت والنتـعلى تقرير متضمنا الخطوات التي اتبعل التدقيق الجزئي إلى الحصويهدف 

ة ـالمالي وائمـالق عدالة مدى عن محايد فني رأي على لالحصو إلى يهدف وال ، الفحص إليها لتوص

 يـف دققـالم ىـعل ويجب . لالكام التدقيق في هو كما لاألعما ونتيجة المالية للمراكز داللتها ومدى

 وال هـنفس ليحمي ونطاقها بها قيامه المطلوب المهمة يوضح كتابي عقد على لالحصو الجزئي التدقيق

إليه تقصير في األداء  ينسب
1
. 

 
 

 
 

 23. ، 22ص ص ، ذكره سبق مرجع ، الحسابات لتدقيق والعملية العلمية لألصوا ، الرفاعي محمود لخلي ، الخطيب راغب خالد 1
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  من حيث القائم بعملية التدقيق. خامسا :

 :يمكن تقسيم عملية التدقيق من حيث القائم بها إلى نوعين أساسيين

 تدقيق داخلي. : أوال

 يـف ةـلها الحرية التام، هذا النوع من التدقيق تقوم به مصلحة متواجدة على مستوى المؤسسة 

 ابقـوالتط يمـالتقي امـمه داخليـال دقيقـللت لوـوتخ ، رفـالتص يـف باإلستقاللية وتتمتع الحكم

بالمؤسسة دائمة مصلحة طرف من ينفذ كونه دائم لعم هو الداخلي التدقيق لوعم ، والتحقق
1
. 

 لعرفه المعهد الفرنسي للمدققين والمراقبين الداخليين على أنه " عبارة عن فحص دوري للوسائ

 ةـتابع لحةـمص به تقوم النشاط هذا . المؤسسة وتسيير مراقبة قصد مديرية تصرف تحت الموضوعة

 المؤسسة ومستقلة عن باقي المصالح األخرى." لمديرية

 تـكان إذا اـمم دـالتأك يـه الدوري النشاط هذا إطار في الداخليين للمدققين الرئيسية األهداف

 تاـيعمللا ، ةقداـص تاـملومعلا نأ ، ةـيفاكلا اتنامـلضا نمـتضت اـبه لوـمعملا تاءارـإلجا

واضحة ومناسبةل الهياك، التنظيمات فعالة ،  شرعية
2
. 

 تدقيق خارجي. : ثانيا

ات ـالبيان صـة فحـبغي ،ة ـالتدقيق الخارجي هو الذي يتم بواسطة طرف من خارج المؤسس

ل وـح محايد فني رأي إبداء لأج من ، الداخلية الرقابة نظام تقييم على والوقوف المحاسبية والسجالت

المصداقية  إلعطائها وذلك ، لها المولد المحاسبي النظام عن الناتجة المحاسبية المعلومات وصدق صحة

 ةـيجارخلا فارـطألا نـم اتـملومعلا هذـه يعملتـسم ىدـل اـضرالو ماـعلا لبوقلا لانت تىح

(أخرى   وهيئات، إدارة الضرائب ، البنوك ، المستثمرين ، المساهمون )
3
. 

ى ـعل داخليـدقيق الـالت أنه بوجودل يمكن القو، كربط بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي 

 ونتائج حساباتها ومصداقية صحة في الخارجي للمدقق الثقة من نوعا يعطي ذلك فإن المؤسسة مستوى

الداخلي التدقيق لوأعما إجراءات بعض على يعتمد أن له يمكن كما ، أعمالها
4
. 

 

 
 
 

 
 
 

 

                                           . tLNPe sduAuua , torAu , 2002, a 07 , EmsiduA suaiAsioA AA auasasuAu ,  tneAe tooAo
 1

 
 15ص.، 2005 ،الجزائر ، الجامعية المطبوعات ديوان ، الثانية الطبعة ، التطبيق إلى النظرية من الحسابات ومراقبة لمراجعةا ، بوتين محمد 2

 األداء المتميزل المؤتمر العلمي الدولي حو،    المراجعة الداخلية والخارجية على األداء الرقابيل نعكاس تكاما،  براق محمد ، صديقي مسعود  3

 . 25ص،  2005  مارس 09  و 08  ،جامعة ورقلة ، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ، والحكومات  للمنظمات

.isuuc , 1987 , i69 , PKsuuuA AA iusAueiA dA omsiduA uaAAuaA , sduAuua dmuursaucsAuua  , eiAc NLAtNOcss
 4
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       : فروض التدقيق وإلتزامات المدقق.المطلب الرابع 

 ةـتقوم عملية التدقيق على أساس مجموعة إفتراضات تبنى على قوامها األفكار التي تسبق عملي

 ذهـه اـبه ارسـتم يـالت ةـالكيفي مـتحك اييرـالمع نـم مجموعة من بدورها تخلو وال ، لالتحلي

 وتعتبر وسيلة للحكم على مستوى األداء المهني للمدقق.،   الوظيفة

 ،ويتمتع بمجموعة من الحقوق ل ومستقل باإلضافة إلى كونه مؤه زمـابات ملـفإن مدقق الحس

 حدود ما يفرضه القانون والعقد المبرم.بالتقيد ببعض الواجبات في 

 هذا المبحث بتقديمل سنقوم من خال ،فروض التدقيق  باإلضافة إلى، معاييره  اتـوواجب حقوق

 المدقق.

 .فروض التدقيق الفرع األول :

 ـلة التحليـتبنى على أساسها األفكار في إطار عملي ،الفروض هي عبارة عن معتقدات مسبقة 

 ىـعل وفرـتت أن بـيج األخرى هي ، التدقيق مشكلة لح إطار وفي . مبسطة و ممنهجة تكون حتى

و هي كاآلتي، من اإلفتراضات إليجاد نظرية شاملة لها   مجموعة
1
: 

  ؛قابلية البيانات المالية للفحص 

  ؛من المدقق و اإلدارة ل عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة ك 

 ؛ عادية غير أخطاء أية من للفحص تقدم أخرى معلومات أية و المالية القوائم خلو 

  ؛حدوث األخطاء ل يلغي إحتما، وجود نظام سليم للرقابة الداخلية 

 التطبيق المناسب  لمبادئ ،المحاسبة المتعارف عليها  يؤدي ةـوائم الماليـالقـل سالمة تمثي إلى

 .ل المالي ونتائج األعما للمركز

 مـل اـم ، لبقتمسلا يف لكذك نوتك فوس ضياملا يف حةيحص تناك لتيا تادفروالم رصانالع 

 .على عكس ذلك ل الدلي يوجد

  رفـأن يتص هـعلي دققـفإن الم، المالية لغرض إبداء الرأي الفني المحايد عند فحص البيانات 

 .كمدقق فقط  لويعم

  . القوانين المهنية تفرض على المدقق إلتزامات مهنية عليه أن يلتزم بها 














 ص ، 2004 ، رـصم ، ةيمعاجلا رادلا ، ) ةيلعمالو ةيملعلا سسألا( ةعجامرلا سسأ ، ونرخآو ، نابصلا ريمس دمحم ، نحصلا احتفلا دبع 1

ص25 ،  26.  
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 :يلي شرح مختصر لفرضيات التدقيق فيما

 قابلية البيانات للفحص. أوال :

ذه ـه ىـعل ةـدقيق قائمـالت ةـفعملي ،ة ـوائم الماليـالق هـتحتوي يعني هذا إمكانية التأكد مما

 ىـعل العـاإلط يـف ةـالمطلق الحرية على يتوفر أن بمهمته المدقق لقيام يشترط أنه ذلك ، الفرضية

 اييرـالمع ذهـفه . المحاسبية البيانات لتقييم المستخدمة المعايير من الفرض هذا وينبع . المالية البيانات

:في لتتمث
  1

 

 اـوإرتباطه، مالءمة المعلومات المحاسبية إلحتياجات المستخدمين المحتملين   يعني  ضرورة :المالءمة

 التي تعبر عنها. باألحداث

 أن دـب ال اـفإنهم ، نفسها المعلومات بفحص أكثر أو شخصان قام إذا أنه ذلك معنى :القابلية للفحص

 إليها .ل إلى المقاييس أو النتائج نفسها التي يجب التوص  يصال

 الحقائق بطريقة عادلة و موضوعية .ل بمعنى تسجي :التحيز  البعد عن

 هي خاصية يجب أن تتحلى بها المعلومات المحاسبية .  :الكميالقابلة للقياس 

 من المدقق واإلدارة.ل عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة ك :ثانيا

 جهة نـم اديةـيفترض  عدم  وجود تعارض  في  المصالح بين المدقق من جهة و إدارة الوحدة اإلقتص

 التدقيق عملية إنجاز على يساعد الطرفين بين التعاون من قدر وجود ضمنا يعني ما وهو ، أخرى

و بسهولة بسرعة
2
. 

 خلو القوائم المالية و أية معلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء غير عادية. :ثالثا

 وائمـالقل الـخ نـم اءـاف األخطـدقق إكتشـفي حالة حدوث تواطؤ قد ال يكون بإمكان الم

 ،المالية  وبالتالي على المدقق أن يحافظ لعلى نزعة الشك المهني لعله يكتشف تلك التالعبات من خال

 إختبارات أخرى موسعة.

 حدوث أخطاء.ل وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يلغي إحتما : رابعا

 اليـو بالت، الفرض أن وجود نظام رقابة داخلية سليم قد يعزز من دقة البيانات المالية هذا  يعني

 ل.اإلعتماد على التدقيق اإلختباري بدال من الشام إمكانية
 
 
 

 
 

 26ص.، مرجع سابق  1

 26ص. ، 2000 ، اإلسكندرية ، الجامعية الدار ، المراجعة لصوأ ، وآخرون ، راشد السيد رجب ، الصحن الفتاح عبد2
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 .التطبيق المناسب لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها يؤدي لقوائم مالية سليمة : خامسا

 وائم الماليةـالقل أي أن إسترشاد المدقق في عمله بالمبادئ المحاسبية سيعزز التأكد من مدى سالمة تمثي  

 دققـالم سيصدرها التي األحكام فإن ، المبادئ هذه قصور أو غياب حالة وفي ، لاألعما لنتائج

 شخصية إلى حد كبير ودون تبريرات موضوعية. ستكون

 ل.العناصر والمفردات التي كانت صحيحة في الماضي ستكون كذلك في المستقب : سادسا

 المشروع إستمرار فرض وهو ، المحاسبة فروض أحد من مستمد الفرض هذا
1
 أنه إذا يعني وهذا .

 رضـيفت هـفإن ، ةـالداخلي ةـالرقاب نظام سالمة على وقوفه وكذا رشيدة اإلدارة أن للمدقق اتضح

 اتـالتالعب إلى اإلدارة لميو أي ، ذلك عكس للمدقق اتضح وإذا . لالمستقب في كذلك الوضع إستمرار

 اإلعتبار بعين ذلك وأخذ الحرص عليه وجب ، الداخلية الرقابة نظام مستوى على لضعف مالحظته أو

 . مستقبال

 عمله كمدقق فقط.ل مراقب الحسابات يزاو :بعاسا

 أن هـإن عليـف ،مصداقية القوائم المالية ل في حالة الطلب من مراقب الحسابات إبداء رأيه حو

 رغم إمكانية قيامه بخدمات أخرى.، يلتزم بذلك في إطار المهمة الموكلة له 

 القوانين المهنية تفرض على المدقق إلتزامات مهنية عليه أن يلتزم بها. :ثامنا

 يتطرق هذا الفرض إلى يـوالت عمالئه إتجاه بها اإللتزام المدقق على التي المسؤوليات مجموع

 يفرضها مركز مراقب الحسابات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ص.، مرجع سابق  1 
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                                                                            .  المحاسبي : حقوق المدقق ثانيالفرع ال

  وتختلف ، للدفاتر والسجالت ل يتمتع المدقق ببعض الحقوق والتي تسمح له بالقيام بالفحص الشام

   ـلالمتمث اآلخر الطرف وكذا بينه المبرم العقد إطار في له الموكلة المهمة طبيعة على بناء الحقوق هذه

 فيما يلي بعض حقوق المدقق :  في اإلدارة أو صاحب المؤسسة.

 بيةـجالت المحاسـالس ىـعل انـيمكن محافظ الحسابات االطالع في أي وقت وفي عين المك /1

 أو ركةـللش التابعة والكتابات الوثائق لك عامة وبصفة والمحاضر والمراسالت والموازنات

 ـلة كـالهيئ ركة أوـأن يطلب من القائمين باإلدارة واألعوان والتابعين للش ويمكنه ةـالهيئ

 يحاتـالتوض

 التفتيشات التي يراها الزمة.ل يقوم بك وان والمعلومات

اتـمعلوم على الشركة مقر في لالحصو المؤهلة األجهزة من يطلب أن الحسابات محافظ يمكن /2  

 مرتبطة بها آو مؤسسات أخرى لها عالقة مساهمة معها. بمؤسسات تتعلق

دـيع لمحافظ الحسابات كشفا محاسبيال اشهر على االق 6  ليقدم القائمون باالدارة في الشركات ك /3  

 القانون عليها ينص التي المحاسبية والوثائق الحصيلة مخطط حسب

 ، رهـتقري اساس على لللتداو تستدعى كلما العامة الجمعيات الحسابات محافظ يحضر/ 4

                                                في الجمعية المتعلقة باداء مهمته .ل بحق التدخ تفظـويح

 متهفظ الحسابات في بداية مهمحا المكلفة بالتداوالت أتعاب هلةؤتحدد الجمعية العامة أو الهيئة الم /5

 او ركةـعلى اساس النتائج المالية المحققة من الشل من االحوال وال يمكن احتساب االتعاب في اي حا

. المعنية الهيئة  

 ان هـعلي بـويج لقانونيةيستقيل دون التخلص من إلتزامته  اأن  يمكن لمحافظ الحسابات/ 6 

 الحاصلة واالثباتات المراقبات عن تقريرا ويقدم اشهر 3 مدته مسبق باشعار زمـيلت

نـع دفاعـوال ردـوال المؤسسة إلى لترس خطية مذكرة طريق عن ، عزله اقتراح مناقشة حق /7  

اباتـالحس مدقق لعز دون لتحو التي الضوابط احد الحق هذا ويعتبر . العامة الجمعية أمام موقفه  

؛تعسفيا أو استخدام ذلك للتأثير على مدقق الحسابات  عزال      
1

 

رـذك هـوعلي ، اـحوله رأي تكوين يستطع لم إذا المالية القوائم في رأيه إبداء عن االمتناع حق /8  

التي عرقلت عمله  األسباب
2
.                                                                                

 

 
 
 

 

 الطالب. بتصرف ، 57ص ، ذكره سبق مرجع ، هنكي امرسون ، توماس وليم 1

 فظاـحمو بـساحملا رخبيلا نمهب قلعتمالو 2010 ناوج 29 يف خرؤملا 10-01 ونناقلا نم  38 ، 37  ، 36 ، 33 ، 32 ، 31 : داوملا  2

 2010.  جويلية 11لالموافق ،  42  العدد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، والمحاسب المعتمد   الحسابات
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 .  المحاسبي واجبات المدقق : ثالثالالفرع 

 دـجي لكـابات بشـدقيق الحسـتل اـاز أعمـإلنج هـب فيما يتعين على المدقق اإللتزامل تتمث

ويمكن تلخيصها فيما يلي، وموضوعي 
3
: 

 تدقيق وفحص النظام المحاسبي المتبع في /1   ،المؤسسة  وما اترـودف تنداتـمس نـم منهـيتض

 في ضوء االتفاق المبرم مع المدقق من حيث نطاق عملية التدقيق، وسجالت وقوائم 

 ؛قيامه بإعداد تقاريره بصورة وافية بشان الحسابات التي قام بفحصها وتدقيقها  /2

 الطلب من رئيس مجلس /3 اإلدارة رئيس مجلسل إذا أهم، دعوة الجمعية العامة لالجتماع  اإلدارة

 ؛ الشركة أسهم حملة من 15% عن ليق ال ما ذلك طلب إذا أو ، ذلك

 ؛وجمع أدلة اإلثبات الكافية ، العناية المهنية الالزمة أثناء تدقيق الحسابات   لبذ /4

؛كتابيا في حالة عرقلة ممارسة مهمته هيئات التسيير قصد تطبيق أحكام القانون التجاري   يعلم /5
  1

 

. للعهدة مالية سنة آلخر الموالي يناير لأو من ابتداء سنوات 10 لمدة زبائنه بملفات االحتفاظ /6
 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 91ص.، مرجع سبق ذكره    ، غسان فالح المطارنة 1

 08ص. ،2002،األردن ، المؤلف نشر من ،األولى الطبعة ، والصناعية التجارية المشروعات في الحسابات تدقيق ، الرمحي علي الكريم عبد 2

 رـنشلل لبقتـسملا راد ، ىـلواأل ةـعطبلا ، يـلعمالو يرـنظلا تاباـحسلا قيقدـت ملع ، يعافرلا ودمحم ليلخ ، بخطيلا بغار دالخ 3

 128ص.،  2009  ، والتوزيع
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 مسار تنفيذ عملية التدقيق. :نيالثا المبحث

 أكبرل تسير عملية التدقيق وفق خطوات وإجراءات تضمن السير الحسن لها وتساعد على تحصي

 إلى األهداف المسطرة والمرجوة من هذه الوظيفة.ل الوصو وذلك بغرض، فعالية في أداء القائمين بها 

 : لهذا المبحث إلى المسلك العام لعملية التدقيق وفق أربع خطوات تشمل سنتطرق من خال

 ؛المهمة وتخطيط عملية التدقيق ل قبو 

  ؛تقييم نظام الرقابة الداخلية 

  ؛جمع أدلة اإلثبات 

 .إعداد التقرير 

 تخطيط عملية التدقيق. :لاألو  المطلب

ة ـذه العمليـام بهـال بد أن تتوفر لديه النية في القي، أن يقوم المدقق بتخطيط عملية التدقيق ل قب

 بـالمناس الوقت كتوفر ، العناصر من لمجموعة وفقا الشرط هذا ويتحقق ، المهمة قبوله في والمتمثلة

 اديـتف ةـفرص دققـللم أيضا يتيح ما ، كاف وقت لقب بالمهمة معرفته أي ، التدقيق عملية لتخطيط

 لالعمي سمعة بدقة يفحص أن بد ال هذا يتفادى وحتى ، واإلستقامة األمانة تنقصهم أشخاص مع لالتعام

 . المتوقع

 الخطوات التمهيدية. : لاألو الفرع

 ذـي تنفيـف روعـالش ـلقب هناك عدد من الخطوات التمهيدية التي يتعين على المدقق مراعاتها

 والمتمثلة فيما يلي، التدقيق  إجراءات
3
: 

 القانوني للمؤسسة موضوع التدقيقل والذي يتم وفقا للشك :التحقق من صحة تعيينه. 

 ببـس عن منه فيتحرى ، المهني السلوك آداب قواعد من قاعدة وهي : السابق بالمدقق لاإلتصا 

ل قبو من دـمحاي يـكمهن واألسباب ما يمنعه يجد من المبررات، تجديد تعيينه أو عزله أو إستقالته  عدم

. المهمة المعروضة عليه  

 التأكد من نطاق عملية التدقيق التأكد من نطاق عملية التدقيق 
 

 
 
 

 
 
 

 الجريدة ، المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب الخبير بمهن والمتعلق 2010 جوان 29 المؤرخ في 10-01 القانون من 34 المادة 1

 2010.  جويلية 11لالموافق ،  42  العدد، للجمهورية الجزائرية  الرسمية

 . 40  المادة، نفس المرجع  2

 139.ص ، هكرذ بقس عجرم ، ليعمالو يرنظلا تاباحسلا قيقدت ملع ، يعافرلا ودمحم ليلخ ، بخطيلا بغار دالخ 3
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 إتصاالت  أولى ىـعل وةـالخط ذهـه لالـخ من المدقق يتعرف إذ :التدقيق لمح المؤسسة مع

 ومـا يقـكم ، مـمعه لتغـمختلف المصالح ويجري حوارا معهم ومع من يش ومسيري المسؤولين

 نمـيغت أن هـوعلي ، ووحداتها نشاطاتها ، المؤسسة أماكن على خاللها من يتعرف ميدانية بزيارات

؛فقد يتعذر عليه تكرارها ، هذه ل واإلستفادة من زيارة العم  الفرصة
1

 

 ةـالمؤسس في فعال المطبق المحاسبي النظام بدراسة المدقق يقوم :المحاسبي النظام وتقييم فحص 

مجموعة من العناصر أهمها وفق
2
: 

 .المخطط المحاسبي الوطني والقطاعي   /1

 .ل كيفية القيد والترحي  /2

 .دقة السجالت وكفايتها   /3

 .إستخالص أهم العمليات التي تقوم بها المؤسسة   /4

 .طرق اإلهتالك المنتهجة   /5

 .طريقة تقييم المخزونات   /6

 العمليات بالعملة الصعبة إن وجدت .  /7

 ةـة والميزانيـفعليه أن يطلع على الحسابات الختامي : اإلطالع على القوائم المالية لسنوات سابقة 

 العمومية التي أعدت ،عن السنة السابقة  هـويفحص بنفس، تقرير المدقق السابق  ويطلع على ةـأي

 ؛ودراسة تقرير مجلس اإلدارة ، وردت في تقرير المدقق السابق  تحفظات

 دراءـللم ةـالممنوح لطاتـالس ىـعل خالله من المدقق يتعرف حيث : اإلداري التنظيم فحص 

 فعليه طلب كشف،  والموظفين بأسماء الموظفين والمسؤولين ـللك ومدى اإلختصاص،  بالمؤسسة

 .وتوزيع السلطات والمسؤوليات بالمؤسسة ، وصورة من توقيعاتهم ، منهم 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 69ص.، مرجع سبق ذكره ، محمد بوتين  1

                                                   .Oiaud, asuuc, 1995, i40 ,Ns,ucuua AA sAuAuaussAuua dAc suaiAAc  ,NuiAuA DtLNP
 2
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3 

 هـعلي ينـيتع أنه إال ، للمدقق مباشرا إلتزاما ليست الضريبية الناحية أن رغم : الضريبي النظام 

 نواتـريبية للسـوكذا معاينة التقارير الض، التدقيق ل على الناحية الضريبية للمؤسسة مح اإلطالع

 السابقة وعليه . أيضا أن يتأكد وإذا، سداد الضرائب المستحقة  من تم تكوين مخصصل لم تسدد ه

 هذا اإللتزام الضريبي .ل يعاد كافي

 مخطط التدقيق. : الفرع الثاني

 امـله ولمساعديه إلتمل يقوم المدقق بوضع خطة عم، عقب إنتهائه من كافة الخطوات التمهيدية 

 اـم منهـيتض ما بين ومن ، مرسوم برنامج وفق الخطة هذه وتترجم . التدقيق لعملية الفنية اإلجراءات

 يلي
1
: 

  األهداف الواجب تحقيقها. 

  الخطوات واإلجراءات الفنية الواجب إتباعها لتحقيق األهداف. 

 خطوة وإجراء ل تحديد الوقت التقديري الالزم لإلنتهاء من ك. 

 خطوة وإجراء ل تحديد الوقت المستنفذ فعال في ك. 

 خطوة وإجراء نفذ ل عن كل مالحظات الشخص المسؤو. 

 عن إنجاز اإلجراء.ل توقيع الشخص المسؤو 

 ادئـمب وفق هو خطة محكمة األطراف لتحقيق أهداف محددةل ب، البرنامج ليس سردا لخطوات 

 هـوم بـيق فهو ملخص لما يجب أن، لمستويات مهنية متعارف عليها . والبرنامج يخدم عدة أغراض 

 المدقق وتعليمات فنية وتفصيلية لمساعديه لتنفيذها . فالبرامج ىـعل أداة رقابة وتخطيط تساعد المدقق

عمليةل التدقيق وعدد الساعات المستنفذة في كعملية  تتبع
2
. 

وم ـيق يـالت المؤسساتل كما أنه من غير الممكن أن يقوم المدقق بتطبيق نفس البرنامج في كام

واء ـس ياتهاـخصوص مؤسسة للك ألنه ، القطاع نفس في تنشط المؤسسات هذه لو كانت حتى بتدقيقها

 ـلفلك ، بها المتواجدة المحاسبية والمعلومات المعطيات حجم مستوى على حتى أو الهدف مستوى على

 الخاصة بها وما يميزها عن غيرها.ل ظروف العم مؤسسة

 تصنيف نوعين من برامج التدقيق هما: يمكن

  ؛برامج تدقيق ثابتة أو مرسومة مقدما 

 . برامج تدقيق متدرجة 








1
 143ص. ، ذكره سبق مرجع ، والعملي النظري الحسابات تدقيق علم ، الرفاعي محمود لخلي ، الخطيب راغب خالد 

 نفس الصفحة.، نفس المرجع  2
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 برامج تدقيق ثابتة أو مرسومة مقدما. : أوال

 اـد بهـيتقي ،في كافة عمليات التدقيق ل هي برامج تحوي كافة اإلجراءات والخطوات التي تدخ

 المدقق ومساعدوه أثناء لمهامهم . غير أنها أدائهم رـتعتب يـالت ديالتـالتع ضـبع نـم وـتخل ال

 اتيـصصوخ نـم هـل حهنتم اوم ةيديمهلتا تواخطلاب همايق ىعل ءناب ققدالم اهفضيي تيوال ، ةنوياث

 أهمها عديدة مزايا البرامج ولهذه . السابقة المؤسسات من غيرها دون المدققة المؤسسة
1
: 

 ؛الواجب إتباعها ل أنها تعتبر تعليمات صريحة واضحة لخطوات العم 

 ل ؛أنها ضرورية في المشاريع الكبيرة المتشعبة إلحكام خطة العم 

 تساعدل أنها تمكن ب  هـوكفاءت هـخبرت بـحس ـلك اعديهـومس المدقق بين لالعم تقسيم على

 ؛ وتخصصه

 اـكم ، روريةـالض الخطوات أو اإلجراءات بعض إتخاذ عن السهو عدم إلى المدقق تطمئن أنها 

 ؛دون التكرار لبعض الخطوات  لتحو

 المساعد غياب حالة في ، وقت ضياع أو عناء دون لالعم يتمم أن مساعد أي يستطيع باستعمالها 

 ل ؛هذا العمل المنوط به مث اآلخر

 لاـح يـف لدليـك تخدمـيس ذلكـوب ، هـبأدائ دققـالم امـق سجال كامال بما البرنامج يعتبر 

 ؛كما يستخدم كأداة مراقبة على المساعدين ،  المنازعات

 أساسا لعمليات التدقيق في األعوام المقبلة ونواة لها .  أخيرا فإن هذا النوع يعتبر 

خطوات التدقيق إلى عمليات ل يعاب على هذا النوع من البرامج أنه قد يحو، لكن بالرغم من هذه المزايا 

 واإلبتكار داعـاإلب روح ـله يقتـأن كما، روتينية تنقص من إستقاللية تفكير المدقق وتقديره الشخصي 

 إبداء على دوما مكتبه موظفي المدقق شجع ما إذا أيضا العيوب هذه تفادي يمكن ولكن . لديه

 امـقي ىـإل افةـإض ، مناسبة يرونها التي التعديالت وإقتراح الموضوعة البرامج تلك مالحظاتهم عن

 التعديالت. من مناسبا يراه ما عليه لليدخ واألخرى الفينة بين هذا الثابت البرنامج بمراجعة المدقق

برامج تدقيق متدرجة.  : ثانيا

ب ـوترك الخطوات التفصيلية الواج، في تحديد الخطوط الرئيسية لعملية الفحص والتدقيق ل تتمث

ةـبعملي امـالقي أثناء تقريرها يتم أي ، التدقيق عملية في الشروع بعد ما إلى اإلختبارات وكمية إتباعها  

خبراتهم والتماشي مع الظروف المحيطة ل التدقيق . ويمكن هذا النوع الموظفين من إستغال
مع ل التدقيق من التفاعل بهم.وأهمميزة في هذا النوع   من البرامج هو كونه يسمح للقائمين بأعما

دون شروط أو قيود مسبقة قد تحد من فعالية ، القيام بعملية التدقيق ل قد تطرأ خال يـالظروف الت
.ل الحلو  

 

 
 212ص.،  2004 ،األردن ، للنشرل دار وائ، الطبعة الثانية،  الحسابات (الناحية النظرية) علم تدقيق، خالد أمين عبد اهللا  1
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 . الثالث: اإلشراف على مهمة التدقيق الفرع

 هـفرقت اءـاإلشراف في التدقيق هو متابعة المدقق لعملية التدقيق وتقسيمه للمهام بين أعض معنى

 . رفهمـط من كاملة المهمة إنجاز أو لهم السلطة تفويض دون ، وتخصصه وكفاءته خبرته حسب لك

 لاألو يـوالمعن لؤوـالمس بإعتباره ، بها يقومون التي لاألعما على المستمر باإلطالع مطالب هو لب

 التدقيق . بعملية

تلخيص أهم نقاط اإلشراف فيما يلي يمكن
1
: 

  ؛توجيه المدققين نحو تحقيق أهداف التدقيق 

 ؛ بكفاءة إنجازها على القادر الشخص إلى التدقيق مهام من مهمة لك تسند أن على حرصه 

   ؛إزالة ما قد ينشأ من إختالف في وجهات النظر بين فريق التدقيق 

  ؛ترتيب المهام حسب األولويات 

 األداء اليومي ألفرادل وفحص وتحلي، المنتهي ل فحص العم   لتغالـاإلس رضـبغ التدقيق فرقة

 ؛للطاقات  لاألمث

 ؛حرصه على توظيف العدد المالئم للمساعدين لتفادي العجز أو الزيادة 

 حرصه على  ،عاملي الوقت والتكلفة  إحترام اديـاعدين لتفـتمر للمسـالتوجيه المسل من خال

 ؛في أداء مهامهم  تماطلهم

  ـلن كـم تفادةـعلى المساعدين بغرض اإلس(الترقية ) طرح عاملي التحفيز المادي والمعنوي 

 . مؤهالتهم

 .لأوراق العم : الفرع الرابع

 على طبيعة وتوقيت ومدىل أوراق التدقيق هي السجالت أو الملفات التي يحتفظ بها المدقق للتدلي

 لوـالحص مـت يـالت اتـالمعلوم ، المتبعة اإلجراءات من ، التدقيق عملية لخال المنفذة اإلختبارات

 ونتيجة عملية التدقيق .، اإللتزام بالسياسات ،  عليها

 وفيرـوت، الهدف األساسي من أوراق التدقيق هو مساعدة المدقق وترشيده عند ممارسة الفحص 

واإلثباتات التي تدعم رأيهاألدلة 
2
. 

تسمح أوراق وكذا توفير، للمدقق بتنظيم نشاطاته ل العم مختلف األدلة هـل حتسم لتيا نئاقروال

 قـوف التدقيق أوراق بين التمييز ويمكن . المحاسبي المعلومات نظام مخرجات لحو النهائي رأيه بإبداء

 : هما نقطتين
 

 79ص. ، 2009 ، األردن ، للنشر الراية دار ، األولى الطبعة ،والتدقيق الحسابات مراجعة ، سواد عاطف زاهرة 1

 80ص.، نفس المرجع  2
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  الملف الدائم. 

  (ملف الدورة الحالية) الملف الجاري . 

 بـترتي اةـمراع عـمل األوـف لمسار عملية التدقيق األوسنتطرق للنوعين من الملفات ضمن 

 اإلجراءات.

 الملف الدائم. : أوال

، ةـالالحق دوراتـال يـف للإلستعما الصالحة المؤسسة في
1
 الوثائقل يشم األساسية أن اـكم 

 لتمـيش أن يمكن وعموما آلخر. تدقيق مكتب ومن أخرى إلى مؤسسة من تختلف الملف هذا محتويات

: الملف على هذا
  2

 

  عموميات. 

  وثائق تتعلق بنظام الرقابة الداخلية. 

 الحسابات السنوية والتقارير. 

 الدائمة للحسابات ل التحالي. 

 ما يتعلق بالجانب الجبائي واإلجتماعي ل ك. 

 ما يتعلق بالجانب القانوني .ل ك 

 :عموميات 1.

 ـلك ةـما يتعلق بعقود التأسيس وعدد األسهم وتوزيعها بين المساهمين مع بيان حصل كل تشم     

 داخلها األساسية التصنيع لومراح وأنشطتها عملياتها يصف ما لوك ، للمؤسسة الداخلي والنظام مساهم

 ،والخريطة التنظيمية  مع ذكر أسماء ومراكز األشخاص ةـالكفيل ةـالتقني لوالوسائ داخلها المسؤولين

 الخطة اإلنتاجية المرسومة من قبلها . بتحقيق

 :وثائق تتعلق بنظام الرقابة الداخلية 2.

 ديمـع تقـم ،التقارير المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية للسنوات الماضية ل هذا البند على كل يشتم

 وصف مدقق لمقوماتها ومدى اإللتزام بإجراءاتها على مستوى المديريات والوظائف .

 الحسابات السنوية والتقارير: 3.

النواتج  حسابات ، وخصوم لأصو من بالمؤسسة المتعلقة الحسابات لك على العنصر هذا يحتوي

 ةـالعام اريرـالتق ذاـوك ،الماضية الثالث للسنوات بالنسبة التدقيق برامج ، النتائج حسابات ، واألعباء

 واإلستثنائية المتعلقة بحسابات المؤسسة . والخاصة
 

 40ص.، مرجع سبق ذكره ، محمد بوتين   1

 )ةـيقتطبيلا ةـسراممالو يرـنظلا راطإلا( تاباحسلا قيقدتو ةعجامرلا ، يقيدص ودعسم ، رهاوط يماهتلا دمحم 2 تاـوعطبملا ناوـيد ،

 . 130 - 128 ص ص،  2003 ،الجزائر، الجامعية 
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 :الدائمة للحساباتل التحالي /4

ضـبع الهامة التي أجريت علىل يكون من المفيد أن يحتفظ المدقق في ملفه الدائم ببعض التحالي  
 ة .ـنة للمقارنـة كسـنة الحاليـات السـذ معطيـابقة وأخـنوات السـمقارنتها بالسبغية ، الحسابات 

 لما تستخدم تحالي عادة الحسابات المتعلقة بالمصاريف ،اإلعدادية  ةـلويط نيودال ، ضوقرال ،مسهألا

 دققـالم رىـي التي الحسابات من ذلك غير وإلى المخزونات ، الموردين ، المؤونات الزبائن ، لاألج

 إنطالقا من طبيعة نشاط المؤسسة. أهميتها

 :ما يتعلق بالجانب الجبائي واالجتماعيل ك/ 5      

 يحتفظ المدقق بالوثائق الواردة من إدارة هـالضرائب والدالة على نظام التصاريح الواجب إتباع

 يـف تراكـواإلش  ةـجبائي  والشبه الجبائية بالرقابة يتعلق ما لوك لها الخضوع الواجب المعدالت وعلى

 اتـالمنظم عـم اتـبالعالق المتعلقة للوثائق بالنسبة الشأن وكذلك ،ألهميتها نظرا اإلجتماعي الضمان

 داخلها.المؤسسة والنظام اإلجتماعي ل داخ العمالية

: ما يتعلق بالجانب القانونيل ك /6

اع ـر اإلجتمـمحاض ـلمث ،تحتوي هذه النقطة على العناصر المكونة للشق القانوني للمؤسسة 

ةـالمتعلق والوثائق الصفقات عقود أو التأمين كعقد المؤسسة مع المبرمة العقود وكذلك ، اإلدارة لمجلس  

 القانونية.اإلختراع وما يتعلق بالتقارير  ببراءة

 الثاني: تقييم نظام الرقابة الداخلية. المطلب

 تعددت واختلفت التعاريف التي تخص نظام الرقابة الداخلية بإختالف الجهات الصادرة عنها ولو

 كانت تصب في نفس المضمون. أنها

 التي الضمانات مجموع هو الداخلية الرقابة "نظام الفرنسيين المحاسبة خبراء مجلس تعريف فكان

 ةـذا نوعيـوكل وـة لألصـأمين الحمايـق بتـلتحقيق الهدف المتعل، في التحكم في المؤسسة  تساهم

ومن جانب آخر ضمان تطبيق تعليمات اإلدارة وتحسين النجاعة،  المعلومة
1

." 

 ـلن مجمـمل كـمش نظام " في حين عرفته المنظمة الوطنية لمحافظي الحسابات الفرنسية بأنه

 ،والرقابات المحاسبية وما يليه  اإلجراءات تـتها تحـا وحراسـوالتي تقوم اإلدارة بتعريفها وتطبيقه

  : التحقق منل من أج مسؤوليتها

       لحمايةاألصو. 

  صدق وصحة التسجيالت المحاسبية والحسابات السنوية الناتجة عنها. 

  التسيير المنظم وبنجاعة لعمليات المؤسسة. 

        . تطابق القرارات مع سياسة اإلدارة
1

 

 
                                                   . DQnt, torAu, 2005, a71 ,siduA uisusAuuaaAo-EnsiduA uaAAuaA ,NAds h LEtOOe
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 مـدقق أن يحكـفال بد على الم، التي تساعد على التحكم في المؤسسة بإعتباره الخطة التنظيمية 

 اتـالعين نـم مجموعة على تقتصر بها يقوم التي الفحص عملية كون ، النظام هذا سالمة مدى على

 ةـالرقاب امـنظ المةـس دىـلم وفقا العينات هذه نطاق ويحدد ، الحسابات للك تدقيقه إستحالة باعتبار

 ذاـوك بيةـالمحاس جيالتـالتس أن اتـإثب للمدقق الممكن غير من كونه عليه يعتمد أنه كما . الداخلية

 العمليات التي قامت بها المؤسسة .ل تعكس ك المستندات

 نـم يلتزم المدقق بجملة، في إطار مهمته المتمثلة في التقييم والحكم على نظام الرقابة الداخلية 

الخطوات يمكن تلخيصها فيما يلي
2
: 

  جمع اإلجراءات. 

  إختبارات التطابق. 

  تقييم أولي لنظام الرقابة الداخلية. 

  إختبارات اإلستمرارية. 

