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 شكر�وتقدير

  
في البدایة نشكر اهللا عز وجل الذي وفقنا إلتمام هذا العمل المتواضع كما نتوجه بالشكر 

الجزیل إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا البحث سواء من قریب أو من بعید ، كما یشرفنا 

الذي لم یبخل  علینا " " ى عبارات الشكر و التقدیر إلى األستاذ المشرفمأن نتقدم بأس

  . بنصائحه القیمة

الجامعي  ناكما ال یفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى جمیع األساتذة والذین رافقونا طیلة مشوار 

العون من قریب أو من بعید وفقهم اهللا لما فیه الخیر  نا یدبالعلم الوافر وكل من مد ل اوأمدون

  وجعلنا لهم خیر خلف لخیر سلف. والصالح
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  :تم�يد�

إن�ز�ادة���م��عمال����املؤسسات�و�عدد�أوجھ��شاط�ا�أدى�إ�����تمام�بم�نة�التدقيق�،�ال���أخذت�

ملال�ا�من�أدوار�ع���عدة�مستو�ات�،�فال�دف�من�التدقيق��و�التحقق�من�مدى�صالحية�و���ة�ح��ا�كب��ا�

البيانات�املحاس�ية�و�املالية�املقدمة�من�طرف�املؤسسة�و�مستوى�تمثيل�ا�للمركز�املا���ا��قيقي�ومدى�تحقيق�

�ممتل�ات�املؤسسة�وحسابا� �ع�� �للمحافظة �وذلك �من�قبل��دارة �ع��� .�ا��داف�املوضوعة يقوم�التدقيق

�التدقيق �م�نة �ملمار��� ��عت���املرشد �واملعاي���وال�� �واملبادئ �املفا�يم �من �سبق� .مجموعة �ما �توضيح و��دف

   : و�سليط�الضوء�ع���أ�م�النقاط�،�تم�تقسيم��ذا�الفصل�إ���ثالث�مباحث�و��

   مدخل�مفا�ي���حول�التدقيق�املحاس���:املبحث��ول 

  املدقق��� وض�ومعاي���التدقيق�وال��اماتفر  :املبحث�الثا�ي

  .مسار�تنفيذ�عملية�التدقيق��:املبحث�الثالث
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  مدخل�مفا�يمي�حول�التدقيق�املحاس���: املبحث��ول 

��جتماعية�  �ا��ياة �و�يتطور �مر�العصور �ع�� �عا�ش��ا �ال�� �الظروف �بمختلف �التدقيق �م�نة تأثرت

و�قتصادية�،�واملت�بع�للتطورات�ال���ش�د�ا�يمكنھ�أن�يالحظ���م���تمام�امل��ايد�الذي�حضت�بھ�،�نظرا�

صادية�واملجتمع�،�ومد��طراف�للدور�الكب���الذي�لعبتھ�وتلعبھ����تحقيق�التقدم�والنمو�ل�ل�الوحدات��قت

  . املختلفة�باآلراء�ال����عت���مدخال�أساسيا�للقرارات�املراد�اتخاذ�ا

 : التطور�التار����للتدقيق��: املطلب��ول 

��شأ��ا�من�حاجة���سان�إ���التحقق�من���ة�البيانات�املحاس�ية�ال����عتمد� �ستمد�م�نة�التدقيق

�لدى� �أوال �ا��اجة ��ذه �ظ�رت �وقد �للواقع، �البيانات �تلك �مطابقة �من �والتأكد �قراراتھ، �اتخاذ ��� عل��ا

�انت��ستخدم�املدقق�ن�ا���ومات،�حيث�تدل�الوثائق�التار�خية�ع���أن�ح�ومات�قدماء�املصر��ن�واليونان�

 .1للتأكد�من���ة�ا��سابات�العامة�

و�ان�املدقق�وق��ا��ستمع�إ���القيود�املث�تة�بالدفاتر�وال��الت�للوقوف�ع���مدى�����ا�و�كذا�نجد�أن�

ومعناه��ستمع،�ثم�ا�سع�نطاق�التدقيق�فشمل�) Audire(مشتقة�من�ال�لمة�الالتي�ية�) Auditing(�لمة�تدقيق�

�حدث����وحدات�القط �خصوصا��عد�التطور�الذي �ا��اص��قتصادية�من�مشار�ع�ومؤسسات�مختلفة، اع

 . العالم�املحاس���بإتباع�نظام�القيد�املزدوج�كما�ورد����موسوعة�لوفا�باشيليو�

�أد �املحاسبة��تفقد �تطور ��� �ساعد ��ن�شار�الذي �ذلك �ان�شار�تطبيقھ، ��� �النظام �استعمال س�ولة

حاجة�صاحب�أو�أ��اب�املشروع�إ���التأكد�من�الدقة�ا��سابية�لل��الت�ومطابقة��والتدقيق،�فقد��شأت

حال�املشروع،�وقد�زادت�تلك�ا��اجة�ن�يجة�ا�ساع���م�امل�شآت�وظ�ور�شر�ات��موال�وما��-ذلك�لواقع�

��وكال �حسابات �مدققي ��عي�ن �إ�� �املسا�م�ن �دعا �مما �وإدارتھ، �املشروع �ملكية �ب�ن �فصل �من �ذلك ء�تضمنھ

 . بأجر�ع��م�للقيام�مراقبة�أعمال��دارة�

،�حيث�تأسست��لية�1581بإيطاليا�عام�) Venus(ولقد�ظ�رت�أول�منظمة�م�نية����ميدان�التدقيق����

)Roxomati (و�انت�تتطلب�ستة�سنوات�تمر��ية�بجانب�النجاح�����متحان�ا��اص�ليصبح�ال��ص�خب���

شرط�من�شروط�مزاولة�م�نة�التدقيق،�ثم�اتج�ت�����1669عام�محاس��،�وقد�أصبحت�عضو�ة��ذه�ال�لية�

  .الدول��خرى�إ���تنظيم��ذه�امل�نة

�م�نة�� �ا��سابات �تدقيق �عملية �أصبحت �حيث �امل�� �التنظيم ��ذا ��� �السبق �فضل �ل��يطانيا ��ان وقد

� �سنة �بمبادرة �القانوني�ن �املحاسب�ن �جمعية �أ�شأت �عندما �بر�طانيا ��� �امل�نة�بالرغ�1854مستقلة �أن �من م

ينص�ع���وجوب�التدقيق��1872،�وقد�جاء�قانون�الشر�ات����عام��1773شأت��ناك�قبل�ذلك�بكث���سنة�

                                                           
   19�،20،�ص�2004،�دار�وائل�عمان�علم�تدقيق�ا��سابات�الناحية�النظر�ةخالد�أم�ن�عبد�هللا،� 1
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بقصد�حماية�املس�ثمر�ن�من�تالعب�الشر�ات�بأموال�م،�وقد�دفع��ذا�القانون�بم�نة�التدقيق�خطوات��امة�

  .ل����شأت�من�جرائھ�إ����مام�حيث�ساعد�ع�����تمام���ا�وان�شار��س�ب�ا��اجة�ا

�� �عام �فر�سا �ف�انت �السياق ��ذا ��� �التالية �الدول �1881أما �عام ��مر�كية �املتحدة �الواليات ،1882�،

)� �القانوني�ن �للمحاسب�ن ��مر��ي �)1916املع�د �عام �أملانيا ،1896� �عام �كندا ،1902� �عام �اس��اليا ،1904�،

  .لد����عاملنا�ا��اضر،�و�كذا�ح���أصبح�ال�يخلوا�م��ا�ب1911فنلندا�عام�

  مف�وم�التدقيق�:  الثا�ياملطلب�

أخذت�م�نة�التدقيق�ح��ا�كب��ا�من���تمام����وقتنا��ذا�،�نظرا�ملا�ل�ا�من�أدوار�ع���عدة�مستو�ات�،��

�و�حكم� �إال�أ��ا ،� �فقط �باملرونة �تك�سب �م�نة �أ��ا �ع�� �ينظر�إل��ا ��ان �قر�ب �وقت �ح�� �أنھ �من �الرغم فع��

  .جة�لتوسع�ال�شاط��قتصادي�وك�����م�املؤسسات�تزايدت�ا��اجة�إل��ا�شع��ا�كن�ي

�و�طراف� �ال�يئات �باختالف �و��ذا ،� �التدقيق ��عار�ف ��� �إل��ا �التطرق �تم �ال�� �ا��وانب ��عددت لقد

الصادرة�ع��ا�و�رغم��ختالف�الشك���ب�ن��ذه�املفا�يم�،�إال�أ��ا�تصب����نفس�ال�دف�،�و�نذكر�أ�م��ذه�

  : ار�ف�فيما�ي��التع

فحص�" ،�فإن�التدقيق��بناء�ع����عر�ف�مصف�ا����اء�املحاسب�ن�واملحاسب�ن�املعتمدين�الفر����

   1"من�م���مؤ�ل�و�مستقل�،�إلبداء�رأي�حول�انتظام�ومصداقية�امل��انية�وجدول�حسابات�النتائج�ملؤسسة�ما

� ��مر�كية �املحاسبة �جمعية ��عر�ف �ي���american acconting associatorجاء �كما :  للتدقيق

�ب�تائج�" �تتعلق �ال�� ،� �موضو�� ��ش�ل �والقرائن ��دلة �وتقييم ���مع �ومن��ية �منظمة ��و�عملية التدقيق

��شطة�و�حداث��قتصادية�،�وذلك�لتحديد�مدى�التوافق�والتطابق�ب�ن��ذه�النتائج�و�املعاي���املقررة�،�

  ". جعةوتبليغ��طراف�املعنية�ب�تائج�املرا

اختبار�تق���صارم�و�ناء�بأسلوب�منظم�من��:"للتدقيق�ع���أنھ��bonnault et germondجاء��عر�ف�

طرف�م���مؤ�ل�و�مستقل�،��غية�إعطاء�رأي�معلل�ع���نوعية�ومصداقية�املعلومات�املالية�املقدمة�من�طرف�

ظروف�،�وع���مدى�اح��ام�القواعد�املؤسسة�،�وع���مدى�اح��ام�الواجبات����إعداد��ذه�املعلومات�����ل�ال

والقوان�ن�واملبادئ�املحاس�ية�املعمول���ا����مدى�تمثيل��ذه�املعلومات�للصورة�الصادقة�وللوضعية�املالية�

  . " ونتائج�املؤسسة

  

  

                                                           
1 Bernard GERMOND, Audit Financier - Guide pour l'audit de l'information financière des entreprises, 1ere édition, Dunod, 

Paris, 1991, P28  
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مس���أو�طر�قة�من��ية�مقدمة��ش�ل�م�سق�" :كما�عرفت�منظمة�العمل�الفر�سية�التدقيق�ع���أنھ

من�طرف�م����ستعمل�مجموعة�من�تقنيات�املعلومات�والتقييم��غية�إصدار�حكم�معلل�و�مستقل�اس�نادا�

  . 1"ع���معاي���التقييم�وتقدير�مصداقية�وفعالية�النظام�و�جراءات�املتعلقة�بالتنظيم

فحص�انتقادي�مخطط�،�يقوم�بھ���ص�" :ع���أنھبالتا���يمكن�صياغة��عر�ف��سيط�وشامل�للتدقيق�

مح��ف�و�مستقل�،�للتأكد�من���ة�ومصداقية�املعلومات�املالية�املقدمة�من�طرف�املؤسسة�وكذا�النظام�

  " . املحاس���،�يد���من�خاللھ�املدقق�برأي�ف���محايد�وموضو���مدعم�بأدلة�وقرائن�إثبات����تقر�ر�

  : أ��ا�ركزت�ع���ثالث�نقاط�أساسية����كما�نالحظ�من�التعار�ف�السابقة�

� �،��:الفحص ����يل�ا �تم �ال�� �العمليات �وسالمة ���ة �من �للتأكد ،� �وال��الت �البيانات �فحص �بھ يقصد

  . تحليل�ا�،�وتبو���ا�،�أي�فحص�القياس�الك���أو�النقدي�لألحداث��قتصادية�ا��اصة�ب�شاط�املؤسسية

ة�نتائج��نظمة�الفرعية�للنظام��داري�كأداة�للتعب���السليم�يقصد�بھ�ا��كم�ع���مدى�صالحي�:التحقيق�

  . لواقع�املؤسسة�،�وع���مدى�تمثيل�املركز�املا���للوضعية�ا��قيقية�للمؤسسة����ف��ة�زمنية�معينة

�ش���إ���أن�الفحص�والتحقيق�عمليتان�م��ابطتان�،�ي�تظر�من�خالل�ما�تمك�ن�املدقق�من�إبداء�رأي�ف���

ما�إذا��انت�عملية�القياس�لألحداث��قتصادية�أدت�إ���ا�ع�اس�صورة���يحة�وسليمة�لن�يجة�محايد�،�في

  . ومركز�املؤسسة�ا��قيقي

��انت��:التقر�ر� �سواء ،� �املعنية ��طراف �إ�� �تقر�ر�يقدم �ش�ل ��� �والتحقيق �الفحص �نتائج �بلورة �بھ يقصد

  . �و�العملية��خ��ة�من�التدقيق�وثمرتھ�داخل�املؤسسة�أو�خارج�ا�،�و�ستطيع�أن�نقول�بأن�التقر�ر�

  أ�داف�وأ�مية�التدقيق��:املطلب�الثالث�

  أ�داف�التدقيق�: أوال�

وكما�أسلفنا�الذكر�أن�التدقيق�قد�تطور،��ذا�التطور�ا�عكس�ع���أ�داف�ا�فانتقلت�من�أ�داف�تقليدية�إ���

   : 2أ�دا�ي�حديثة،�فمن���داف�التقليدية�نذكر

 البيانات�والقوائم�املالية�ومدى��عتماد�عل��االتأكد�من���ة�.   

 إبداء�رأي����اس�نادا�إ���أدلة�و�را��ن�عن�عدالة�القوائم�املالية  

 اك�شاف�حاالت�الغش�و�خطاء����الدفاتر�وال��الت�املحاس�ية�  

 وضع�� �ع�� ��دارة �مساعدة ��خطاء �ارت�اب �فرص �من �للتقليل �جيدة �داخلية �رقابة �وجود �من التأكد

    .لسياسات�املالئمة،�واتخاذ�القرارات��دار�ة�املناسبةا

                                                           
1� �مازون، �أم�ن �ا��زائرمحمد ��� �تطبيق�ا �و�مدى �املعاي���الدولية �منظور �من �املحا��� �التجار�ة�التدقيق �العلوم �ماجس����� �مذكرة ،

   25 ص،��2010/  2011,وخصص�محاسبة�و�تدقيق�

،�1999،�مؤسسة�الوراق�،�طار�عمان،��ردن�،��أساسيات�التدقيق����ظل�املعاير��مر�كية�و�الدوليةحس�ن�القا���،�حس�ن�دحدوح�،2 

   15ص
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 مساعدة�الدوائر�املالية�للمؤسسات����تحديد�الوعاء�الضر����و�من�تم�مبلغ�الضر��ية�الواجب�دفعھ�. 

 املشاركة����تخطيط��قتصاد�الوط���مساعدة�ا���ات�ا���ومية.   

� �و�نفتاح ��عمال �ب�ئة ��� �حصل �الذي �التطور �الدولة��عد �اقتصاديات �ع�� �وأثر�العوملة �الدو�� �قتصادي

�و� �والغش ��خطاء �اك�شاف �من �أ�م �خدمات �تقدم �املدقق �من �تطلب �مما �التدقيق، �إ�� �النظرة ��غ��ت فقد

�و��ئة� �تتالءم �ال�� �العصر�ة ���داف �تحقيق �أجل �من �التدقيق ��عملية �ليقوم �التقليدية ���داف �من غ���ا

  :1اليوم�ع���النحو�التا�� أصبحت�أ�داف�التدقيق�عمال�ا��الية�حيث�

 مراقبة�ا��طط�ومتا�عة�تنفيذ�ا�والتعرف�ع���أسباب�عدم�تحقيق���داف�املوضوعة�من�قبل�امل�شأة�  

 ال���تم�التوصل�إل��ا�مقارنة�مع���داف�املرسومة تقييم�النتائج  

 � ��نتاجية �الكفاية �من �ممكنة �درجة �أق��� �تحقيق �ع�� �جميع�العمل ��� �ا��ذر�و�سراف �ع�� والقضاء

  �شاطات�امل�شأة

 تحقيق�أك���قدر�ممكن�من�الرفا�ية�للمجتمع.  