 . تقييم نهائي لنظام الرقابة الداخلي 

 جمع اإلجراءات. : لاألو الفرع

رق ـط، ةـيقوم المدقق بجمع المعطيات ( القوانين المختلف، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة 

 كـوذل ، ةـللمؤسس ةـالداخلي ةـالرقاب نظام عن المعلومات من ممكن قدر أكبر ومعرفة ، …) لالعم

 نـم المعلومات بعض استخراج يتم كما ، المعايير ببعض ذلك ومقارنة النظام عن اآلراء بعض لتكوين

 ةـقبطملا ظمنـلا ضعبـل اتـيعمللا ريس طئارخ ضبع حصف وأ طئارخ وضعو فيشرألوا تادلجالم

 عـتجمي في المتمثلة و اإلنشائية الطرق من لأفض بطريقة المعلومات سير على يساعد فهذا ، بالمؤسسة

 من المعاملين بالمؤسسة . إجابات

 .إختبارات الفهم والتطابق : الثاني الفرع

كتبها الخبراء والمسؤولين لمعرفة سهولة أو صعوبة تطبيق ل تبين األدبيات المحاسبية طريقة عم

يجب أن تدعم بإختبار النظام للتأكد من أن اإلجراءات ، فليتأكد المدقق من درجة اإلعتماد ،  اإلجراءات

 رائطـخ في مذكور هو كما لبالفع تطبيقها يتم الفحص مرحلة لخال مالحظتها تمت والتي ذكرت التي

 . والعاملين المسؤولين مع تمت التي والمحادثات ، الكتابي الوصف ، العمليات سير
 

 

 

sduAuua dmuursaucsAuua ,  , ouaiuAaduA oAc asssaucaAc di suaAuroA osrso –EAc siduAc auasasuAuc , tosua nehDE
 1

isuuc , 1999, a141.                                                                                                                                                       

.Qauua sduAuuac, 1997, a 17 ,tiduA auasasuAu AA ouaAuroA dA .AcAuua , c. L. ouaiAc AA n. o EsiuuiccA aiiou
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 التقييم األولي للرقابة الداخلية. : الثالث الفرع

 لإذا تمكن المدقق من الحصو على يمكنه أن يعطي، نظام الرقابة الداخلية ل معلومات كافية حو

 يـف ، ومصداقيته قوته يؤكد فهذا وجيدة محددة بطريقة ليعم النظام كان فإذا . النظام لهذه أوليا تقييما

 ذاـفه  عليهحين إن أدت عملية الفحص إلى اإلستنتاج بأن النظام غير مرضي وأنه يجب عدم اإلعتماد 

 . وغش تالعب وجود لإحتما مع أخطاء تخلق وثغرات نقائص وجود يؤكد

 فإلستخراج نقاط القوة ونقاط الضعف هناك طريقتين :

  ؛األولى تكمن في فحص نظام الرقابة الداخلية والبحث عن قوة وضعف النظام 

 والثانية  أكثر شكلية اءـوائم إستقصـق دعىـت في طرح بعض األسئلة مجمعة في قوائمل وتتمث

 الرقابة الداخلية.

 إختبارات اإلستمرارية. : الفرع الرابع

 يمـالتقي يـف إليهال هذا النوع من اإلختبارات من أن نقاط القوة المتوصل يتأكد المدقق من خال

 في الواقع وبصفة مستمرة ودائمة. أي مطبقة، األولي للنظام نقاط قوة فعال 

 التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية. :الفرع الخامس

عف ـض ىـعل وفـيتمكن المدقق من الوق، بإعتماده على إختبارات اإلستمرارية السابقة الذكر

 اطـنق ىـإل افةـباإلض هذا ، القوة لنقاط تطبيق عدم أو تطبيق سوء إكتشاف عند ، سيره وسوء النظام

 إليها عند التقييم األولي لذلك النظام.ل (ضعف التصور) التي توص الضعف

 حوصلة في وثيقةل إليها (نقاط الضعف ونقاط القوة) يقدم المتدخل باإلعتماد على النتائج المتوص

 ةـوثيق لتمث ، اإلجراءات تحسين قصد إقتراحات تقديم مع المالية المعلومات على ذلك أثر مبينا شاملة

 دىـإح ـلا تمثـكم ،المراقبة الداخلية يقدمه المدقق إلى اإلدارة ل هذه في العادة تقريرا حو الحوصلة

 اإليجابية لمهمته. الجوانب

 رـبتعبي، ة ـأو يصعب فحص الحسابات والقوائم المالية حسب مدى جودة المراقبة الداخليل يسه

 أكثر يتعمق يجعله ضعفه وأن المباشرة رياتهوتح تدقيقاته يخفف المدقق لتجع النظام هذا جودة إن آخر

 ذلك. في

 : وضوحل يظهر ويحدد بك، يتميز النظام الجيد بتنظيم داخلي جيد 

 طرف من ومفهوم ، ممكنا ذلك كان إن مكتوب لشك في المؤسسة في فرد لك ومسؤولية وظيفة 

 ؛ الجميع
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 يـينبغ التي لالعم وطرق إجراءات لشك في العمليات لك ويراقب الالزمة الرخص يعطي نظام 

 اـمعاملته ةـكيفي يـيعط اـكم ،عملية من العمليات التي تقوم بها المؤسسة ل عند إنجاز ك إتباعها

 ؛في المؤسسة ل الصورة للنظام الحقيقي المتمثل في نظام المعلومات الذي يمث  وإدخالها

 ةـعالي اءاتـكف ذوي موظفين وجود محتواه وتطبيق الداخلية الرقابة نظام أهداف لتحقيق ينبغي 

 . ألهدافهم تحقيق ألهدافها األخيرة هذه تحقيق أن يؤمنون لالعم في وإخالص

 .          أدلة اإلثبات  :الثالث  المطلب

:أدلة اإلثبات. ل الفرع األو

 ما يعتمد عليهل كل تمث رغم تعدد التعاريف التي تناولت أدلة اإلثبات إال أنها تشترك جميعها في كونها

اهمةـالمس وبالتالي البرهان تقدم فهي ، عليه متنازع موضوع عن معين حكم إلى لللوصو الفرد  

 يـالت  بعكس األحكام، في تكوين اإلعتقاد السليم وإصدار الحكم المطلوب القائم على أسباب موضوعية 

 والنزاعاتل على الميو تعتمد يةـر شخصـا عناصـوكله ،والعادات وتنبؤات من ينفذ القرارل واآلما

 من شخص آلخر. تختلف

 فاألدلة ىـإل دـبالتأك لللوصو الكفيلة لبالوسائ تمدنا التي هي ردـمج يسـول ةـالمعرف دـح

التي تعني المطابقة مع الواقعومن ثم فهي المفتاح إلى الحقيقة ، اإلعتقاد 
1
. 

 ار سعيهـإط وفي ، المالية القوائم عدالة لحو المحايد الفني الرأي إلبداء المالئم األساس وضع بغرض

 اتـاإلثب وقرائن األدلة من مجموعة بجمع مطالب المدقق فإن ، النهائي تقريره محتوى تأكيد إلى

 والمالئمة في آن واحد. الكافية

 : أنواع أدلة اإلثبات

 يـوالت، ا ـتخدام أهمهـقد تأخذ أدلة اإلثبات في التدقيق أشكاال مختلفة غير أنه يمكن للمدقق إس

 :يمكن حصرها فيما يلي

  المستندات. 

  الفحص المادي. 

  المصادقات. 

 الفحص التحليلي . 

  الداخلية وجود نظام سليم للرقابة. 

  صحة األرصدة من الناحية الحسابية. 

 لاإلستفسارات من العمي . 


 166ص.،  1998 ،اإلسكندرية ، الدار الجامعية ،  ألسس العلمية والعملية لمراجعة الحساباتال ، عبد اهللا هال، محمد سمير الصبان  1
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 ةـثالث على وهي

 
 ،والقرائن التي يعتمد عليها المدقق في عمله 

 
 أكثر أنواع األدلة

 :المستندات /1

 المستندات من

 : أنواع

 
 ؛القبض 

  ؛كفواتير الشراء مثال ، مستندات معدة خارج المؤسسة ومستعملة داخلها 

 كفواتير البيع وإيصاالت، المؤسسة ومستعملة خارجها ل مستندات معدة داخ 

 كالدفاتر الحسابية على إختالف أنواعها.، المؤسسة ل مستندات معدة ومستعملة داخ 

 ثـحي ،ة ـالمؤسس ـلقب تعتبر المستندات المتأتية من خارج المؤسسة أقوى من تلك المعدة من

 إمكانية الغش والخطأ في الحالة األخيرة. تزداد

 ةـكلية والقانونيـواحي الشـالن نـم هاـالمدقق في تدقيق المستندات على فحصل عم ويتركز

 والتواقيع المستندات تزوير شخص أي بإستطاعة ألن يقضا ليظ أن وعليه ، والموضوعية
1
. 

  : يدالفحص الما/ 2

 وغالبا ما يرتبط هذا، الملموسة بصورة مادية ل من األصول يقصد به قيام المدقق بحصر أو عد أص

ودـن وجـق مـالتحق كما يمكن إستخدامه في، والنقدية من المخزون ل النوع من األدلة بفحص ك  

 ثابتة ملموسة.ل المالية وأوراق القبض وأصو األوراق

 دارـن مقـمـل ك لأن الفحص المادي وسيلة موضوعية للتحقق من المعطيات حول يمكن القو

ل أو تقييم جودة وحالة األصل األص ووصف
2
. 

ل كون وجود األص، كاف لوحده في بعض الحاالت رغم أهمية هذا النوع من األدلة إال أنه غير 

 راـأم يعد لاألصو عناصر لك بجرد المدقق قيام أن كما ، له ملكيتها بالضرورة يعني ال المؤسسة لدى

 وبالتالي يجب دعمه بأدلة أخرى .،  مستحيال

:المصادقات /3  

 نـا مـمعه ينفي مجموع المتعاملل في إستعانة المدقق بأطراف مستقلة عن المؤسسة تتمثل تتمث

 أو ريحيةـتص اتـإجاب ورةـص يـف ونـتك دـق والتي منهم طلبها أن سبق بمعلومات تزويده لأج

 وتعد المصادقات من أقوى األدلة.،  كتابية

 ،تختلف المصادقات في شكلها وصيغتها بإختالف المعلومات المطلوبة  يمهاـوعموما يمكن تقس

 ثالثة أنواع إلى
3
: 

 

 180ص. ، ذكره سبق مرجع ، النظرية) الناحية ( الحسابات تدقيق علم ، اهللا عبد أمين خالد 1

 81ص. ، 2007، مصر ، الحديث الجامعي المكتب ، الخارجية المراجعة أسس ، وآخرون ، عبيد احمد ، الصحن الفتاح عبد 2

 180ص. ، 2007 ، األردن ، للنشر الوراق ، والتطبيق النظرية بين الحسابات مراجعة ، جربوع محمود يوسف 3
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 اـفيه ذكرهمـت المؤسسة من خطابات الموردين

  مصادقات إيجابية. 

  مصادقات سلبية. 

 . مصادقات عمياء 

 :المصادقات اإليجابية *

 في هذا النوع من المصادقات يتلقى العمالء أو

 يـوف ، دةـاألرص هذه صحة على بالمصادقة المدقق عنوان على الرد منهم وتطلب حساباتهم بأرصدة

 . ردهم في األسباب ذكر منهم تطلب األرصدة تلك صحة عدم حالة

 :*المصادقات السلبية

 كتابة على عنوان المدققويطلب منهم الرد ، فيها يخطر العمالء أو الموردين بأرصدة حساباتهم 

 ىـعل ةـالموافق عدم إلى تدعوهم التي األسباب ذكر مع أرصدتهم صحة على فقط إعتراضهم حالة في

 تلك األرصدة. صحة

 :*المصادقات العمياء

 دققـفي هذا النوع من المصادقات يطلب من العمالء أو الموردين أن يرسلوا الرد إلى عنوان م

 لدى المؤسسة.الحسابات بأرصدة حساباتهم 

 :الفحص التحليلي /4

 ة أوـدة معينـة أرصـيقصد به إستخدام المقارنات والعالقات (كالنسب مثال) لتقييم مدى معقولي

 يـف مثيله مع الحالية السنة في الربح هامش مقارنة ذلك لمثا ، المالية القوائم في ظاهرة أخرى بيانات

السابقة  السنة
1
. 

 اـكم ،في بداية المهمة ليوجه عملية التدقيق التي يجب القيام بها ل التحلييلجأ المراقب إلى تقنية 

 كـتل ةـمقارن إلى باإلضافة هذا ، مجموعها في المالية المعلومات تناسق من للتأكد النهاية في لتستعم

 ةـه المؤسسـتزاول ذيـال مع المؤشرات والمعايير النموذجية للنشاطل المؤشرات أو بعضها على األق

الذي تنتمي إليه لمعرفة مكانتها فيه وللقطاع
2
. 

:وجود نظام سليم للرقابة الداخلية/ 5  

 بيةـإن سالمة نظام الرقابة الداخلية يعد معيارا للحكم على مدى إنتظام الدفاتر والسجالت المحاس

 تحتويه من بيانات وخلوها من األخطاء والغش والتالعب. وما
 
 

 
 85ص. ، ذكره سبق مرجع ، وآخرون ، عبيد احمد ، الصحن الفتاح عبد 1

 93ص.، مرجع سبق ذكره ، محمد بوتين   2
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 ونـب أن يكـيجل ب، ليس المقصود بالوجود هنا مجرد كون النظام مكتوبا في لوائح وتعليمات 

العملي التطبيق حيز وموضوعا منفذا
1
 إنـف ، ةـالداخلي الرقابة نظام ضعف وهو العكس حالة في أما .

اق ـنط عـيوس اـم ، اتـوتالعب أخطاء على السجالت و المستندات هذه توفر إمكانية على ليد ذلك

 نـع هـعاتنمإ ىدـل هـل ةينرق اهرودب نوتك دق التيو ققدملا ابه موقي لتيا اتينعلا ىعل تاارتبخإلا

 على القوائم المالية. المصادقة

 :                                                                       األرصدة من الناحية الحسابية / صحة6

بية ما قد ينتج ـتعقد النشاطات وتنوعها في المؤسسات كبيرة الحجم يصاحبه تشعب في العمليات المحاسأن 

 سرعة لذلك نجد أن اإلعتماد على اآلالت الحسابية يسمح بتفادي تلك األخطاء مع ،عنه أخطاء حسابية 

 امـإنتظ على دليال يعتبر اآللية الحاسبات لإستعما على المدقق وقوف فإن وبالتالي ، اإلنجاز

 إثبات. لكدلي بإستخدامها له يسمح ما وهو الناحية هذه من لاألق على والدفاتر السجالت

:لاإلستفسارات من العمي /7  

 ةـدقق مجموعـعن طريق توجيه المل على معلومات شفهية أو مكتوبة من العميل يعني الحصو

 من األسئلة االتـفي مختلف المجل له والتي غالبا ما توجه إلى العاملين لدى العمي رـتعتب نـولك .

 يـفه اليـوبالت ، لمستق مصدر من ليست لكونها نظرا األخرى األدلة من صالحية لأق اإلستفسارات

لللتحيز وفقا ألهواء العمي عرضة
2
. 

 .الملف الجاري: الفرع الثاني

 اـة منهـدقيق الماليـوع التـدورة موضـائق الـويتضمن وث، يتعلق هذا الملف بالسنة الحالية 

والمحاسبية مع أدلة اإلثبات التي جمعها المدقق 
3

 هذا الملف على الوثائق التاليةل يشتم. ويمكن أن 
4
: 

  ؛برنامج تفصيلي لعملية التدقيق 

  ؛الحسابات السنوية للمؤسسة وكذا التحليالت المدعمة ألرصدتها 

  ؛التقارير العامة والخاصة المتعلقة بالدورة موضوع التدقيق 

  ؛المستعملة في التقييمل الوسائ،لذلكالخطوات المتبعة لتقييم نظام الرقابة الداخلية والتقرير المدعم 

  ؛المالحظات الناجمة عن الحسابات المفحوصة 

  ؛والموردون ، العمالء ، المراسالت التي تمت مع أطراف من خارج المؤسسة كالبنوك ل ك 

 التي صادفت المدقق أثناء أداء مهمته .ل المشاك 


 181ص. ، ذكره سبق مرجع ، النظرية) (الناحية الحسابات تدقيق علم ، اهللا عبد أمين خالد 1

 87ص. ، ذكره سبق مرجع ، وآخرون ،عبيد احمد ، الصحن الفتاح عبد 2

 40ص.، مرجع سبق ذكره ، محمد بوتين   3

 131ص. ، ذكره سبق مرجع ، صديقي مسعود ،طواهر التهامي محمد 4
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 .المطلب الرابع: تقرير مدقق الحسابات

 التقرير الركيزة التي يعتبر تعتمد عليها الفئات تثمرينـدقق كالمسـدمها المـي يخـالت المختلفة

 دققـالم تقرير تولي المختلفة الفئات هذه ألن ، وغيرهم المؤسسة وإدارة اإلقتصاد لورجا والمقرضين

 ورسم سياستها الحالية منها والمستقبلية.  تعتمد عليه في إتخاذ قراراتهاعناية فائقة حيث 

 ة التدقيقـام بعمليـه للقيـدقق أو تكليفـين المـت بتعيـيكون التقرير عادة موجها إلى الجهة التي قام

 ركاتـش يـف ركاءـالش سـمجل ىـإل أو ، ةـالفردي اتـالمؤسس في الفرد المالك إلى أي ،

 أو إلى، األشخاص  المساهمين ممثلين بالهيئة العامة للمساهمين في شركات د أنـوهكذا نج،  لاألموا

 بـحس اـأيض فـيختل ينـالتعي ألن ، التدقيق لمح للمؤسسة القانوني لالشك بإختالف يختلف التوجه

لالشك
1
. 

 دقيقـة التـالحسابات عن القوائم المالية السنوية بمثابة المنتج النهائي لعملييعتبر تقرير مراقب 

 ةـلألدل وتقييمه فحصه نتائج لبتوصي المدقق يقوم أن خاللها من يمكن والتي ، لاإلتصا وسيلة أو وأداة

 نةـالس ةـنهاي في المالي للمركز المالية القوائم عرض وسالمة صحة عن المحايد الفني ورأيه والقرائن

ل األعما ونتائج
2
. 

دقق ـى المـفإنه يتعين عل، باإلضافة إلى هذا وكما سبق وأن قلنا في إطار معايير إعداد التقرير

ادئ ـالمب ىـعل ادـاإلعتم غرار على التقرير لمحتوى الضوابط أو العناصر من مجموعة إلى التطرق

 واءـإحت ىـعل تأكيده إلى باإلضافة ، تطبيقها في والثبات اإللتزام ، المالية القوائم إعداد في المحاسبية

 المالية على كافة المعلومات الجوهرية من عدمه . القوائم

 يمكن لتقرير مدقق الحسابات أن يأخذ عدة صور تختلف فيما بينها بإختالف رأيه المرهون بدوره

 وعموما يمكن الوقوف على أربع أنواع من التقارير:، بمحتوى القوائم المالية 

  تقرير نظيف. 

  تقرير تحفظي. 

 تقرير سالب. 

 . اإلمتناع عن إبداء الرأي 

 : التاليل يمكن توضيح أنواع التقارير التي يعدها المدقق في الشك
 

 
 
 
 

 129ص. ، ذكره سبق مرجع ، النظرية) (الناحية الحسابات تدقيق علم ، اهللا عبد أمين خالد 1

 316ص. ، ذكره سبق مرجع ، وآخرون ،عبيد احمد ،الصحن الفتاح عبد 2
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 من ناحية التوجيه من ناحية الرأي

 تقارير التدقيق

تقرير موجه إلى 

 أصحاب المشروع

 امتناع عن ابداء تقرير سالب

 راي
 

 تقرير موجه إلى اإلدارة 

 )التقرير المطول(

 تقرير تحفظي تقرير نظيف

 أنواع تقارير التدقيق. : 2 رقمل  شك
 
 
 

 
 
 

 
 

 ،لنظم المعلومات في المحاسبة والمراجعة المهنية ودور الحاسوب في اإلدارة والتشغي، محمود قاسم تنتوش  :المصدر

 47ص.،1998،بيروتل ، دار الجي

 .التقرير النظيف : لالفرع األو

 تحفظ على القوائم المالية التي قام بتدقيقها إذا توفرت لديه أربعة شروطيصدر المدقق رأيه بدون 
1
هي:   

   ؛أن القوائم المالية قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبوال عاما 

 زـالمرك ةـقائم يـف أو لالدخ قائمة في سواء الحسابات على تؤثر جوهرية أخطاء وجود عدم 

 ؛ المالي

  ؛المشروع ومركزه المالي ل صدق وعدالة القوائم المالية ودقة تعبيرها عن نتائج أعما 

 وائمـالق رـتعبي دقـص على رأيه تبرر التي والمالئمة الكافية اإلثبات أدلة على المدقق لحصو 

 والمركز المالي في نهاية السنة المالية .ل لنتائج األعما  المالية

 .التقرير التحفظي : الفرع الثاني

ات ـالبيان يـف دقيق أوـعملية التل إذا صادف خال، يقوم مدقق الحسابات باإلدالء برأي متحفظ 

 ـلتمث بتحفظات مقيدا الحالة هذه في تقريره فيكون ، رأيه يقيد ما المالية القوائم في الواردة والمعلومات

 ةـعملي اقـنط ىـعل قيود وجود لمث ، إليها اإلشارة الضرورة من يرى التي إنتقاداته أو إعتراضاته
 
 
 

 260ص.، مرجع سبق ذكره ، محمود جربوع   يوسف 1
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بية ـالنس األهمية مالحظة الضروري ومن . عليها المتعارف المحاسبية المبادئ تطبيق لتعدي أو التدقيق

 يـف اـذكره ررـتب ةـكافي ةـوبدرج هامة التحفظات تكون أن أي ، المدقق تقرير في الوارد للتحفظ

التحفظ أسباب توضح مستقلة فقرة تحفظ على ينطوي الذي التقرير ليشم أن يجب كما ،التقرير
1
. 

 .التقرير السلبي : الفرع الثالث

ة ـحيح للمؤسسـع الصـالواقل يصدر هذا الرأي عندما يتأكد المدقق من أن القوائم المالية ال تمث

 ىـعل وتقع ، عليها المتعارف المحاسبية للمبادئ طبقا لاألعما نتيجة أو المالي المركز حيث من سواء

 ذكرها مع وبراهين أدلة من الرأي هذا لمث إلصدار المؤدية األسباب بيان مسؤولية المدقق
2
. 

 تقريرهل يعتبر الرأي السلبي أمرا نادر الحدوث ألن المدقق يقدم عادة مجموعة من التوصيات قب

 ما تلتزم الشركات بتنفيذ هذه التوصيات .السلبي وغالبا 

 .اإلمتناع عن إبداء الرأي : الرابع الفرع

 يعني اإلمتناع عن إبداء الرأي أن مدقق الحسابات ال يستطيع إعطاء رأي فني عن القوائم المالية

 ظروف معينة يمكن توضيحها فيما يليوقد يكون ذلك بناء على ، موضوع التدقيق 
3
: 

 نـم وذلك بعدم تمكينه، المدقق تفرض عليه من إدارة الشركة ل وجود قيود مفروضة على عم 

 حضور عملية الجرد أو على مصادقات بصحةل بالعمالء المدينين للحصول عدم تمكينه من اإلتصا

 ؛مع الشركة  همأرصدت

 ـلمث ، ةـالمالي وائمـالق على تؤثر قد المستقبلية بنتائجها التكهن يمكن ال مستقبلية أحداث وجود 

 نـم يةـقض أو ، أخرى لشركة اإلختراع حقوق على كتعديها الشركة ضد مرفوعة قضائية دعاوى

 ؛الشركة يطالبون بدفع تعويضاتهم... وغيرها  لعما

 نـع يمتنع الحالة هذه في . المالية القوائم بعض بتدقيق الرئيسي للمدقق آخر لزمي قيام حالة في 

 ؛الرأي عليها  إبداء

 داءـبإب محـتس يـوالت ةـوالمالئم الكافية اإلثبات أدلة على لالحصو المدقق على يتعذر عندما 

 ؛فإنه يمتنع عن ذلك ،  رأيه

 هـيجري ذيـال صـالفح اقـنط ييقـتض إلى الرأي إبداء عن اإلمتناع أسباب ترجع ما وغالبا 

 وائمـالق على جوهري تأثير ولها صحتها من التأكد يمكن ال هامة عناصر وجود بسبب أو ، المدقق

 التي سيبدي المدقق رأيه فيها . المالية
 

 

 106ص. ، ذكره سبق مرجع ، والعملي النظري الحسابات تدقيق علم ،الرفاعي محمود لخلي ، الخطيب راغب خالد 1

 138ص. ، ذكره سبق مرجع ، النظرية) (الناحية الحسابات تدقيق علم ، اهللا عبد أمين خالد 2

 264ص.، مرجع سبق ذكره ، محمود جربوع   يوسف 3
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 المبحث الثالث : تبني معايير التدقيق الدولية

 أساسها جملة من اإلرشادات، والتي كانتعتبر المعايير الدولية للتدقيق الركيزة األساسية التي تبنى على   

 الهدف من ورائها إعطاء صيغة دولية للتدقيق والعمل على رفع مستوى األداء، وإزالة الفروق الموجودة في

 .البلدان التي تتعامل مع بعضها البعض

 المطلب األول : مفهوم المعايير الدولية للتدقيق وخصائصها

 بها: مفهوم المعايير الدولية للتدقيق، وكذلك ذكر الخصائص التي تميزتسنتطرق من خالل هذا المطلب إلى 

 أوال: مفهوم المعايير الدولية التدقيق

 تعتبر معايير التدقيق من المقومات األساسية ألي مهنة تحكم الممارسين لهذه المهنة في مراحل عملهم

 شادات عامة لمساعدة المراجعين على تنفيذونتيجة ألهمية عملية التدقيق وجدت معايير التدقيق التي تمثل إر

 مسؤولياتهم المهنية عند مراجعة القوائم المالية وهي تشمل على اعتبارات الجودة والكفاءة والحياد ومتطلبات

 التقرير وأدلة المراجعة.

 تحتوي معايير التدقيق الدولية على المبادئ واإلجراءات الجوهرية واإلرشادات واإليضاحات المتعلقة

 1بتدقيق القوائم المالية.

 :تعريف المعايير الدولية للتدقيق

 المعيار بصفة عامة هو كل ما يستخدم في القياس ويعرف المعيار بأنه نموذج موضوع بواسطة السلطات

 هأن المختصة أو نتيجة عرف أو اتفاق عام كأساس لما يجب إتباعه، وكمقياس ومرشد لمدى فاعلية األداء بحيث

 2يحدد األهداف ويوضح أساليب تحقيقها.

 تعرف المعايير الدولية للتدقيق بأنها: قرائن أو قواعد توضح العرف المهني الدولي المتفق عليه والتي

أن  وبالتالي فإن المعايير الدولية للتدقيق تمثل أنماطا لما يجب3يمكن اللجوء إليها عند قصور المعايير المحلية. 

 .الفعلي لممارسي المهنة عبر العالمألداء  يكون عليها

 تصاغ معايير التدقيق الدولية في سياق تدقيق البيانات المالية من قبل المدقق المستقل، ويتم تعديلها وفقا" 

 "للظروف عند تدقيق المعلومات المالية التاريخية األخرى

 :نشأة المعايير الدولية للتدقيق 

 7711/71/11نتيجة لتزايد االهتمام بمعايير المحاسبة والمراجعة، تأسس االتحاد الدولي للمحاسبين 

 دولة.97منظمة وهيئة محاسبية تمثل 36بموجب اتفاقية بين 

للتدقيق نيابة  وقد انبثقت عن االتحاد لجنة المعايير أو األدلة الدولية للتدقيق والتي تهتم بإصدار المعايير الدولية

كافة أنحاء  عن االتحاد، وقد بدأت في إصدار المعايير بهدف رفع جودة الممارسات المهنية و توحيدها عبر

 7711معيار سنة .71العالم، ووصلت المعايير 

والمستفيدين من  وحظيت الدعوة إليجاد معايير دولية للتدقيق باهتمام متزايد من قبل الممارسين لمهنة التدقيق

في األداء بين  ين المحلي والدولي، وذلك لما لها من أهمية ولدورها في تقليل التفاوتخدمات على المستوي

 الممارسين في معظم دول العالم لالقتراب من الموضوعة قدر اإلمكان.

 .ثانيا: خصائص المعايير الدولية للتدقيق

 2تمتاز المعايير الدولية بعدة خصائص منها:

 العمل الميداني، األمر الذي يشكل بعض القيود على إمكانية تحركالتركيز على تفصيالت إجراءات  /1

 المدققين وان كان لذلك ميزة تتمثل في تقليل التفاوت واالختالف والقرب من الموضوعية؛

 استخدمت اللجنة لفظ " إرشادات التدقيق الدولية " بدال من " المعايير الدولية للتدقيق " وذلك لتوفير/ 2

 نة عليها لترك المجال مفتوحا أمام مختلف المنظمات المهنية في دول العالمقدر جيد من المرو
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 لالسترشاد بتلك المعايير وإتاحة الفرصة أمامها حتى يمكن تكييفها مع الظروف البيئية لكل الدول؛

 تعتبر هذه المعايير أكثر عمومية وشموال من غيرها ألنها صادرة عن تجمع دولي كبير يضم معظم /3

الدولي، كما  عالم، وبالتالي فهي تمثل اإلطار العام الذي ينظم مهنة التدقيق ويلقي قبوال عاما على النطاقدول ال

 .أنها تعتبر قواعد أساسية عامة يجب إتباعها من قبل مزاولي المهنة عند الحاجة إليها

 كيفية صدور المعايير الدولية للتدقيقالمطلب الثاني : 

الدولية  لمعايير الدولية للتدقيق حاليا من صالحيات مجلس معايير التدقيق والتأكيدتعود سلطة إصدار وتعديل ا

،BAAAI 6:ويراعى عند صدور معايير التدقيق الدولية ما يلي 

لصدور  من المهمه طالما أن معايير التدقيق الوطنية تختلف بدرجة أو بأخرى من دولة إلى أخرى، فإن هأن *    

أو يراد لها أن  مراعاة مثل هذه االختالفات ومحاولة الوصول إلى معايير دولية تحظىمعايير تدقيق دولية 

 .االتحاد الدولي للمحاسبين تحظى بالقبول العام دوليا، وهذا ما تفعله لجنة ممارسة التدقيق الدولية المنبثقة عن

ال ه ى تدقيق القوائم المالية، إال أنإن اللجنة عندما تضع معايير التدقيق الدولية فإنها تستهدف تطبيقها عل  *   

كما هو الحال  يمنع أن يتم مالئمة هذه المعايير إذا لزم األمر بحيث تطبق على خدمات مهنية ومعلومات أخرى

 :بشأن 

 فحص القوائم المالية الربع سنوية؛  -

 اختيار القوائم المالية التقديرية؛  -

 تجميع القوائم المالية.  -

 التدقيق الدولية تشمل المبادئ واإلجراءات األساسية وكذا اإلرشادات الخاصة بها، ويجبإن معايير  *  

 فهم المعايير واإلجراءات في ضوء اإلرشادات الخاصة بها؛

كان  يمكن لمدقق الحسابات في مجال وظروف معينة أن يقرر الخروج على معايير التدقيق الدولية طالما *  

 .لمثل هذا الخروج فاءة وأهداف التدقيق، ولكن عليه أن يقدم التبريرات الكافيةذلك لغرض الحرص على تحقيق ك

تطبيقها على  القاعدة أن تطبيق معايير التدقيق الدولية على كافة عمليات تدقيق الحسابات واالستثناء أن يتم * 

 جب أن يتم اإلشارة إلى ذلك صراحةأمور معينة، وإن حدث في

 التدقيق الدولية مجموعة من اإلصدارات بهدف توفير المساعدة العملية المدققةتصدر لجنة ممارسة * 

عن القول بأن  للحسابات في تطبيق معايير التدقيق من ناحية ولتطوير الممارسة المهنية من ناحية أخرى وغنى

 مثل هذه اإلصدارات ال تحل محل معايير التدقيق الدولية وبالقطع ليس لها نفس سلطة

 .اييرهذه المع

 :عادة تنبع لجنة ممارسة التدقيق الدولية للخطوات التالية عند إصدار معيار دولي للتدقيق  *

 تكوين لجنة فرعية الختيار الموضوعات التي تحتاج عمل دراسات منفصلة ومتعمقة حلولها؛  -

 تقوم اللجنة الفرعية بإجراء الدراسة المتعمقة على الموضوع المختار؛  -

 نة الفرعية بتوثيق الدراسة المرفقة بالمعيار المقترح؛تقوم اللج  -

 إذا أقرت لجنة ممارسة التدقيق الدولية مسودة للمعيار المقترح، يتم توزيعه على لجان االتحاد  -

 الدولي للمحاسبين وكذا للمنظمات الدولية ذات الصلة، إلبداء الرأي والتعليق على المسودة؛

 الدولية تعليقات وآراء هذه األطراف على مسودة للمعيار المقترح تتسلم لجنة ممارسة التدقيق - 

 ثم تقوم بتنقيح صياغة المعيار؛

 . النهائية هبعد ذلك يتم إصدار المعيار في صورت  -
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 ودةلمسا لساإر

 ءألعضان ام ¾ فقتوامد بع ثلبياناا لىع عالطالاو عوضوملا تسرا د

(2) نع درةلصاا رلمعاييوا ثصياولتوا  

 لمهنيتث اماظلمنا
 عيترف لجنت

(5)  

(3)  

إعداد مسودة حول         

المعيار يرسل إلى اللجنت    

في حالت الحصول على 

 المسودة المعدة                                            

 (6)  

 ليدولا رلمعيادار اصإ

 دديح   خيرتا نم را تباعا

 معه

(4  

          ئمتدالاللجنت ا

 لتيا ثماظلمنوا ءألعضاا دوللا

 يف يرأ لا داءإلب دالتحاا اهريختا

 ودةلمسا

 لموالي :ويمكن توضيح الخطوات المنتهجة إلصدار المعيار في الشكل ا

 الدولية عند إصدار معيار دوليالخطوات المتبعة من لجنة ممارسة التدقيق ( 1:)الشكل

 
 دراسة اآلراء وإعادة الصياغة               

                       إختيار موضوعات الدراسة (1)                                                                                 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عداد مسودة حولإ
 المعيار يرسل إلى اللجنت

في حالة حصول المسودة 
من ¾ على  المعدلة

 األصوات
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 أهمية معايير التدقيق الدولية واالنتقادات الموجهة لهاالمطلب الثالث : 

 أهمية معايير التدقيق الدولية: الفرع األول 

عليها ، وان  لمعايير التدقيق الدولية فوائد عديدة على شرط أن تكون هذه المعايير مناسبة ومقبولة ومتعـارف

أذهانهم ، ويلزم إعادة النظر  تكون موثقة بشكل تحريري ومبلغة لكـل أعضـاء المهنـة إلزالـة أي غمـوض مـن

للتحسـينوالتطوير لغرض مسايرتها للظروف فيها من حين آلخر حتى تحقق الفوائد المرجوة منها وإخضاعها 

 المستجدة من جهة ومعالجتها ألوجه القصـور والثغـرات التـي

  :يمكن أن نرد سبب هذه األهمية إلى االعتبارات التالية  ،تظهر خالل تطبيقها من جهة أخرى 

 تعتبر بمثابة المكمل للمعايير الوطنية ؛7.

 محلية والدولية ؛تشجع التعاون بين مكاتب التدقيق ال7.

 إن تغيرات مثل العولمة ، تحرير التجارة الدولية ، وتكنولوجيا المعلومـات سـتفرض الحاجـة6.

 لتوحيد معايير التدقيق ، وستكون معايير التدقيق الدولية هي األساس في هذا التوحيد ؛

 لمعايير الوطنيـة لـدولإن معايير التدقيق الدولية أكثر تجانسا بين الدول بالمقارنة بغيرها من ا9.

 كثيرة ؛

 إن انتشار الشركات متعددة الجنسيات يوجب االعتماد على معايير التدقيق الدوليـة فـي تـدقيق5.

 حساباتها

التطبيق  سبعة عوائد محددة، يعتقد أنها تنبع من نشر معايير دولية للتدقيق ووضعها محلziinooMحدد 

 :وااللتزام 

مستخدمي  ير الدولية للتدقيق والتي يكون هناك علم بضرورة تطبيقها سوف يعطيوجود مجموعة من المعاي7.

 تقارير التدقيق الموجودين في بلدان أخرى ثقة مبررة برأي المدقق . وعن طريق إضفاء

المالية التي  الثقة في المصداقية على عمل المدقق الخارجي فإنها تمكن المدقق من إضفاء مصداقية على القـوائم

 بإعداد تقرير عنها ؛ يقوم

معايير دولية  إن وجود معايير دولية للتدقيق سوف يفرض الحصول على تلك الفوائد التي تنـتج مـن وجـود7.

 للمحاسبة ، عن طريق تزويد القارئ بتأكيد كبير بان المعايير المحاسبية قد تم التمسـك

 وااللتزام بها ؛

 الدولية ؛ حوافز إضافية لتحسين وتوسيع مجموعة معايير المحاسـبةإن معايير التدقيق الدولية سوف توفر 6.

القراء  إن معايير التدقيق الدولية عن طريق إضافة جوانب القوة لمعايير المحاسبة الدولية سوف تسـاعد9.

 والمستخدمين على القيام بمقارنات مالية دولية ؛

سيما في  س المال الـالزم لالسـتثمارات ، والإن وجود معايير دولية للتدقيق سوف يساعد على تدفق رأ5.

 المجاالت والمناطق التي هي في طريقها للتطور والتنمية ؛

للنمو أن تنتج  إن تطوير مجموعة دولية من المعايير سوف يجعل من السهولة بمكان للبالد التي فـي طريقهـا3.

 معايير محلية للتدقيق ، وتلك المجموعة تكون ذات فائدة لها ؛

فصل بين  إن التدقيق الفعال والذي يتسم بالمصداقية يعتبر ضروريا في كافة المجاالت التي يكون خاللهـا1.

التقارير ) ، إن الحاجة لمثل تلك  اإلدارة (التي تنـتج التقـارير الماليـة) واألطـراف الخارجيـة (التـي تسـتخدم تلـك

حيث تكون اإلدارة منفصلة عن األطراف  عـددة الجنسـيةالفعالية والمصداقية تتعاظم في حالة الشركات المت

 في الثقافة أو النظم الخارجية ، كما أنها تتسم بالكثير من االختالفـات سـواء

الدولية تعتبر في هذا الخصوص  االقتصادية والسياسية والحدود الجغرافية ...الخ ، لذلك فـان معـايير التـدقيق

 .البيئة المحلية أكثر أهمية مقارنة بنظيرتها في
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 االنتقادات الموجهة لمعايير التدقيق الدوليةالفرع الثاني : 

( في عام  هناك العديد من االنتقادات الموجهة لموضوع تدويل معايير المحاسبة والتدقيق ، فقد تم الجـدال

بسيط لمشكلة معقدة ،  قبل تكوين مجلس معايير المحاسبة الدولية ) بان عملية وضع معايير دولية هي حـل7717

تتناول الفروق الكبيرة في  وتشكك هذه االنتقادات في أن المعايير الدولية ستكون بالمرونة الكافيـة بحيـث

ترفضها من الناحية السياسية ألنها  الخلفيات والتقاليد والبيئة االقتصادية ، وبعـض األقطـار التـي يمكـن أن

 .تتعارض مع السيادة القومية

بها مكاتب   المراقبين أن عملية وضع معايير للتدقيق والمحاسبة الدولية هي حركة تكتيكية تقـوم يرى بعض

 محاسبية دولية لتوسيع أسواقها ، ويقال أن مكاتب المحاسبة الكبرى هـي ضـرورة الزمـة

 :وقد ذكر احد المعلقين األتي  . لتطبيق المعايير الدولية في البيئات القومية

 تناسق المبادئ المحاسبية ومعايير التدقيق الدولية يمكن أن يتحقـق ، فهنـاك الكثيـر مـنال يبدو أن "

 الجماعات القومية ذوي المصالح في المحافظة على معاييرهم وممارساتهم والتي تكونـت مـن خـالل

 .االعتبارات السياسية ، وال يوجد هيئة لها القدرة والسلطة بحيث تلزم التطبيق العالمي لها

 المطلب الرابع : عالقة معايير التدقيق الدولية بمعايير المحاسبة الدولية

سبيل المثال ال  يتبلور الترابط بين معايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الدولية في محاور متعددة نذكر على

 :الحصر ما يلي

 الخاص  7المتعلق باالستمرارية بمعيار المحاسبة الـدولي رقـم 511رتباط معيار التدقيق الدولي رقم إ

األساسية التي  باإلفصاح عن السياسات المحاسبية ، حيث ينص على أن االستمرارية هي احـد الفـروض

عادة على أنها  تبنى عليها القوائم المالية ، وتعرف االستمرارية في هذا المعيار "ينظر إلى المؤسسـة

حجم عملياتها بصورة  طها مستقبال ، ومن ثم يفترض عدم توفر نية التصـفية أو تخفـيضمستمرة في نشا

هدف ونطاق تدقيق القوائم  711أساسية " ، ويرتبط هذا بالفقرة الثالثة من معيار التدقيق الـدولي رقـم 

لية ، يتعين على القوائم الما المالية ، والتي تنص على " في الوقت الذي يضفي فيه رأي المدقق الثقة

 .تمرارية المؤسسةسال على مستخدمي هذه القوائم أال يفترضـوا أن هـذا الـرأي هـو تأكيـد

  والذي يقضي بان يعبر المدقق صراحة عن رأيـه فـي فقـرة111يرتبط معيار التدقيق الدولي 

 المـالي للمؤسسـةمستقلة يبين فيها ما إذا كانت القوائم المالية ككل تظهر بصورة عادلة المركـز 

من  وكذلك نتائج أعمالها ومصادر واستخدامات األموال خالل فترة معينة ، يرتبط هذا المعيار بمعيارين

والمطلوبات  معايير المحاسبة الدولية ، أولهما المعيار الثالث عشر المتعلق بطريقـة عـرض الموجـودات

القوائم المالية  معلومات الواجب اإلفصاح عنها فيالمتداولة ، وثانيهما المعيار الخامس الذي يرتبط بال

والبيانات األخرى  وبيان الحد األدنى الالزم منها والتي تتضمنها الميزانية ، وبيان الدخل والمالحظـات

 .والمعلومات التفسيرية التي تعتبر جزءا مكمال للقوائم المالية

  تملة واألحداث الالحقة بتاريخ الميزانيةالمتعلق باألحداث المح531ارتباط معيار التدقيق الدولي 

 حيث ينص هذا المعيار على ضرورة اإلفصاح عـن األحـداث71بمعيار المحاسبة الدولي رقم ، 

على  الالحقة لتاريخ الميزانية التي تتعلق بأوضاع وأحوال نشأت بعد ذلك التاريخ ، إذا كان إغفالها يـؤثر

مؤسسة  ل مستخدمي القوائم المالية ، مثل القيـام بعمليـة شـراءإعداد تقويم أو اتخاذ قرار سليم من قب

تاريخ  كبيرة لمؤسسة أخرى، ويوضح معيار التدقيق مسؤوليات المدقق تجاه األحداث التي تقع بعد

 . الميزانية واإلجراءات الواجب عليه القيام بها
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 :خالصــــــة

 يتوقف على مدى تنظيمها والتزام الممارسين لهـــــاتبين لنا من هذا الفصل أن نجاح عملية التدقــيق 

 لهذه التنظيمات والقواعد، بحيث شمل على عناصر التنظيم الرئيسية وذلك بوضع إطار عام لممارسين له،

 يحدد المسؤوليات القانونية للمدقق الخارجي، باإلضافة إلى وضع آداب وسلوكات مهنية لاللتزام بها من أجل

 التدقيق المحاسبي الثقة والمصداقية، وهذا جعل من الممارسين يسعون إلى تشكيل هيئات للتحكمإعطاء مهنة 

 في المهنة والحفاظ على مكانته ورقيها في المجتمع، والــدفاع عن مصــالح ذوي العالقة، والتحكم في

 .تصرفاتهم من خالل وضعها دستور وآداب سلوك المهنة يشمل مبادئ أخالقية وقواعد

 لك تناول هذا الفصل المعايير الدولية للتدقيق التي جاءت من أجل توحيد الممارسات المهنية للتدقيقوكذ

 على المستوى المحلي والدولي وقامت بإصدارها لجنة معايير التدقيق الدولية المنبثة عن االتحاد الدولي

 التدقيق والتأكيد الدولي،للمحاسبين، والتي تم تطويرها وتعديلها بشكل مستمر من قبل مجلس معايير 

 وسنتطرق لهذه المعايير بنوع من التفصيل في الفصل الموالي

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 الفصل الثاني :
عرض المعايير  

المحاسبيت الدوليت



  ققیدلیة للتدولر ااییـلمعـرض ا: عنيلثال الفصا

 

44  

 د:یــــــتمھ
 

 ومیقجعي لھ رمر اطسة كإرمماول صد وأعوالتي لھا قن المھامھنة كباقي ر لمحاسبي یعتباقیق دلتإن ا

 ظران، وعلیھ میةھلأل لمحاسبي فياقیق دلتالتي القتھا مھنة ا ءضفاإ لثقةا ،لمالیةم ائوالقاعلى  قیةدالمصوا

 دعواضع قوفي ر لتفكین امد البن كا ولصوأ وعجرلم ایت لیھاإ زمبھا في حالة ل مالحتكاوا نألر، ألما

 لىإقیق دلمھتمة بالتالیة دولت ابالھیئاأدى مما ر، كبیوت لى تفاأدى إلمة ولعوى اجھ نحولتوالي دولا حالنفتاا

 لتير المعایین اعة موضع مجمو ،لعملیةم اساتھرفي مماون ققدلمابھا زم یلت ورستر دلمعاییر ھذه اتعتبو

 لعمليا قعوالا في بیقھاطت كیفیة فةرمع ذاكو نققیدلما طرف نم فتھارمع رورةض بجاو مما قیقدلتا مھنة

 لمھنیة.اللمسائلة رض لتعب اتجنوبھا  زاملاللت
 

 لجن أمو ونمضموص بخصر كثأفة رمع قیقدلتر امعایی لىل إلفصم ھذا انقس، لیةدولا ثثالثة مباح

 كالتالي:
 

 ء؛اطألخر ایدالستجابة في تقطر والخم اتقییت ولیاؤومسولعامة ادئ لمبار امعاییول: ألث المبحا 

 ؛قیقدلتافي ت إلثباالة ر أدلثاني: معاییث المبحا 

 لنھائي.اقق دلمر ایرتقن و یرآلخن امدة الستفار امعاییث: لثالث المبحا 
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 ثلمبحا ول:ألا رمعایی دئلمباا لعامةا ریدتق في الستجابةوا طرلخا متقییو تلیاؤولمسوا

 ء.اطألخا
 

لى إ 022 نمم قارألالمحاسبیة في ر المعاییالى دئ إلمباااحیة ــــنن لیة مدولاقیق دلتر امعاییم تقسین یمك

 صیخ فیما ماأ ،062 لىإ 042 نم مقارألا في ممثلة فھي لیةؤولمسا بناحیة تعنى لتيا رلمعاییا ماأ ،032

 420. لىإ 322 نمم قارألر ذات المعاییاخلیة فھي ممثلة في دالاقابة رلط وایطلتخص التي تخا رلمعاییا
 
 

 لعامة.دئ المبار امعاییول: ألا بلطلما

 
 032. ،002 ،012 ،022 مقارألر ذات المعاییافي ل لعامة تتمثدئ المبار امعاییص ي تخــــلتا رلمعاییا

 
 لمالیة.ت البیانااقیق دتم لتي تحكالعامة دئ المباھداف واألا 022: مقر رلمعیاا

 
 

 قیقدتن مدف لھإن ا یھ فیماداء رأبن إقق مدلمن اتمكیھو لمالیة ت البیاناا إذا دلمالیة قم ائوالقت اكان

 .1ددةمالیة محر یرتقار اطفقا إلویة وھرلجاحي والناكافة ن مدت عأ
 

 :0فیما یليل فتتمث، ققدلمھنیة للمت الیاؤولمسم التي تحكاألخالقیة دئ ابالمبار لمعیاء اجاد قو
 
 

 الستقاللیةا. 

 ( ة زاھلنا )ألمانة ا. 

 عیةوضولما. 

 لمھنیةالعنایة ءة و الكفاا. 

 یةرلسا. 

 لمھنيوك السلا. 

 (لفنیةا ) لتقنیة ر المعاییا . 














 07.ص ،0220 ن،بنال ،ثوريب ،يتقولحقا ثادومسلا دار ،0 ط ،لثانيول و األن ايأزللج ، لماليتث البياناق اقيدت ، حبص فسوي دودا 1-
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 قیقدلتأن اعلى  022 رلمعیاص ان كما لةومعقدات تأكید حیولى تدف إلیة یھدولاقیق دلتر افقا لمعاییو
 

 وھو ت،إلثباا لةدبأ یتعلق وممفھ لةولمعقا داتلتأكیوا ،یةوھرج ءاطخأ أي نم خالیة لكك لمالیةا مئوالقا نبأ

 522. مقرلي دولر المعیاالھ ویتنا ما

 :1ققدلتالیة للمت الباطیضا بالمتء أجاو

 ؛ليدولن المحاسبید اتحاان عدر لصان اجعیرالمھني للموك السلد اعوابقزام اللتا 

 ؛لیةدولر افقا للمعاییوقیق دلتاعملیة ذ تنفی 

 سباباد أجوتد قظروف لن اكا بأدرم، كا مھنیةوشكن یقة تتضمطرقیق بدلتاعملیة ط و أداء یطتخ 

 یة.وھرجورة مضللة بصت ماومعلن لمالیة تتضمم ائوالقن ابأد العتقاالى و إعدت

 
 قیق.دبالتف لتكلیروط اش 012: مقر رلمعیاا

 
 

  نمل طرف، وكت لیاؤوضیح مسوتف ولخاضعة للتكلیت الجھان اعالف  ھو إلتكلیب اكتان مرض لغإن ا  

 متعلقوء سب أي تجنل جن ام، وھذا لمھمةافي روع لشل اقبف لتكلیاقق دلمون وابزلن امل مصلحة ك

 ،قیقدلتابمھمة  ،قیقدلتن امدف لھاعلى م عال بشكوي یحتو لیةؤومس قاطلمالیة نم ائوالقن اعدارة إلا

 تلسجالاعلى  روط  لمشر اعلى  غیع  الطال،  والةولمقبطر  المخاالى  رة إإلشار،  ایرلتقل  اشك ،قیقدلتا

 لبھا.م طلتي یتواقیق دلعالقة بالتذات ا تماولمعلوا

 
 نفسھم ھو ألاكة رلشاجع رامن كا، إذا ( روع للف )لتابعة م األقسااقیق دلى تإ 012 مقر رلمعیار اشاأكما 

 

 بیج نكا إذا فیماو ،لتابعا ملقسا جعرام دبتجسی ومتق لتيا لجھةا لخال نم كلذ و لتابعةا كةرلشا ققدم

 .0لتابعم القسإدارة استقاللیة اجة ذا درك، و لتابعم القسن اعل منفصر یرتق دارصإ
 
 

 ظرلندة اعاإعي دتستظروف لت اكانإذا ما ر العتبان ابعیذ ألخاقق دلما"على ف. لتكلیدة اعاإحالة في و

 دمقق  عدلمرر ایقد  قد، ولتعاقب اكتاب جوبھا بمول لمعمد التعاقا  ودببن لساإر رةفتل لكد یدجد تعاقب كتا

 بینھا:ن معینة مل مواعر فواتتم ما ل قیقدت
 

  قیقدلتق ااطنم ھدف وفھء سال ألعمیأن اعلى دل یر ثؤمأي. 

  دلخاصة بالتعاقود البنافي ل یدتعأي. 


 11. ره، صكذجع سبق رم ،جعةرالمایثة في دلحطورات التا ،فيطلد حمد السین امیأ 1-
 255. ره، صكذسبق  جعرم، ثیدلحاقیق دلتالى ل إخدلما ،جمعة حلميد حما 2-
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 نلمالكیدارة أو اإلس امجل، لعلیا دارة اإلافي را خؤمت ثدحدة مستجرات تغی. 

 سسةؤلمل اعمام أحجآو بیعة طیة في ذرجآو امة رات ھتغی. 

 1نیةوقانت لباطمت. 


 قیق.دلتل األعماودة لجاقابة ر 002: مقر رلمعیاا
 

 نبشأدات شارإلر افیوتر ولمعاییاضع ھذا ھو وقیق دلتر امعیارض غإن  تلیاؤومس فيوظلمددة مح

 یخیة.رلتاالمالیة ت البیانااقیق دتت لعملیاودة لجاقابة راءات ركة فیما یتعلق بإجرلشا

 ئھد أداقیق عندلتب ایتبعھا مكتلتي راءات اإلجت والسیاسااعلى وء لضط ابتسلیر لمعیاوم ھذا ایقث "حی

 ھذه بقطت أن بیج ثبحی نیدللمساع لألعماا ضیوبتف لمتعلقةا راءاتإلجا لىإ ضافةإ قیقدلتا لعملیة

 ردة.لمفاقیق دلتت اعملیاوقیق دلتب امكتوى على مستراءات إلجوا تلسیاساا

 بھاوم تقأن قیق دلتاكة رلتي ینبغي على شراءات اإلجت والسیاساودة الجاقابة على رلل اتشمب أن یجو

 علىل وسسة ككؤلموى امستص،  أي خال  قیق بشكدلتت  ابمھمام أو عال سسة بشكؤفیما یتعلق بالم  واءس

 لبشك لعالقةا ذات طرافألا مةدبخ قیقدلتا سسةؤم مقیا نضما لجأ نم كلوذ قیقدت عملیة لك وىمست

 ."0قیقدلتر ابما یتفق مع معاییو بمناس

 :3بسسة ؤلمراد افأكافة زام لتن امد لتأكالى إقیق دلتاسسة ؤمل خالن مودة لجاقابة رسیاسة دف تھو
 

 ؛یةرلسواعیة وضولمواألمانة واالستقاللیة دئ ابمبازام اللتالمھنیة: ت الباطلمتا 

 ؛بةولطلمالمھنیة ءة الكفاوالفنیة ر المعاییاة على ظلمحافءة: الكفارات والمھاا 

 ؛تھراخبویبھ درجة تب درحسل یة كردلفت اجعارابالمراد ألفف اتكلیم: لمھاایع وزت 

 نبعی ذألخا مع نلحالییا ءلعمالا متابعةو نلمحتملیا ءللعمال متقیی م:علیھ ةظلمحافوا ءلعمالا ولقب 

 ؛ستقاللیتھااعلى ر ثؤبما ال یده على حل كم مالئل بشكء لعمالامة دسسة على خؤلمدرة اقر العتباا

 ودة؛لجاقابة راءات رجت وإقبة سیاساراموبیق طفي ترار الستماقبة: رالما 

 لمناسبة.رة الخبذوي امع رورة لضد اسسة عنؤلمرج اخال وخور دالتشاب ایجور: لتشاا 








 36-37 ره، صكذجع سبق رم، 2 زءلجا ،لمالیةت البیانااقیق دت ،صبحف سویداود  - 1
 ل،یولتموا لمحاسبةا مقس رة،لتجاا كلیة ر،لماجستیا سالةر ،زةغع اطفي قت لحسابااقیق دتب في مكاتودة لجاقابة ربیق طتدى م ،لقیقا لجما رمیأ 2-

 31. ، ص2112 زة،غ

 185-186. ص ،0210ر، للنشل ئ، دار وا1، ط ظريلنر ااطإلث: الحساباق اقيدت زب،لعاهاني ، ميظنب يهاإ 3-
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راءات جت وإلمتماشیة مع سیاساودة الجاقابة رراءات جإبیق طقق تدلماعلى ردي لفاقیق دلتافي حالة و

 زبانجا نلقائمیا نیدللمساع لمھنیةا ءةلكفاا نم دلتأكا علیھ بیجو ،قیقدت عملیة للك ملمالئا لبالشك سسةؤلما

 .1بةولطلمابالعنایة ؤدي توف سل ألعمام وان ھذه اكلة لھولما لألعماا
 

 .2ثیقولتا 032: مقر رلمعیاا
 

 لیةؤومسر لمعیاول ھذا ایتنا قیقدثیقھ لتولمتعلقة بتاقق دلما ،لمالیةم ائوالقا ب ھذاثیق حسولتایعني و

 لعالقتھا بھا ظالحتفاوا علیھا وللحصا میت لتيا أو ققدلما طرف نم دةلمعا ألساسیةا للعما أوراق رلمعیاا

 طبوالضا نم عةومجم ليدولا رلمعیاا ضعو دفق ل،لعما أوراق ونمضمو لشك صیخ فیما قیق.دلتا بعملیة

 :3مھاأھ
 
 

 ققدلماعلى   علىل یسجأن  أوراق تقیوتوبیعة ، طقیقدلتاعملیة ط یطتتعلق بتخت ماومعلل لعما

 قیقدلتالة ن أدلمستخلصة مت االستنتاجا، واقیقدلتت املیانتائج عزة، لمنجاقیق دلتراءات اجإ قاطنو

 ؛علیھاول لحصم ات لتيا

 ب أنیج  ونتك أوراق متكاملةل لعما عملیةن شاملة عورة ي صطلكافیة لتعاجة درمنفصلة بالأو 

 أو یارورض سلی ثحی ،لمھنيا ملحكا وءض على مةزلالا ثیقولتا جةدر دىم دیدتح میتو ،قیقدلتا

 ؛لیھال إصولتي یتالنتائج رات واالعتبات وااظلمالحاعملھ كافة أوراق قق في دلمدون ایأن  عملیا

 ب أنیج  نتتضم أوراق عيدلتي تستاضیع والماكافة ل لعما رأيلا لنتائجاقق في دلمھني للما

 مھا:دة أھیدعور بأمران قیق یتأثدلتون أوراق امضمل وشكر أن غیل، لمجاھذا الیھا في ل إصولمتا

  ؛بھاف لمكلالمھمة ابیعة ط 

  ؛ققدلمر ایرتقل شك 

  ؛تھاداتعقیوسسة ؤلمل اعماأبیعة ط 

  ل؛خلیة للعمیدالاقابة رلم ااظنوحالتھ ولمحاسبي م ااظلنابیعة ط 

  دون؛لمساعابھا وم لتي یقل األعماامتابعة راف وإلشواجیھ ومعینة للتت لحاجة في حاالا 

  قیق.دلتاعملیة ل لمستعلمة خالالخاصة التقنیة والمنھجیة ا  









 79. ص ره،كذ سبق جعرم ،لیةدولو ایكیة رألمر المعاییاظل قیق في دلتت اساسیاأ دوح،حد نحسی ،لقاضيا نحسی 1-

 225. ، ص2118 ر،مص، یةدرإلسكن، الجامعیةدار ال، الیةدولد التأكیواجعة رالمر امعایی، فيطلد حمد السین امیأ 2-
 224-225، ص.2112 ن ،لبنا، قیةولحقورات المنش، دار ا1 ول، طألزء الجا ،لمالیةت البیانااقیق دت، صبحف سویداوود  3-
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 :1مھار كذنل، لعموى أوراق امحتم ویظلتي تتعلق بتنط النقاض الي بعدولر المعیادد احد فق
 
 

 ؛سسةؤیمي للمظلتنواني ولقانل اتتعلق بالھیكت ماومعلل لعموي أوراق اتحتب أن یج 

 ؛لھامةر المحاضت واالتفاقاوانیة ولقاندات المستنن انسخا مت أو ملخصاوي تحتب أن یج 

 ؛سسةؤلماضمنھا ل لتي تعمایعیة رلتشالبیئة ك الذكویة دالقتصاوالصناعیة اتتعلق بالبیئة ت ماومعل 

 ت؛یالدیة تعوأقیق دلتامج رابما فیھا بط، یطلتخاعملیة ت لتي تثبن ائرالقا 

 ؛خلیةدالاقابة رلم ااظنص فحم و تقییت لتي تثبن ائرالقا 

 ؛قابةرلطر اخم تقییل ولمتأصطر الخام تقییت لتي تثبن ائرالقا 

 ؛لیھال إصولتي تالنتائج واخلي دالاقیق دلتاقق على دلمد اعتمات التي تثبن ائرالقا 

 دة؛صرألت والعملیات اتحلیال 

 ؛لمھمةت ااھالتجاب والنست اتحلیال 

 راءات؛إلجھذه انتائج زة ولمنجاقیق دلتراءات اجق إاطنت وقیوتوبیعة طلل سج 

 ؛متابعتھوعلیھ راف إلشم اتد قن یدلمساعل اقبن مز لمنجل العمت أن اتثبن ئراق 

 بھ.ذت نفذي لت اقولالى ، واقیقدلتراءات اجذ إبتنفیم قان لى مرة إشاإ 


 .تلیاؤولمسر الثاني: معاییا بلطلما

 
 لمالیة.ت البیانااقیق دتد أ عنطلخش والغر اعتبااقق في دلمالیة ؤومس 042: مقر رلمعیاا

 

 تماولمالیة على معلت البیاناواء احتطر امخان مد لتأكه واالنتبارورة اعلى ضوء لضر المعیاھذا ایلقي 

 ء.اطخش أو غن صحیحة ناتجة عر غی یةوھرج
 

 :(ودلمقصاأ طلخا) شلغا

0 عھ:وانن أمولمالیة ت البیاناف ایرتحدف بھص شخادة أعص أو شخل قبن مل فعوھو 
 

 ول؛ألصا قةرلس میةوھ ودقی لخاوإد ود،لقیا لخاإد دمع لمث رفاتدبال بلتالعا -

 لمالیة.ا مئوالقا ریزولتو دارةإلا مةدلخ رفاتدبال بلتالعا -
 

 

 

 
 

 314. ص ره،كذ سبق جعرم ،لیةدولو ایكیة رألمر المعاییظل اقیق في دلتت اساسیاأ دوح،حد نحسی ،لقاضيا نحسی 1-
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 ء:اطألخا

 
 تلسیاساوء اسأو لحقائق م افھ ءةساو أو إلسھب المالیة بسبت البیاناافي دة معتمر غیل عماأي وھ

لمحاسبیة.ا وإن أطلخش والغف اكتشاوامنع  لیةؤومس تقع على عاتق دارة أوإلا بحسل كن لیولمسئا

 .1شلغء وااطألخامنع ن ال عومسئوال ألحن امل حاأي قق في دلمر اال یعتبو ،لیتھؤومس
 

عملیة ق اطمھا نل أھمواعدة عر العتباافي ذ یأخب أن یجش لغن اقق عدلمالیة ؤومسد یدتحد "عن      

ل ماإھنتیجة ش، ھل ھو لغف اكتشادم افي عب تسبذي لن ام، ومھ بھازالتواقق دلمابھا ف لتي كلاقیق دلتا

، وھل خلیةدالاقابة رللل متكامم اظضع نم ووتصمیدم في عروع لمشل اماھإلرة نھ نتیجة مباشأو اقق دلما

 عنھا ءالستقصاا نم ققدلما لماإھ وان حيوالنا نم ناحیة ولح كلشا رةبإثا كفیلة ةطلمحیا ظروفلا تكان

 ش.لغف اكتشادم الى عإ أدى
 

قیق دلتت ایاوبقا لمستوطیقة سلیمة طرقیق بدلتابعملیة م لقیات ھو الحاالھذه اقق في دلمن اموب لطلموا

 الإقة رلسواألمانة اخیانة ن لناتجة عر الخسائن اقیق ال یضمدلتن ابام غربالن، وققیدلمان علیھا بیرف لمتعاا

 على ینبغي ذالھو ،ممتلكاتھ في بتالع أي دض للعمیا سنف في نمئناطالا لخاإد ألساسیةا ائفھاوظ أن

 قیقدلتا ؤديی دةعاو جباتھوا ئھأدا ءثناأ لةولمعقا لعنایةا ؤديی أن ققدلما لىم إلسلیا تالختالساف اكتشاا

 .0شلغوا
 

 لمالیة.ت البیانااقیق دتد مة عنظألنن وانیوالقة اعارام 052: مقر رلمعیاا
 

 ننیوالقة اعارامول قق حدلمالیة ؤوتتعلق بمسدات شار إرفیوتر وضع معاییولى ر إلمعیادف ھذا ایھ

 قیقدتد مة عنظألنوا ذتنفیط ویطتخد لمالیة. عنم ائوالقا راءاتجإ تبلیغ نتیجةم وتقیید عنك لذكوقیق دلتا

 ققدلماعلى ب یج جعةراللم سسةؤلمزام التدم اعن بأراك ألا مةظباألن لبشكر ثؤتد ق ساسيأ مئوالقاعلى 

 فیركالمصان نیوالقن امر كبیدد تحكمھا عت اعاطفي قل لتي تعمت اسساؤخاصة بالنسبة للم، لمالیةا

 .3یةولكیماا تكارلشوا
 
 
 

 
 
 

 

 313. ، ص2117 ر،مص، یةدرإلسكن، الجامعیةدار ال، اتلحسابااجعة رامة في مدمتقت سادرا رون،خور و آند حما - 1
 مقس رةلتجاا كلیةر،ماجستی دةشھا ،لمالیةم ائوالقاأ في طلخش والغف اكتشاافي ت لحسابااققي دلمھنیة للمالیة ؤولمسا و،حل فىطمص نیرشی 2

 38. ، ص2112 زة،غل،یولتموا لمحاسبةا

 346. ره، صكذجع سبق رم ،لیةدولد التأكیواجعة رالمر امعایی ،فيطلد حمد السین امیأ   3-
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ون یكد یة قولسناقیق دلتراء اجإعلى زام. واللتدم امنع عن ال عؤومسر یعتبن أن ال یمك، وققدلمر اال یعتب  

 تلبیانااقیق دتم لتي تحكالعامة دئ المباھداف واأل"ا 022 قیقدلي لتدولر اعا. عمال بالمعیاك رادلذمع 

 أنقق دلماعلى ، لمالیةا قیقدلتاعملیة ذ ینفطط ویخ وببأسل فتكشد قیق قدلتان كا بادرم، لمھنيك الشا

 .1الأم مة ظألنن وانیوابالقزم تلتة لمنشات اكانإذا عما ر الستفساالى ؤدي إثا تداحت أو أحاال
 
 

 أنقق دلماعلى و معام على فھل یعم راطلإل ،لھدة لعائع ااطلقة واللمنشأم لمالئاامي ظلنواني ولقانا

 ذهبھ زاماللتا ولح مالئمةو كافیة تثباإ لةأد على لیحص أن علیھ بیجو ر.اطإلا ذابھ ةلمنشأا زاملتا دىمو

 دارةلإلزام  اللتدم  اعن  عغ  قق  باإلبالدلموم اكما  یقوك. شكود  جومة خاصة  في  حالة  ظألنوا ننیوالقا

 یة.ذلتنفیواامیة ظلنت ااطللسلره ویرتق ميدلمستخو
 

 062: مقر رلمعیاا صقیق لألشخادلتور امل أصیوقابة.تربالن لمكلفیاقیق مع دلتور امن أبشات التصاالا
 

 كمة.ولحن اعن لیؤولمسا
 

 رفیوتر وضع معاییولر لمعیادف ھذا ایھ داتشاإر ققدلمل اصیوتن ع ورمأ قیقدلتا لىإ ءالھؤ

 سسة.ؤلماكمة وحن عن لیولمسئا رفیوتأي  داتشاإر معت التصاالن اع ققدلما أطراف رجخا سسةؤلما

 فیةراإلشوایمیة ظلتنت اكاالوكال جیة.رلخاا أنقق دلماعلى ب یج لصوی ورألما نعن لیوللمسئدة لمفیا

 ن.لیولمسئاء الھؤلى إلمالیة م ائوالقاقیق دتن لتي تنشأ ع، واسسةؤلماكمة وح
 

 دبلن كمة مولحل ایكن ھتتبایو ر، وھوآلخ رألما ؤديیذي لا لىإ دیدبة في تحوصعود جو صألشخاا

 كمةوح لیكھ رالعتباا نبعی ذاخآ صألشخاا ءالھؤ دیدتح في لمھنيا حكمھ على ققدلما دیعتمو ن،لمالئمیا

 ص.ألشخاء االؤنیة لھولقانت الیاؤولمسم وایع مالئرتشط وأي تبارالوظروف ا سسةؤلما
 

 قتفاالى ل إیصب أن قق یجدلمن افاد جیل بشكن لمالئمیص األشخاد ایدلى تحل إصولتدم افي حالة عو

 لخ.امیة...ولحكت اسساؤلموایة ردلفت اسساؤكالم، كمةولحن اعول لمسئطرف الوص اسسة بخصؤلما مع

 
 :0صیلھا ما یليوتن لتي یتعیاكمة وبالحط تبارالذات اقیق دلتور امأ نتضمت

 
 

 ؛قیقدلتالعملیة ل لشامق ااطلنا 

 ؛لمالیةم ائوالقاا على رھث، وأفیھارات لتغیوالمستعملة المحاسبیة ت السیاساا 




 316. ص ره،كذ سبق جعرم ،لمھنةت اخالقیاد أعواقد ولتأكیواقیق دلتل اعماأسة رلیة لممادولر المعاییدارات اص، إنللمحاسبی ليدولا دالتحاا - 1
 ،لجامعیةا دارلا ول،ألا زءلجا ،بیةرلعوایكیة رألموالیة دولاجعة رالمر امعاییرح جعة: شرالمر اعة معاییوسوم، دحما للعاا دعب رقاط 2-

 597. ص 2114. ر،مص ،یةدرإلسكنا
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 ؛لمالیةم ائوالقاا على رھثوأ، لمحتملةوایة وھرلجطر المخاا 

 ؛تسجیلھام یتم لتي لأو المسجلة اقیق دلتت ایاوتس 

 ط.لنشاافي رار الستماسسة على ؤلمدرة ابقط تبرلمد التأكدم اع 


 ققدلماعلى  بیج لصوی أن ورمأ یعطلیستب مناست قیوكمة في توبالحم تماھالذات اقیق دلتا

 صألشخاا نعن لیؤولمسا ھذهقق دلمل اصوید معینة قت في حاالم، ولمالئرف التصذ اتنفین كمة مولحا

 عنھ.ق التفام اتذي لت اقولن امرب قت اقوفي ور ألما

 
 :1مھال أھمواعدة عة عارابمك لوذكتابیا أو یا وشفل التصام ھذا ایتو

 
 

 ؛قیقھادتم لتي یتة اللمنشأت التصاالت اعملیاوني ولقانل الھیكوالتشغیلي ل الھیكم، الحجا 

 حساسیةوقابلیة وبیعة ط  لالتصام التي سیتاقابة رامة بالنسبة للھي ھلتي اقیق دلتور امأمیة وأھ

 ؛بشأنھا

 یةدورلت افیما یتعلق باالجتماعات لتي تمت اتیبارلتا  ولحر یرلتقام ایدتقأو  ورمأ لھامةاقیق دلتا

 ؛قابةربالنسبة لل

 كمة.وبالحن لمعنییص األشخاو اقق دلمن ابیوار لحر والمستمل االتصادار امق 


 ور.ألمك التلت ستجابات وأي االتصاالھذه اثیق وقق تدلماعلى (  كتابیاأو یا وشف) نلحالتیافي كلتا و
 

 صیلھوت دىل لمھنیةا یةرلسا ةعارام ققدلما على بیج ورألم قیقدلتا صلألشخا نعن لیولمسئا

 أيفي حالة وكمة. ولحا دشارالستاقق دلماعلى ت یالدتع رأيب ني.وقانر مستشا ققدلماعلى ب كما یج

 دتفی لتيا لھامةا ورلألم صیلھوت ءثناأ لباتھاطبمت زاماللتوا لمحلیةا مةظألنوا ئحواللوا ننیوالقا ةعارام

 مة.ولحكن اعن لیولمسئا صألشخاا
 

 خلیة.دالاقابة رلط وایطلتخر امعاییث: لثالا بلطلما
 
 ط.یطلتخا 322: مقر رلمعیاا

 

 فير لمعیاھذا اصیاغة م تد قولمالیة. م ائوالقاجعة رامط یطتخد قق عندلمالیة ومسئر لمعیاول ھذا ایتنا

 ررة.لمتكاجعة رالمت اعملیاق سیا
 

 یق فعالة.طربذه تنفیل جن اقیق مدللتطط یخر ھو أن لمعیال ھذا اخالن قق مدلموھدف ا
 

 ، ص2118 ره،كذجع سبق رم، لمھنةت اخالقیاد أعواقد ولتأكیواقیق دلتل اعماأسة رلیة لممادولر المعاییدارات اصإ ن،لي للمحاسبیدولد االتحاا 1-

.327  
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 :1لحالیةاقیق دلتایة عملیة دالتالیة في باة طألنشأداء اقق دلماعلى ب یج
 

 ددة؛لمحاقیق دلتاعملیة ل ولعمیالعالقة مع رار افیما یتعلق باستمراءات جأداء إ 

 ؛الستقاللیةك الذبما في ، ألخالقیةت الباطللمتل المتثام اتقیی 

 لعملیة.روط اشم تحقیق فھ 


 ونلتي تكواقیق دلتاة طضع خو ركثأ نم تفصیال تیجیةراستإ بیعةل طي تشم، وھلشاملةاقیق دلتا

 قیقدت لةأد على وللحصا لجأ نم لعملیةا یقرف ءعضاأ ئھادابأ ومستق لتيا قیقدلتا راءاتجإ دىمو تقیوتو

 ول.معقل بشكض منخفوى لى مستإقیق دلتطرة امخال مناسبة لتقلیو كافیة
 

 بیج دةعاإ ببسبك لك، وذلذلرورة لضت اعدقیق كلما دلتامج رابولشاملة اقیق دلتاة طفي خظر لنا

 .0لھامةرات التغیب اسبال أتسجیب كما یج، قیقدلتراءات اقعة إلجولمتر النتائج غیروط أو الشافي  راتلتغیا
 

 ة.لمنشأل ابیعة عمرف طمع 312: مقر رلمعیاا
 
 

 نلبیئیة تمكل المشاكوات لباطلمتذات ابالة ولمنشأط انشال وبیعة عمطلكاملة بوالكافیة افة رلمعث أن احی

، لمالیةت البیانااعلى ر لھا تأثیوقق بأنھا مھمة دلمرى التي یت المعامالت والحاالم افھد ویدتحن قق مدلما

ر كباعلى ول للحصك ل، وذادھبعوثنائھا ف وألتكلیاعملیة ل قبة لمنشأل ابیعة عمطقق بدلمافة رمعون تكو

 بیعةط نع وأدق ركثأ تماومعل لىإ جحتاا قیقدلتا عملیة في ققدلما دمتق كلماو ت،ماولمعلا نم نممك درق

 ة.لمنشأا لعم
 

 ولنحاعلى در لمصان امدد عن ھا مطبیعة نشاة وطلمنشأابیعة طفة برلمعاعلى ول لحصاقق دللمن یمكو

 :3لتاليا

 ؛لیھإ تنتمي ذيلا لصناعيا عاطلقوا ةلمنشأا طنشا بیعةطب لسابقةا رةلخبا -

 ؛( دارةإلا) ،فیھا نلعاملیا ةلمنشأا لخدا صشخاأ مع متت لتيا تلمناقشاا -
 

 
 

 ص ،2118 ره،كذ سبق جعرم ،لمھنةت اخالقیاد أعواقد ولتأكیواقیق دلتل اعماأسة رلیة لممادولر المعاییدارات اصإ ن،للمحاسبی ليدولا دالتحاا 1-

.332  
 196. ص ره،كذ سبق جعرم ،بیقطلتا رال وطجعة: تحلیرالیة للمدولر المعاییافي ت سادرا ،ناغي دلسیا ودمحم 2-
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 79-78. ص ،0228 رسما 09 زة،غ إلسالميتا لجامعتا ر،ماجستي رةكذم
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 ؛خلیةدالا جعةرالما ریرتقا صفحو خلیةدالا جعةرالما مقس في نفیوظلما مناقشة -

 للمثة أو للمنشأت مادخم یدبتقوا قامن یذلن انییولقانن ایرلمستشاك الذكن ویرآلخن اققیدلمامناقشة  -

 ؛لصناعةل امجا

 ؛(  نیودلما ء،لعمالا د،القتصاا لجار)لمث بھا یةدرا على ةلمنشأا رجخا رادألفا ضبع مناقشة -