  يو���تطور�أ�داف�وإجراءات�التدقيق�:ا��دول�التا���

  مراحل�تطور�أ�داف�وإجراءات�التدقيق) I-1(ا��دول�رقم�

  أ�مية�الرقابة�الداخلية�  مستوى�التحقيق�أو�الفحص  ال�دف�من�التدقيق  الف��ة

  غ���م�مة  تفصي��  اك�شاف�الغش�و��ختالس  1850ما�قبل�عام�

  غ���م�مة  �عض��ختبارات�تفصيل�مبد�ي  اك�شاف�الغش�و��ختالس  1905-1850ما�ب�ن�

تحديد�عدالة�املركز�املا���  1933-1905ما�ب�ن�

  واك�شاف�الغش�و��خطاء

  فحص�اختباري�

  تفصي��

  �سيطةدرجة�ا�تمام�

تحديد�عدالة�املركز�املا���  1940-1933ما�ب�ن�

  واك�شاف�الغش�و��خطاء

  بداية�ا�تمام��سيطة�  اختباري 

تحديد�عدالة�املركز�املا���  1960-1940ما�ب�ن�

  واك�شاف�الغش�و��خطاء

  ا�تمام�قوي�وجو�ري   اختباري 

مراقبة�ا��طط،تقييم�  ح����ن�-1960ما�ب�ن�

�نتائج��عمال،�تحقيق

الرفا�ية��جتماعية�

  وغ���ا

أ�مية�جو�ر�ة�للبدء�  اختباري 

  �عملية�التدقيق�

  

  .18،�ص�2006دار�املس��ة�لل�شر�و�التوز�ع�و�الطباعة�،�ط،�عمان،��ردن�،تدقيق�ا��سابات�املعاصر،�غسان�فالح�املطارنة�،�:املصدر�

                                                           

   .18،�ص�2006دار�املس��ة�لل�شر�و�التوز�ع�و�الطباعة�،�ط،�عمان،��ردن�،تدقيق�ا��سابات�املعاصر،�غسان�فالح�املطارنة�،�1 
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  أ�مية�التدقيق�:ثانيا�

� ��وساط ��� �كب��ة �أ�مية �التدقيق �ال���يلعب �املالية �واملعلومات ��قتصاد �و�� �ا���ومية �و�وساط املالية

�البنوك� �وكذا �الس�ثماراتھ �والبيع �الشراء �قرارات �واملس�ثمر�يتخذ �مجتمع �ألي �ضرور�ة ���ا �وتثق �عل��ا �عتمد

�لضر�بة�الدخل،�ومبلغ� �ا��اضع �تقوم�باح�ساب�الدخل �الضر��ية �إعطاء�القروض�والسلطات �قرارات تتخذ

ة�ودخول�وخروج�شر�ك����شر�ات�التضامن�ومعرفة�مبلغ�ال���ات�وضر�بة��رث����حالة�الوفاة،�و�ل�الضر�ب

�تتضارب� �ر�ما �ا���ات ��ذه ��خر�ن، �قبل �من �أو�حضرت �ج�زت �معلومات �ع�� ��عتمد �وغ���ا ��مور �ذه

املدقق�املستقل�مصا���ا�مع�مصا���ا���ات�املستفيدة�من��ذه�املعلومات،�ول�ذا��شأت�ا��اجة�إ���خدمة�

واملحايد�و�ذا�ال��ص�املستقل�واملحايد�سيقوم�بإعالم��طراف��خرى�إن��انت��ذه�البيانات�واملعلومات�

  .1املالية�تمثل�باعتدال�أو�بوضوح�ومن�جميع�جوان��ا�املادية�املركز�املا��

��ستخدم �طوائف �عدة �خدمة �إ�� ���دف �ال�غاية �وسيلة ��ونھ �إ�� �التدقيق �أ�مية �املالية��و�عود القوائم

املدققة�و�عتمد�ا����اتخاذ�قرارا��ا�ورسم�سياس��ا،�و�ذه�الوسيلة�ال�ت�ون�فعالة�إال�إذا��ان�من�يقوم���ا��و�

�الضرائب� �إدارة �واملوردين �واملسا�م�ن �املؤسسة �الطوائف ��ذه �وأ�م �املؤسسة �عن �مستقل �خار�� ��ص

  . 2ونقابة�العمال�و�سي���املوارد�املتاحة

 � �املؤسسةبال�سبة �معلومات��:إلدارة �ع�� �كب��ة �بدرجة ��عتمد �بالتخطيط �قيام�ا �عند �املؤسسة �إدارة إن

�بصفة� �املعلومات ��ذه ��� �الوثوق �وال�يمكن �املسطرة، �املؤسسة �أ�داف �التحقيق �و�ذا �ودقيقة، ��يحة

�حول  �محايد �ف�� �رأي �محايد�وذلك�بإعطاء �طرف���ص �من �عل��ا �معتمدة�ومصادق ��انت �إال�إذا �مطلقة

  .3صدق�البيانات�والقوائم�املالية�ال����ساعد�ع���اتخاذ�القرارات�املالية�ب�ل�دقة�وموضوعية

 إن�ظ�ور�شر�ات�املسا�مة�ذات��متداد��قلي���وانفصال�عن�امللكية�عن�: بال�سبة�للمالك�واملسا�م�ن�

ل�املسا�م�ن�ومنع�حدوث��دارة�عزز�من�أ�مية�التدقيق،�ف�ان�البد�من�طرف�يضمن�ال�سي����مثل��موا

�ختالسات�و�التالعبات،�كما�أن�تقر�ر�مدقق�ا��سابات��سا�م����جلب�مس�ثمر�ن�جدد�يضمن�ل�م�أك���

 .4عائد�ممكن

  

  

  

                                                           
   22،ص�2006،�الطبعة�الثالثة،دار�وائل�لل�شر،��ردن،مدخل�إ���التدقيق�من�الناحية�النظر�ة�و�العلمية�ادي�التمي��، 1
  . 39،�ص�2000دار�صفاء�لل�شر�والتوز�ع،��سكندر�ة،�مصر،��املدخل�ا��ديث�الدقيق�ا��سابات،أحمد�حل���جمعة،� 2
،�1998عمان،��ردن،�خالد�راغب�ا��طيب�وخليل�حمود�الرفا��،��صول�العلمية�والعملية�التدقيق�ا��سابات،�دار�املستقبل�لل�شر،� 3

  . 11ص�
مذكرة�ماجست���،��لية�العلوم��التدقيق�املحاس���من�منظور�املعاي���الدولية�ومدى�إم�انية�تطبيق�ا����ا��زائر،محمد�أم�ن�عارون،� 4

  10ص�2011-�3�،2010قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�الس��،�جامعة�ا��زائر�
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 للموردين� �درجة��:بال�سبة �يحدد �مما �للمؤسسة �ا��قيقية �املالية �الوضعية �ع�� �باإلطالع �املراجعة �ل�م �سمح

التعامل�مع�ا،�فإذا�ات���للمورد�أن�الوضعية�املالية�جيدة�بال�سبة�للمؤسسة�وأ��ا�قادرة�ع���الوفاء�بال��اما��ا����

ب��ة،�أما�إذا��ان�العكس�فإن�املورد�وسع�نطاق�التعامل�مع�ا�وت�ون�درجة�الثقة�كيأجال�استحقاق�ا�فإن�املورد�س

  .  1سي�ون�أك���حذرا�����عاملھ�مع�املؤسسة

 ا�تمام��ذه�الشر�حة�باملعلومات�ينحصر�معرفة�استمرار�ة�الوحدة��قتصادية،�وخاصة�: بال�سبة�للز�ائن�

�لل �وأسا��� �رئ���� �كمورد �عل��ا �معتمدين ��انوا �وإذا ��جل، �طو�لة �معامالت �مع�ا �ارتباط�م �أو�عند بضاعة

  .2املواد��ولية

 العمال� �ونقابات �للعمال �مما��:بال�سبة �للمؤسسة �املالية �الوضعية �عن �ا��قيقية �الصورة �التدقيق �عطي

�و�املقابل� �جيد �بمركز�ما�� �املؤسسة �تمنع �حالة �ففي �العمال، �بحقوق �املطالبة �ع�� �العمال �نقابات �ساعد

�جور�منخفضة�ف�ذا�يدفع�بنقابات�العمال�للتفاوض�مع�إدارة�املؤسسة�ع���أساس���يح�للرفع�من�قيمة�

  . �3جور 

  خرى�� ��قراض �ومؤسسات �للبنوك �ت��ا��:بال�سبة �ما��، �عسر �ملواج�ة �أو ��شاطا��ا �توسيع �غرض

�ا��طر�وقدرة� �درجة �معرفة �عل��ا ��خ��ة ��ذه �غ���أن �املالية، �املؤسسات �من ��ق��اض �إ�� املؤسسات

القوائم�املالية�املؤسسة�ع���السداد�مستقبال،�و�عود����ذلك�إ���تقر�ر�مدقق�ا��سابات�الذي�يؤكد�صدق�

 .  4وتمثيل�ا�للمركز�املا��

 الضرائب� �إلدارة �تحصل�: بال�سبة �ال�� �الضر�بة �واح�ساب �الضر��� �الوعاء �تحديد ��� �عل��ا ��عتمد ف��

عل��ا�من�إدارة�املؤسسة،�فإذا��انت��ذه�املعلومات���يحة�والنتائج�مب�ية��ش�ل�سليم�و�عكس�ا��قيقة�

فإن�قيمة�الضرائب�ت�ون�حقيقية�والعكس���يح،�فإذا��انت�إدارة�املؤسسة��عمل�ع���إخفاء�ا��قيقة�

الضرائب�قصد�ال��رب�أو�التقليل�من�مبلغ�الضر��ية،�فإن�إدارة�الضرائب�ال�يمك��ا�التعرف�ع����عن�إدارة

ذلك�إال�إذا�قام���ص�موثوق�فيھ�و�مستقل�عن�املؤسسة�بفحص�عمليات�املؤسسة�ونتائج�ا�مما��عطي�

�م ����تحديد ��ساعد�ا �مما �عن�املركز�املا���ونتائج�املؤسسة، �صورة�وا��ة �الضرائب بلغ�الضر�بة�إلدارة

 .5ا��قيقي�

  

                                                           
من��ي��ا�مع�دراسة�حالة�تطبيقية�ملؤسسة�ت�شط����قطاع�البناء،�مذكرة�ماجست���،��لية�،�تقديم�ا�،�املراجعة�ا��بائيةرضا�خال��� 1

  .12 ص،2001العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�ا��زائر�،�
دمي�دراسة�حول�دور�مراقب�ا��سابات�ومسؤولينھ����تلبية�احتياجات�مستخعبد�الصمد�نجم�ا��عفري�وإياد�رشيد،�القر����،� 2

  .14،�ص2006،املع�د�العر�ي�للمحاسب�ن�القانونيون،�جامعة��غداد�العراق،��القوائم�املالية

11خالد�راغب�ا��طيب�وخليل�محمود��الرفا�ية،�مرجع�سابق،�ص� 3  
  10أم�ن�مازون،�مرجع�سابق،�ص�4

  .05 ص،�1968الدار�ا��امعية،��سكندر�ة،�مصر،��املراجعة�والرقابة�املحاس�ية،أحمد�خليل،� 5
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 عتمد��عض�أج�زة�الدولة�ع���البيانات�ال���تصدر�ا�املشروعات����: بال�سبة�للدولة�وال�يئات�ا��كومية�

�أو�فرض� �للدولة ��قتصادية �السياسات �أو�رسم ��قتصادي، �ال�شاط �مراقبة �م��ا ��غراض، �من العديد

يمة�وقد�بي�ت���نة��تحاد�الدو���للمحاسب�ن�عند�الضرائب،�و�ذه�جميعا��عتمد�ع���بيانات�واقعية�وسل

 : 1ت�ون���) املص��ة�العامة(أن�أ�مية�التدقيق��2002إصدار�املعاي���عام�

o ساعد����وضع�القرارات��دار�ة�السليمة�؛��  

o ساعد�خ��اء�الضرائب����بناء�الثقة�والكفاءة�عند�التطبيق�العادل�للنظام�الضر���؛��  

o استغالل�موارد�املؤسسات�بكفاءة�وفعالية�.   