 ؛(لمسحیةا تسادرالا ،میةولحكا تإلحصائیاا ل:مث) ةلمنشأا طبنشا لمتعلقةا تعاوبطلما -

 ة؛لمنشأا على وھريج رثأ لھا لتيا ئحواللوا ننیوالقا -

 لمختلفة.ا جإلنتاا قعوامو للعمیا بمكات لىإ راتیاز -

 : ةلمنشأابیعة طفة رلمعر العتبان اقق بعیدلماا ذھلتي یأخور األمن امو

 م؛لتضخا تالدمع دة،لفائا رسعاأ م،لعاا دالقتصاا وىمست ل:مث یةدقتصاا لمواع -

 ؛سميولموا دوريلا طلنشاا ل،لعما طرمخا لمنافسةا ل:مث عاطبالق لمتعلقةا ورألما -

 ت.یعارلتشا ،لماليا داءألا ل،لعما بیعةط دارة،إلا ل:مث ةبالمنشأ لمتعلقةا ورألما -

 .1یةوھرلجء ااطألخطر امخام تقییوبیئتھا ة ولمنشأم افھ 315: مقر رلمعیاا
 

د یدخلیة بما یكفي لتحدالاقابتھا ك رلذبما في ، بیئتھاة وللمنشام على فھول لحصاقق دلماعلى ب یج       

 یكفي بماو ء،اطألخا أو لالحتیاا ببسب تكان واءس ،لمالیةا تلبیاناا في یةوھرلجا ءاطألخا طرمخا متقییو

 لتالیة:طر المخام اتقییراءات جل أداء إخالن مك لوذقیق دلتراءات اجن إمد یزموأداء  ملتصمی

 راءخب أو ةللمنشا جيرلخاا نيولقانا رلمستشاا نم أو ةلمنشاا لخدا نیرخوآ دارةإلا نم راتستفساا -

 م؛لتقییا

 ؛لتحلیلیةا راءاتإلجا -

 ش؛لتفتیوا ةظلمالحا -

 ة؛لمنشات اعملیاوة طألنشا ةظمالح -

 ؛خلیةدالا قابةرلا لةوأد تلسجالا و داتلمستنا صفح -

 ؛( دارةإلا سمجل ت،جتماعاا رمحاض ،فصلیة)دارةإلا ادھتع لتيا ریرلتقاا راءةق -
 
 

 191ص . ،هركذ  قسب جعرم  ،ظريلنر ااطإلث: الحساباق اقيدت زب،لعا  هاني، ميظنب يهاإ 1-
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 ؛لمصنعا فقرامو ةلمنشاا رلمق رةیاز -

 ؛سابقة راتفت في ققدلما علیھا لحص لتيا بیئتھاو ةبالمنشا لخاصةا تماولمعلا في راتتغیی یةأ متابع -

 ؛(تماولمعلا دلتبا)  یةوھرلجا ءاطلألخ ةللمنشا لمالیةا تلبیاناا بحساسیة للعما یقرف مناقشة -

 ؛(ل،...یولتحا كیفیة رات،الستثماا واعنأ ،ملكیتھا ،عملیاتھا) ةلمنشاا بیعةط مفھ -

 ءاطخأ لىإ ؤديت أن نلممكا نم لتيا كلذب لمتعلقةا للعما طرمخاو ةلمنشاا تتیجیاراستوا أھداف مفھ -

 ؛لمالیةت البیاناایة في وھرج

 قیق.دلمتعلقة بالتاخلیة دالاقابة رلم افھ -

 
 قیق.دللت( یةدلماا)لنسبیة امیة ھألا 302: مقر رلمعیاا

 :1لیة كما یليدولالمحاسبة ر امعاییس مجلل قبن لنسبیة مامیة ھألف ایرتع مت
 

رارات لقاعلى ر ثؤئ یطخال  ضھا بشكرعأو فھا  ذحن  كاإذا میة نسبیة ت ذات  أھماولمعلون ا" تك 

میة ھألد اتعتم، وةطلمحیظروف الظل المالیة في ت البیانان اموذة لمأخت اماولمعلامي دیة لمستخدالقتصاا

 ئة. في  حالةطخاورة یمھ بصدتقأو فھ  ذلخاصة  بحظروف الافي در لمقاأ  طلخد أو البنم اعلى  حج لنسبیةا

 دة ."مفی نھاوك
 قیق:دلتافي (  لمالیةا )لنسبیة امیة ھألاقق دلمدم ایستخو

 ؛قیقدلتالعملیة ط یطللتخس كأسا 

 ت؛إلثباالة م أدلتقییس ساأو أجھ وكم 

 ر؛یرلتقداد اعد إعنرارات لقذ االتخاس كأسا 


 لمقیمة.ر ااطستجابة لألخاقق دلمراءات اجإ 332: مقرر لمعیاا
 

 یةوھرلجف ایرلتحطر المخات الستجاباابیق طتم و تصمین قق بشأدلمالیة ؤومسر لمعیاول ھذا ایتنا

 علیھا.رف لمتعا كما ققدلماأن ھدف  ر ھولمعیاھذا ا ل خالن م وللحصا نعلى ما یكفي م لةأد قیقدلتا

 كمناسبة لتلت ستجاباا بیقطتو متصمی لخال نم وھري،لجا فیرللتح درةلمقا طرلمخاا نبشأ ،لمناسبةا

 .المخاطر
 

 
 

 
 

 سالةر ،لمالیةت البیانااقیق دتد یة عندلماء ااطألخطر امخام تقییرات ختباواراءات بإجردن ألاجي في رلخااقق دلمزام التدى ام رار،ع انيھ دنشا 1-

 28. ،ص2119 ،لعلیات اسادراللط سوألرق الشاجامعة ل، ألعمااكلیة  ر،لماجستیا
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 :1ألتيالى ر إلمعیار اشاص، أخال بشك
 
 

 دىموبیعة د طیدقق تحدلماعلى ب یج  لةأد نعلیھا مول لحصم التي سیتاقیق دلتا أداء راءاتجإ

 ؛یةوھرلجء ااطألخطر ابمخاص لخام استجابة للتقییایة وھرج

 لمقیمةطر المخان اعظر لنض ابغ  ءاطلألخ مقق تصمیدلماعلى ب یج، یةوھرلجا وأداء راءاتجإ

 ل ھذهتشمن أن لممكن امت، والفصاحات والحسابادة اصت وأرلمعامالن اامة مھفئة ل لك  یةوھرج

 معینة.دات جیة لتأكیرخات قادمصادام ستخایة وھرلجا راءاتإلجا
 

 لتالي:الى رة إإلشاار لمعیان اكما تضم
 

 علیھاول قق للحصدلمالتي یسعى الة دألون اتكب أن على فانھ یجطر أقق للمخادلمم اتقیین كلما كا 

 ر؛كبل أمالئمة بشكو قة وثویة موھرلجراءات اإلجن ام

 لمقیمةطر المخاد ایزما تدعنك، ولذتبعا لو  ءاطلألخ مقق تصمیدلماعلى ن فا، یةوھرلجا راءاتجإ

 علىول یة للحصوھرج             لةأد لمناسبة بشكوقة وثوقیق مدت أو ركبأ لةأد قیقدت ركبأ قناعاإ دعن

 قیقدلة تر أدفیوقة فعاال في تدلمصاراءات اجدام إستخون ایكد قت لحاالھذه افي ت، وإلثباا  وىمست

 ؛مناسبةو كافیة

 وىمستض نخفاقابة كلما رلطر امخاوتیة ذالطر اللمخادر لمقوى المستض انخفاكلما   دلتأكیا ذيلا

 مالي.ن ببیاص خاد تأكین بشاج ستنتان ایولتحقق لتكراءات اجن إقق مدلمایحتاجھ 
 

ن فا، یةوھرجراءات جن إمط لھامة فقطر ابالمخاص لخاوب األسلون اما یتكدنھ عنالى ر إلمعیار ایشی

 صفح نبی لجمعا أو طفق للتفاصیا صفح نم ونیتك لھامةا طرلمخاا ھذه وللتنا لمناسبةا قیقدلتا راءاتجإ

 یة.وھرلجالتحلیلیة ا راءاتإلجوا للتفاصیا
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 ص ،2119 ن،عما ر،للنش ءلصفاا دار ،1 ط ،11 بلكتاا ،لمھنةت اخالقیاد أعواقو لیة دولد التأكیو اقیق دلتر امعاییطور ت ،حلمي جمعة دحمأ 1-

.66-65  
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 خلیة.دالاقابة رلطر والمخار ایدتق 422: مقر رلمعیاا
 
 

 لخلیة بشكدالاقابة رلظم انولمحاسبیة ظم ابالنم على فھول لحصاجع رالماعلى ن یتعیر لمعیاذا ابقا لھط

 .1جعةراللمل فعال خدمر یطوتوجعة رالماعملیة ط یطكافي لتخ
 

 متقس، ویةوھرجء اطخألمالیة على ت البیاناواء احتب ابسبب مناسر یا غیرأقق دلمداء ابطر إبالخاد یقص

 لى:إقیق دلتطر امخا
 

 

 
                                       نم ددع

 مة:زلمالطر المخاا 1-

ن أومعی  بحسا  د صیر   یة فيوھرج  ءاطخأ  ودجو  لحتمان اعطر لمخار ھذه اتعتبو          

 خلیة.داقابة ود رجودم عراض بافتك لوذ تلمعامالا
 

 قابة:رلطر امخا 0-

 نعة مومجمب أو حساد صیریة في وھرلجوائة طلخات اماولمعلطر امخان عطر لمخار ھذه اتعبو

 ب.لمناست اقولاتصحیحھا في وكتشافھا أو امنعھا ن ال یمكو تلمعامالا
 

 ف:الكتشاطر امخا 3-

 فتكشأن قق دلمابھا وم لتي یقایة وھرلجاقیق دلتراءات اإلجن لتي ال یمكطر المخان اعرة عبا يوھ

 یة.وھرجون تكن أن لتي یمكوائة طلخات اماولمعلا

 
 ت.مادمة خظلمنل لعمیدام استخاقیق في حالة دلتا 420: مقر رلمعیاا
 
 

عمیلھ وم یقذي لاقق دللمدات شار إرفیوتر وضع معاییھو وقیق دلي للتدولر المعیان ھذا امرض لغإن ا  

 علیھا لیحص دق لتيوا میةدلخا سسةؤلما ققدم ریرتق فیص یضاأ رلمعیاا ھذا أن میة.دخ سسةؤم دامباستخ

 ل.لعمیا واققدم
 

 نبما یتعلق بھا مظ الحتفات والمعامالز ابانجاوم لتي تقك اتلل میة مثدسسة خؤمل لعمیدم ایستخد " ق

 ت أومادخ میةدخ   سسةؤمل مث )لعالقة ت ات ذالمعامالل اتسجی مةظألن نلحالة فاھذه افي ، و( وبلحاسا
 

 
 

 

 48. ص ،0225 ،تيردإلسكنا ،تيلجامعا رادلا ث،ماولمعلظم انق قيدتوجعت ارم  ،فيطل دمحا دلسيا نميأ 1-
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 قیقدصلة بعملیة تون ذات تكد میة قدلخاسسة ؤلمل اقبن مة مظلمنت السجالراءات واإلجت والسیاساا ضبع

 لخاصة بھ.اخلیة دالاقابة رلم ااظنولمحاسبي م ااظلنل ایكھعلى ر ثؤتد قل، ولمالیة للعمیا مئوالقا
 

 كل، وذقیقدلتاصلتھا بعملیة ل ولعمیامیة على دلخاسسة ؤلمت ااطمیة نشاد أھیدقق تحدلمابالتالي على 

 ة:عارابم
 

 ؛میةدلخاسسة ؤلمل اقبن مة مدلمقت امادلخابیعة ط 

 ؛میةدلخاسسة ؤلمل والعمین العالقة بید و العقروط اش 

 داتتأكی  لتي، والھامةالمالیة م ائوالقا رتتأث مةزلمالطر المخاوامیة دلخاسسة ؤلمل اباستعما

 دات؛ة بالتأكیطتبرلما

 ؛میةدلخاسسة ؤلمامة ظنأمع ل خلیة للعمیدالاقابة رلم ااظنولمحاسبي م ااظلنال تفاعدى م 

 ؛میةدلخاسسة ؤلمل اقبن لمعالجة مت المعامالابقة على طلمل واخلیة للعمیدالاقابة رلا 

 میةدلخاسسة ؤلمل الفشل لمحتمر التأثیك الن ذیضم، ولمالياا زھكرموة قومیة دلخاسسة ؤلمدرة اق 

 ل.لعمیاعلى 
 

 طبوابضر ال تتأثوف قابة سرلطر امخارات یدتقن بارر یقن الوده قق لما سبق یقدلمة اعارامإن 

 بعملیة صلة وذات سسةؤللم مھمة میةدلخا سسةؤلما ةطنشأ نبا ستنتاجھا حالة في ماإ ،میةدلخا سسةؤلما

 ریدبتق قیامھو خلیةدالا قابةرلا ماظنو لمحاسبيا ماظلنا ملفھ كافیة تماومعل على وللحصا فعلیھ قیقدلتا

 لمھنیةا تھءكفا ةعارام مع میةدلخا سسةؤلما ققدم ریرتق لستعماا لىإ كلذ في یلجا دقو ،قابةرلا طرمخا

 عنھ.درة لصار ایرلتقاامالئمة دة وفائر یدعلیھ تق، وفق علیھذي والدد المحف التكلیا دودحو

 
 ".1رهیرفي تقك لذلى رة إإلشادم اعلیھ عب یج، میةدلخاسسة ؤلماقق دلمرا یرقق تقدلمدام استخد اعن

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 215-217. ، ص2114 ،یة درإلسكنس، الشمن اجامعة عی، لثانيزء الجا ،جعةرالما رعة معاییوسوم، دحمال لعاد اعبرق اط 1-
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 قیق.دلتافي ت إلثباالة أدلثاني: ث المبحا

 

 دقصوقق على صحة دلمم رأي اعل دجن اموھذا لمحاسبي اقیق دلتافي ت إلثبار امعاییر فوتن مد الب

 لتيت اإلثباتان اا مرھغیوجیة...رخات قادمصا، أو ثائقن وعرة عبات إلثباالة ون أدتكد ق، ولمالیةا تلبیاناا

 لیة.دولاقیق دلتاا لجنة دارھبإص تقام
 

 دةصرألوا  جیةرلخاا  تقادلمصاوا  تإلثباا  لةأد  ول:ألا  بلطلما راءاتإلجواالفتتاحیة ا

 لتحلیلیة.ا

 
 ت.إلثباالة أد 522: مقر رلمعیاا

 رلمعیادف ھذا ایھ لىإ رضع معاییو رفیوتو داتشاإر عیةونولكمیة  لةأد تإلثباا وللحصم التي یتا

 لة.دألھذه اعلى ول لحصراءات اجو إجعة رالمابعملیة م لقیاد اعلیھا عن
 

 رفتع لةأد قیق علىدلتا نھاأ ولصوقق للدلمامھا دلتي یستخت اماولمعلاجمیع  ي:ھ لىإ تالستنتاجاا

ققدلمایبني علیھا  لتيا رأي زتكرلتي تالمحاسبیة ت السجالافي واردة لا  تماولمعلا ل تشم ي ، وھقیقدلتا

م لتي تاقیق دلتالة أدبیعتھا طكمیة براتي ھلتي اقیق دلتالة ل أدتشمرى، ألخت اماولمعلوالمالیة ت البیانااعلیھا 

 لةل أدتشمن أن لممكن ام، وقیقدلتاعملیة ر سیء ثناأا م أداؤھلتي تاقیق دلتراءات اجن إعلیھا مول لحصا

 درمصان علیھا مول  لحصم التي تا قیقدلتا رىخأ لسابقةاقیق دلتت اعملیا لمث راءاتجوإ لمھنیةاقابة رلا

 .1للعمیرار استمو واقبل جن ام ةللمنشأ
 
 

 ت.إلثباالة أدعلى ول لحصراءات اجإ
 

 ا فيرھحصت وإلثباالة أدعلى ول للحصت لحسابااقق دمل قبن لمتبعة مراءات اإلجر المعیان ھذا ابی

 لتالیة:ب األسالیا
 

 ص:لفحا ھو أن علىول للحصدات لمستنت والسجالر وافاتدلص اقق بفحدلموم ایق لةأد تثباإ ،كافیة دقو

 لى:إقیة وثولماجة درفقا لت وإلثباالة ت أدصنف
 

 ؛یھدبھا لظ محتفث وثالن طرف مدرة لصاالة دألا 

 ؛سسة بھاؤلماظ تحتفث و ثالن طرف مدرة صات ثباإلة أد 

 یھا.دبھا لظ محتفوسسة ؤلمن امدرة صات ثباإلة أد 


 524. ص ره،كذ سبق جعرم ،لمھنةت اخالقیاد أعواقو دلتأكیواقیق دلتل اعماأسة رلمما لیةدولر المعاییدارات اصإ ن،للمحاسبی ليدولا دالتحاا - 1
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 لخدا عالقة ذوي صشخاأ نم تماولمعلا نع ثبالبح ققدلما ومیق أن كلذ یعني قة:دلمصاوا رالستفساا

 ت.ثبال إلیدعلى ول سسة للحصؤلما رجخاو
 

 معینة.ر عناصول حرات شؤمب وقق على نسدلمل ایحصأن ي ھ لتحلیلیة:ا راءاتإلجا
 

 خلیة.دالاقابة رلم ااظنراءات جإة ظمالحرد ولجت اة لعملیاظقق بالمالحدلمم اي قیاھ ة:ظلمالحا
 

 لتحقق.رض الحسابیة بغت العملیان اا مرھغیرب ولضوالتجمیع اقق بعملیة دلماوم یقأن  ب:الحتساا

 
 ددة.محود ضافیة لبنرات إعتبااقیق _ دلتالة أد 521: رلمعیاا

 

1 لتالیة:م األقسار المعیان ھذا ایتضمو
 

 
 

 لفعلي:رد الجد اعنور لحضاال: أو
 

 صحةن مد للتأكزون ولمخء احصاإلسنة بعملیة افي دة حرة وامو لوم ویقأن قق دلماعلى ب یجث حی

 علىل یحصأن قق دلمالمالیة على ت اساسیا للبیانازون ألمخون اما یكدعنة، ولمنشأاتتبعھ ذي لرد الجم ااظن

 لةأد تثباإ سةدراقق دلماعلى ، وصالحیتھة ولمنشادى الزون لمخود اجوكافیة تتعلق ب راءاتجإ یلة فيدب

 قعھ.ومزون ولمخابیعة ل طمثل مواعب عملي بسبر لفعلي غیرد الجن احالة كا
 

 نمرة قة مباشدعلى مصاول لحصاقق دلمافعلي ث ثالوزة طرف بحزون لمخود اجل وما في حاأ

 معث، لثالطرف الاستقاللیة واانة من أمد لتأكاقق دلماكما على زون، لمخاحالة ت وكمیاول حث لثالا طرفلا

 زون.لفعلي للمخد العاة ظبمالحر خأقق دمم قیا بتیرت
 

 ت:الباطلموى واعادلمتعلقة بالرات االستفساا ثانیا:
 

 ةلمنشاون اتكت الباطموى أو عادلمتعلقة بأیة ت اماولمعلاعلى كافة ول لحصاقق دلماعلى ب یجث حی

 عالطالا لخال نم كلوذ ،كةرللش لمالیةا تلبیاناا على ركبی لبشك رثؤت أن للمحتما نم لتيوا فیھا فاطر

 رى.خأیقة طریة وأنیة ولقانف ایرلمصات احسابار ختبادارة واإلس امجلت جتماعار امحاض على
 

 فيل ولعمیافقة وامد بعة لمنشأامع محامي ر لمباشل االتصااقق دلمالقضایا على ل ھذه امثود جوفي حالة و 

 لنتائجا لمناقشة لمحاميا مع عالجتماا رورةض ققدلما على لمحاميوا دارةإلا نبی دةمعق لعالقةا ونك

 
 
 

 012.ص ،هركذ  قسب جعرم  ،ظريلنر ااطإلث: الحساباق اقيدت زب،لعا  هاني، ميظنب يهاإ 1-
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 فقةوابمع الجتمااد ھذا عقم یت، ولقضایاذه اقعة لھولمتا دارة،إلا ماأ لقبن قق مدللمح لسمادم افي حالة ع

 لىظ أو إمتحفداء رأي بإلى إقق دلمود اسیقوقیق دلتق ااطلندا یدتحر یعتبن ھذا بالمحامي فاع باالجتمادارة إلا

 دمع داءبإ رأي للحاا كلذكو إذا ققدلما اعةطستا دمعو مناسبة یقةطرب الستجابةا لمحاميا ضفر ما

 یلة.دبراءات جإبیق طتل خالن مقنعة موكافیة ت ثباإلة أدعلى  وللحصا
 

 ل:ألجایلة رات طوالستثمان اعح إلفصام والتقییا ثالثا:
 

 اترستثمان اعح إلفصام و امالئمة تتعلق بالتقییوكافیة ت ثباإلة أدعلى ول لحصاقق دلماعلى ب یج

 یلةطو لألجا نتتضم، ولمالیةت البیاناا یة فيوھرجون تك راءاتجإ لحالةھذه افي  جعةرالما ذألخا نبعی

 یلةطو سسأ على راتالستثماا ءباقتنا رارلالستم درةلقا ةلمنشاا دىل نبا لةأد كناھ تكان إذا فیما رالعتباا

 ة.لمنشال إدارة اقبن موص لخصذا ایة بھریرتحرارات قإعلى ول لحصواال أم  لألجا
 

 ئیة:زلجت اماولمعلا بعا:را
 

 علىول لحصاقق دلماعلى  لةأد تثباإ مالئمة تتعلقوكافیة  حباإلفصا في حالةت ماولمعلن ھذه اع

 ويتحتو ،لمالیةا تللبیانا یةوھرج ئیةزلجا تماولمعلا ونك راءاتجإ طواتلخن امدد نا على عھقیق دلتا

 مناسبة.رى خأقیق دترات ختباواتحلیلیة  راءاتكإج

 
 .1جیةرلخات اقادلمصاا 525: مقر رلمعیاا

 

 تقادقق للمصادلمدام استخن ابشادات شارإلر افیوتر ولمعاییء اساھذا ھو إرقیق دلتر امعیاإن ھدف 

 جیة.رلخاا ماد یدقق تحدلماعلى ب یج إذا علىول یا للحصرورجیة ضرلخااقة دلمصادام استخن اكا لةأد

ذ یأخأن قق دلماعلى ب یجد یدلتحراء ھذا اجد إعن، ولمالیةت امعینة للبیانادات تأكیم عدمناسبة لوقیق كافیة دت

لة دألابھا ل لتي ستقلالكیفیة واقابة رلطرة امخاولمتضمنة طر اللمخادر لمقوى المستوایة دلمار االعتبان ابعی

 بقةطلمنا داتللتأكی ولمقبو ضمنخف وىمست لىإ قیقدلتا طرةمخاو رىألخا مةوسرلما قیقدلتا راءاتجإ نم

 لمالیة.ا تللبیانا
 

 مقرلي دولاقیق دلتر امعیان یبی 522 لة"أد قیقدلتالة دناا  قیق"دلتا رتتأث ي، وھبیعتھاو طا درھبمص
 

 رفتعت بینما ر،تشی يوھ ،علیھا وللحصا جبھاوبم لتيا یةردلفا ظروفلا على دتعتم بإمكانیة ودجو

 دة:مفیون تكن أن لممكن اقیق مدلتاقیة وثومن لتالیة بشات التعمیماأن الى إ ءات،ستثناا
 
 

 
 

 ، ص2118 ره،كذجع سبق رم ،لمھنةت اخالقیاد أعواقد ولتأكیواقیق دلتل اعماأسة رلیة لممادولر المعاییدارات اصإ ن،لي للمحاسبیدولد االتحاا 1-

.443  
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 ة؛لمنشأرج امستقلة خادر مصان علیھا مول لحصم اما یتدقیة عنوثومر كثأقیق دلتالة أن أد 

 علیھا وللحصا میت لتيا لةدألا نم قیةوثوم ركثأ رةمباش علیھا ققدلما لیحص لتيا قیقدلتا لةأد أن 

 ل؛الدباالستر أو مباشر غیل بشك

 دي؛نلمستل ابالشكون ما تكدقیة عنوثومر كثأقیق دلتالة إن أد 

 لةأن أد  داتلمستنامھا دلتي تقاقیق دلتا ألصلیةا ركثأ نقیة موثوم لةأد لنسخامھا دلتي تقاقیق دلتا

 ت.لفاكساورة أو المصا
 

 علىول لحصاي عملیة ھجیة رلخااقة دلمصاإن ا   لةأد نمر لمباشرد الل اخالن تقییمھا موقیق دت

 طرف  رخآ علىر ثؤین معید بنول حت ماوللمعلب لطستجابة لا داتلتأكیا بھات لتي قاما فيدارة إلا

 أنقق دلماعلى ب جیة فانھ یجرلخات اقادلمصادام استخم اسیتدى مأي لى ر إیرتقد عنو ،لمالیةا تلبیاناا

 للتعامافي ن لمحتملین المستجیبیامكانیة وإقیقھا دتم لتي یتة المنشأابھا ل لتي تعمالبیئة ر االعتباافي  ذیأخ

 رة.لمباشاقة دلخاصة بالمصات الباطلا مع

 
 د.یدلجت العملیااالفتتاحیة في دة اصرألا 512: مقر رلمعیاا

 
 

 رفیوتر وضع معاییر ھو ولمعیان ھذا امرض لغإن ا داتشاإر تتعلق دةصرباأل الفتتاحیة في حالةا

 ققدم لقب نم قیقھادت مت دق لسابقةا رةللفت لمالیةا مئوالقا ونتك مادعن أو رةم ولأل ققدت لتيا لمالیةا مئوالقا

 ر.خآ

 
 :1نمالئمة بأو كافیة ت ثباإلة أدعلى ل یحصرة أن مول قیق ألدبالتف لتكلید اقق عندلماعلى 

 
 

 ؛قیقدلتل المالیة للسنة محم ائوالقاعلى ر ثؤیة توھرجء اطخن أالفتتاحیة ال تتضمدة اصرألا 

 دةصرألا  حیلھارتم لتي تا لختامیة ا لىإ ، أوصحیح  لبشك لسنة م ھذه ائواق یلھادتع إذا كلذ نكا

 ؛مناسبا

 ؛فصح عنھار وأالعتبان ابعیذت خد أا فإنھا قرھتغییم تت، وإذا بیقھا بثباطتم لمحاسبیة تت السیاساا 


0 مھا:ل أھموالعن اعة موعلى مجمدة صرألھذه اقیق دتد عنت إلثباالة أدمالئمة وكفایة د تعتم
 

 

 ؛سسةؤلمل اقبن لمتبعة مالمحاسبیة ت السیاساا 

  دا؛قق مقیدلمر ایرتقن كال فھك لذكت كان، وان لسابقةرة المالیة للفتم ائوالقاقیق دتم تھل 






 229. ص ره،كذجع سبق رم، ثیدلحاقیق دلتالى ل إخدلما ،جمعة حلميد حما 1-

 111. ره،كذجع سبق رم، 11 بلكتا، المھنةت اخالقیاد أعواقولیة دولد التأكیو اقیق دلتر امعاییطور ت، حلمي جمعةد حما 2-
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 ؛لحالیةرة المالیة للفتم ائوالقائة في طلخات اماولمعلطر امخات ولحساباابیعة ط 

 لحالیة.رة المالیة للفتم ائوالقاى لإالفتتاحیة بالنسبة دة اصرلنسبیة لألامیة ھألا 


 قیامھد بع، وققدلمااعة طستدم افي حالة ع راءاتباإلج علىول لحصن ام، لسابقةا لةأد تثباإ كافیة

 :1نیتضمب أن قق یجدلمر ایرتقن فا، الفتتاحیةدة اصرمالئمة لألو
 
 

 
 

 
 یتعلق بنتائج

 
 

 
 رأي

 
 

 
 داءبإ

 
 

 
 دمعأو 

 
 

 
 ظمتحف

 
 

 
 رأي

 
 

 
 داءبإب

 ؛اظیا متحفرأ 

 رأي؛لداء ابدم إع 

  زلتي تجیت الحاالافي وختصاصھ ق ااطن  في 

 لمالي.ز اكریتعلق بالمف یظنط ورأي لنشاا
 

 لتحلیلیة.راءات اإلجا 502: مقر رلمعیاا
 

 للتحلیلیة خالراءات اإلجابیق طتول حدات شار إرفیوتر وضع معاییر ھو ولمعیان ھذا امرض لغإن ا

 قیق.دلتاعملیة 
 

 تللتقلباث لبحاضمنھا نتائج ن م، وھمةلمرات اشؤلمب والنسل التحلیلیة بأنھا: تحلیراءات اإلجرف اتعو

 .0لمتنبأ بھاالمبالغ ن اعرف لتي تنحرى أو األخت اماولمعلاضة مع رمتعاون لتي تكت العالقاوا
 
 

 طیطقق في تخدلمدة التحلیلیة لمساعراءات التالیة لإلجراض األغاقیق دلي للتدولر المعیااضح د أوق" و

 قیق:دلتراءات اجدى إمت وقیوتوبیعة ط
 

 لتفصیلیةرات االختیاافي ر كثأفعالیة ر وتأثیذات ستعمالھا ون اما یكدیة عنوھرجراءات كإج 

 ؛لمالیةت اخاصة للبیانادات كیولتف الكتشاطر امخاض لتخفی

 قیق.دلتالنھائي لعملیة ص الفحل احرامد لمالیة عنت اشاملة للبیاناظرة كن 


 ما یلي:طوات لخل ھذه اتشمولتحلیلیة اراءات إلجابیق طمة لتزلالطوات الخن اعة مومجمد جوتو
 

 زكیرلتوا ه النتبااجیھ وت یضة رعأھداف  ، لتحلیلیةا راءات إلجا   عةومجمراء وإلجأھداف ا  لىإ

 ؛معینةرات ختبا، اشاملةرات ختبا، اساسیةألة ددة، أدمحت مجاال

 ؛لتحلیلياقیق دلترات اختبام اتصمی 




 ، ص2118 ره،كذجع سبق رم ،لمھنةت اخالقیاد أعواقد ولتأكیواقیق دلتل اعماأسة رلیة لممادولر المعاییدارات اص، إنلي للمحاسبیدولد االتحاا 1-
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 ؛(  تلعالقال اتحلی، نةرمقات، اھتجاب وانسل تحلیت، تجمیع بیاناص، فح)رالختباراء اجإ 

 تمعامالت  ولعالقام  اتقییر،  یدلمقان  ابیط  تبارالت  والعالقاالیة  وسة  معقدرا )لنتائج   ل  اتحلی 

 ؛ط(تبارالا

 لھا.ل صولتم التي تالخالصة و النتائج ص املخداد عإ 


 لتحلیلیة:راءات اإلجابیعة ط

 
 ل:لمثال اعلى سبیة ولمالیة للمنشأت اماونة للمعلرسة مقادرالتحلیلیة راءات اإلجن اتتضم

 

 ؛لسابقةرات انة للفترلمقات اماولمعلا 

  كالر إھیدكتق، ققدلمت اقعاوتأو لشخصیة ا راتیدلتقأو ایة ریدلتقت انیازالمیل امث، قعةولمتالنتائج ا 

 ت؛لمخصصاول أو األصا

 نة نسبةركمقاك ل، وذلصناعةأو المماثلة ت المنشاة والمنشاافي ط لنشادورات المتماثلة لت اماولمعلا 

 رىخأ تمنشآ مع أو عاطلقا في دةلسائا تالدلمعا ل،لتحصیا تتح حساباتھا لىإ ةلمنشأا تمبیعا

 م؛لحجابة في رمتقات لمنشآك اتلون تكب أن یجع، اطلقاس في نف ،مماثلة
 

 ك:لل ذمثا، وة ببعضھاطتبرلمر العناصن المختلفة بیت العالقااسة درالتحلیلیة راءات اإلجن اكما تتضم
 

 ة،لمنشأرة المبني على خبوالمتنبأ بھ وذج النمامع ل تتماثأن قع ولتي یتوالمالیة ت اماولمعلر اعناص 

 بكالنس رىخأ سبمقایی ةطتبرلما لمھمةا تفارولمصا بنسو ،بحرلا جماليإ شلھام یةولمئا

 ط.للنشا

 ن،فیوظلمدد امع عت تبارلمف اكتكالی، لعالقةذات المالیة ر اغیت ماولمعلو المالیة ت اماولمعلا 

1 ا".رھغیت ولمبیعاامع قیمة ت لمبیعام احجو
 

 
 

 لعالقة.طراف ذات األوالمحاسبیة رات ایدلتقاقیق دتوقیق دلتافي ت لعیناالثاني: ا بلطلما

 
 .0رىألخاالنتقائیة رات االختباراءات اجوإقیق دلتت اعینا 532: مقر رلمعیاا

 
 

 رلمعیادف ھذا ایھ لىإ ضعو سسأ رفیوتو داتشاإر لستعمااتتعلق بكیفیة  راءاتجإ في لمعاینةا

 ت.إلثباالة أدلجمع ر لالختباود لبنء انتقال اسائن وا مرھغیو قیقدلتا
 
 

 

 ،یةرلمصوالیة دولر المعاییوء العلمیة في ضابیقاتھا طتوجعة رالمایة ظرفي: نت سادرا رون،خوآ ويیدلبا دحما ورمنص د،یز وبأ خلیفة لكما 1-

 275-274. ، ص2002 ،یةدرإلسكن، اةطیزارالث، ایدلحالجامعي ا بلمكتا

 29-31. ص2119. ریسمب(، د8دد )لع، ا(یة مھنیة متخصصةدورمجلة )نيولقانب المحاسن، الیمنیین انییولقانن المحاسبیاجمعیة  2-
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 بحساد صیدود رفي حود لبنن ام 122% نمل قاقیق على دلتراءات اجإبیق طقیق " تدلتا لمعاینة فيا

 علیھا ."ر الختیاوع اقرض ولمعاینة بفدات احوتتمتع فیھ كافة ث بحیت عملیاف صنأو 
 

 راءاتجإ علىول لحصا لةأد تإلثباا بلحسات واقادلمصاوار الستفساواة ظلمالحش والتفتیل اتشمو

 ھذه بیقطتو ظروف،لا بحس لمھنيا ملحكا على لمناسبةا راءاتإلجا رختیاا دیعتمو لتحلیلیة.ا راءاتإلجوا

 لمجتمع.ن امر لالختباود لبنء ائما بانتقاط داتبرم راءاتإلجا

 :1ةلعینا متصمی

 قیق ما یلي:دعینة تم تصمید عنر، العتباافي ذ یأخأن قق دلماعلى  بیج

 لتياقیق دلتراءات اجإیج زموتحقیقھا راد لتي یالمعینة ھداف األاال أوقق دلماعي رای ر:الختباأھداف ا -

 لألفضاي ھ لتحقیق وءأ على ضطخل لتي تشكت الحاالایة ھقق في مادلما  ظرین  كما،   ھدافألا
 

 
 نكا

 

 
 إذا

 

 
 لمعاینة. فمثالا

 

 
 راءاتجإ

 

 
 ھدافألب لمجتمع مناسا نبا

 

 
 دیتأك

 ر.الختباأھداف ا

 أنقق دللمم لمھن ام لمجتمع:ا -

ن. ئنیدالت المجتمع بأنھ قائمة حساباف ایرتعن فیمكن ئنیدالادة صأرفي ة لمغاالر اختبااقق دلمھدف ا
ف ملن فع مم دقسائء نتقاوي اقق یندلمن اكاإذا لمجتمع. مثال ل اكتمان اقق مدلمد ایتأكب أن كما یج

 نبا مقتنعا ققدلما نیك مل ما دةلما سلنف ودتع ملقسائا جمیع أن على جستنتاا لىإ لصولتا نیمك ال
 ل.بالفعف لملاة في عوضومم لقسائا جمیع

 
 لعینة:ء انتقام واحج

 

 نىد أدلى حت إخفضد لمعاینة قطر امخات كانإذا لعینة ما د ایدتحد عنر العتباافي ذ یأخأن قق دلماعلى 

 ر.الختیاالمعاینة لیقع علیھا دات احوصة لكافة رفك ناس أن ھساأعلى ر یختاأن قق دلماعلى ب یجو ول.مقب
 

 دبنل على كر لالختبادد لمحدف المناسبة للھاقیق دلتراءات ابإجوم یقأن قق دلماعلى  قیق:دلتراءات اجإ ذتنفی

 ر.مختا
 

 

 
 ملتي تء ااطألخا بسباوأ

 ء:اطألخا

 
 بیعةطفي ، ولعینةافي نتائج ظر ینأن قق دلماعلى ء: اطألخب اسبوبعة ط -

 قیق.دلتافي رى ألخب انوالجاعلى ذات، وبالر الختباھدف اعلى ن لممكاا رھفي تأثی، وادھیدتح
 
 
 
 

1 كمال خلیفة أبو زید، منصور احمد البدیوي وآخرون، دراسات في: نظریة المراجعة وتطبیقاتھا العلمیة في ضوء المعاییر الدولیة والمصریة،مرجع 

250سبق ذكره ،ص 
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 متعمی - أنقق دلماعلى ء: اطألخا فيم، یعم راءاتإلجا ،یةوھرلجا ءاطخأ كتشافھا فيم التي یتد النقا

 بنوالجا علىو رلالختبا ددلمحا دفلھا على أطلخا متعمی رثا في ظرین أن بیجو ،بالمجتمع لعینةا

 قیق.دبالت رىألخا
 

 ت:لعیناانتائج م تقیی
 

 د أوكد ألعالقة قذات المجتمع واص الي لخوألم التقیین اكاإذا فیما ث لعینة للبانتائج م یقیأن قق دلماعلى 

 لى تنقیح.ج إیحتا نھأ

 
 لمحاسبیة.رات ایدلتقاقیق دت 542: مقر رلمعیاا

 
 

 رلمعیاول ھذا ایتنا ققدلمات لیاؤومس لمحاسبیةرات ایدلتقك الذبما في ، لمحاسبیةرات ایدلمتعلقة بالتقا

 لمالیة.ت البیانااقیق دلعالقة في عملیة تت ذات اإلفصاحاوالة دلعاا للقیمة
 

1 لمحاسبیة:رات ایدلتقا بیعةط
 

 

  بحتساون افمثال یكد. لبنابیعة طعلى دا عتماد، امعقط أو بسیون یكد محاسبي قر یدتقد یدتحإن 