�البيانات� ���ة �من �التدقق ��� ��ساسية �و�داة �الرك��ة �باعتباره �التدقيق �أ�مية �مدى �ع�� �يدلنا �سبق مما

  . 2واملعلومات�املحاس�ية،�حيث�أ��ا�تتالءم�مع�خاصيات�وحاجيات�طال���خدما��ا

  أنواع�التدقيق�: املطلب�الرا�ع�

�إ���عملية�التدقيق�وإجماال�يصنف��ناك�أنواع�متعد دة�من�التدقيق�باختالف�الزاو�ة�ال���ينظر�من�خالل�ا

  : 3التدقيق�حسب�وج�ات�النظر�املختلفة�إ���ما�ي��

 من�حيث��لزام.  

 ختبارات��م�(من�حيث�مدى�الفحص�� .(  

 من�حيث�توقيت�عملية�التدقيق�.  

 من�حيث�نطاق�عملية�التدقيق� .  

 عملية�التدقيقمن�حيث�القائم��.  

 أنواع�التدقيق��خرى� . 

   :من�حيث��لزام�القانو�ي�- 1

�و�التدقيق�الذي�تلزم�املؤسسة�بھ�وفقا�للقوان�ن�وال�شر�عات�السائدة�وغالبا�ما��س����:التدقيق��لزامي�. أ

نص�عليھ��ذه�بالتدقيق�القانو�ي�،�ومثال�ذلك�القوان�ن�املنظمة�العمل�املؤسسات�املسا�مة�،�ومن�أ�م�ما�ت

القوان�ن�ضرورة��عي�ن�مدقق�حسابات�يتو���تدقيق�حسابات�املؤسسة�وقوائم�ا�املالية�ا��تامية،�وقد�جرى�

�قرار� �للمسا�م�ن �العامة �وتصدر�ا��معية �ا��سابات �مدقق �ب��شيح �املؤسسة �إدارة �مجلس �يقوم �أن العرف

  . �عي�نھ�وتحديد�أ�عابھ�

                                                           
  12خالد�راغب�ا��طيب�وخليل�حمود�الرفا��،�مرجع�سابق،�ص� 1

2 Haywards, Audit guide, butter, 2nd edition, London, 1991, P;16 , 
   42،�،�ص�2015دار�وائل�لل�شر،الطبعة��و��،��ردن�،�تدقيق�ا��سابات،رزق�أبو�ز�د�ال��نة�،� 3
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�(التدقيق�غ����لزامي�. ب التدقيق�التعاقدي��و�تدقيق�اختياري�يتم�دون�إلزام�قانو�ي�أو�أمر��:التعاقدي

إعتماده�أل��اب�املؤسسة�أو��طراف�ذات�املص��ة�،�يجوز�����ذا�النوع�من�التدقيق�تحديد�مجال�التدقيق�

  . 1ب�ن�ا��معية�العامة�ومدقق�ا��سابات�لتحقيق�أ�داف�معينة

  ): ��م��ختبارات�(من�حيث�مدى�الفحص�- 2

�ع���التدقيق�التفصي���أن�يقوم�املدقق�بفحص�جميع�القيود�والدفاتر�وال��الت�أن��:التدقيق�التفصي���.أ

العمليات�مقيدة�بانتظام�وأ��ا�سليمة�،�خالية�من��خطاء�أو�الغش�أو�التالعب�،�والتدقيق�التفصي���،�يمكن�

�قامت��� ��ل�العمليات�املالية�ال�� �تم�فحص ��امل�إذا �تدقيق �ي�ون �تدقیق�أن �ي�ون �و�مكن�أن ا�املؤسسة،

جز�ي�إذا�تم��تفاق�بتحدید�حدود�التدقيق�وال�دف�منھ�،�ومن�ذلك�أن�يتم�تدقيق��ل�العمليات�النقدية�من�

  . مقبوضات�ومدفوعات�،�ول�س�عينة�م��ا�و���بذلك�تدقیق�جز�ي�تفصي���

��ختباري . ب �املجتم�:التدقيق �تمثل �باختيار�عينة �املدقق �يقوم �يرتبط�وف��ا �العينة ��ذه ���م �وتحديد ع،

� �اختيار��ذه�العينة�بأحد�أسلو��ن��ذين :         بوج�ة�نظر�املدقق����مدى�سالمة�نظام�الرقابة�الداخلية�،�و�تم

  .التقدير�ال������،�أو�ما��عرف�بالعينات�ا��كمية�-

  .التقدير��حصا�ي،�أو�ما��عرف�بالعينات��حصائية�-

�التفصي���� �التدقيق �ال�يناسب �حيث ��ن �امليدا�ي �للعمل �السائد ��و��ساس ��ختباري و�عت���التدقيق

  . الظروف�ا��الية،�ألنھ�سيؤدي�إ���ز�ادة��عباء�إضافة�إ����عارضھ�مع�عوامل�الوقت�وا���د�والت�لفة�

�التفصي�� �والتدقيق �ال�امل �التدقيق �ب�ن �التفرقة �يجب �التدقيق��وا��دير�بالذكر�أنھ �و��ن �ناحية من

� �أخرى �ناحية �من ��ختباري �والتدقيق �جميع��،ا��ز�ي �فحص �تم �إذا �تفصي�� �ي�ون �قد �ال�امل فالتدقيق

� �جزء �فحص �تم �إذا �اختباري �ي�ون �أو�قد �املالية �فان�) عينة(العمليات �و�املقابل ،� �املالية �العمليات �تلك من

� �جميع �فحص �تم �إذا �تفصي�� �ي�ون �قد �ا��ز�ي �محل�التدقيق �ا��زء �ذلك ��شمل�ا �ال�� �املالية العمليات

  . وقد�ي�ون�اختيار�ا�إذا�تم�فحص�عينة�من�مجموع�مفردات�ذلك�ا��زء�) العمليات�النقدية�مثال(التدقيق�

  :من�حيث�توقيت�عملية�التدقيق

�ال��ا�ي. أ  �الدفات�:التدقيق �إقفال �يتم �أن ��عد ،� �املحاس�ية �الف��ة ���اية ��عد �عملھ �املدقق ر�وإعداد�يبدأ

ا��سابات�ا��تامية�وتصو�ر�املركز�املا���،�ومن�مزاياه�ضمان�عدم�حدوث��عديل����البيانات��عد�تدقيق�ا�،�

���العمل�داخل�املؤسسة�ن�يجة�تردد�املدقق�أو�مساعديھ�ع���املؤسسة،�كما�أنھ��ارتباكوأنھ�يمنع�من�حدوث�

  . 2التدقيقالس�و�من�جانب�القائم�ن��عملية��احتماالتيؤدي�إ���خفض�

                                                           
،مذكرة�لنيل�ش�ادة�املاجست���،�جامعة�فرحات�عباس،سطيف�تفعيل�الرقابة�ع���إدارة��ر�احدور�التدقيق�املحاس������بوسة�حمزة، 2

   11 18،�ص�2012
   27،�ص2013،�جامعة�العلوم�والتكنولوجيا�،�اليمن�،�الطبعة�الثانية�،"املراجعة�وتدقيق�ا��ساباتعصام�الدين�محمد�متو���،�2



 �طار�النظري�للتدقيق�املحاس��                                                                                                             الفصل��ول�

 
14 

���التدقيق�املستمر�يتم�فحص�البيانات�بصفة�مستمرة�أو�ع���ف��ات�دور�ة�أو��:التدقيق�املستمر�. ب

غ���دور�ة،�حيث�يتم�الفحص�أوال�بأول�خالل�الف��ة�املحاس�ية�،�و�ذا�النوع�من�التدقيق�يناسب�املؤسسة�

بأنھ�يوفر�الكب��ة�ذات�العمليات�ال��مة�ال���تحتاج�إ���وقت�طو�ل��س�يا�لفحص�ا�،�و�متاز�التدقيق�املستمر�

�ارت�اب� �فرص �تقليل �إ�� �ذلك �فيق��� �التدقيق، �عملية ��� �التوسيع �ع�� ��ساعده �مما �للمدقق �ال�ا�� الوقت

  : �خطاء�،�ومن�عيوب��ذا�النوع�ما�ي����اك�شافالغش�وال��و�ر�مع�سرعة�

  . إر�اك�العمل����املؤسسة�محل�التدقيق�بطلب�الدفاتر�خالل�أداء�املوظف�ن�ألعمال�م�-

  . د�العالقات���سانية�ب�ن�مساعدي�املدقق�وموظفي�املؤسسة�مما�يؤثر�ع���الكفاءةتوطي�-

  . يمكن�تقسيم�التدقيق�من�حيث�نطاقھ��امل�و�جز�ي�:  من�حيث�نطاق�عملية�التدقيق. 4

�و����ذا�النوع�من�التدقيق�ال�تضع��دارة�أية�قيود�ع���نطاق�عمل�املدقق�،�و�تم�تنفيذ�:التدقيق�ال�امل��-أ

عملية�التدقيق����إطار�غ���محدد،�و�ذا�قد�يتم�إجراء�تدقیق��امل�تفصي���بفحص�جميع�البيانات�املالية�

خاصة�إذا��انت�املشروعات�صغ��ة�،�أو�يتم�إجراء�تدقیق��امل�تفصي����عتمد�ع���أسلوب�العينة�و�ختبار�

لنوع�بتدقيق�جميع�البيانات�املالية�ولكن�بصفة�عامة�يرتبط��ذا�ا. خاصة�إذا��انت�املشروعات�كب��ة�ا���م�

للمؤسسة�،�وإبداء�الرأي�عن�جميع��ذه�البيانات�ول�س�جزء�م��ا�،�و��ون�املدقق�مسؤوال�عن�تدقيق�جميع�

  .البيانات�املالية�ح������حالة�اعتماده�ع���إجراء�التدقيق�ال�امل��ختباري 

�ا��ز�ي�-ب �بت�:التدقيق �املدقق �قيام �ع�� �التدقيق �ول�س�يقتصر��ذا �املالية �البيانات �من �مع�ن �جزء دقيق

جميع�ا،�ولذلك�ينحصر�نطاق�الفحص�ومسؤولية�املدقق�ع����ذا�ا��زء�فقط،�و���مثل��ذه�ا��االت�يتع�ن�

��ذا� �ع�� ��مثلة �ومن �منھ، �وال�دف �التدقيق �ونطاق �حدود �فيھ �يو�� �للمدقق �کتا�ي �أو�عقد �اتفاق وجود

�ب �املدقق ��و�ت�ليف �التدقيق �من �ألي�النوع �ومدفوعات �مقبوضات �من �للمؤسسة �النقدية �العمليات فحص

  .  1غرض�مع�ن

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   48رزق�أبو�ز�د�ال��نة�،�مرجع�سابق�،�ص� 1
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   :من�حيث�القائم��عملية�التدقيق�- 5