 فیرمصا      رإلیجاا صمخصر یدتقن یتضمد ق بینما ،    اطبسی  لمستحقا تنازولمحا أو ءيطلبا

 راتیدبالنسبة للتق، ولمستقبلیةت ابالمبیعان لتكھوالحالیة ت اماوللمعلرة كثیل تحالیض لفائا زونلمخا

 ص.لمتخصد االجتھاوافة رلمعن اجة عالیة مب درالطتتد فق دةلمعقا

 ررة، أومتكرة مستمس سألمحاسبي على م ااظلنل اعمن مزء لمحاسبیة كجرات ایدلتقد ایدتحم یتد ق 

 لمالیة.رة الفتافي نھایة ررة، متكر بما غیر

  نلممكر اغین مل یجعد ق، عیةوضولمت اماولمعلافي ض لنقن أو امعید لمتعلق ببند التأكدم اعإن 

 حاجةك نان ھكاإذا سة فیما درالى ج إقق یحتادلمن افا، لحالةل ھذه الة. في مثومعقرات یدتقل عم

 مقر ليدولا رلمعیاا مع لیتماشى رهیدتق لیدتع لىإ 722 تلبیاناول اقق حدلمر ایرتق) وم سولما
 

 .0 (لمالیةا
  
 

 
 

 

 لمالیة في عملیةم ائوالقاا على رھتأثین مف لتخفیاجي في رلخااجع رالمامة ھمسات مجاالوجعة رالمطر امخا وع،سرك دمحم وبیأ أرزاق 1-

 74-75. ، ص2118 رة،غل، یولتموالمحاسبة م اقسرة، لتجااكلیة ر، لماجستیاسالة ر ،جعةرالما
 رف،لمعاا ةمنشأ یعوزت ،لمالیةم ائوالقافي ح إلفصار اعناصر ولمعاییوء اجعة في ضرالموالمحاسبة ، اميولبیا ملسالا دعب دمحم ودمحم 2-

 259. ، ص2113 ،یةدرإلسكنا
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 قیقة لقیاسھ.دسیلة ود وجدم ولمحتملة في حالة عد البنالقیمة ب حساھو  لمحاسبي:ر ایدلتقا

 لمحاسبیة بالقیمةرات ایدلتقل اال تشم) بةولطم لمحاسبیةرات ایدلتقافیھا ون لتي تكت الحاالامثلة ن أم

 .1 (لةدلعاا
 
 

 ؛فیھاوك لمشكون ایدلص امخص 

 زون؛لمخدم اتقا 

 ن؛لضمات امازالتا 

 ل؛إلنتاجي لألصر العمك أو االستھالایقة طر 

 رداده؛ستامكانیة ول إحوك شكد جوتث حین معیر لمسجلة الستثماالقیمة ل امقابص لمخصا 

  ؛یلةطولاود لعقانتیجة 

 لقضائیة.م األحكات وایاولتسن الناتجة مف التكالیا 


 بة ما یلي:ولطلة مدلعاالمحاسبیة للقیمة رات ایدلتقافیھا ون تكد قت ألمثلة على حاالن اتتضم
 

 ؛حةومفتوة طنشوق لة في سداولمتر اغیدة لمعقالمالیة دوات األا 

 ص؛لحصالقائمة على ت اعاوفدلما 

 ؛بھارف لتصل اجن ابھا مظ لمحتفات ادلمعت أو الممتلكاا 

 ؛سةولملمر اغیول ألصرة والشھك الذبما في ل، عماج أمادمعینة متعلقة بانت مازالتول أو اصأ 

 دي.نقر عتبادون المستقلة طراف األن ابیت مازالتول أو اصدل أعلى تباطوي لتي تنت المعامالا 


 نمد یزمم وأداء قق تصمیدلماعلى ب یج راءاتجإ مناسبةوكافیة قیق دلة تأدعلى ول قیق للحصدلتا

 فیما إذا ب لطما یتدعنظروف، ولظل افي  لة ومعق  ة للمنشأ  لمحاسبیة ا   راتیدلتقا  ت كان حإلفصاا عنھا

 ب.مناسل بشك

 :0لمحاسبير ایدلتقاقیق دتد عة منھا عنومجمأو لتالیة ب األسالید احاعلیھ تبني  نیتعی كما
 

 رات؛یدبالتقم للقیادارة إلل اقبن مدم لمستخوب األسلص افح 

 ؛( علیھل یحصده ھو أو یعد ق)دارة إلر ایدنتھ مع تقرمقال ومستقر یدتقدام ستخا 

 دارة.إلارات یدسالمة تقدى من لتي تبیالالحقة داث األحاقیق دت 
 
 
 

 15. ، ص2111 رسما(، 9دد )لع، ا( یة مھنیة متخصصةدورمجلة )ني ولقانب المحاسن، الیمنیین انییولقانن المحاسبیاجمعیة  1-

 242. ،ص2111 ن،عما، یعوزلتر والیة للنشدولالعلمیة دار ال، ا1 ط ،لیةدولالمحاسبة ا دان،حمون مأم، لقاضين احسی 2-
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 ریدلتقالمستعملة في ائیسیة رلت اضیارللفس سأسسة ؤلمدى الت كانإذا فیما م قق في تقییدلموم ایق" كما 

 روض:لفت ھذه اكانإذا ما رى خور أمدة أعن بین مدرس یأن علیھ و ،لمحاسبيا

 ؛لسابقةرات الفعلیة للفتالنتائج وء الة في ضومعق 

 رى؛ألخالمحاسبیة ارات یدلتقالمستعملة في ت اضیارلفاابقة مع طم 

  دارة.إلاضعتھا ولتي المالئمة طط الخاتتفق مع 

 بغیة:رات لفتذه الفعلیة لھالنتائج السابقة مع رات المحاسبیة للفترات ایدلتقانة ریضا مقاأعلیھ و
 

 م؛عال بشكرات یدلتقن اسسة بشأؤلمراءات اجإقیة وثومول لة حأدعلى ول لحصا 

 ت؛یالدیة تعب ألطتتر یدتقلالة دمعات كانإذا سة فیما درا 

 لتحقق عماا  إذا تیاولتسا وأن ،لسابقةا راتیدلتقوا لفعلیةا لنتائجا نبی روقلفا دارمق دیدتح مت

 رورة.لضد اا عنذھتخام اتد عنھا قح إلفصاأو المناسبة ا
 

 ریدلتقن اكاإذا فیما ل ولعمابیعة طفتھ لرعلى معدا مستنر یدلتقالیة ونھائي لمعقم بتقییم لقیااقق دلماعلى 

 .1قیقدلتاعملیة ل علیھا خالول لحصم التي ترى األخت اإلثباالة أدمع  ممنسج

 .0لعالقةطراف ذات األا 552: مقر رلمعیاا
 

 ،ققدلمالیة ؤومسول حدات شار إرفیوتر وضع معاییھو وقیق دلتالي دولر المعیان ھذا امرض لغأن ا

 لمتعلقةاقیق دلتراءات اجوإ طرافباأل كمع تلت لمعامالوالعالقة ذات ا طرافألا عماظر لنرف ابصو إذا

 لتشك، لمشابھةت الباطلمت، أو العالقة"طراف ذات األن اعت الفصاحا" ا 04 ليدولالمحاسبة ر امعیان كا

 لمالي.ر ایرلتقر اان إطمزءا ج
 

 زنجااقق دلماعلى  راءاتجإ علىول لمصممة للحصاقیق دلتا لةأد تثباإ دیدكافیة مالئمة تتعلق بتح

 لعالقة علىطراف ذات األلمھمة لت المعامالر اتأثیدارة وإلل اقبن عنھا مح إلفصاوالعالقة ذات ا  طرافألا

 لمالیة.ا تلبیاناا
 

لتي دراء والماا رھفولتي یت اماولمعلص اقق فحدلماعنھا: على ح إلفصاوالعالقة طراف ذات األود اجو

ص قق فحدلمالعالقة: على طراف ذات األامع ت لمعامال، العالقةطراف ذات األاكافة ء سماأفیھا ددون یح

ا ظیقون یك، وان لعالقةطراف ذات األت افیھا معامالددون تي یحلدارة اإلدراء والماا رھفولتي یت اماولمعلا

 ماظنو لمحاسبيا ماظللن مفھ على ققدلما ولحص دعن لعالقة.ا ذات طرافلأل ئیسیةرلا رىألخا تللمعامال

 

 

 - -1 حماد طارق عبد العال، موسوعة معاییر المراجعة، الجزء 2، مرجع سبق ذكره، ص .548-551 

 2 اتحاد الدولي للمحاسبین، إصدارات المعاییر الدولیة لممارسة أعمال التدقیق والتأكید وقواعد أخالقیات المھنة، مرجع سبق ذكره، 2118، ص

.521-516  
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 راءاتجإكفایة ة عاراقق مدلماعلى ن فا، قابةرلطر الیة لمخاوألرات ایدلتقل اقیامھ بعمد عنوخلیة دالا قابةرلا

 لعالقة.طراف ذات األت الخاصة بمعامالل التسجیواقة دلمصات اعملیاعلى  قابةرلا
 

 معددة محت معامالر ختباد اعن أطراف أنقق دلماعلى ، عالقةذات  علىل یحص لةأد تثباإ كافیة

 ب.مناسل فصح عنھا بشكت وأسجلد قت لمعامالات ھذه كانإذا فیما ن مالئمة تبیو
 

 وص:بخصدارة إلن اي مطخرار قإعلى ل یحصأن قق دلماعلى ب كما یج
 

 ؛لعالقةطراف ذات األایة ولخاصة بھوامة دلمقت اماولمعلل اكما 

  لمالیة.ت البیاناالعالقة في طراف ذات األن اعح إلفصاامالئمة 


 علىول لحصاقق دلمااعة طستدم افي حالة ع لةأد تثباإ مالئمة تتعلقوكافیة  طرافباأل لعالقةذات ا

 رغی نكا لمالیةا تلبیاناا في عنھا حإلفصاا نبا ستنتاجھا أو طراف،ألا ھذه مع یةرلجاا تبالمعامالو

 م.مالئو على نحره یرتقد قق تقییدلماعلى ن فا ب،مناس
 

 دارة.إلرارات اقة وإلمنشاایة رارستموالالحقة داث األحث: الثالا بلطلما

 
 لالحقة.داث األحا 562: مقر رلمعیاا

 ققدلمالیة ؤومسول حدات شارإلر افیوتر ولمعاییاضع ھذا ھو ولي دولاقیق دلتر امعیاإن ھدف  

 لالحقة.داث المتعلقة باألحا
 

 داثألحا لالحقة:ا داثألحا يھ یخرتان بی   للتي تحصا دارصإ ققدلمر ایریخ تقرتاو    لمالیةت البیاناا

 .1ققدلمر ایرتقدار صإیخ رتاد بھا بعم قق على علدلمالتي یصبح الحقائق وا
 
 

 لى:إلالحقة داث األحم اتنقس

 
 علىول مصممة للحصراءات جأداء إقق دلماعلى ب یج :0ققدلمر ایرتقیخ رلتي تقع حتى تاداث األحاال: أو

 

 لةأد جمیعن مالئمة باوكافیة  قیقدت داثألحا بلطتتد لتي قره ایریخ تقرحتى تا أولمالیة م ائوالقل ایدتع

 في:دة عاراءات إلجذه ال ھتتمث، وادھیدتحم عنھا فیھا تح إلفصاا
 

 ؛لالحقةداث األحافة رعة لمعوضولمدارة اإلراءات اجإسة درا 




 32. ، ص2111 رسبتمب-ونیوی(، 11-11دد )لع، ا( یة مھنیة متخصصةدورمجلة )نيولقانب المحاسن، الیمنیین انییولقانن المحاسبیاجمعیة  1-

 118. ص ره،كذ سبق جعرم ،11 بلكتاا ،لمھنةا تخالقیاأ دعواقو لیةدولا دلتأكیوا قیقدلتا رمعایی طورت ،جمعة حلمي دحما 2-
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 یخرتاد بعدت لتي عقذ التنفیواقیق دلتن الجادارة وإلس امجلن ومیھلمسات اجتماعار امحاضراءة ق 

 د؛بعر لھا محاضر فوتتم لتي لت االجتماعاافي ت قشولتي نور األمن اعر الستفسا، والمالیةم ائوالقا

 تناوازلمراءة اقب مناسروري وضھو ما ب حس، وسسةؤللمرة فوحلیة مترمالیة مم ئواقر خراءة آق 

 ؛لعالقةرى ذات األخدارة اإلر ایرتقادي ولنقافق دلت اقعاوتویة ریدلتقا

 لمالیة.م ائوالقاعلى ر ثؤلتي تت واقعد والحقة قداث حأیة ت أكانإذا فیما دارة إلن امر الستفساا 


 :1لمالیةت البیانادار اصإیخ رتال قبر ویرلتقدار اصإیخ رتادور صد قق بعدلمابھا م لتي یعلالحقائق اثانیا: 
 
 

 أيقق دلماال یقع على عاتق  ؤديین بازام لتا یةأ راءاتجإ یخرتاد لمالیة بعت اقیق تتعلق بالبیانادت

 ققدلمم اعلل في حاك لذمع ر، ویرلتقدار اصإ داثبأح دلمالیة ما بعت البیانااعلى رة ثؤم دارصإ ریرلتقا

 تلبیانات اكانإذا ما د یدتحدارة، وإلالمسالة مع اقق مناقشة دلماعلى ن لمالیة فات البیانادار اصإ یخرتا لقبو

 ذيلوالمالیة. ت البیاناالمسالة في ول اتنادارة إلوي التي تنایقة طرلن اعر الستفسال وایدلى تعج إتحتا لمالیةا

 د.یدقیق جدتر یرتتبع بتق دق
 

 لمالیة:ت البیانادار اصد إقق بعدلمابھا م لتي یعلالحقائق ا ثالثا:
 

 قیقدتراءات جإیة ص أداء أفیما یخزام لت، أي المالیةت البیانادار اصد إقق بعدلماال یقع على عاتق 

 في بھا معل ول ،لمالیةا تلبیاناا دارصإ دبع ما بحقیقة ققدلما معل لحا في كلذ معو ت،لبیاناا ذهبھ تتعلق

  قق بما یلي:دلموم ایقأن فینبغي ر یرلتقل یدلى تعت أدت إكان، قیقدلتر ایرتقدار صإ یخرتا
 

 
 

  دارة؛إلالمسالة مع امناقشة 

 ماد یدتح  إذا جلمالیة تحتات البیانات اكان لىإ لیدتع وإذا ولحر الستفسام افیتك لذكل لحان اكا

 لمالیة.ت البیاناالمسالة في ول اتنادارة إلوي التي تنایقة طرلا

 
 ة.لمنشأایة رارستما 572: مقر رلمعیاا

 
 

 رضفون كطر مخاة عاراجع مرالمانتائجھا على م تقیید عن، وجعةرالمراءات اجز إنجاط و ایطتخد "عن

 دمالئما بعون ال یكد یة قرارالستما نآلا علىذي لوا ساسھأ لنھائير ایرلتقوالمالیة. ت البیانااتھیئة ت تم

 معو لمالیةا تلبیاناا قیةدامص سیخرت على دیساع دق قیقدلتا لمح لمالیةا تلبیاناا نع ققدلما درهیص ذيلا

 مستقبال.ة لمنشأایة رارضمانة الستمر قق ال یعتبدلمر ایرتقن فا كلذ
 

 

 33ص. (،11-11) ددلعا ،ارھكذ سبق جعرم ،( متخصصة مھنیة یةدور مجلة)نيولقانا بلمحاسا ن،لیمنییا ننییولقانا نلمحاسبیا جمعیة 1-
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درة قم تقیین ال عوصبح مسئأقق دلمأن الى إلمحاسبیة الیة دولت اماظلمنن اعدرة لصاالمھنیة ر المعاییر اتشیو

 ستبقىرة ومستمة لمنشأأن اراض بافتدة عاري لمالیة یجم ائوالقداد اعث أن إحیرار الستماعلى ة لمنشأا

 أولنیة ة المنشأدى الس نھ لیرض اعلیھ نفتظور، ولمنل المستقبافي  أولحاجة للتصفیة ا محج صلتقلی

 سساأعلى د تعب أن لمالیة یجم ائوالقن افا، لحاجةأو النیة ل ھذه امثدت جن أن ولكم، وال ھعملیاتھا بشك

 ب أنلحالة یجل ھذه افي مثف، ومختل نیفصح ع سألساا رمعیان ( م0رة )لفقر اتشیك لذلدم، ولمستخا
 

 ةعارام لنتائجا متقیی دعنو ،قیقدلتا زاتنجاوا طیطتخ دعن ققدلما على بیج بأنھ 572 مقر ليدولا قیقدلتا

1 لمالیة".ت البیانااتھیئة ت ساسھ تمأعلى ذي لوایة رارالستمرض اف مالئمة
 

 
 

 یة:رارالستمرض اف مالئمة
 

 تأتيد قرة، سسة مستمؤكمة لمنشال اصوامكانیة تول إفیھا حؤل لتسار التي یثاطر المخارات اشؤمإن 

 درمصاأو لمالیة ت البیاناا نم رىخأ بیج  راتشؤمك ناوھ ن ھذهعلما با ، ققدلمل اقبن م   عيراتأن 

  دحوا ود جوان وكما رات، شؤلماكافة ل ال تشمرات شؤلما ركثأو أ نئما باداال یعني رات شؤلمن ھذه ام 

 :0يرات ھشؤلمؤل. وھذه اضع تساومھو یة رارالستما رضف
 
 

 مالیة: راتشؤم
 

 ل؛ألجرة اقصیت مازااللتاصافي ت، ومازااللتاصافي ف قوم 

 دئزالا دالعتماا أو ،ادھیدتج أو ادادھس قعوت دمعو دةلما ددةمح روضق قستحقاا یخوارت رابقتا 

 ؛ثابتةول صل أیوفي تمل ألجرة اقصیروض لقاعلى 

 ؛سةومعكر ھظئیسیة ترمالیة ب نس 

 رة؛كبیل تشغیر خسائ 

 ت؛یعاوزلتداد اسن عف قولتر أو التأخا 

 ت؛یعاوزلتد اعیوافي من ئنیدالداد اعلى سدرة لقدم اع 

 روض؛لقت اتفاقیاروط ابشزام اللتابة وصع 

 دي؛لنقداد السالى ل إألجداد السن امن یوردلمامع ل لتعاموب اسلر أتغیی 






 سالةر ،لیةدولا جعةرالما رلمعایی فقاو لمالیةا مئوالقا على رأيلا داءإلب تإلثباا لةأد متقیی في جيرلخاا جعرالما دور ،یغزالا نحارف انيھ 1-

 122-123. ص2116 زة،غل، یولتموالمحاسبة م اقسرة لتجااكلیة ر، لماجستیدة اعلى شھاول لحصت الباطمت لالستكما
 ،غاليل نیاورج داج 2- جھةواجعة لمرالمامھنة ر یطوت ،( یعوزتر، نش، بعط)لجامعیة دار ال، الثالثةاأللفیة ت ایادتحورة لمعاصت المشكالا

 166-167، ص.2111 ،یةدرإلسكنا
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 روري، أوضد یدمنتج جج إلنتازم لالل ایولتماعلى ول لحصامكانیة دم إع  رىخأ راتالستثما

 ضافیة.إ
 

 تشغیلیة:رات شؤم
 

 ؛لتشغیلھان لمناسبیص األشخار افواتدم ع، ولھامةایة دارإلب المناصو اخل 

 ؛ئیسيورد رمص، أو خیرتز، أو متیااحق وئیسیة وق رسد فق 

 لھامة.ل التشغیت امازفي مستلت ما، أو أزعمالیةل مشاكود جو 


 رى:خأرات شؤم
 

 رى؛ألخانیة ولقانت الباطلمتل، أو المات رأس الباطبمتزام اللتدم اع 

 ة،لمنشأا  دعة ضوفرقضائیة موي عاود دجو  دمعر، لغیافیھا لصالح م لحكاعلى ب تریتد لتي قوا

 ت؛مازااللتن اضھ مربما تفء فاولاعلى درة لقا

 میة.ولحكالسیاسة ت أو ایعارلتشافي رات لتغیا 


 :1تإلثباالة أد
 
 

 أنقق دلماعلى ، یةرارالستمرض ایتعلق بمالئمة فك شر ما یثادعن یجمع لةأد تثباإ مالئمةوكافیة 

 لةولمحا لةإزا لمقنعل ابالشكظور ولمنل المستقبال لعمافي رار الستماعلى ة لمنشأدرة المتعلق بقا ك لشا

 قق.دللم
 

 ذقق بتنفیدلموم ایق،قیقدلتاقیامھ بعملة ل خال علىول لمصممة للحصاقیق دلتراءات اجإ لةأد تثباإ

 نفا، یةرارالستمرض ایتعلق بفك شر ما یثادعن، ولمالیةت البیاناایھ في رأعلیھ  یبنيذي لس األسان ایولتك

 ن ھذهبعضا م دقراءات إلجا ذتأخ میةأھ أوضافیة إ ذتخاروري الضن امون یك دق راءاتجإ أوضافیة إ

 ما یلي:دد لصذا المناسبة بھراءات اإلجن ھذه اضمن م، وعلیھا سابقاول لحصم التي تت اماولمعلث ایدتح
 

 دارة؛إلامع رى ألخالمناسبة ت اقعاولتوابحیة رلدي و النقافق دلتامناقشة ل وتحلی 

 صفح  داثألحا رةلفتانھایة د بع لحاصلةا سسةؤكمل صواللتة لمنشأاعلى قابلیة ر ثؤلتي تود اللبن

 رة؛مستم

 رة؛فویة متدورمالیة ت بیانار خأمناقشة ل و تحلی 

 ؛بیقھاطفي تل خالك أي إنالن ھكاإذا فیما د یدتحروض ولقت اتفاقیادات والسنروط اشص فح 




 124-125. ره، صكذجع سبق رم، یغزالن احاراني فھ 1-
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 سمجلن ومیھلمسات اجتماعار امحاضراءة ق  دارةإلا رلتي تشیوالمھمة ا نللجاوا لىإ ودجو

 ل؛یولتمافي ت باوصع

 ت؛الباطلموي و اعادلول احة لمنشأامحامي ن مر الستفساا 

 دلتأكا  أولمالي م اعدلر افیومة لتزملونیة وقان تتیبارتود جن وم ءإلبقاا مع، علیھ أطراف ذات

 ؛ضافیةوال إمر أفیوبتطراف ألذه المالیة لھدرة القر ایدتق، و ثالثةأو أطراف عالقة 

 لقائمة.ن ابائزلت الباطفیما یتعلق بة لمنشأف اقومة عارام 


 یةر أتأثیة عارام، وبةولطلمت اماولمعلاعلى كافة ول لحص، وایةرورضر تعتب لتيراءات اإلجذ اتنفید بع  

 رضفول  حر  لمثاك  الشن  اكاإذا  قق  فیما  دلمرر  ایقرى،  ألخالمخففة  ل  اموالعدارة  والإلطط  خ

 ب.لمناسل ابالشكل ید أزق یةرارالستما

 
 دارة.إلرارات اقإ 582: رمعیا

 
 

 رلمعیان ھذا امرض لغإن ا رفیوتر وضع معاییھو وقیق دلي للتدولا داتشاإر دامستخا ولح راراتقإ

 في حالةذ لمتخراء اإلجدارة، واإلرارات اقإثیق وتم ویدبیقھا لتقطتب جوالراءات اإلجت، واثبال إلیدك دارةإلا

 لمناسبة.رارات اإلقم ایدتقدارة إلا ضفر
 

 ومتق، قیقدلتاعملیة  لخال دارةإلا دةعل بعم راراتقإ لىإ ،ققدلما ماإ أونفسھا ء تلقا نم علىء بنا

 وفس ققدلما نفا ،لمالیةا تللبیانا یةوھرج وربأم تتعلق راراتإلقا ھذه ونك حالة فيو معینة. راتستفساا

 لى:إ جیحتا
 

 ة؛لمنشأرج اخال أو خدر دامصان مززة معت ثباإلة ب أدلط 

 رىألخا تإلثباا لةأد مع فقواتتو لةومعق دارةإلا طرف نم مةدلمقا راراتإلقا تكان إذا فیما متقیی 

 رى؛ألخرارات اإلقاضمنھا ن م، وعلیھاول لحصم التي تا

  لتفصیلیة.ور املما باألموا نویكن بارارات إلقوا امدقن یذلص األشخان اقع مویتإذا سة فیما درا 


ن لممكن امن قق بادلماقع ولتي یترى األخت اإلثباالة ن أدیال عدبدارة إلرارات اقون إتكن أن ال یمك  

ت إلثبال الین دیال عدبون یكن أن ال یمكول ألصدى احإبكلفة دارة إلرار اقإن إفمثال ول، معقل ا بشكرھفوت

ل یحصأن قق دلمااعة طستدم افي حالة ع، وعلیھل یحصأن یا دعتیااقق دلماقع ولتي یت، و الكلفةل ھذه المث

ل مث، وان لمالیةت البیانان اعوھري جر لھ تأثیون یكد ق، أو لھر مالئمة تتعلق بأموكافیة ت ثباإلة أدعلى 

 ولح دارةإلا نم رارقإ مستالا مت ول حتى ،قیقدلتا قاطلن دیدتح لسیشك كلذ نفا ،ارھفوت قعومت لةدألا ھذه

 ر.ألما ھذا
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 ماأ ول أنمعقل قع بشكوال یتد معینة قت في حاال ونتك لةأد قیقدلتا ملتي تك اتلء باستثنا رةفومت

 وللحصاقق دلماعلى ن فاك لرات، وذالستفسال اخالن علیھا مول لحصا على رارقإ نكتابي م دارة،إلا

 رباستثماظ الحتفادارة اإلانیة م عدلرى خأقیق دلة تأدعلى ول لحصاقق دلمایع طال یستد قل لمثال اسبی علىو

 ل.یطولى ادلماقیمتھ على دة یازل نمعی
 

 ماأ یستقصي  أن  ققدلماعلى   رى،ألخت اإلثباالة أدمع دارة إلرارات اقض إفي حالة تناق بسباأ ك،لذ

1  دارة.إلن امة مدلمقرى األخرارات اإلقاقیة دابمصظر لندة اعاإعلیھ ب یجرورة لضا دعنو
 

 
 

 دارة.إلارارات قإ ثیقوت
 

 ظبحفدة قق عادلموم ایق  لةأد راراتقإ دارةإلا نضم أوراق خالصةل على شكك لوذ   ، عملھ

 دارة؛إلن امة مدلمقایة ریرلتحرارات الإلقدارة أو إلایة مع ولشفت اللمناقشا

 ریعتب  رارإلقا ريیرلتحا لفضأ رارإلقن ام للیدكوي لشفا نیمكت، و ثباإ ذیأخأن  دحا لألشكاا

 لتالیة:ا

 دارة؛إلا نم لسرلما للتمثیا بكتا -

 دارة؛إلا لقب نم ادھتأیی و لھاوقب میت دارة،إلا راراتإلق ققدلما مفھ فیھا زجوی ققدلما نم سالةر -

 سمجلت جتماعار امحاض - دارة أوإلا وع،ضولصلة بالمذات المماثلة ا تلھیئاا قعةونسخة مأو 

 لمالیة.ت البیانان ام
 

 ائي.لنھاقق دلمر ایرتقن ویرآلخل اعمن مدة الستفار امعاییث: لثالث المبحا
 

602، وھذه  ،612  ،622  لعمن مدة الستفار امعاییت تضمن نیرآلخا ر ذاتلمعاییاعلى  مقارألا 
 

 رلمعاییالھا في وتنام تد لنھائي فقاقق دلمر ایرتقاص ما فیما یخره، أیرتقداد عإقق في دلمل اعمم عدتر لمعاییا

.822 ،702 ،712 ،722  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ، ص2118 ره،كذجع سبق رم ،لمھنةت اخالقیاد أعواقد ولتأكیواقیق دلتل اعماأسة رلیة لممادولر المعاییدارات اص، إنلي للمحاسبیدولد االتحاا 1-

.542-541  
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 ن.یرآلخل اعمن مدة الستفار امعاییول: ألا بلطلما

 
 ر.خآقق دمل عمن مدة الستفاا 622: مقر رلمعیاا

 

 نعؤول لمس، اققدلمم افي حالة قیادات شار إرفیوتر وضع معاییر ھو ولمعیان ھذا امرض لغإن ا

 ققدمل عمن مدة باالستفاة، لمالیة  للمنشأت البیاناول احر  یرتق میدتق رخآ زاءلمالیة لألجت اماولمعلا ولح

 ة.لمالیة للمنشأت البیانان اضم خلةدالا

 ققدكمل لعمن اتیة كافیة لتمكینھ مذالامتھ ھمسات كانإذا فیما ر العتبان ابعیذ یأخأن قق دلماعلى ب یج

 :1سة ما یليدراقق دلماعلى ب یجرض لغذا الھ، وئیسير
 

 ؛قیقھادئیسي بترلاقق دلمم اولتي سیقوالمالیة ت البیانازء النسبیة لجامیة ھألا 

 زاء؛ألجل اعماأبیعة وص طئیسي بخصرلاقق دلمافة رجة معدر 

   ققدمل قبن قیقھا مدتم لتي تزاء والمالیة لألجت البیاناایة في وھرئة جطخات ماومعلود جطر ومخا 

 ر؛خآ

 ملتي تزاء اة باألجلمتعلقواقیق دلي للتدولر المعیاھذا الیھا في ر إلمشااإلضافیة راءات اباإلجم لقیاا    

 في مھمة كةربمشا ئیسيرلا ققدلما مقیا نم ینتج ماو ر،ألخا ققدلما لقب نم قیقھادت ھذا لمث

 قیق.دلتا
 

 ققدلماعلى ب یج ألساسيا ققدمل عمن مدة لالستفاط یطقیامھ بالتخد عن أن رخأ ءةلكفاا عيرای

 ققدلمل اعمن مالئمة باوكافیة ت ثباإلة أدعلى ل یحص، وان لخاصةالمھمة ق افي سیار آلخاقق دللم لمھنیةا

 :0بما یلير آلخاقق دلمم ایعلأن على ددة، لمحالمھمة ق اضھ في سیاراألغم مالئ رألخا
 
 

 دكتابي بالتقیرار منھ على قل یحصزء، وان لجواسسة ؤلمان مل لمتعلقة بكل االستقالت الباطمت     

 ل؛الستقالت الباطبمت

 ماودھلكافیة لتنسیق جھت اتیبارلتراء ابإجم لقیاره وایرتقر وآلخاقق دلمل اعمن قعة مولمتدة االستفاا  
 

 طیطلتخاحلة رفي م لیةوألا بیج، وقیقدللت ققدلمس ائیرلاقق دلمایبلغ أن  رآلخا ضببع ور،ألما

 ،خاصةرات عتباب الطلتي تتت المجاالل امث راءاتجوإ دلتي فاخلة دالمتاكة رلشت اعملیاد یدتح

 ؛قیقدلتاعملیة ء مني إلنھازلانامج رلب، وافصاحھاب إلطتت
 
 
 

 547. ص ره،كذ سبق جعرم ،لمھنةا تخالقیاأ دعواقو دلتأكیوا قیقدلتا لعماأ سةرلمما لیةدولا رلمعاییا داراتصإ ن،للمحاسبی ليدولا دالتحاا 1-
 142. ره، صكذجع سبق رم ،مةدلمتقت الحسابااجعة رام دوح،حن دحسی، لقاضين احسی 2-
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 فضال، مھ بھازاكتابي یتعلق بالترار قإمنھ على ول لحصوار، یرلتقواقیق دلتوالمحاسبة ت الباطمت 

 جعتھرامو رآلخا ققدلما لقب نم بقةطلما قیقدلتا راءاتجإ شیناق أن سئیرلا ققدللم نیمك كلذ نع

 ر.آلخاقق دلمراءات اإلجوب مكت صملخ
 

 لمة لعملھاالنتائج اسة درابر ألخیوم ھذا ایقأن ألساسي على اقق دلمامع ر آلخاقق دلمون ایتعاب أن یج

 ر.آلخاقق دلما

 ماأ إذا ققدلما  ل عم ن مدة الستفاائیسي رلاقق دلماع طیستم ل زنجااعلى در قار غین كا، و رألخا

 راءاتجإ ضافیةإ ققدلما  ل قبن قق مدلمزء المالیة للجت اماولمعلوص اكافیة بخص أنعلیھ ب یج،  رألخا

 روريلضا نم قیق.دلتا عملیة قاطن على دقی ودجول ظران رأيلا داءبإ نع یمتنع آو ظمتحف رأي نع ریعب
 

 مئوالقا زءج محجو رألخا ققدلما ریرتق على دهعتماا لىإ ضحةوا رةشاإ ألساسيا ققدلما ریرتق نیتضم أن

 .1رألخیا ل ھذاقبن قیقھا مدتم ت لتيا
 

 خلي.دالاقیق دلتل اعمة عارام 612: مقر رلمعیاا
 

 ن ھذامرض لغا إن رفیوتر وضع معاییر ھو ولمعیان ھذا ام داتشاإر ةعارالمن جییرلخان اققیدللم

 دتجإن وتھا راتأثیوخلي دالاقیق دلتت افعالیاة عاراجي مرلخااقق دلماعلى ب خلي. كما یجدالاقیق دلتا لعم

 .0جيرلخااقیق دلتراءات اجإ على
 
 

 خلي:دالاقیق دلتا وممفھ
 

 قبةرامم وتقییر وختبااائفھا ن وظضمن م، ومتھادخرض سسة بغؤلمن اي فعالیة تقییمھ مقامة ضمھ

 .3فعالیتھماو خلي دالط الضبم ااظنولمحاسبي م ااظلنا مالئمة
 

  
 
 

 
 

 371. ص ره،كذ سبق جعرم ،لیةدولوایكیة رألمر المعاییظل اقیق في دلتت اساسیا، أدوححد نحسی ،لقاضيا نحسی 1-
 -2 إبراھیم طھ عبد الوھاب، المراجعة: النظریة العلمیة والممارسة المھنیة، بدون ناشر، المنصورة، مصر، 2114، ص .68 

 ص ره،كذ سبق جعرم ول،ألا زءلجا ،بیةرلعا و یكیةرألموا لیةدولا جعةرالما رمعایی رحش جعة:رالما رمعایی عةوسوم د،حما للعاا دعب رقاط 3-

.76  
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 :1 الداخلي

 تلباطمتة ولمنشأایكلة م و ھعلى حجك لد ذیعتم، وسعل واخلي بشكدالاقیق دلتا

 التدقیق 

 وأھداف

  نطاق و اھداف

 قاطنن یتبای

 مما یلي:ر كثدا أو أحواخلي دالاقیق دلتت افعالیان تتضم، و تھاإدار
 

 ؛خلیةدالاقابة رلم ااظنولمحاسبي م ااظبالنظر لندة اعاإ 

 ؛لتشغیلیةوالمالیة ت اماولمعلر اختباا 

 ؛فعالیتھاوتھا ءكفات و یة للعملیادالقتصادوى الجص افح 

 رى؛ألخاجیة رلخاات لباطلمتو امة ظألنن وانیوابالقزام اللتص افح 


 جي:رلخااقق دلمو اخلي دالاقیق دلتن العالقة بیا
 

 إن دور وأھداف قیقدلتل اعمن فاك لذمع ، وجيرلخااقیق دلتاعنھ في ف خلیة تختلدالاجعة رالما

 درةق دمع ةعارابم وھذا ،جيرلخاا قیقدلتا راءاتجإ دىمو تقیوتو بیعةط دیدتح في دامفی ونیك دق خليدالا

 جي.رلخااقیق دلتابة في ولطلماالستقاللیة اجة س درلى نفول إصولاخلي على دالا قیقدلتا
 

 قیقدلتت الفعالیاف كام جي على فھرلخااقق دلمل ایحصب أن خلي: یجدالاقیق دلي للتوألم التقییم والفھا

 ا.ذھلتنفیل فعاج منھار یطوتولمھمتھ ط یطلتخاتھ في دمساعرض خلي لغدالا
 

 لالئور دھظفي حالة ك لوذخلي دالاقیق دلتایفة وظلي لم أوبتقییم لقیااجي رلخااقق دلماعلى ب كما یج

 ددة.محت جي في مجاالرلخااقق دللمب خلي مناسدالاقیق دلتن ابا رتشی

ث حین خلي مدالاقیق دلتواجي رلخااقق دلمن ابیف تنسیق كار فویتب أن لتنسیق: یجل واالتصااثیق وت   

 ممھ نفیطرلا نبی تماوللمعل دلتبا ونیكو ت...،لعیناا رختیاا طرق ر،الختباا تیاومست راءات،إلجا تقیوت

 قیق.دلتراءات اجزة وإلمنجر ایرلتقال والعماثیق وتب كما یج، لتنسیقل التفعی داج

 قیقدللتن معیل عمن مدة الستفااجي رلخااقق دلموي اما یندخلي: عندالاقیق دلتل اعمر ختبام واتقیی

 مھمتھ.راض مالئمتھ ألغوكفایتھ ن مد للتأكل لعمر ھذا اختبام واعلیھ تقییب یج ،خليدالا
 ر.خبیل عمن مدة الستفاا 602ر:معیا

 

 دةالستفاد اعنت، ثبال إلیدكر خبیل عمن مدة لالستفادات شار إرفیوتر و ضع معاییولر لمعیادف ھذا ایھ

 أن ققدلما على بیج رلخبیا ةطسواب زمنج لعم نم دةعال یحص لةأد تثباإ ل ھذامثن مالئمة باوكافیة 

 قیق.دلتاعملیة راض ألغف كا للعما

 
 

 
 
553. ص ره،كذ سبق جعرم ن،للمحاسبی ليدولا دالتحاا 1-
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 لمحاسبةل امجار غین معیل في مجارة خبوفة رمعوخاصة رة مھاك یمتلب مكتص أو یعني شخر لخبیا

 .1قیقدلتوا
 
 

 علىل یحصأن لى إقیق دلتاعملیة ل خالن قق مدلمج ایحتاد قر: لخبیال عمن مدة لحاجة لالستفاد ایدتح

 لةأد تثباإ أوسسة ؤلمامع  ونبالتعا ریرتقال مستقلة على شكورة بص أو أراء أو ت أوتقییما نمت بیانا

 :0يما یلك لذمثلة ن أمر، وخبی
 
 

 ؛لمبانيواضي راكاألول ألصن امعینة مواع ألنت تقییما 

 ول؛یة لألصدلماالحالة ت أو الكمیاد ایدتح 

 ن؛لتأمیافي واري الكتم التقییل امث، متخصصةأو طرق تقنیة دام لمبالغ باستخد ایدتح 

 ز؛النجات اتحت الولمقاافي زه نجام اسیتذي لل العمز والمنجل العمس اقیا 

 ؛مةظألنن وانیوالقت واالتفاقیار المتعلقة بتفسیانیة ولقاناراء آلا 


 :3مھال أھلعور ألماجملة ن مد لتأكر الخبیل اعمن مدة الستفال اقق قبدلماعلى  نیتعی
 
 

 ما لھر اــــباالعتبذا خآلمھنیة اتھ ءكفام علیھ تقییر لخبیل اعمن مدة اــــجي لالستفرلخااقق دلمطط ایخ مادعن

 ن:م
 

 ؛یتھ فیھاوعضأو لعالقة ذات المھنیة الھیئة ن امدرة لصاالة زاولمص اخیرتأو لمھنیة ادات لشھاا 

 ؛فیھت ثبال إلیدعلى ول قق للحصدلمایسعى ذي لل المجاالسمعة في رة والخبا 


 ر:لخبیون اضعفھا في حالة كطر مخازداد لتي تر والخبیاعیة وضومر یدقق تقدلماكما على 
 

 ؛سسةؤلمدى افا لوظم 

 سسة.ؤلمافي رات ستثماالھ ون تكن كارى، خأیقة طرسسة بؤتابع للم 


 أنقق دلماعلى ب كما یج علىل یحص لةأد تثباإ كافیار لخبیل اعمق اطنن باد مالئمة تفیوكافیة 

 لتي غالبار والخبیف اتكلیود قیق بندتل خالن مت باثإلة أدعلى ول لحصم ایتد ق، وقیقدلتاعملیة راض ألغ

 سسةؤلما نم سلةرلما بةولمكتا تلتعلیماا في درجت ما في حالةر، ولخبیا لىإ لىج إیحتاد قوح ضولدم اع

 ر.لخبیامع ر لمباشا لالتصاا
 

 
 

 557. ص ره،كذ سبق جعرم ،لمھنةا تخالقیاأ دعواقو دلتأكیوا قیقدلتا لعماأ سةرلمما لیةدولا رلمعاییا داراتصإ ن،للمحاسبی ليدولا دالتحاا 1-

 86-87. ص ره،كذ سبق جعرم ث،لثالا زءلجا ،لیةدولاجعة رالمر امعاییرح جعة:شرالمر اعة معاییوسوم، للعاا دعب رقاط دحما 2-
 83-86ص. ره،كذ سبق جعرم ،9 بلكتاا ،لمھنةت اخالقیاد أعواقد ولتأكیواقیق دلتر امعاییطور ت ،جمعة حلمي دحما 3-
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 لیشم، وھذا قیقدلترھن اي ھلتي المالیة م ائواللقت ثبال إلیدكر لخبیل امالئمة عمم قق تقییدلماعلى ب یج

 فیمار یدتق إذا لمالیةا م ئوالقافي ب مناسل نعكاسھا بشكم اتد قر لخبیانتائج وھر جن كا معدنھا توكأو 

 ما یلي:ة عاراضافة لم، إلمالیةم ائوالقدات اكیوت
 

 ؛مةدلمستخت اماولمعلدر امص 

 ؛لسابقةرات الفتانسجامھا مع دى امومة دلمستخاطرق لت و اضیارلفا 

 قیقدلتراءات اجإنتائج وسسة ؤلمل ابیعة عمطقق لدلعامة للمافة رلمعوء افي ضر لخبیل انتائج عم 

 رى.ألخا
 

لة أدمع م لنتائج ال تنسج، وان ھذه امالئمةوكافیة ت ثباإلة ر أدفوال تر لخبیل انتائج عمون في حالة ك  

 بیقطتر، أو لخبیة والمنشأامع ر ألمابمناقشة ك لون ذیكر. وألمھذا افي ث لباقق دلمافعلى رى. ألخا تإلثباا

 .1ققدلمر ایرتقد تقییر، أو خر أخبیدام ستخامكانیة ك إلذضافیة بما في إ راءاتجإ
 
 

 قق.دلمر ایرتقاولثاني: نتائج ا بلطلما

 
 لمالیة.ت البیاناول اقق حدلمر ایرتق 722: مقر رلمعیاا

 
 

 نتیجةل لمستقاقق دلمر ایرتقن بشادات شارإلر افیوتر وضع معاییھذا ھو وقیق دلتر امعیارض غإن 

 رغی رأي داءبإ على دراقا ققدلما فیھا ونیك لتيا تلحاالا ولیتنا كما ما. سسةؤلم لمالیةا مئوالقا جعةرالم

 قق.دلمر ایرتقل یدلتعرورة ضد جوال تو ظمتحف

 
 وف:لمألاضھا ربیعة عب طجة حسدرآلتیة ماألساسیة ر العناصاقق دلمر ایرتقن یتضمأن  بیج

 
 

 ؛( نیرآلخر ایرتقان عزه لتمییل قق مستقدلح مطمصدام ستخم المالئن ام) ر یرلتقوان اعن 

 ؛( دارةإلس امجلن، میھلمساا) ر یرلتقالیھا إجھ ولتي یالجھة ا 

 ؛یةدلتمھیأو االفتتاحیة رة الفقا 

 ؛ققةدلمالمالیة م ائوالقد ایدتح 

 ؛ققدلمت الیاؤومسو سسة ؤلمت إدارة الیاؤومسن بیا 

 (قیقدلتابیعة عملیة طلرح ش) ق اطلنرة افق 

 ؛لمناسبةا تسارلمماا أو نیةوطلا رلمعاییا أو لیةدولا رلمعاییا لىإ رةإلشاا -

 

 561. ص ره،كذ سبق جعرم ،لمھنةت اخالقیاأد عواقد ولتأكیواقیق دلتل اعماأسة رلیة لممادولر المعاییدارات اصإ ن،للمحاسبی ليدولا دالتحاا 1-
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 دیؤلة تدألر الختباس اساأ"فحصا على ن نھ تضمزه وأقق بانجادلمابھ م قاذي لل العمف اصو -

 ،لمالیةم ائوالقداد اعإمة في دلمستخالمحاسبیة دئ المبام اتقیی، لمالیةم ائوالقت افصاحاو امبالغ 

 بھات لتي قامالمھمة  رات ایدلتقا  متقیی دارةإلا دعن دادعإ رضیقة عم طرتقیی، لمالیةا مئوالقا

 ل."لمالیة ككا مئوالقا

 داؤه؛بم إتذي لرأي اال للوساسا معقرت أفد وقیق قدلتاعملیة ن قق بادلمن امت بیانان تتضمب أن یج 

 رأي:لرة افق 

 ضح علىل وابشكص ینأن  - رأي قق فیمادلما إذا حقیقیةورة بصر لمالیة تعبم ائوالقت اكان

 فقاولة دعاو راطإل ،لمالیةر ایرلتقاا ضافةإ لىإ تھرشاإ ینماأ مناسبا فیمان كا إذا مئوالقت اكان

 ؛1نیةولقانت الباطمة بالمتزلمالیة ملتا

 میدي تقھقق دلمالیة ؤومسأن بما ، وقیقدلتاعملیة ل كماإیخ ربتار یرلتقؤرخ ایأن قق دلماعلى ب یج 

 یخ یسبقربتاره یرتقدار صدم إعلیھ ع بیجدارة، إلن امة مدلمقدة و المعالمالیة م ائوالقول اح ریرتق

 ؛لمالیةم ائوالقك اعلى تلدارة إلافقة واموقیع وت یخرتا

 ؤوللمساقق مكتبھ دلمافیھا ر یدلتي یاینة دلمدة اعادد، وھو قع محومم سر ایرلتقن ایتضمب أن یج 

 ك؛قیق تلدلتاعملیة ن ع

 أوقیق دلتاسسة ؤمم باسر یرلتقاقع ویأن   أوقق دللملشخصي م االسا مباسدة قع عاوی، وماھكال

 قیق.دلتاعملیة ن لة عؤوسسة مسؤلمراض أن االفتظر سسة بالنؤلما

 بیج داءبإ رأي حقیقیةورة بصر لمالیة تعبم ائوالقن اقق بادلمج استنتاافي حالة ظ متحفر غی

 ن.لمعیالمالیة ر ایرلتقار ااطفقا إلوو( یةوھرلجاحي والناكافة ن لة مدابعل تمثأو ) لةدعاو

 لتالیة:الثالثة راء اآلد احاقق دلمر ایرتق نیتضم

 قیقدلتا قاطن على دلقیا أو دارةإلا مع فلخالا ان لىا ققدلما صیخل مادعن ظ:لمتحفا رأيلا /1

        ؛سلبيداء رأي برأي أو إلداء ابن إعع المتنااجة دراما لس ھلی 

 جةدربوشامال ویا وھرقیق جدلتق ااطضة على نرولمفود القین اقع مولمتر األثون افي حالة ك/  2

 علىول لحصن اقق فیھا مدلمن اال یتمك لةأد تثباإ بالتالي ال، ومالئمةو كافیة أنیع طیست

 ؛لمالیةم ائوالقول ایا حدي رأیب

 رأيلا /3 ب أنیجس: لمعاكا میت داؤهبإ ونفي حالة ك رتأثی نمف الختالا میةھألا لیةولشمو ا

 أو ریرلتقا في ظلتحفا ردبمج نبا ،ققدلما فیھا رىی جةدرل لمالیةا مئواللق كافیاس لیده حول

 لمالیة.م ائوالقافي ن لنقصاراف أو االنحابیعة ن طع حلإلفصا
 

 سبق جعرم ،لمھنةت اخالقیاد أعواقد ولتأكیواقیق دلتل اعماأسة رلیة لممادولر المعاییدارات اصإ ن،للمحاسبی ليدولا دالتحاا 1-

 566 ص ره،كذ
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 فیھادي لتي یبت الحاالافي كافة قق دلماعلى ب یج یارأ داع رأيلا ظ أنلمتحفر اغی رهیرتقن یتضم

 لكميا رألثا نبیا عملیا كلذ ذریتع مل ما علیھ أن كما رأي،لا كلذل یةوھرلجا بألسباا لكافة ضحاوا صفاو

 لمالیة.م ائوالقا على

 
 نة.رلمقام اقارألا 712: رلمعیاا

 
 

 نمرض لغا رلمعیاا ھذا لمتعلقةاقق دلمت الیاؤومسول حدات شار إرفیوتر ومعاییضح ھو و

 نبھاواج كافة نم ابقةطم تنارلمقاا أن نم دلتأكا ققدلما علىو تناربالمقا یة معوھرلجا راإط ریرلتقاا

 قیقھا.دتم لتي تالمالیة م ائواللقب لمناسا لمالیةا
 

 ظرة:لمتنام اقارألا تالفصاحاوالمبالغ ابھا  دیقص رىألخا لمالیةم ائوالقن اجة ضمدرلمنوالسابقة رة اللفت

 .1لحالیةرة الفتام قارعالقتھا بأب حسرأ لتقدة ي معوھمنھا زء جل تشكولحالیة رة اللفت
 
 

 :ققدلمت الیاؤومس
 

 ب أنیج قق علىدلمل ایحص لةأد تثباإ نمالئمة باوكافیة  مقارألا تلباطتفي بمتظرة لمتناا راإط

 علىزة لمنجم اقارألك اتلن مر بكثیل قظرة المتنام اقارألاقیق دتراءات جن إعلما بأب، لمناسالمالیة ا ریرلتقاا

 مالئمة تصنیفھا.ظرة ولمتنام اقارألرض اصحة عن مد بالتأكك ل، وذلحالیةالسنة ا مقاأر
 

 ریرتقب ینصر: یرلتقام ایدتق قق علىدلما لمالیةم ائوالقا ضمنھان مل وكك مقارألا ويال یحتظرة، ولمتناا

 ي:وھمعینة ظروف ال في ظرة إلمتنام اقارخاصة لألرة شاإعلى ر یرلتقا
 

 م.یت مل لیدلتعا وان مسلی رغی رأي نیتضم لسابقةا رةلفتا على ققدلما ریرتق -

 فكتشاا - ءاطخأ ملتي توالسابقة ا رةلمالیة للفتم ائوالقاعلى ر ثؤلحالیة ترة الفتایة في وھرج

 562. مقرلي دولر المعیاة اعارامع مك ل، و ذعنھاف یظنر یرتقدار صإ
 
 

 ب.مناسھو ما ب حسر یرلتقل ایدتعأو یة دكیوترة ضافة فقظروف إلل ھذه اجع في مثرالماعلى 
 

 -ضافیة :ت إلباطمت -دیدلجاجع رالما
 

 
 
 

 
 

 ردن،ألن، اعما، یعوزلتر و اللنشء صفا، دار لثانيب الكتاا ،لمھنةت اخالقیاد أعواقو لیة دولد التأكیواقیق دلتر امعاییطور ت ،حلمي جمعةد حما 1-

2119ص ،115.  
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   ققدلمار یرلى تقرة إإلشاامكانیة ود إتعر: خآقق دمن طرف قیقھا مدتم لسابقة ثرة المالیة للفتم ائوالقا 

 لحاليا ققدلما على لسابقا ققدلما لعم لىإ رةإلشاا حالة فيو د،بل لك في تیعارلتشا لىإ لسابقا

 یخھ.رتاوسببھ در و لصارأي الاعیة ونولحقیقة ره ھذه ایرفي تقدرج ی أن

 لحاليا ققدلما على قیقھا:دت میت مل لسابقةا رةللفت لمالیةا مئوالقا   ره أنیرفي تقن یبی أن مقارألا

 على وھريج لبشك ئةطخا ققدلما ظرن جھةو نم رةألخیا ھذه تكان وإذا ،قیقھادت میت مل ظرةلمتناا

 لبھ.طلدارة إلض افرفي حالة ره یرتقل یدتع، أو یلھادتعدارة إلن امب لطیأن  ققدلما
 

 رنلمقاراض اجة ألغدرلمنوالسابقة رة اللفترى ألخت اإلفصاحاوالمبالغ ابھا د : یقصنةرلمقاالمالیة ا مئوالقا

 .1منھازء جل لكنھا ال تشكو لحالیة رة المالي للفتم ائوالقا مع
 
 

 تفي نةرلمقاا لمالیةا مئوالقا نبا مالئمة و كافیة تثباإ لةأد على ققدلما لیحص أن بیج قق:دلما تلیاؤومس

 علیھب، ولمناسالمالیة ر ایرلتقاا تلباطبمت دلتأكا ن أنم لسابقة منسجمة معرة المحاسبیة للفتات لسیاساا

 ، وانلحالیةرة الفتت اسیاسا مقارألا تالفصاحاوالمبالغ انة تتفق مع رلمقاالمالیة م ائوالقاضة في رولمعا

 لسابقة.رة الفتاضة في رولمعا رىألخا
 

 نكات وإذا نارلمقاص ھذه التخصیاجھ وعلى دد یحذي لل ابالشكره یرتقدار صإقق دلماعلى  ر:یرلتقاا میدتق

 نع فمختل لسابقةا رةللفت لمالیةا مئوالقا ولح یھرأ رأيلا ئھدابم إت ذيلا أنقق دلماعلى  سابقا نیفصح ع

 یة.دكیوترة في فقك لذیة لوھرلجا بألسباا
 

 -ضافیة :ت إلباطمت -دیدلجاقق دلما
 

 دارصدة إلسابق بإعااقق دلموم ایقد قر: خآقق دمن طرف قیقھا مدتم لسابقة ترة المالیة للفتم ائوالقا

 نقیقھا مدتم تد لسابقة قرة الفتأن الى ره إیرلحالي في تقاجع رالمر ایشی، أو لسابقةة ارلفتول احر یرتق

 ققدمطرف  رخآ ضافةإ لىإ تھرشاإ لىإ عیةون رأيلا یخرتادر ولصاا لسابق.ر ایرلتقا ظیالحد قو

 أنلحالي اقق دلمایة فعلى وھرجء اطخول أحدل معر غیر یرتقدم قد لسابق قاقق دلمأن ا لحاليا ققدلما

 رضع دةعاإ رحیقتو لسابقا ققدبالم لیتص منھا ضیوتف على لھوحص دبعو دارة،إلا مع رألما شیناق

 لسابقة.رة المالیة للفتا مئوالقا
 

 فيك لذلى رة إإلشاالحالي اقق دلماعلى ب یجت، حاراالقتھذه السابق على اقق دلمافق وایم لوإذا 

 ره.یریة لتقدلتمھیرة الفتا
 

 
 
 

 363. ره، صكذجع سبق رم، لیةدولو ایكیة رألمر المعاییظل اقیق في دلتت اساسیاأ دوح،حن دحسی،لقاضين احسی 1-
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 أنقق دلماقیقھا: على دتم یتم لسابقة لرة المالیة للفتم ائوالقا   - ریشی لىإ رهیرفي تقك لذ وإذا رأى

 أن ققدلما علىوي لسابقة تحترة المالیة للفتم ائوالقا ءاطخأ أنیة علیھ وھرج نمب لطی دارةإلا

 ك.لذبم لقیادارة اإلت افضب إذا رمناسل بشكره یرتقل یدبتعم لقیاأو ایلھا دتع

 
 .1ققةدمالیة مت على بیاناوي ثائق تحتوفي رى ألخت اماولمعلا 702: مقر رلمعیاا

 
 

 رفیوتر و ضع معاییھو وقیق دلي لتدولر المعیاذا ان ھمرض لغإن ا داتشاإر ققدلمة اعارامول ح

 ققة.دمالیة مت على بیاناوي ثائق تحتوفي رى ألخت اماوللمع
 

 ققة.دلمالمالیة ت البیانااامة مع ت ھیة تناقضاد أیدلتحرى ألخت اماولمعلراءة اقق قدلماعلى ب یج
 

 : امةت ھتناقضا

 إذا فیما رریق أن علیھ نفا م،اھ ضتناق ودجول دهیدتحو رى،ألخا تماوللمعل ققدلما راءةق حالة في -

  ل؛ یدلتعالى إفي حاجة رى ألخت اماولمعلأو اققة دلمالمالیة ت البیانات اكان 

بفیج ل،یدلتعا ذابھ ملقیاا ةلمنشاا ضفور ،ققةدلما لمالیةا تلبیاناا لیدلتع رورةض ودجو حالة في     

 ؛سلبيظ أو رأي متحفداء رأي بإقق دلماعلى 

 على بفیج ل،یدلتعا ذابھ ملقیاا ةلمنشاا ضفور رى،ألخا تماولمعلا لیدلتع رورةض ودجو حالة في -

 راءاتجذه إتخام، أو الھاض التناقاحا رشار، ألمذا ایة لھدكیوترة بفقره یرتقن سة تضمیدرا ققدلما

 رى.خأ
 

 رى:خأیة وھرجء اطخأ
 

 ورتتشادارة أن إلن امب لطیأن علیھ ، ضح بالحقائقواأ طخود جوبده عتقااقق في دلمر استمإذا ا -

 مة.دلمقورة المشر االعتبان ابعیذ تأخة، وان ني للمنشاولقانر اكالمستشاث، ثالؤھل مطرف مع 

 تماولمعلایا  في  وھرأ جطخود جوقق  بدلمج استنتاافي  حالة  - ضفرلتي ترى، واألخا دارةإلا

 ر.خب آمناسراء جذ إتخااسة دراعلیھ ن فا، تصحیحھا

 تماولمعلر  افوت  - رىألخا ققدلمر ایریخ تقرتا دبع رورةضود جوحالة  في دةإلعا ظرلنا

 تماوبالمعل ضفرى، ورألخا دارةإلا راءجذ إتخااسة دراقق دلماعلى ب فیجك، لذبم لقیاا بمناس

 ر.خآ
 
 

 

 613- ره، صكذجع سبق رم ،لمھنةت اخالقیاد أعواقد ولتأكیواقیق دلتل اعماأسة رلیة لممادولر المعاییدارات اصإ ن،لي للمحاسبیدولد االتحاا 1-

.615  
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 .1خاصةراض ألغاقیقیة دتت مھمان قق عدلمر ایرتق 822: مقر رلمعیاا
 
 

 ھذا ھوقیق دلتر امعیارض غإن  رفیوتر ولمعاییاضع و داتشارإلا فیما یتعلق ذاتقیق دلتت ابعملیا

 ك:لذبما في ص، لخارض الغا

 ؛للمحاسبةر خل آشامس ساب أحسدة لمعالمالیة ت البیانان اعة كاملة مومجم 

 نبیا لمث ص،لخاا رضلغا أو ملعاا رضلغا ذات لمالیةا تلبیاناا نم كاملة عةومجم نم رعنص 

 ؛مالين في بیاود بنت أو حسابار عناصددة أو محت حسابارد، أو مالي مف

 ؛یةدلتعاقت الالتفاقیال المتثاا 

 مالیة ملخصة.ت بیانا 


 وللحصم التي تالنتائج م اتقییوجعة راقق مدلماعلى ب یج نعلیھا م لةأد قیقدلتا ءثناأ قیقدلتاعملیة 

 صلخارض الغذات ا رأي،لداء اإلبس كأسا ب أنیجو ليوتل قبوضح كتابي رأي واعلى ر یرلتقوي ایحت

 لعملیةا بیعةطب یتعلق فیما للعمیا مع قتفاا ودجو نضما ققدلما على صخا رضغ ذات قیقدت عملیة

 داره.صم إسیتذي لر ایرلتقوى امحتل وشكو طبالضب
 

 مالیةت بیاناول حر یرلتقدا افیما عص خارض غذات قیق دعملیة تول قق حدلمر ایرتقل یشمب أن یج

 لتالي:ل الشكافي دة ي عا، وھلتالیةاألساسیة ر العناص، املخصة

 م؛السا 1

 ؛لیھل إسرلما 0

 لى:إضافة إیة دلتمھیأو االفتتاحیة رة الفقا 3

 ؛ققةدلما لمالیةا تماولمعلا دیدتح -

 ؛ققدلمالیة ؤومسة ولمنشأإدارة الیة ؤولمس نبیا -

 - لى:إضافة إقیق دلتابیعة ن طتبیق اطلنرة افق 4

ر آولمعاییص أو الخارض الغذات اقیق دلتت ابقة على عملیاطلمالیة دولاقیق دلتر الى معاییرة إشاإ  

 ،لمناسبةانیة وطلت اسارلمماا

 ؛ققدلما أداه ذيلا لللعم نبیا -
 

 ، ص2118 ره،كذسبق  جعرم، لمھنةات خالقیاد أعواقد ولتأكیواقیق دلتل اعماأسة رلیة لممادولر المعاییدارات اصإ، نلي للمحاسبیدولد االتحاا 1-

.619-618  
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 ؛لمالیةت اماولمعلول احداء رأي بإعلى وي تحترأي ولرة افق 5

 ر؛یرلتقایخ رتا 6

 ؛ققدلموان اعن 7

 قق.دلماقیع وت 8
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 ة:ــــــخالص
 

 تیاولمستابیق على طللتل قابو سمتجانر اإطي ھقیق دلیة للتدولر المعایید أن انجل لفصل ھذا اخالن م

 دي.القتصااقعھا وامع م نیة بما یتالئر وطمعاییدار صن إلة مأي دونھا ال تمنع وك، لیةدولالمھنیة ا
 

 علىت شتملث المھنیة بحیت اسارلممان ابیوت لتفال اتقلیل جن أقیق مدلیة للتدولر المعاییءت ھذه اجاو

 تلیاؤولمسوالعامة دئ اباـــــلمن اعة مومجم لمھنةاسة راـــللممطط لخوا باإلضافة لىإ خلیةدالاقابة رلا

 لتفصیر بأكثدرت ص، ولنھائياقق دلمر ایرتقن ویرآلخل اعلى عمد العتمار امعاییت وإلثباا رمعایی كلذكو

 روجلخاغبة في رالدول الن طرف ابھا مم تماھالن امزاد مما ، لیةدویئة ن ھعدرة صات نھا كانوك  ولشمو

 ل.صوالتاعملیة ل تسھیولعالمیة واق األسم اقتحال اجن أمم لعالاعلى ح النفتاوالتھا زع نم



 وزارة التعلٌم العالً والبحث العالً
 

  -مستغانم-عبد الحمٌد ابن بادٌسجامعة 
 

وعلوم التسٌٌر والعلوم التجارٌة االقتصادٌةكلٌة العلوم   

: العلوم المالٌة و المحاسبٌة قسم   

م مراقبة المٌزانٌة  تخصص: تدقٌق  

 
 

 

 مذكرة الماستر إلعداداستمارة استبٌان فً إطار التحضٌر                                   
 

 سٌدي، سٌدتً:      
 

ً من منظور المعاٌٌر الدولٌة                  فً إطار تحضٌر مذكرة ماستر حول: التدقٌق المحاســـب
 للتدقٌـــق

 
 خاللفً إثراء ھذا الموضوع من  إمكانٌة تطبٌقھا فً الجزائر، أستسمحكم فً المشاركة والمساھمةو

: وھذا سعٌا منا لمعرفة وجھة نظركم االستمارةالموجودة بھذه  األسئلةعلى جملة  باإلجابةتفضلكم 

كمھنٌٌن حول موقفكم من تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتدقٌق فً الجزائر ومدى تطابقھا مع المعاٌٌر الدولٌة 

 والمراجعة. للتدقٌق، بصفتكم مختصٌن فً مجال المحاسبة
 

ھمٌة ھذه الدراسة سواء بالنسبة لنا كباحثٌن، أو بالنسبة لما سٌترتب علٌھا من فائدة الونظرا            

، علما أن معلوماتكم لن األسئلةعلى  اإلجابةھتمام والجدٌة فً االفً الجانب المھنً، نتمنى أن تولوا كل 

 فً إطار البحث العلمً ال غٌر. إالتستخدم 

 والتقدٌر على تعاونكم معنا . واالحتراملكم منا فائق عبارات الشكر  األخٌروفً               
 
 
 
 
 
 
 

.بوعزٌز شعبان الطالب :



 الدراسة عينة عن عامة معلومات

 

 : الجنس ذكر أنثى

 

 :العمر سنة 03 منل اق سنة 03 منل إلى اق 03 من

 منل إلى اق 03 من سنة 03 أكثر من سنة 03
 

 

  :العلميل المؤه لٍسانس ماستٍر دكتوراه شھادة مھنٍة

 

  :الوظيفة الحالية جامعً أستاذ خبٍر محاسب

 محافظ حسابات طالب ماجستٍر
 

 :الخبرة المهنية سنوات 0 من لاق سنوات 03 منل إلى اق 0 من

 سنة 00 سنة              أكثر من 00 منل إلى اق 03  من
 

 المحور :لاألو أهمية التدقيق المحاسبي المستوى الدولي على
 

 غير

موافق 

 إطالقا

غير 

 موافق

 
 محايد

 
 موافق

موافق 

 تماما

 
 العبارة

     
 إن توحٍد التدقٍق دولٍا ٍزٍد من مستوى نجا عته. – 1

     
 دولٍا ٍساھم فً إزالة بعض العوائق  إن اتساع نطاق التدقٍق-2

 ل.التكتالت االقتصادٍة اإلقلٍمٍة والدولٍة فً ھذا المجا لداخ

 الممارسة للتدقٍقل الضروري أن ٍصاحب التوافق فً مجا  من -3     

 على مستوى متطلبات التعلٍم والخبرة للممارسٍن. توافق

 المكاتب الدولٍة للتدقٍق تقدم خدمات ذات جودة عالٍة   مقارنة -4     

 األخرى. بالمكاتب

 مستخدمً القوائم المالٍة فً التقارٍر الصادرة عن المكاتب  ثقة -5     

 تختلف عن نظٍرتھا الصادرة عن المكاتب األخرى. الدولٍة

 عن االتحاد الدولً ساھم فً  السلوك األخالقً الصادرل إن دلٍ -6     

 اختالف النظم المطبقة فً المجتمعات. تخطً



 :المحور الثاني والتدقيق الجزائر الدولي

 

 غير

موافق 

 قاإطال

غير 

 موافق

 
 محايد

 
 موافق

موافق 

 تماما

 
 العبارة

 دقٍقـالتل اـتواكب التطورات الحاصلة فً مج الجزائر -1     

 الدولً .

 عـالواق عـم رـالجزائ فً التدقٍق تكٍٍف الضروري من -2     

 الدولً.

 كلذـل نوكٍس ًلودلا قٍدقتلا وحن رئازلجا هجوت لحا ًف -3     

 انفتاحھا على االقتصاد الدولً.كبٍر على  اثر

 نـم اشتراط الجزائر لمتطلبات تعلٍم وخبرة دولٍة ٍحسن -4     

 أداء مدققٍھا . مستوى

 

 المحور المعايير :الثالث الدولية للتدقيق
 

 ال         عم      ؟نأنت مطلع على المعاٍٍر الدولٍة للتدقٍق  لھ
 

 

 غير

موافق 

 إطالقا

غير 

 موافق

 
 محايد

 
 موافق

موافق 

 تماما

 
 العبارة

 ودةـٍن جـى تحسـاعد علـتس المعاٍٍر الدولٍة للتدقٍق -3     

 المالٍة المعلومة

 معاٍٍر التدقٍق الدولٍة تساعد فً تحسٍن أداء المدقق . -4     

 دققـمستخدمً تقرٍر المالمعاٍٍر الدولٍة للتدقٍق تساعد  -5     

 اتخاذ قرارات أحسن. على

 نـم دـترى أن توحٍد المعاٍٍر وتدوٍلھا ھو ما ٍزٍل ھ -6     

 أخرى.ل ونجاعة التدقٍق دون عوام فعالٍة

 ٍنـب اوتـالتف ـلمعاٍٍر التدقٍق الدولٍة تساھم فً تقلٍ -7     

 ل .المدققٍن بٍن الدو ممارسات



 قـخل معاٍٍر تدقٍق دولٍة كان إصدار منل الھدف األو -8     

 دولٍة للتدقٍق ولٍس بغرض تحسٍنه . بٍئة

 دـق دقٍقـللت دولٍة معاٍٍر تطبٍق من الفائدة أن ترى لھ -9     

 بـمكات توىـمس ىـعل الداخلً التنظٍم سوء لظ فً تتحقق

 وكذا المؤسسات. التدقٍق

 اٍٍرـومع ةـبة الدولٍـمعاٍٍر المحاسھناك  ارتباط بٍن  -11     

 الدولٍة من حٍث التطبٍق. التدقٍق

 نـإن سن معاٍٍر تدقٍق دولٍة كاف لالرتقاء بالتدقٍق م -11     

 تقنٍة إلى علم قائم بذاته . كونه

 ة والـمثالٍ  دارـإص وفق  آخر معاٍٍر التدقٍق الدولٍة --12     

 تعدٍالت. تحتاج

 

 الجزائر والمعايير الدولية للتدقيقالمحور الرابع: 

 

غير 

موافق 

 إطالقا

 
غير 

 موافق

 

 محايد

 

 موافق

 
موافق 

 تماما

 

 العبارة

 ممارسة التدقٍق فً الجزائر تختلف كثٍرا  عن الممارسة -1     

 المعاٍٍر الدولٍة. وفق

 إن توجه الجزائر لمعاٍٍر المحاسبة الدولٍة ٍحتم  علٍھا -2     

 التدقٍق الدولٍة.معاٍٍر  تطبٍق

 واقع لتحسٍن لاألمث لالح ھً الدولٍة التدقٍق معاٍٍر -3     

 المھنٍة فً الجزائر. الممارسة

 لالتدقٍق الدولٍة قابلة للتطبٍق فً الجزائر فً ظ  معاٍٍر -4     

 الراھنة. الظروف

 من،  فً حالة تطبٍق الجزائر للمعاٍٍر الدولٍة للتدقٍق -5     

 تكٍٍفھا مع الواقع الجزائري. األحسن

ً الجزائر للمعاٍٍر الدولٍة للتدقٍق ٍحتم علٍھا تكوٍن  -6       تبن

 المدققٍن.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث: 

 

 الدراسة التطبيقية
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 تمهيد:

ة ـدعيم الدراسـرض تـو بغ، رـلكون معايير التدقيق الدولية هي معايير نظرية بالنسبة للجزائ

ين ـالمختص رؤى تعكس استبيان استمارة بإعداد قمنا ، الموضوع على تطبيقي جانب إضفاء و النظرية

 نـم الـك تخص أساسية محاور أربعة تضمينها تم والتي ، الجزائر في التدقيق و المحاسبة لمجا في

 احـاستيض عـم ريـالجزائ الواقع على إسقاطهما ومحاولة ، للتدقيق الدولية المعايير ، الدولي التدقيق

 إن وجدت واستطالع مدى ضرورة و إمكانية لحاق الجزائر بالركب الدولي .  االختالفات

فئة  يـه فان الفئة المعنية بهذه التغيرات، باعتبار أن معايير التدقيق هي عبارة عن إرشادات عملية    

عدم  ةـغيب استوجب اعتماد منهج المسح عن طريق استمارة االستبيان الذياألمر ، (  المدققين)المهنيين 

 راءـخب  تخصيص جزء ال باس به من االستمارات الموزعة إلىل من خال، أراء هذه الفئة ل إغفا

 ومحافظي الحسابات في الجزائر . المحاسبة

 اـبه التي مرل ووفقا للمراحل وتم بناؤه بالتسلس، للدراسة الميدانية ل ككل تم تخصيص هذا الفص

 ةـمعالج مـث ومن ، الدراسة أداة بناء لمراح ، الميدانية الدراسة لووسائ أدوات إلى بالتطرق ، الطالب

 :  كاآلتيل العام للفصل فكان الشك، النتائج  لوتحلي

 مكونات ومنهجية الدراسة الميدانية. :  لالمبحث األو 

 ستبيان وتفريغ بياناته.إلإعداد ا :  المبحث الثاني 

 ستبيان.إلنتائج ال تحلي :  المبحث الثالث 
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 التطبيقيةمكونات ومنهجية الدراسة ل : المبحث األو

 نستعرض من لخال عـم اـمالءمته ىـعل اءـبن رتـاختي التي الدراسة عناصر المبحث هذا

 ىـإل افةـباإلض ،ةـالعين يـف لوالمتمث الدراسة لمح والجزء ، الدراسة مجتمع في ممثلة ،الموضوع

 
 

 ازةـان الحيـفك ،

 التي اعترضت السير الحسن لها .ل حدود الدراسة والمشاك توضيح

 مجتمع الدراسة.ل: المطلب األو

 العلمي و العمليل لمجتمع الدراسة وضعنا كشرط أساسي المؤه عند اختيارنا

 علمية في المحاسبة و التدقيق بالنسبة لألكاديميين لشهادة والخبرة و ربما الشهادة ذات العالقة بالنسبة، 

 للمهنيين.

 : فئات ثالثفكان مجتمع الدراسة ممثال ب

 ؛ي محاسبتدقيق  تخصص سترطلبة الما  : الفئة األولى 

 ؛أساتذة جامعيين   :  الفئة الثانية 

 خبراء محاسبة . :  ثالثةالفئة ال 

ول ـــالغرض من شمكان  الدراسة للمهنيين و كذا مجتمع       آراء ينـب ةـالمزاوج هو ، األكاديميين

 ريـو بالتالي وجوب الفهم النظ، كون  الموضوع  يتعلق بمعايير دولية غير المعايير الجزائرية   االثنين

 إلى االقتناع بها و تطبيقها .ل الوصول قبي لها

 المطلب الثاني : عينة الدراسة  

 الدراسة سواء مع االختصاص ذوي من العديد تجاوب لعدم نظرا مسبق لبشك العينة حجم تحديد يتم لم

 نسبة إلىل وـالوص بغرض المسترجعة االستمارات عدد مع التماشي لنا فحاو ، لالتماط أو بالرفض

 م عينةـحج بين التوفيق لناحاو كما ، الدراسة مجتمع رؤى  معين  مستوى  إلى  تعكس  مقبولة

 ىـال االستبيان استمارات لتوصي في نا اعتمد و ، أخرى جهة من المهنيين و جهة من األكاديميين

 بـمكات توىـمس على بوضعها أو زمالء بواسطة ، االلكتروني البريد ، المباشر التسليم الدراسة عينة

 التدقيق .
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 : التاليل و يمكن توضيح ذلك في الجدو، ممكنة ل اكبر نسبة تمثيل استمارة لتحصي07  بتوزيع قمنا

 المتعلقة باستمارات االستبيان.اإلحصائيات A 9الجدول 

 البيان التكرار % النسبة

 االستمارات الموزعة 07 077

 االستمارات المسترجعة             07 00.17

 االستمارات المفقودة أو المهملة            77 75.00

 االستمارات الصالحة للدراسة  07 00.17

 الطلبة.من إعداد  : المصدر

 يـالت و، تمارة ـاس 07 أن عدد االستمارات الموزعة بلغ،  77 رقم لالجدول المالحظ من خال

 أما باقي االستمارات فألغيت سواء لعدم تحصيلها أصال، استمارة صالحة للدراسة  07   منها استخلص

  . الدراسة فترة انتهاء و لالتماط بسبب العينة من أفراد

 المطلب الثالث : حدود وصعوبات الدراسة.

 حدود الدراسة.ل : الفرع األو

الغرض من هذه الدراسة هو استبانة مدى مالئمة التحاق الجزائر بالواقع الدولي  الحدود المكانية : /1

  -مستغانم-عبد الحميد بن باديسللتدقيق فانحصرت الدراسة في حدود الوالية وبشكل خاص جامعة 

عينة احصائية ممكنة. العلوم االقتصادية من اجل الحصول على اكبركلية 

  . السنة سـنف من ماي  00إلى 7709افريل  00 بين ما للفترة الدراسة هذه امتدت : الحدود الزمنية /2

و المحاسبة  يـة فـهادات علميـشملت هذه الدراسة أكاديميين ومهنيين حائزين على ش الحدود البشرية :/ 3

  ل .المجاأو امتالكهم لخبرة مهنية في نفس ، التدقيق 

 معايير ذاـك و محاسبي ال التدقيق من لبك المرتبطة بالمحاور الدراسة هذه اهتمت الحدود الموضوعية : /4

 . الجزائري الواقع مع مالئمتها إمكانية مدى دراسة و ، الدولية التدقيق

 الفرع الثاني : صعوبات الدراسة.

 يـف رـالتطورات التي تشهدها الجزائرغم أهمية الموضوع وحداثته وتزامنه كإطار زمني مع 
 لم تخلو الدراسة من بعض الصعوبات اهمهاA ،موضوعية  جــــــنتائ لـــلتحصي سعييناورغم ، الميدان

 لخال من نلحظه ما وهو ، المهنيين من خاصة ، الدراسة مع العينة أفراد من العديد تجاوب عدم 

 ؛موزعة  7<  لمن أص 7>  كون االستمارات المرتجعة هي <7 رقم لالجدو

 ؛على أفراد لهم اطالع جيد عليه ل صعوبة الحصو 

 والتدقيق المحاسبة في التخصص ذوي من األكاديميين أشراك ضرورة . 
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 المبحث الثاني : إعداد اإلستبيان و تفريغ بياناته 

 ارةمتـسا دادـعإ ىدـل اـهتاعارم تـمت يـتلا رـصانعلا مهأ ىإل ثحبملا اذه يف قرطنتس       

الـفض ، المنتهجة والمعالجة التفريغ طرق ، األسئلة تبويب طريقة ، مكوناته إلى باإلضافة ، الستبيانا  

 االستمارات من أفراد العينة .ل لدى تحصيل المستعملة للتحلي  لعن الوسائ
 

 إعداد االستبيان.ل : المطلب األو

 : مراعاتها لدى إعداده استمارة االستبيان أهمها لناهناك جملة من النقاط التي حاو

      ال دـق هـكون ، ةـالمفهوم واللغة البسيط األسلوب على االستبيان أسئلة إعداد فينا اعتمد /1      

 دـالبري)، ة ـع مختلفـوات توزيـتخدامه قنـة اسـنتيج  يستطيع توضيح االلتباسات التي قد تنشأ

 . ( وسطاء...الخ،   االلكتروني

 .الفصلين االول والثاني تبيان مع اإلطار النظري في الترتيب و التدرج في االس  توافق /2

 :  اعتماد طريقة اإلجابة المغلقة لعدة أسباب من بينها /3

 رادـأف) المجيبين من لالمل إلى يؤدي ما ، االستبيان حجم من يزيد إجابات عدة طرح كون 

 .إجاباتهم عشوائية ل ويخلق نوعا من التكليف ما يجع (العينة

  محاولة طرح اكبر عدد ممكن من األسئلة. 

إحداث /4      التعديالت على االستبيان بعض ارةـاستش دـبع( تغيير، حذف ،  إضافة) يـف اتذةـأس
      معها.ل استمارات أولية لمعرفة سهولة التعاموطرح ، التخصص          

 المطلب الثاني : هيكل اإلستبيان

 : ستبانة إلى جزأينإلتم تقسيم ا

 ،رـالعم، نس ـالج)هذا الجزء المعلومات الشخصية للعينة تحت الدراسةل شم ل :الجزء األو /1      

 ؛ ( الخبرة المهنية، الوظيفة الحالية ، العلمي  لالمؤه

 يـف لكـتش محاور أربعة إلى الموضوع طبيعة مع تماشيا الجزء هذا تقسيم تم الجزء الثاني : /2      

 
                       ؛المحاسبي دوليا  لتدقيقاهمية ال أسئلة حو 6 ضم

 ؛سؤاال  70 مجملها

 ل :المحور األو 

رـالجزائ يـف المحاسبي  التدقيق واقع بين مقارنة لوتناو ، أسئلة 1 ضم :  المحور الثاني  

؛المحاسبي دوليا دقيقـوالت                

ضم 07 وراء نـم دفـواله ةـالدولي التدقيق لمعايير خصصت أسئلة   المحور الثالث : 

 ؛إلى مدى كفايتها ومدى جودة النتائج التي تصدر عن مستخدميها باإلضافة ، سنها 
 

 



 الدراسة التطبيقية الثالث :الفصل 
 
 

92  

 : تهدف الى معرفة إمكانية أو ضرورة تبني الجزائر ،أسئلة  6 ضم المحور الرابع 

 في حالة تحقق ذلك.والشروط الواجب أخذها بعين االعتبار ، لمعايير التدقيق الدولية 

 ةـة معرفـبغي ،ات ـدرج 0 من TRE A  ELACS تم إعداد األسئلة وفق مقياس ليكارت

 عنصر في االستبيان .ل كل االتجاه العام آلراء أفراد العينة حو
 

 مقياس ليكارت الخماسي.A :الجدول 

 التصنيف موافق تماما موافق محايد غير موافق غير موافق إطالقا

 الدرجة 0 7 3 1 0

(0  ،1.70)  (1.7  ،3.10)  (3.1  ،7.60)  (7.6  ،0.50)  (0.5  ،0)  المتوسط المرجح 

الطبعة األولى دار وائل ، الدليل التطبيقي للباحثين، محمد عبد الفتاح الصيرفي Aالمصدر

 000. ص، =977،عمان،للنشر

 اتـالثبـل معامتخدمنا ـاس، ه ـللتأكد من صدق االستبيان وقدرته على تحقيق الهدف من ورائ

RCABNERC E PCE ، نـم لاـع توىـمس على ليد ما 0.75 هو للدراسة لالمقاب لالمعام فكان 

 ينـب ادةـينحصر ع  RCABNERC E PCE لفمعام، أداة القياس كونها تقترب من الواحد  ثبات

 أداة دقـص ىـإل ئنـيطم لاـع ثبات وجود على ذلك لد الواحد من اقترب وكلما ، والواحد الصفر

 الدراسة.

 المطلب الثالث : تفريغ بيانات اإلستبيان

 معالجة نتائج االستبيان.ل : الفرع األو

ع ـقام الطالب بتجمي، النهائي الستمارات االستبيان ل وعقب التحصيل ، عملية التحليل بغية تسهي

TPTT PcakcaP TicitsitacS- >9 امجـوبرن  AEA امجـبرن من لك في وتفريغها المحصلة البيانات  

TatPeaPs TaatcS raF - المعلومة طبيعة حسب . 

 مـت لداوـتم إعداد مجموعة ج، ففيما يخص جمع وتبويب المعلومات التي تخص عينة الدراسة 

 لكاـأش في لالجداو تلك لتمثي تم البرنامج وبنفس ،  AEA <977 برنامج على باالعتماد استخالصها

 ل.المالحظة والتحليعمليتي ل وضوحا أكثر وتسه تعطي
 

  spss 25 برنامجتم تجميع وتبويب إجابات أفراد العينة في ، لمحاور االستبيان األربعة  بالنسبة

 اتـلمخرج وعيـوالموض دـالجي ـلالتحلي ىـعل المساعدة اإلحصائية األساليب من جملة يتيح الذي

 اتطـستوالم ، ةـئويملا بـسنال ، تارارـكتال A دـجن بيلاـسألا هذـه نيـب نـوم ، نابيتـسالا

 A يلي ما وفقتم استخدامها  التي األساليب وهي ، ...الخ المعيارية واالنحرافات ، الحسابية
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  اـألفراده الشخصية المعلومات على بناء ، العينة فئات بين التفريق بغية A التكرارات والنسب المئوية  

 اراتـعب ةـكاف في المؤشرين هذين اعتماد وتم ، العينة إجمالي إلى العينة أفراد إجابات توجه ومعرفة

 ؛ االستبيان

 لمعرفة الحسابي المتوسط لاستعما تم ، المركزية النزعة مقاييس أحد باعتباره المتوسطات الحسابية :  

 اورـالمح اراتـعبـل لك ابيـاحتساب المتوسط الحسفتم ، العام إلجابات أفراد عينة الدراسة  االتجاه

 ؛محورل والمتوسط الحسابي لك األربعة

 رافـاالنح ابـاحتس مـت ، ابيـالحس المتوسط عن القيم تشتت درجة لمعرفة A االنحرافات المعيارية

 عبارة من المحاور األربعة واالنحراف اإلجمالي للمحور.ل لك المعياري

 عينة الدراسة.الفرع الثاني : عرض خصائص 

 الجنس :/ 1         

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس .A ;الجدول 

 الجنس التكرار % النسبة

 ذكر 40 80

 أنثى 10 20

 المجموع 50 077

 مستنبط من االستبيان. : المصدر

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس.ل تمثيA 3الشكل 

 السابقل باالعتماد على الجدو بةللطمن إعداد ا : المصدر

   



 الدراسة التطبيقية الثالث :الفصل 
 
 

94  

 توزيع افراد عينة الدراسة حسب الجنس ؛ فنالحظ ان نسبة الذكور ;7يوضح الجدول رقم 

 اـذكرا بينم 40 لوهو ما يعاد % 80 حيث تبلغ نسبة الذكور، عينة الدراسة تفوق نسبة اإلناث  في

 أنثى .10   أي %  20  نسبة اإلناث بلغت

 اـازه ربمـما يمكن إيع، تؤكد هذه النسب على أن غالبية ممتهني مهنة المحاسبة هم من الذكور 

 إلى صعوبات أداء هذه المهنة والى العادات المجتمعية .

 : / العمر2

 راراتـى التكـبناء على التقسيم المنتهج بالنسبة لفئات العمر ألفراد عينة الدراسة تحصلنا عل

 : التاليل الموضحة في الجدو
 

 توزيع أفراد العينة حسب الفئات العمرية.A >الجدول 

 العمر التكرار % النسبة

 سنة 37 منل اق 20 40

 سنة 17 إلى 37 من 10 77

 سنة 07 إلى 17 من 13 26

 سنة 07 اكبر من 7 14

 المجموع 50 077

 مستنبط من االستبيان. : المصدر

 العمرية. الفئات حسب العينة أفراد توزيع لتمثيA 4الشكل 

 السابق لالجدو على باالعتماد لبةالطا إعداد من : المصدر
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توزيع افراد عينة الدراسة على الفئات السنية ،ويمكن استخالص  >7يوضح لنا الجدول رقم 
A منه مايلي 

 ونـك بةـنس اكبر يمثلون وهم ، % 40 نسبة يشكلون سنة 37 عن عمرهم ليق الذين األفراد 

 ذاـوك امعيينـالج اتذةـاألس نـم أقلية مع وتدقيق محاسبة تخصص الماجستير طلبة من غالبيتهم
 خبراء محاسبين 

 نـم مـمجمله في وهم ، % 77 هي سنة 17 و 37 بين أعمارهم تتراوح الذين األفراد نسبة 

 ؛الجامعيين  األساتذة

 اتذةـاألس يـف ينـممثل ، % 76 هي سنة 07 و 17 بين أعمارهم تتراوح الذين األفراد نسبة 

 ؛وخبراء المحاسبة  الجامعيين

 غالبيتهم من خبراء المحاسبة. %  01  سنة فهم يمثلون ما نسبته 07 أما الفئة الخاصة بأكبر من 



 العلمي :ل المؤه/ 3

 والنسب التي تخص تصنيف افراد عينة الدراسة وفق المؤهالت العلمية كما هوكانت التكرارات 

 :   التاليل في الجدو مبين
 

 العلمي .ل توزيع أفراد العينة حسب المؤهA =الجدول 

 العلميل المؤه التكرار % النسبة

 ليسانس 14 28

 سترما 18 36

 دكتوراه 11 22

 شهادة مهنية 70 14

 المجموع 07 077

 مستنبط من االستبيان. : المصدر

 العلمي. لالمؤه حسب العينة أفراد توزيع لتمثي: 5الشكل 

 .السابق  لالجدو على باالعتماد الطالب إعداد من : المصدر
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 ةـنيع دارـفأ ىدـل رةفوـتملا تاداهـشوال ةـيالعلم اتجردـلا 76  مـقر لوجدال انل حيوض

 رينـالمحض بةـنس تـكان اـبينم ، % 28 الليسانس شهادة على الحاصلين نسبة فكانت ، الدراسة

 اـأم ، % 22 دكتوراهـال درجة على الحاصلين نسبة ، % 36 الماستر شهادة على والحاصلين

 . %  14  الحاصلين على شهادات مهنية في التخصص فكانت نسبة
 

 .المهنية : / الخبرة4

 المهنية. توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرةA <7الجدول 

 الخبرة المهنية التكرار % النسبة

 سنوات 0 منل اق 00 31

 سنوات 07 منل إلى اق 0 من 5 06

 سنة 00 منل إلى اق 07 من 00 77

 سنة 00 أكثر من 01 75

 المجموع 07 077

 مستنبط من االستبيان. : المصدر

 .توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة المهنيةل تمثي 06Aالشكل 

 السابقل باالعتماد على الجدو لبةمن إعداد الط : المصدر

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق فئات زمنية تم تقسيمها وفق الخبرات 70 رقمل يوضح لنا الجدو

 : فنجد أن، المهنية المتوافرة لديهم 

 بةـنس رـاكب لكـوهي تش % 31 سنوات يمثلون 0 خبرتهم المهنية عنل نسبة األفراد الذين تق 

 ببـبس انـك ارهمـاختي أن رـغي ، الخبرة معدومي باعتبارهم سترالما طلبة فئة تتضمن كونها

 دراساتهم النظرية بةـالمحاسل للتحوالت في مجا يـالت دقيقـوالت ،الم ـهدها العـيش رـوالجزائ

 
 07 ينـب بـلم

 ؛قد ال يتوافر عند ذوي الخبرة المهنية   وهو ما، حديثا 

 01 % تخص  77% و ، سنوات 07 و 0 بين ما الخبرة ذوي العينة ألفراد بالنسبة

  الجامعيين األساتذة مجملهم في يمثلون وهم ،  سنة 00و

     تتضمن خبراء المحاسبة.،  %  75  سنة هي 00  نسبة األفراد من العينة ذوي خبرة تفوق 
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 االستبيان. نتائج لتحلي : الثالث المبحث

ائية ـرق اإلحصـالط ضـبع تم االعتماد على، النتائج المستخلصة من االستبيان ل بغرض تحلي

 بـالنس، رارات ـالتك يـف ةـوالمتمثل، ا ـدالئله ىـإل بناء على الحاجة TPTT المنتقاة من برنامج

 ،المئوية  الحسابي وكذا االنحراف المعياري المتوسط مـت اـكم ، تبيانـاالس في عبارة للك والمقابلة

 تعانةـاالس مـوت ، ةـالعين رادـأف إلجابات العام االتجاه على بناء فرعية محاور في العبارات لتشكي

 محور من هذه المحاور .ل كل الحسابي واالنحراف المعياري لتحلي  بالمتوسط
 

 الدولي. المستوى على المحاسبي التدقيق توحيد أهمية :   لاألو المطلب

 .والمتطلبات المصاحبة له المحاسبي دوليا التدقيق مزايال : الفرع األو

 المحاسبي دوليادقيق ـالتمزايا ص ـالتي تخ األسئلة على الدراسة عينة أفراد إجابات كانت
 : التاليل والمتطلبات المصاحبة له كما هو مبين في الجدو

 والمتطلبات المصاحبة له.المحاسبي دوليا  التدقيق بمزايانتائج االستبيان المتعلقة A ?7جدول رقم 

 
      االحصائية   المؤشرات

 العبارة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري االتجاه العام للعينة

 دوليا يزيد من مستوى نجاعته.المحاسبي التدقيق  توحيد 0.55 7.66 موافق

 
 موافق

 
 

7.57 

 
 

7.20 

 ةزالإ يف مهاسي ايلود المحاسبي يققدتلا قاطن عاستا نإ

 ةيميقلإلا ةيداصتقالا تالتكتلا لخاد  ئقاعولض اـعب

 ل.هذا المجا في ةـيلودالو

 
 موافق تماما

 
 

7.18 

 
 

1.64 

 الممارسةل يصاحب التوافق في مجاأن  الضروري من

 ميلعتلا تابلتطم  ىوتسم  لىع قافوت  المحاسبي يققدتلل

 ةرـبخالو

 للممارسين.

 موافق

 
1.07 

 
7.32 

 تاذ تامخد دمقت المحاسبي يققدتلل الجزائرية بتامكلا

 .الدوليةبالمكاتب  مقارنة ةـيلاع ةدوج

 
 موافق

 
 

7.68 

 
 

7.06 

 عن الصادرة التقارير في المالية القوائم مستخدمي ثقة

 نـع ةرداـلصا اـهترظين نع لفتخت ةيلودلا بتامكلا

 األخرى. المكاتب

 ى--لع يب--سحاملا يققد--تلا ة--يمهأ رو--حمل ما--علا ط--سوتملا 7.77 7.60 موافق
 لي.ولدا ىلمستوا

 SSSS. باالعتماد على نتائج االستبيان وبرنامج لبةمن إعداد الط : المصدر
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 ـلى كـعل ةـالموافقل نالحظ أن االتجاه العام لعينة الدراسة يتمركز حو ، 75 رقمل من الجدو

 درجـين ذيـوال 7.77 الحسابي المتوسط فكان ، للتدقيق الدولي التوحيد خانة في تصب التي العبارات

ةـإجاب ةـدرج ىـإل يرـتش يـوالت 0.50-7.6 يـالخماس ارتـليك اسـمقي من الثانية الفئة ضمن  

 ،موافق  باإلضافة إلى انحراف معياري وهي قيمة صغيرة،  7.60 ترجع لتجانس اتـاإلجاب وتوافق

 على رضا غالبية أفراد العينة .ل اإلجابة الثانية ما يدل وتمركزها حو

 : نجاعته مستوى من يزيد دوليا التدقيق توحيد

تخلص التدقيق من الحدود الجغرافية ووصوله  على ان ?=وافقت غالبية عينة الدراسة بنسبة      

ذي ـوتجلى ذلك في المتوسط الحسابي الل ، مستوى التوحيد الدولي يحقق له مستويات أداء أفض إلى

ن ـر عـوالتي تعب 8?.8-=.9ليكارت الخماسي ضمن الفئة الثانية لمقياس ل والذي يدخ ??.8غ ـبل

داللة عن تشتت ضعيف   ==.7وتجسد ذلك أيضا في االنحراف المعياري الذي بلغ ، موافق  ةـإجاب

 و تمركزها حول اإلقتراح األول أي موافقة غالبية عينة الدراسة.     اتـلإلجاب

 اديةـاالقتص تالتـالتك لداخ العوائق بعض إزالة في المحاسبي للتدقيق الدولي التوحيد مساهمة

 : لالمجا هذا في والدولية ةـاإلقليمي

 نـم لمن أفراد عينة الدراسة كانت إجاباتهم موافق على أن التوحيد الدولي للتدقيق يقل % 06

 كـتل ىـحت أو اقتصادية تكتالت لتشكي إلى تسعى التي سواء األطراف تعترض قد التي العوائق حجم

 % 77 يقابلها ، تماما بموافق % 06 وأجاب ، بينها فيما المعامالت حجم توسيع إلى والهادفة المنظمة

 مقياس من الثانية الفئة في أي 7.77 ليعاد دهـنج ابيـالحس المتوسط إلى وبالعودة ، المحايدين من

 اريـالمعي االنحراف إلى باإلضافة ، موافق ةـاإلجاب نـع رـتعب والتي 0.50-7.6 الخماسي ليكارت

 االقتراحين بين تنحصر والتي ، اإلجابات يـف بيـنس تتـتش ىـعل ةـدالل 7.57 غـيبل ذيـوال

 . العينة أفراد غالبية موافقة يعني ما والثاني لاألو

 لتعليم متطلبات مستوى على بالتوافق المحاسبي للتدقيق الممارسة مجال في التوافق إرتباط

 : للمارسين الخبرة

التكوينية في  ذاـة وكـأن يتحقق توافق على مستوى الكفاءة التعليمي % 877 أفراد العينة بنسبةاشترط 

فكان االتجاه ل ، ين الدوـات بـاألشخاص الممارسين لمهنة التدقيق بالموازاة مع تقليص فجوة التوقع

ل والذي يدخ;=.8العام إلجابات عينة الدراسة نحو اإلجابة موافق تماما بناء على المتوسط الحسابي 

والذي يرجع  ?;.7اري ـراف المعيـواالنح،  8-?.8ضمن الفئة األولى من مقياس ليكارت الخماسي 

االقتراحين  األوليين  ينـا بـارها كليـات وانحصـي اإلجابـر فـإلى التشتت الضعيف والتقارب الكبي

 داللة على رضا غالبية أفراد العينة .
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                                                  المحاسبي: للتدقيق الدولية المكاتب و المحلية مكاتبال من المقدمة الخدمات بين المقارنة

 وـى علـكان هناك إجماع من أفراد العينة عل >8رقم ل السؤالين الرابع والخامس من الجدوفي 

 حيث من حتى أو المقدمة الخدمات جودة حيث من سواء ، للتدقيق المحلية المكاتب عن الدولية المكاتب   

 األطراف المستعملة للتقارير الصادرة عنها . رضا  

 ةـة مقارنـاقتصرت نسبة األفراد غير الموافقين على جودة خدمات المكاتب الدولي، ففي الجودة 

العودة ـب قـمواف ةـاإلجاب على ليد ما 7.37 الحسابي المتوسط وبلغ ، % 01 على المحلية بنظيرتها

 عـيرج والذي 0.70 فكان المعياري االنحراف أما ، 7.6 0.50- الثانية الفئة الخماسي ليكارت لمقياس

 االقتراحات بين والموزعة المتقاربة النسب لخال من ، األجوبة مستوى على كبير وتشتت تجانس لعدم

 االقتراح الرابع .ل األولى وبدرجة أق الثالثة

بلغ ، المحاسبي  للتقارير الصادرة عن مكاتب التدقيقأما فيما يتعلق بثقة األطراف المستعملة   

الذي  0.50-7.6 يـالخماس ليكارت مقياس من الثانية الفئة ضمن يقع والذي 7.76 الحسابي المتوسط

بـالمكات نـع الصادرة التقارير في يرون األفراد غالبية أن يعني ما ، موافق درجة إلىيشير   

 ما ليمث نجده المعياري لالنحراف وبالعودة ،المحلية  المكاتب عن الصادرة التقارير عن اختالفا الدولية

قيمة تعكس توزع اإلجابات بين مؤيد ومحايد  وهي 7.65 قيمته
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                                                                            : لاألو المحور نتائج خالصة    

  نجد أن أفراد عينة الدراسة ليس لديهم مانع من توحيد التدقيق على، بالعودة إلى نتائج االستبيان 

 كما وافقوا بالغالبية على وجود أهمية من ورائه .، المستوى الدولي 

  ةـالدولي البيئة في التوحيد صيغة إلى المحلية الصيغة من التدقيق خروج أن على االتفاق تم فقد 

 رضـتعت يـالت لالمجا هذا في العوائق بعض تخطي في يساهم انه كما ، نجاعته مستوى من يزيد

 التكتالت االقتصادية اإلقليمية والدولية . لتفعي

 ينـب وارقـالف لوتقلي التوحيد هذا وراء من األهداف لتحصي وبغرض أنه على التأكيد تم كما 

 ةـات العلميـتوى المتطلبـال بد أن يتوفر توافق على مس، المختلفة  الدولعلى مستوى  الممارسات

  التطورات االقتصادية الدولية .مع  لدى الممارسين بما يتناسب والعملية
 

  أن ىـعل الدراسة عينة أفراد اجمع ، المحلية والمكاتب للتدقيق الدولية المكاتب بين مقارنة في 

 يـوف ، ةـالمحلي بـالمكات بخدمات مقارنة جودة أكثر الدولية التدقيق مكاتب تقدمها التي الخدمات

 اريرـالتق في المالية القوائم مستخدمي ثقة بان اإلجابة كانت ، المكاتب هذه مخرجات لحو استفسار

 . المكاتب باقي من الصادرة نظيرتها عن تختلف الدولية التدقيق مكاتب عن الصادرة

 لمطلب الثاني : الجزائر والتدقيق الدولي.ا

 دوليالتدقيق الل مواكبة الجزائر للمتغيرات الدولية في مجال : الفرع األو

 طوراتتر للـة الجزائـكانت إجابات أفراد عينة الدراسة على األسئلة التي تخص مدى مواكب

 Aل التدقيق المحاسبي كما هو مبين في الجدول الدولية في مجا

 التدقيق.ل نتائج االستبيان المتعلقة بمدى مواكبة الجزائر للمتغيرات الدولية في مجاA @7جدول رقم 

 
  االحصائية   المؤشرات

 العبارة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري االتجاه العام للعينة

 غير موافق

 
7.50 

 
3.05 

 التدقيقل تواكب التطورات الحاصلة في مجا  الجزائر

 . الدولي

 SSSS. باالعتماد على نتائج االستبيان وبرنامج لبةمن إعداد الط : المصدر

ان  ىـعل الموافقة عدم لحو يتمركز الدراسة لعينة العام االتجاه أن نالحظ ،79 رقم لالجدو من

  ابيـالحس المتوسط إلى وبالعودة ، للتدقيقالدولي ل الجزائر تواكب التطورات الحاصلة في مجا

 نـع تعبر والتي الخماسي ليكارت مقياس من 3.10-1.7 الرابعة الفئة ضمن يندرج وهو 3.05

 دمـوع الرابع االقتراح اختارت األغلبية أن لكون يرجع 7.50 معياري وانحراف ، موافق غير االجابة

 للطرح مع توزع باقي اإلجابات بصفة متقاربة بين االقتراحات المتبقية.  تأييدها
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 الفرع الثاني : انعكاس توجه الجزائر نحو التوحيد ومتطلبات هذا التوجه.

 دـو التوحيـكانت إجابات أفراد عينة الدراسة على األسئلة التي تخص انعكاس توجه الجزائر نح

 : التاليل جدوومتطلبات هذا التوجه كما هو مبين في ال
 نتائج االستبيان المتعلقة بانعكاسات توجه الجزائر نحو التوحيد ومتطلبات هذا التوجه.A  87جدول رقم 

 
  االحصائية   المؤشرات

 العبارة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري االتجاه العام للعينة

 موافق

 
7.09 

 
0.55 

 الواقع مع الجزائر في التدقيق تكييف الضروري من

 الدولي.

 موافق

 
0.70 

 
7.35 

 نكويـس ليودلا يققدتلا وحن رئزاجلا هجوت لاح يف

 اثر كبير على انفتاحها على االقتصاد الدولي. لذلك

 موافق

 
7.90 

 
7.0 

الجزائر لمتطلبات تعليم  وخبرة   اشتراط لاح يف

 مستوى أداء مدققيها . من دولية يحسن

 موافق
 

7.90 
 

للمحور انعكاس توجه الجزائر نحو المتوسط  العام  7.07

 ومتطلبات هذا  التوجه. التوحيد

 SSSS. باالعتماد على نتائج االستبيان وبرنامج لبةمن إعداد الط : المصدر
 

  7.50 -7.6يقع ضمن فئة  7.07نالحظ ان المتوسط الحسببي اإلجمبلي  07من خالل الجدول      

 ةـعين إجماع على ليد ما ، موافق إجابة على لتد والتي الخماسي ليكارت مقياس من الثانية الفئة وهي

 ذلك كون ، المحاسبي التدقيق لمجا في الدولية للتطورات الجزائرات مجار حتمية على الدراسة

 عبر يمر الذي السليم التطبيق شريطة ، الدولي االقتصاد على انفتاحها على محسوس لبشك نعكسـي

 نـم نهمـتمك رةـوخب يمـات تعلـالجزائريين بانتهاج متطلبأداء المدققين  مستويات نـم الرفع

 والتي تتماشى مع متطلبات االقتصاد الدولي .، التطورات   ذهـه ايرةـمس

 



 الدراسة التطبيقية الثالث :الفصل 
 
 

102  

 

              مدى ضرورة تكييف التدقيق المحاسبي في الجزائر مع الواقع الدولي :

 عـم يـى التماشـعل أفراد عينة الدراسة على أن الجزائر مجبرة ال مخيرةمن  % 15وافق

 الموافقينغير  بةـنس تـكان ينـح يـف ،اـتمام بموافق % 31 وأجاب ، للمهنة الدولي الواقع

نـم ربـويقت قـمواف إجابة على يؤشر الدراسة لعينة العام االتجاه جعلت قليلة نسبة وهي ، % 1  

ليكارت مقياس من 0.50-7.6 الثانية الفئة بداية في يقع الذي 0.55 الحسابي للمتوسط وفقا تماما موافق  

بين وتوزعها لإلجابات النسبي التشتت على داللة 7.09 المعياري االنحراف يؤكده ما وهو ، الخماسي  

 في نفس الباب وهو التأييد للطرح .  والثاني والتي تصبل االقتراحين األو

                             تكيف التدقيق المحاسبي في الجزائر مع الواقع دوليا :الفائدة المتوقعة من 

 رادـن أفـم % 06.3 وافق، تواصال مع ضرورة تكييف التدقيق في الجزائر مع الواقع الدولي 

 ادـصاالقت ىـعل رـئالجزا احـتانف ىـعل ابيـجاي أثيرـت هـل يكونـس التكييف هذا أن على العينة

 موافق رـبغي % 1 ةـإجاب كانت حين في ، موافق بغير % 01 وأجاب ، تماما بموافق 07% ، الدولي

 اسـمقي نـم ةـالثاني الفئة ضمن أي 7.35 يساوي نجده الحسابي المتوسط وباحتساب ، إطالقا

وهي  8.78في حين بلغ اإلنحراف المعياري ،موافق التي تعبر عن اإلجابة  8?.8-=.9ليكارت الخماسي 

لكون انه رغم ان الغالبية  أجابت على اإلقتراح الثاني إال ان باقي اإلجابت توزعت بين  كبيرة ترجع قيمة

  اإلقتراحات األربعة الباقية .

 اشتراط الجزائر لمتطلبات تعليم وخبرة دولية يحسن من مستوى أداء مدققيها :

 دينـالمؤيـل ا يجعم، بموافق تماما  % 76من أفراد عينة الدراسة بموافق و % 07 أجاب

 في البيئةل لضرورة توفر المدققين في الجزائر على مستويات علمية وكذا تكوينية مسايرة لما هو حاص

 من أفراد عينة الدراسة أي % 01  في حين لم يرى،  % 05  نسبةل للتدقيق المحاسبي  يمث  الدولية

 اـم 7.0 ابيـط الحسـللعينة فقد بلغ المتوسبين متطلبات التعليم المحلية والدولية . وكاتجاه عام  فرق

 يـف موافق اإلجابة عن تعبر والتي 0.50-7.6 الخماسي ليكارت مقياس من الثانية الفئة ضمن يجعله

 ينـب اـوتوزعه اتـلإلجاب بيـالنس التشتت إلى إيعازه يمكن ما 7.90 المعياري االنحراف لمث حين

 في نفس الباب وهو التأييد للطرح .  والثاني والتي تصبل االقتراحين األو
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        : خالصة نتائج المحور الثاني

 Aق كبير آلراء أفراد عينة الدراسة أظهرت نتائج الدراسة الخاصة بالمحور الثاني تواف        

  يـف لةـالحاص الدولية التطورات عن البعد لك بعيدة الجزائر أن العينة أفراد غالبية ارتأى فقد 

ار ـإط ىـإل الجزائري الواقع افتقاد إلى األولى بالدرجة ربما إرجاعه يمكن ما وهو ، التدقيق لمجا

 دمـوق دقيقـللت انونيـالق الطابع إلى باإلضافة ، به االلتزام الممارسين لك يلزم المحاسبي للتدقيق

دوا ـأك كما ، الحالي الجزائر واقع غير واقع إلى تعود والتي الجزائر في المهنة تحكم التي القوانين

 اختصار الجزائر أرادت ما إذا حتمية ضرورة الدولي الواقع مع الجزائر في التدقيق تكييف أن على

 واالستفادة من التجارب الدولية في الميدان . المسافات      

  دقيقـالتل اـمج يـف دوليـال بـر بالركـإمكانية التحاق الجزائل فيما يخص إجاباتهم حو 

 فقد رأى أفراد عينة الدراسة في ذلك إن تحقق انعكاسا ايجابيا على انفتاح الجزائر على،     المحاسبي

 ةـوربما يعزو هذا االنفتاح بالدرج، دون ذلك ل الدولي  وإزالة  احد  أهم  العوائق التي تحو االقتصاد

اج ـتحت إذ ، اصـالخ يـاألجنب واالستثمار الجنسيات متعددة الشركات أمام لالمجا فتح إلى األولى

ل اـبأعم رةـكبي ثقة على تكون لكي الشركات من النوع هذا للمث المالية للتقارير الطالبة األطراف

 امـأم اـعائق لكـيش ما ، التوحيد غياب في يتوفر ال قد ما وهو مخرجاتها وصدق الحسابات تدقيق

 االستثمارات األجنبية في االقتصاد الوطني . تطوير مساهمة إمكانيات     

 اتـفقد اقترح أفراد عينة الدراسة تبني الجزائر متطلب، إلى الممارسين لمهنة التدقيق  بالتطرق 

 يـف تكوينية دورات بإعداد يمر قد الذي المدققين مستوى من للرفع لالمجا تفتح دولية وخبرة تعليم

 انونيـمن أفراد عينة الدراسة ربما إلى الجمود الذي شهده اإلطار القوتعود هذه المطالبة ، الخارج      

 خصـش في توفرها الواجب المتطلبات مستوى على الجزائر في الحسابات محافظ مهنة يحكم الذي

 لاـمج يـف ةـخاص اـر حاليـالجزائ هدهـتش ذيـع الـالواق المدقق والتي تعود إلى واقع غير

مع    رـالجزائ يـف المدققين من لمحص هو ما بين والتباين المقارنة إلى ربما باإلضافة ، التعليم   

في البلدان األخرى   نظرائهم   
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 المطلب الثالث : أهمية سن معايير دولية للتدقيق.

 اإلطالع على المعايير الدولية للتدقيق.ل : الفرع األو

 ي-ف ة-ساردلا ة-ينع دار-فأ ن-م قيقد-لتل ة-يلودلا رييا-معلا ى-عل ني-لعطملا ر-يغو ني-لعطملا ل-صف نيمك
 لتالي Aول الجدا

 توزيع أفراد العينة حسب االطالع على معايير التدقيق الدولية.88Aجدول رقم 
 

 االطالع على المعايير الدولية للتدقيق التكرار النسبة %

 نعم 17 57

 ال 07 77

 المجموع 07 077

 SSSS. باالعتماد على نتائج االستبيان وبرنامجطلبة من إعداد ال : المصدر

 توزيع أفراد العينة حسب االطالع على معايير التدقيق الدولية.ل تمثيA 7شكل رقم 

 . السابق ل باالعتماد على الجدوطلبة من إعداد ال : المصدر

على مطلعون  فرد 17 الدراسة عينة أفراد من % 57 نسبته ما أن نالحظ ،00 رقم لالجدو من

 الدراسة ائجـنت نـم ـلتجع ةـمقبول نسبة وهي ، مطلعين غير % 77 يقابلهم ، الدولية التدقيق معايير

أكثر موضوعية ومصداقية .
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 : الفوائد المتوقعة من تطبيق معايير التدقيق الدولية. نيالفرع الثا

 اييرـمع قـتطبي المتوقعة من إجابات أفراد عينة الدراسة على األسئلة التي تخص الفوائد كانت

 : التاليل التدقيق الدولية كما هو مبين في الجدو

 نتائج االستبيان المتعلقة بالفوائد المتوقعة من تطبيق معايير التدقيق الدولية.A 89جدول رقم 

 
  االحصائية   المؤشرات

 العبارة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري االتجاه العام للعينة

 موافق

 
7.03 

 
0.56 

 ةدوـج نيـسحت لىع دعاست يققدتلل ةيلودلا رييامعلا

 المالية. المعلومة

 التدقيق الدولية تساعد في تحسين أداء المدقق. معايير 0.97 7.00 موافق

 موافق

 
7.00 

 
7.76 

 رـيرقت يمدختـسم دعاـست يققدتلل ةيلودلا رييامعلا

 على اتخاذ قرارات أحسن. المدقق

 موافق

 
7.60 

 
7.77 

 نيـب وتاتفلا ليلقت يف مهاست ةيلودلا قيقدتلا ريياعم

 ل.المدققين بين الدو ممارسات

 موافق

 
7.53 

 
7.06 

 ريياـمعو ةيلودلا ةبسحاملا ريياعم  نيب  طاتبرا كانه

 الدولية من حيث التطبيق. التدقيق

 موافق

 
7.60 

 
7.75 

 قـطبيت نـم عةقوتملا دئاوفلا روحملل ماعلا طسوتملا

 التدقيق الدولية معايير

 SSSS. باالعتماد على نتائج االستبيان وبرنامج لطلبةمن إعداد ا : المصدر
 

 اييرـى معـين علـإجماع أفراد عينة الدراسة المطلع 07 السابق رقمل الجدول نالحظ من خال

 دقيقـالت اييرـمع قـتطبي من المتوقعة الفوائد تخص التي العبارات على الموافقة على الدولية التدقيق

 ةـالفئ ضمنل والذي يدخ 7.75  ذلك  في المتوسط الحسابي العام والذي يظهر بل  ويظهر  ك،  الدولية

على توافق عينة مما يدل  ، موافق اإلجابة عن تعبر التي 0.50-7.6 الخماسي ليكارت مقياس من الثانية

الدراسة على خيار الموافقة  

 المعايير الدولية للتدقيق تساعد على تحسين جودة المعلومة المالية 

أن 07%  من أفراد اييرـالدراسة قد وافقوا على أن مع عينة  أظهرت هذه الفرضية المقترحة 

 ابـين أجـح يـف ،تحسين جودة المعلومة المالية التي تسهم في ل التدقيق الدولية تعد من بين العوام

ر بدـابي المقـط الحسـأما النسبة الباقية فكانت إلجابة محايد . ويظهر المتوس،  بموافق تماما  %77

0.56 0.50-7.6  والذي يقع ضمن الفئة الثانية من مقياس ليكارت الخماسي أن االتجاه العام ألجوبة

.عينة الدراسة هي اإلجابة موافق   
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 لاألو االقتراحين بين وانحصارها ةـالعين آراء تقارب يؤكد ما ، :>. بلغ قد المعياري االنحرافاما 

. للطرح الدراسة عينة أفراد تأييد يؤكدان اللذان ، والثاني  

A                                        المعايير الدولية للتدقيق تساعد في تحسين أداء المدقق 

 ةـالدراس ةـعين من أفراد % 01 ظهرت نتائج األجوبة على هذه الفرضية المقترحة أن نسبةأ

اب ـوأج ، دققـالم ةـمردودي ىـعل باإليجاب ينعكس الدولية التدقيق معايير تطبيق أن على موافقين

 الحسابي للمتوسط نظرا الدراسة لعينة العام االتجاه فكان  ،% 97 بمجموع أي تماما بموافق  05 %

 ريوبلغ اإلنحراف المعيا أي إجابة موافق  ?.8-=.9الثانية  ةـالفئ منـض درجـين والذي 0.97

 دـتأيي يؤكدان اللذان ، والثانية األولى اإلجابتين في وتمركزها األجوبة تجانس على هذا  ليد 7.06

      .                                                                               عينة الدراسة للطرح  أفراد

المعايير الدولية للتدقيق تساعد مستخدمي تقرير المدقق على إتخاذ قرارات أحسن :     

 أجابوا 5%و أجابو بموافق  % 7?اسة أي فردا من عينة الدر 7;المقترحة ان  أظهرت هذه الفرضية

 الثانية الفئة ضمن ليدخ والذي 7.76 ب يقدر الذي الحسابي المتوسط ىـإل النظرـوب ، تماما بموافق

، على اتجاه  عام للعينة بإجابة موافق ل  نجده يد،     0.50-7.6 يـالخماس ارتـليك اسـمقي نـم

 أفراد آراء تعكس التي لإلجابات كبيرة تجانس درجة على ليد 7.00  كما أن االنحراف المعياري

                  داللة على تأييد أفراد العينة للطرح . والثانية ىـاألول ابتينـاإلج ىـعل واقتصارها العينة

                :لالتفاوت بين ممارسات المدققين بين الدول معايير التدقيق الدولية تساهم في تقلي

أجابوا بموافق تماما على  أن المعايير  =8 %و بموافق و أجاب % 07 الفرضية المقترحة أنأظهرت هذه 

بغير موافق  %;افراد فقط وبنسبة  9أجاب الدولية للتدقيق تقرب ممارسات المدققين بين الدول ،في حين 

ثانية من مقياس محصور في الفئة ال 7.77فكان اإلتجاه العام لعينة الدراسة بناء على المتوسط الحسابي 

يرجع الى تجانس وتوافق األجوبة وتمركزها حول اإلجابة  7.60ليكارت الخماسي و إنحراف معياري 

                                                                             الثانية داللة على تاييد الطرح . 

 التدقيق الدولية من حيث التطبيق :معايير المحاسبة الدولية و معايير  مدى ارتباط 

ايير ـمع ينـاط بـارتب من أفراد عينة الدراسة موافقين على وجود % 15 أبرزت األجوبة أن

 ينـويب . وافقينـم غير % 06 و ،بشدة موافقين % 6 ، الدولية التدقيق ومعايير الدولية المحاسبة

 اسـمقي من 0.50-7.6 الثانية الفئة ضمن يقع الذي الدراسة لعينة العام االتجاه 7.06 الحسابي المتوسط

يرجع لكون النسب األكبر  ;?.7الخماسي و التي تدل على اإلجابة موافق ، و انحراف معياري ليكارت 

 من اإلجابات كانت موزعة بين موافين و محايدين عن اإلجابة.
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 : الغاية من إصدار معايير دولية للتدقيق.لثالثالفرع ا

 كانت إجابات أفراد عينة الدراسة على األسئلة التي تخص الغاية من إصدار معايير دولية للتدقيق

 : التاليل كما هو مبين في الجدو

 للتدقيق. نتائج االستبيان المتعلقة بالغاية من إصدار معايير دوليةA :8جدول رقم 

 
  االحصائية   المؤشرات

 العبارة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري االتجاه العام للعينة

 محايد
 

0.77 
 

7.56 
 ناـك ةـيلود يققتد ريياعم اردصإ نم لوألا فدهلا

 بيئة دولية للتدقيق وليس بغرض تحسينه . خلق

 محايد
 

7.50 
 

7.05 
 يققدـتلاب ءاتقرلال فاك ةيلود  يققتد  ريياعم  نس  نإ

 كونه تقنية إلى علم قائم بذاته. من

 محايد

 

7.9 
 

7.57 
 ريياـعم اردـصإ نم ةايغلا   روحملل ماعلا طسوتملا

 للتدقيق. دولية

 SSSS. باالعتماد على نتائج االستبيان وبرنامج لبةمن إعداد الط 

ق ـا تعلـة فيمـأن االتجاه العام الكلي ألفراد عينة الدراس 03 أعالهل الجدول المالحظ من خال

 رـويظه ، ةـاإلجاب عن بالحياد كان للتدقيق دولية معايير إصدار وراء من الهدف تخص التي باألسئلة

 اسـمقي نـم 7.60-3.1 ةـالثالث الفئة ضمن ويقع 7.57 ليمث الذي الحسابي المتوسط لخال من ذلك

 الخماسي التي تعبر عن اإلجابة محايد ليكارت تتـتش ىـعلل دـي 7.9 غـبل معياري وانحراف، 

 وتجانس في األجوبة . ضعيف

 ةـغالبيل قد يعود سبب هذا التوجه إلى المعرفة المقبولة والسطحية لمعايير التدقيق الدولية من قب

 وخلفيات إقرارها.العينة دون االطالع على أسباب  أفراد

من إصدار معايير تدقيق دولية كان خلق بيئة دولية للتدقيق وليس بغرض ل الهدف األو

 تحسينه :

 التدقيق اييرـمع دارـإص من الغاية لحو اإلجابة عن الدراسة عينة أفراد من  % 01 نسبته ما امتنع

 التدقيق معايير دارـإص نـم بموافق على أن الغرض % 77 و، بموافق تماما  % 5 وأجاب،  الدولية 

 موافق بغير 1%و قـمواف رـبغي 01% ابـأج ينـح في ، تحسينها ال التدقيق مهنة لتدوي هو الدولية

 . دقيقـالت ينـتحس اـورائه من الهدف في يرون هم وبالتالي ، إطالقا
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 والتي 7.60-3.1 الخماسي ليكارت مقياس من الثالثة الفئة ضمن يقع وهو 7.56 الحسابي المتوسطبلغ 

 يـف دـوتباع تجانس عدم يوضح ما 7.97 المعياري االنحراف وكان ، محايد اإلجابة عن تعبر

 بصفة متقاربة بين االقتراحات األربعة األولى . وتوزعها اتـاإلجاب

من كونه تقنية  المحاسبي  كاف لالرتقاء بالتدقيق الدولية للتدقيقييرالمعاسن 

 بذاته :  إلى علم قائم

 دوليا العام لالقبو تلقى دولية للتدقيق  معايير إقرار أن على الدراسة عينة أفراد من % 17 وافق

 انـفك ، موافق بغير % 77و بمحايد % 36 أجابو ، بذاته قائما علماالمحاسبي   التدقيق منل يجع

 ارتـليك مقياس من الثالثة الفئةأي  7.05 الحسابي المتوسط على بناء الدراسة لعينة العام اهـاالتج

 ،بالحياد   7.60-3.1 الخماسي واالنحراف 7.50 المعياري يرجع للتشتت وعدم التجانس والذي ىـعل

 اإلجابات . مستوى

  : مدى شمول المعايير الدولية للتدقيق وتأثيرات الظروف التي قد تصاحب تطبيقها رابعالالفرع 

 ةـدقيق الدوليـايير التـمعل كانت إجابات أفراد عينة الدراسة على األسئلة التي تخص مدى كما

 :  التاليل الظروف التي قد تصاحب تطبيقها  كما هو مبين في الجدو وتأثيرات

 تطبيقها. تصاحب قد التي الظروف وتأثيرات الدولية التدقيق معايير لكما بمدى المتعلقة االستبيان نتائجA ;8جدول رقم 

  االحصائية   المؤشرات 

 العبارة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري االتجاه العام للعينة

 غير موافق

 

7.07 
 

3.67 
 التدقيق الدولية وفق آخر إصدار مثالية وال معايير

 تعديالت. تحتاج

 SSSS. باالعتماد على نتائج االستبيان وبرنامج لبةمن إعداد الط : المصدر
 

 موافق  نالحظ أن االتجاه العام إلجابات أفراد عينة الدراسة كان بغير ;8رقم ل الجدول من خال

 معايير التدقيق الدولية وفق آخر إصدار مثالية وال تحتاج تعديالت :

 معايير أن ىـا علـإطالق وافقينـغير م %   1من أفراد عينة الدراسة غير موافقين و %67 كان  

 1% ةـقليل بةـنس تـكان حين في ، مثالية إصدار آخر شهدها التي التعديالت ورغم الدولية التدقيق

 الفئة منـض يقع والذي 3.6 الحسابي المتوسط لخال من لنا ويظهر . تماما بموافق % 7و بموافق

 موافق رـغي اإلجابة لحو تمحور للعينة العام االتجاه أن 3.10-1.7 الخماسي ليكارت مقياس من الرابعة

 وافقينـم رـغي بين اإلجابات توزع على ليد والذي 7.07 المعياري االنحراف يؤكد حين في ،

 من جهة أخرى أي االقتراحين الثالث والرابع .  من جهة ومحايدين
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  :            خالصة نتائج المحور الثالث

 التي العبارات على الموافقة على الدولية التدقيق معايير على المطلعين الدراسة عينة أفراد اجمع 

 ودةـج نـم نـتحس اـأنه يرون فهم ، المعايير تلك تقدمها التي التسهيالت وكذا االيجابيات تخص

 راراتـق اذـاتخ ىـعل النهائي تقريره مستخدمي وتساعد ، المدقق مستوى ومن ، المالية المعلومة

 أىـارت كما ،المختلفة لالدو في التدقيق مخرجات بين التباين من لتقل كونها إلى باإلضافة ، أحسن

 . الدولية التدقيق ومعايير المحاسبة معايير بين التطبيق في تناغم وجود ضرورة  العينة أفراد

 يعود وقد ، الدولية التدقيق معايير إصدار من الغاية يخص فيما الدراسة عينة أفراد آراء اختلفت 

 :  طرفل التباين على مستوى اإلجابات ربما إلى تبريرات يصوغها ك هذا

 ى أنـمن العينة يوافقون تماما أو يوافقون عل % 17 فبالنظر إلى نسبة غير المحايدين نجد      

 كـتل اـفيه رونـي وربما ، للتدقيق دولية بيئة خلق هو للتدقيق دولية معايير سن وراء من الغرض

 رورةـض آتـالمنش هذه مع لالتعام للجع الدولية والتدقيق المحاسبة منشآت استعملتها التي الوسيلة

 ولوج أقطاب تسيطر على المهنة دوليا. وبالتالي

 دقيقـايير التـدار معـأن الغرض المنشود من إص% من أفراد عينة الدراسة  7:ويرى 

 اجـي نتـه اييرـالمع ونـبك ذلك يبررون وربما ، أحسن مستويات إلى بالمهنة التقدم هو الدولية

 اليـوبالت ةـالدولي دقيقـالت وهيئة الدولي االتحاد غطاء تحت تنضوي لدو عدة مقترحات

 التدقيق ومكاتب اختيارية أنها هو المعايير طابع أن كما ، تماما مطروحة غير رة السيطرةـففك

 وفق إرشاداتها ل االيجابية   فيها غير مجبرة على العم ترى ال التي

   دـفق  ،أما  فيما يخص كفاية المعايير الدولية لالرتقاء بالتدقيق من كونه تقنية إلى علم قائم بذاته 

   بدوره تضاربا في اآلراء شهد        

 قد يبرر رأيه بكون التدقيق يحوز إطارا نظريا متزنا كان، فبالنسبة للجزء من العينة الموافق         

 وهو حسب رأيهم ما توفر في معايير التدقيق الدولية.، العام ل ينقصه منهجا يلقى القبو        

 ةـموافق رغمـف ، رىـأخ ـلعوام دون الفعالية لتحقيق الدولية التدقيق معايير كفاية يخص فيما 

 البونـالمط رىـي دـق يـالت ـلالعوام أهم بين من لولع ، يوافق لم اآلخر البعض أن إال البعض

 :  توافرها باإلضافة إلى المعايير الموحدة عناصر بضرورة

  ؛الكفاءة لدى القائمين بمهمة التدقيق 

  ؛العناية المهنية الالزمة 

  التدقيق ...الخ .ل االستقاللية التامة للمدققين عن المؤسسات مح 
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 ةـالموافق دمـبع كان الدراسة عينة أفراد آلراء العام االتجاه فان الدولية المعايير لشمولية بالنسبة 

 أي يـف اييرـالمع لديـتع تحتم قد التي االقتصادية التطورات إلى ذلك يوعزون وربما ، ذلك على

 . هذا يومنا إلى األولى صياغتها منذ المعايير شهدتها التي الكثيرة للتعديالت أو ، وقت

 ودـفربما يع، من أفراد عينة الدراسة كانوا محايدين عن اإلجابة  %30 أما لكون ما نسبته

أن  ردـف ان أليـعوبة بمكـوبالتالي من الص، ذلك إلى التعديالت المتتالية للمعايير الدولية للتدقيق 

 لالمقبو االطالع ذوي من هم العينة أفراد غالبية أن كما . اإلصدارات بآخر دائم اطالع على يكون

 على معايير التدقيق الدولية . والسطحي

 ـلظ في تتحقق أن يمكن ال الدولية التدقيق معايير من الفائدة أن على الدراسة عينة أفراد أجمع 

 يـف لولع ، للمهنة الحسن السير على مباشرة تؤثر التي المتغيرات بعض مستوى على لخل وجود

 التنظيم الداخلي لمكاتب التدقيق والتنظيم الداخلي للمؤسسات. طليعتها
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 لحالة الجزائر. قيقللتد المطلب الرابع : مدى مالءمة معايير الدولية

 .مراعاتها عند ذلكمدى حتمية تطبيق معايير التدقيق الدولية والمتطلبات المتوجب ل : الفرع األو

 دقيقـايير التـكانت إجابات أفراد عينة الدراسة على األسئلة التي تخص مدى حتمية تطبيق مع

 : التاليل والمتطلبات التي يجب مراعاتها عند ذلك كما هو مبين في الجدو الدولية

 ذلك. والمتطلبات التي يجب مراعاتها عندنتائج االستبيان المتعلقة بمدى حتمية تطبيق معايير التدقيق الدولية A >8جدول رقم 
 

 
  االحصائية   المؤشرات

 العبارة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري االتجاه العام للعينة

 موافق

 
7.01 

 
7.30 

سبي  يققدتلا ةسرامم ا مح ل  فـلتخت  رـئزاجلا يفا

 .للتدقيق  وفق المعايير الدولية الممارسة نـع راـثيك

 موافق

 
0.85 

 
7.21 

 توجه  الجزائر لمعايير المحاسبة الدولية يحتم عليها  إن

 معايير التدقيق الدولية. تطبيق

 موافق

 
7.89 

 
7.24 

 نـم ،يققدتلل ةيلودلا رييامعلل رئزاجلا طبيقت ةلاح يف

 تكييفها مع الواقع الجزائري. األحسن

 موافق تماما

 
7.73 

 
0.04 

 عليها تكوين الجزائر للمعايير الدولية للتدقيق يحتم تبني

 المدققين.

 
 موافق

 
 

7.78 

 
 

7.08 

 ريياـعم قـطبيت ةـيمتح مدى روحملل ماعلا طسوتملا

 دـنع اـهتاراعم بجي يتلا تابلتطمالو ةيلودلا يققدتلا

 ذلك.

 SSSS. من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج االستبيان وبرنامج : المصدر
 

 ـلك نالحظ أن غالبية إجابات أفراد عينة الدراسة كانت بموافق على 00 رقمل الجدول من خال

 اتـالعبارات التي تخص مدى حتمية تطبيق معايير التدقيق في الجزائر وطرق تطبيقها وبعض المتطلب

 التي من الضروري ،التطبيق تصاحب هذا  أن هذه األسئلةل فكان االتجاه العام آلراء أفراد العينة حو

 ارتـضمن الفئة الثانية من مقياس ليكل بموافق كونه يدخ 2.08 بناء على المتوسط الحسابي اإلجمالي

 ، 0.50-7.6  الخماسي ةـعين رادـأف اتـإجاب مستوى على الكبير للتجانس0.78  معياري وانحراف

 . الدراسة
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 ممارسة التدقيق في الجزائر تختلف عن الممارسة وفق المعايير الدولية :

 يـف بيـدقيق المحاسـة التـأجمع غالبية أفراد عينة الدراسة على وجود هوة كبيرة بين ممارس

 ةـعين رادـأف من %72 إجابات فكانت ، الدولية المعايير وفق المحاسبي التدقيق وممارسة الجزائر

 نـع % 14 عـامتن ينـح يـف ، موافق بغير % 10 ، تماما بموافق % 1و ، بموافق الدراسة

 رادـألف امـالع االتجاه عن يعبر وهو  2.30 ب اإلجابات لهذه الحسابي المتوسط وظهر ، اإلجابة

 ارتـليك اسـمقي نـم ةـالثاني ةـالفئ منـض عـيق هـكون قـمواف ةـباإلجاب الدراسة ةـعين

 العينة أفراد إجابات بين لمقبو توافق على ليد 0.70 معياري وانحراف ، 0.50-7.6 يـالخماس

  ما يعني رضا غالبية أفراد العينة و قبولهم الطرح الثاني راحـاالقت لحو

  :توجه الجزائر لمعايير المحاسبة الدولية يحتم عليها تطبيق معايير التدقيق الدولية

 تماما على موافقون %14و ، موافقون الدراسة عينة أفراد من % 60 أن الدراسة نتائج أظهرت

 بةـايير المحاسـي معـر لتبنـت الجزائـتوجهل اـضرورة تطبيق معايير التدقيق الدولية في ح

 لالـخ من ذلك إلى ضرورة أي الدراسة عينة أفراد من % 12 نسبته ما يرى لم حين في ، الدولية

 نـم 0.50-7.6 ةـالثاني الفئة ضمن يقع والذي 2.24  الحسابي المتوسط ويعبر ، موافق بغير إجاباتهم

 االنحراف يظهر بينما  ، موافق باإلجابة الدراسة عين ألفراد العام االتجاه عن الخماسي ليكارت مقياس

 0.85 المعياري استثنينا توجه األغلبيةتشتت إجابات أفراد العينة المتبقية إذا  نحو االقتراح الثاني وهو

الموافقة
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  :من األحسن تكييفها مع الواقع الجزائري، في حالة تطبيق الجزائر للمعايير الدولية للتدقيق

على ضرورة ( موافق تماما  % 12 ،موافق  % 66)من أفراد عينة الدراسة  % 78 أجمع

 ررتـق لاـح يـف ةـالجزائري البيئة مع تتالءم الدولية التدقيق معايير على لتعديالت الجزائر لإدخا

 %  6) 10%  وعـفي حين كانت نسبة الغير موافقين والغير موافقين إطالقا بمجم، تطبيقها  الجزائر

 . وبلغ ةـالدراس ةـعين أفراد من % 12 اإلجابة عن وامتنع ، (تماما موافق غير % 4 ، موافق غير

 0.50-7.6يـالخماس ارتـليك اسـمقي من الثانية الفئة ضمن يقع وهو 2.24  الحسابي المتوسط

 رادـأف اتـإجاب تراوح بسبب 0.89  المعياري االنحراف وكان ، موافق اإلجابة عن تعبر والتي

 . الطرح عن الرضا خانة في تصب والتي والثاني لاألو االقتراحين بين الدراسة ةـعين

 للمعايير الدولية للتدقيق يحتم عليها تكوين المدققين :تبني الجزائر 

 لأوـيوافقون تماما على ضرورة تكوين المدققين في الجزائر ك % 58 أكدت الدراسة على أن

 % 8 ضـورف ، ونـيوافق % 32 ونسبة ، الدولية التدقيق معايير تبني في رغبتها لحا في خطوة

ضمن الفئة األولى من مقياس ليكارت   1.54 بلغ والذي ابيـط الحسـالمتوس عـويق،  اإلجابة

  وتمحورها العينة أجوبة ثبات يؤكد ما  تماما موافق ةـن اإلجابـر عـتعب والتي 0-0.5 الخماسي

 الدراسة عينة أفراد إجابات تقارب على داللة  0.73 اريـالمعي االنحراف فكان ، األولى اإلجابة لحو

 الطرح . تأييد ىـبمعن والثاني  لاألو االقتراحين بين وانحصارها

نتائج االستبيان المتعلقة بمدى مساهمة تطبيق معايير التدقيق الدولية في A =8جدول رقم                          

 الجزائر .

 
  االحصائية   المؤشرات

 العبارة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري االتجاه العام للعينة

 محايد

 
7.93 

 
7.70 

 عـاقو نيسحتل لثمألا لحلا يه ةيلودلا يققدتلا ريياعم

 المهنية في الجزائر. الممارسة

 SSSS. باالعتماد على نتائج االستبيان وبرنامج لبةمن إعداد الط : المصدر

 لتحسين واقع الممارسة المهنية في الجزائر :ل األمثل معايير التدقيق الدولية هي الح

 اباتـمن أفراد عينة الدراسة أنه وبغية تحسين واقع الممارسة لمهنة تدقيق الحس % 50 يرى   

 في الجزائر لفان الح % 28 قـيواف في حين لم، يكمن في انتهاجها لمعايير التدقيق الدولية ل األمث

 عن اإلجابة.% 18 وامتنع، لها تأثير مباشر على المهنة أخرى ل ربما لكون وجود عوام، ذلك  على  
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 يـارت الخماسـليك اسـن مقيـم والذي يقع ضمن الفئة الثالثة7<.9  يظهر المتوسط الحسابي  

 االتجاه العام 7.60-3.1 ألفراد عينة الدراسة باإلجابة ةـاألجوب محايد نظرا للتشتت في اإلجابات بين

 . 0.93 وهو ما يوضحه االنحراف المعياري، والثالث والرابع  الثاني

 الفرع الثالث : مدى قدرة الجزائر على تطبيق معايير التدقيق الدولية في الوقت الحالي.

 التدقيق تطبيق معاييركانت إجابات أفراد عينة الدراسة على األسئلة التي تخص مدى قدرة الجزائر على 

 : التاليل الدولية في الوقت الحالي كما هو مبين في الجدو

 نتائج االستبيان المتعلقة بمدى قدرة الجزائر على تطبيق معايير التدقيق الدولية في الوقت الحالي.A <8جدول رقم 

 
  االحصائية   المؤشرات

 العبارة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري االتجاه العام للعينة

 غير موافق

 
7.97 

 
3.22 

 يـف رـئزاجلا يف تطبيقلل ةلباق ةيلودلا يققدتلا ريياعم

 الظروف الراهنة. لظ

 SSSS. باالعتماد على نتائج االستبيان وبرنامج لبة داد الطمن إع : المصدر

 

 الظروف الراهنة :ل معايير التدقيق الدولية قابلة للتطبيق في الجزائر في ظ

 دقيقـايير التـالي لمعـغير موافقين على إمكانية التطبيق الح % 42 نتائج الدراسة أنأظهرت    

  ،ذلك يـف قئاـع يأ % 32 ىرـي مـل نيـح يف ، اقالطإ نيقفموا ريغ %6و ، رئازجال يف ةيولدال

 اه عامـاتج عن يعبر ما 3.22 الحسابي المتوسط كان ذلك على وبناء . اإلجابة عن % 20 وامتنع

ي ـالخماس ليكارت مقياس من الثالثة الفئة ضمن يقع كونه موافق غير بإجابة الدراسة عينة ألفراد

 ثـوالثال انيـالث اتـاالقتراح ينـب اإلجابات توزع 0.97 المعياري االنحراف ويظهر ، 1.7-3.10

  والرابع.   
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 :خالصة نتائج المحور الرابع 

يـف ةـالدولي  دقيقـالت معايير  تطبيق  مالءمة  بمدى  المتعلقة  تلك  وبالضبط  الدراسة  نتائج  أشارت 

 الجزائر إجماعا لمن قب أفراد لكـعينة الدراسة على أن الممارسة للتدقيق في الجزائر تختلف وبش

نهج ـمم ارـإط يـف إرشادات غياب إلى ذلك يرجع وقد ، الدولية المعايير وفق الممارسة عن كبير

 هـعلي ارفـتع وما العملية الخبرة طريق عن االكتساب على واقتصاره ، محليا عليه متفق و مسبقا

 وليس على ضوابط الهيئة المشرفة المدققون زمـيل رـالجزائ يـف دقيقـللت إطار غياب وبالتالي ،

 التقيد به . المدققين

 كـذل اعـإتب رورةـض العينة أفراد يرى ، الدولية المحاسبة معايير الجزائر اعتماد مع تماشيا 

 المالية للقوائم المستعملة األطراف فثقة ، الوظيفتين ببين لالرتباط ربما وذلك الدولية التدقيق بمعايير

 ناتجة أخرى بثقة لأفض لبشك تتدعم أن يمكن الدولية للمعايير وفقا المالية القوائم إعداد عن المتولدة

 ل .تدقيقها وفق معايير دولية تحضى بثقة أفض  عن

 اـر تبنيهـوهي من غير الموافقين على ضرورة إتباع الجزائل في حين قد تكون حجة نسبة أق 

 الـمكم كـذل في يرون فربما ، اإللزام عنصر في الدولية التدقيق بمعايير الدولية المحاسبة معايير

 ل .العام للدولة وليس ضرورة تتحقق بموجبها أهداف التوجه األو  للتوجه

 البيئة مع تكييفها األحسن فمن ، للتدقيق الدولية للمعايير الجزائر تبني لحا وفي أنه األغلبية ترى 

 ،الجزائرية  بكون المعايير الدولية هي معايير ال يمكنوربما يبررون ذلك  ةـع بيئـم تتماشى أن

 يسـول اييرـالمع بعض باعتمادها الدولية المحاسبة معايير مع تجربة للجزائر وكانت ، لالدو جميع

 هـتنتهج اـم وـوه ، بمضمونها المساس عدم شريطة عليها تعديالت إجراء باإلمكان وبالتالي كلها

 . 0990  معيارا سنة 01  لعلى غرار انجلترا التي قامت بتعديل من الدو العديد

 وينـتك على مجبرة فهي الدولية التدقيق لمعايير الجزائر تبني لحا وفي أنه على العينة أفراد يلح 

 دققينـالم وفـووق لها تطبيقها من والسريعة الكاملة االستفادة يضمن ما ، المعايير هذه في مدققيها

 الفروقات بين ما كان منتهجا وما سينتهج  .  على

 اءـلالرتق ـلاألمث لالح للتدقيق الدولية المعايير في العينة أفراد من % 50 نسبته ما رأى لقد 

ر ـالجزائ في التدقيق مستوى تدني ترجع التي الفئة وهي ، لأفض مستويات إلى الجزائر في بالتدقيق

 كـذل يحملون وربما ، ذلك عكس العينة نفس من % 28 يرى حين في ، السليم المنهج غياب إلى

 ابعـالط ةـوغلب رفةـالمش الجهات وقصور واستقالليتهم المدققين كفاءة غرار على أخرى ألطراف

 . االقتصادي...الخ الطابع على القانوني

 رفـالظ في الدولية التدقيق معايير انتهاج للجزائر الممكن غير من أنه العينة أفراد غالبية يرى 

 اييرـالمع هذه تبني لتجع قد والتي ، الجوانب بعض في القصور إلى ذلك يرجعون وربما ، الحالي

 عدم تبنيها سواء . من
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 :الفصل  خالصة

من  المجتمع من عينة شملت االستبيان استمارة في ممثلة التطبيقية الدراسة أن سبق مما المالحظ

 ؤهالتهمـوم ارهمـأعم تالفـاخ ىـعل والتدقيق المحاسبة في التخصص ذوي من ومهنيين أكاديميين

 :  وخلصت هذه الدراسة إلى،  وخبراتهم

 ىـإل دقيقـالت دماتـخ اءـالرتق لالسبي للتدقيق الدولي التوحيد في الدراسة عينة أفراد ارتأى -

 ةـمقارن عالية جودة ذات خدمات تقدم الدولية التدقيق مكاتب كون ذلك يدعم وما ، أحسن مستويات

 ،المحلية  بالمكاتب دقيقـالت بـمكات اتـمخرج بين المالية القوائم مستخدمي لقب من الثقة وتباين

 والمحلية . الدولية

 هـب لوـمعم وـه عما يختلف الجزائر في المحاسبي التدقيق أن على الدراسة عينة أفراد اتفق -

 ىـعل يساعدها قد ما ، للتدقيق الدولية الممارسات مع التوافق تحقيق الجزائر بإمكان أنه إال ، دوليا

 قد الذي الجزائر في المدققين مستوى لإغفا دون الدولي االقتصاد يشهده الذي االنفتاح مع لالتواص

 الرفع منه األخذ بالمتطلبات الدولية للتعليم والخبرة . يتطلب

       اتفق المستجوبون على اهمية معايير التدقيق الدولية و دورها الفعال في تحسين جودة  -     

 التدقيق وايجاد معايير تلقى قبوال عاما دولياممارسات يق المحاسبي و تقليص الفروق  في لتدقا

 كما خلصت الدراسة -            إلى إجماع يـف دقيقـالت ةـممارس أن على الدراسة عينة أفراد لقب من

ايير ـلمع هـالتوج من لالستفادة لوكمكم ، الدولية المعايير وفق الممارسة عن كثيرا تختلف الجزائر

 عـالواق عـم اـتكييفه عـم ةـالدولي دقيقـالت معاييرانتهاج  الجزائر على ينبغي الدولية المحاسبة

 ىـعل لأفض مستويات إلى الجزائر في بالتدقيق لالرتقاء لاألمث لالح فيها يرون كونهم ، الجزائري

 وينيـتك ببرنامج ذلك يسبق أن يجب لب ، المعايير هذه تطبيق يالئم ال الحالي الوقت أن من الرغم

للمدققين  وتدريبي       
. 



 

 
 

 
 

                      
                      
                      
        

      :ةالعامالخاتمة
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  الخــاتمة العامة
 
 لعامة:الخاتمة ا

 
 

بغیة دة لمعتمراءات اإلجل واسائولافي ومنھ  ةخاولمتدوار األافي رزا باطورا لمحاسبي تاقیق دلترف اع

طورات نتیجة للت، وھذا سسةؤلمالیة للمم ائوالقااللة دى دمول حد فني محایداء رأي بن قق مدلمن اتمكی

مما ، لمةولعظل الي في دولح االنفتاد واالقتصال اخاصة في مجات، لمجاالف الحاصلة في مختلت اسعاولتوا

ط یطلتخت، واسعاولتطورات والتھذه اا بما یتماشى مع دھحیوتط وبواضد یجاإحتمیة رورة ولى ضإعا د

ل في سبیل قیرالعاي طلى تخإلتي تسعى دول الن امد یدللعب ألنسل الحاألنھ ، یعرسل كبتھا بشكوالمل ألمثا

 ت.لمجاالف افي مختلل لیة للتعامرص دوخلق ف

 
، لمحاسبةواجعة رالمل الحاصلة في مجاالیة دولرات التغیاكبة والى مإلتي تسعى دول الن امر ئزالجر اتعتبو

د ال بعإلمبتغى ھذا الى ل إتصإن لھا ن ال یمكرة، ولعالمیة للتجاامة ظلمنافي م لى لالنضماإنھا تسعى وك

 لیة.دولاقیق دلتر امع معاییف لتكیل اخالن م، وھذا ليدولاقع والواقعھا ن وافق بیوالتاعلى تحقیق ل لعما

 
 
 

مھنة مھمة ره لمحاسبي باعتبااقیق دلمتعلقة بالتب انوالجراز أھم ابإلى عث لبحز اكه رالتجاھذا افي و

ر لمعاییروض والفذا اكویفاتھ رتعور ولعصر المحاسبي على ماقیق دلتطور النا توفتنا، سسةؤبالنسبة للم

 لمحاسبي.اقیق دلتاعملیة ذ لتي تتبع في تنفیراءات اإلجواعلیھا رف لمتعاا

 
على ده نھا تساعوك، جعرایا بالنسبة للمرورضرا مر ألتي تعتبالمحاسبي اقیق  دللت لیةدولالبیئة النا وكما تنا

 ولمقابلتھ بالقبوعملھ ح نجان تباعھا لضمان إمد لتي الباقیق دلتامھنة وك سلوآداب ولیاتھ ؤوفة مسرمع
 

ذات مھنیة ت یئاھلمھني وك السلداب واآلھذه اضع وعلى ر تسھث بحی ن،یدلمستفین طرف اضا مرلوا

 عالقة.
 
 
 

ن مر معیال لما یتضمنھ كر مختصرح شل خالن موھذا قیق دلیة للتدولر المعاییرض الى عإقنا طركما ت

 قیق.دلیة للتدولر المعاییا

 
 لتالیة:ط النقاافي ث لبحانتائج رض أھم عن یمكو
 
 

 ث؛لبحت اضیارفر ختباا -
 

 ؛لیھال إصولمتالنتائج أھم ا -
 

 ث.لبحت احاراقتت واصیاوت -
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 ــاتمة العامةالخ
  

  
 ث:لبحت اضیارفر ختباا

 
 
 
 ضیةرلفاثبتنا صحة ، أنیةدالمیاسة درالثاني لول و األل الفصل اخالن م لى:وألاضیة رلفا

 
 تالوة بالتحطتبرلمدة ایدلجرات المتغیاكبة وامل جأ نمءت جاقیقدلیة للتدولار لمعاییأن الى في وألا

 
 ؛لمھنیةت اسارلمماافي روق لفص اتقلید وحومدي قتصال اخلق تكامولعالمیة ایة دالقتصاا

 
 لثانیةاضیة رلفاثبتنا صحة ، أنیةدالمیاسة درالثاني لول و األل الفصل اخالن م لثانیة:اضیة رلفا

 
ث قیق بحیدلتاسة مھنة رلممادة حومت سیاسااطر وضع وفي ن قیق تكمدلیة للتدولر المعاییامیة أن أھفي 

 لمحاسبي.ا قیقدلتودة اجن تحسوقق دلمل اعمم تحك

 
 ضیةرلفالى  صحة إصلنا وتن الستبیان امول  ألور المحوالثاني ل  الفصل اخالن م  لثالثة:اضیة رلفا

 
 لثالثة .ا

 
لمحاسبي في ا قیقدلتأن ابعة في رالاضیة رلفاثبتنا صحة ث ، ألثالل الفصل اخالن م بعة:رالاضیة رلفا

مع ر ئزالجا تتكیفإذا ال إا ظورھمنن بقھ مطتن ال یمكوقیق دلیة للتدولر المعاییافق مع واال یتر ئزالجا

 ر.ئزالجالمھنة في اقع ن واتحسیأو لمحاسبي اقیق دلي للتدولاقع والا

 
  

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

    

         

                       

               

               
  

                        

                

      

أھم النتائج المتوصل إلیھا:

تم الخروج من البحث بمجموعة من النتائج یمكن تلخیصھا في النقاط التالیة:

- التغیرات االقتصادیة والتكنولوجیة أثرت بشكل كبیر على بیئة التدقیق، مما أدى إلى

ضرورة انتھاج التوجھ نحو التوافق بین ممارسات التدقیق الدولیة؛

- الطلب على التدقیق المحاسبي جاء نتیجة التطورات االقتصادیة الحاصلة عبر مرور
الزمن؛

 - أھمیة الھیئات المھنیة للتدقیق الدولي في ترقیة التدقیق المحاسبي بین الدول وفقا

لمنظور المعاییر الدولیة للتدقیق من خالل خلق تكامل بین البیئة الدولیة للتدقیق والبیئة الخاصة

لكل دولة بما یتماشى مع ما ھو متعارف علیھ دولیا؛
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 الخــاتمة العامة
  

 
ص تقلیل ألجدول، وھذا لن اقیق بیدلتامھنة م یظبتنلمھتمة ت اماظبالمنم تماھالدة ایاز -

 ؛لمھنةاسة رفي مماروق لفا
 

ل لعمن لحسر السین المھنة لضماوك وآداب اسلوقیق دلتامھنة دئ بمبال لعمرورة اض -

سة رلھ صلة بممال طرف كت لیاؤومسوق وحقت ومازالتن امل فة كرمعل ألج، وھذا ققدلما

 ؛لمحاسبياقیق دلتامھنة 
 

لیة دولر ابالمعاییل لعمابة وصعر وئزالجافي ن ققیدبالنسبة للمن ویوكلتافي ص نق -

 نة.راھلالیة دولع اضاوألایة مع رئزالجالبیئة م الالتالئدم اعب بسبر ئزالجاقیق في دللت

 
 ت:حاراقتت واصیاوت

 
قیق دلتاقع واقیة رفي تد لتي تساعت احاراالقتت واصیاولترض أھم اعن ما سبق یمكل خالن م

 لمحاسبي:ا

 
مما ن لیة للمحاسبیدولد االتحان اعدرة لصااقیق دلیة للتدولر اللمعاییر ئزالجد اعتمارورة اض -

خاصة بالنسبة ، لیاأو دومحلیا واء لمالیة سم ائوالقو امدلیھا مستخإلع طلتي یتوق اثولاسمة ر فوسی

 ر؛ئزالجالعاملة في األجنبیة ت اكارللش
 

قیق دلتوالمحاسبة امة لمھنتي ظلمنر ائزالجالمھنیة في ت الھیئات واماظلمنم اقیا -

أي مة لمنع زیعیة حارتشومحاسبیة ت صالحارار إضع بإقوقیق بدلتوالمحاسبة ت امادخن بتحسی

 ؛لمالیةت البیانااقیق دفي تب تالع
 

ة بھا وطلمنم ابالمھاوم قیق تقدلتامھنة م یظعلى تندرة یئة مھنیة قاھخلق رورة ض -

 ؛فھاأھداقیق تحوقیق دلتامھنة وى بمستء تقارلال
 

 ؛قیقدلیة للتدولر المعاییطورات اتتماشى مع تت یعارتشن ونیواضع قو -
 

 ؛مة للمھنةظلمنت الھیئان والمھنیین ابیل صوالتل اتفعیرورة ض -
 

 ت .لجامعاالمحاسبي في اقیق دلتس ایدرتق اطسیع نوت -
 

ت لجامعال اتصال اخالن مل لمجاذا ابھن لمھتمیالبة طللص برللتن ماكأخلق  -

 م؛لیھوء إللجد اعنم لھوعملیة قبل معھا لتسھیود عقء نشا، وإلتي لھا صلھت اسساؤمبال
 

ب كسل ألج رججي للخاوغدالبیم ااقطلل اعملیة تنقل لیة تسھیدول وآلن اعلمي بیون فتح تعا -

 قیق محاسبي.دترات مھا
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