  :يمكن�تقسيم�عملية�التدقيق�من�حيث�القائم���ا�إ���نوع�ن�أساس�ن�

�شاط�تقيي���:" عرف�مجمع�املدقق�ن�الداخلي�ن��مر�كي�ن�التدقيق�الداخ���ع���أنھ�: التدقيق�الداخ���- 1

مستقل�ي�شأ�داخل�منظمة��عمال�لتدقيق�العمليات�كخدمة�لإلدارة�،�و���وسيلة�رقابة�إدار�ة��عمل�ع���

  . 1قياس�وتقييم�فعالية�وسائل�الرقابة��خرى 

� �كذلك �" ETIENNE"وعرف �بأنھ �الدوري�: " التدقيق �للتقييم �مستقلة �وظيفة ،� �املؤسسة �داخل ي�ون

  ". للعمليات�لصا���املدير�ة�العامة�

من�خالل�التعر�ف�ن�السابق�ن�يظ�ر�لنا�بأن�التدقيق�الداخ���يقوم�بھ�أطراف�داخل�املؤسسة�من�أجل�

  : الوقوف�ع���النقاط�التالية�

 دقة�أنظمة�الرقابة�الداخلية� .  

 قياس�درجة�الكفاءة�ال���يتم���ا�تنفيذ�الوظائف���عليم.  

 تدقيق�نظام�املعلومات�املحاس�ية�املولد��سا����للمعلومات�املحاس�ية��ش�ل�دوري.  

 فحص��افة�ال��الت�والبيانات�واملس�ندات�املحاس�ية� .  

 قلم�حماية�أصول�املؤسسة� . 

2 -� �ا��ار�� �من�:التدقيق �طرف �بواسطة �يتم �الذي �البيانات��و�و�التدقيق �فحص ��غية �املؤسسة خارج

وال��الت�املحاس�ية�والوقوف�ع���تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية�من�أجل�إبداء�رأي�ف���محايد�حول���ة�

ودقة�املعلومات�املحاس�ية�الناتجة�نظام�املعلومات�املحاس�ية�املولد�ل�ا�،�وذلك�إلعطا��ا�مصداقية�ح���تنال�

��ذ �مستخدمي �لدى �والر��� �القبول �ا��اصة �ا��ارجية ��طراف �من ��خ��ة �،�(ه �املس�ثمرون ،� املسا�مون

  �غية�الوقوف�ع���ما�سبق�يمكن�تحديد�أ�داف�التدقيق�ا��ار������النقاط�التالية�....). البنوك�

 ل�العمليات�تم����يل�ا��ش�ل��امل�� .  

 ل�عملية�تم����يل�ا�البد�أن�ت�ون�� :  

 حقيقة� .  

 يحة�التقييم���  

 تار�خ�وقوع�ا�م��لة��� .  

 يحة�التمرکز�� 

  

  
                                                           

�طوا�ر 1 �ال��امي �: محمد ،� �صديقي �السلفيةمسعود �و�املمارسة �و��طار�النظري �ا��سابات �وتدقيق �املطبوعات��املراجعة �ديوان ،

  . 33،ص��2003ا��زائر�: ا��امعية�،�الساحة�املركز�ة�،�بن�ع�ون�
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  فروض�ومعاي���التدقيق�وال��امات�املدقق:املبحث�الثا�ي�

�مختلف�  ��� �إليھ �الرجوع �يمكن �كإطار�نظري �م��ا �يتخذ �الفروض �من �جملة �ع�� �التدقيق ترتكز�عملية

وتخطى�بالقبول�العلم��العمليات�،�باإلضافة�إ���مجموعة�املعاي���املتعارف�عل��ا�ال���تصدر�ا�ال�يئات�امل�نية�،

،�وال���تنعكس�ع���إجراءات�القيام���ذه�امل�نة�،�كما��عت���املدق�ملزم�بالتقيد��عض�الواجبات�كما�لھ��عض�

  .ا��قوق����حدود�ما�يفرضھ�القانون�والعقد�امل��م

  .فروض�التدقيق�،�معاي��ه�،�باإلضافة�إ���حقوق�وواجبات�املدقق�قديمسنقوم�����ذا�املبحث�بت 

  فروض�التدقيق: ملطلب��ول ا

الفروض�عبارة�عن�معتقدات�مسبقة،�تب���ع���أساس�ا��ف�ار����إطار�عملية�التحليل�ح���ت�ون��

�من� �مجموعة �ع�� �تتوفر �أن �يجب ��خرى ��� �التدقيق �مش�لة �حل �إطار �وم�سطة،و�� ممن��ة

  :�ف��اضات�إليجاد�نظر�ة�شاملة�ل�ا�و����اآل�ي�

   :البيانات�للفحصقابلية�: أوال 

�ع����ذا�إم�انية�التأكد�مما�تحتو�ھ�القوائم�املالية،�فعملية�التدقيق�قائمة�ع����ذه�الفرضية،�

ذلك�أنھ��ش��ط�لقيام�املدقق�م�متھ�أن�يتوفر�ع���ا��ر�ة�املطلقة�����طالع�ع���البيانات�املالية�و��بع�

  : 1حاس�ية،�ف�ذه�املعاي���تتمثل����ذا�الغرض�من�املعاي���املستخدمة�لتقييم�البيانات�امل

�وارتباط�ا��:املالئمة  �املحتمل�ن �املستخدم�ن ��حتياجات �املحاس�ية �املعلومات �مالئمة �ضرورة و�ع��

  .باألحداث�ال����ع���ع��ا

ما�ال�بد�أن���مع���ذلك�أنھ�إذا�قام���صان�أو�أك���بفحص�املعلومات�نفس�ا،�فإ�:القابلية�للفحص 

  .النتائج�نفس�ا�ال���يجب�التوصل�إل��ا ي�س�أويصال�إ���املقا

  .مع���ذلك�أنھ�يجب����يل�ا��قائق�بطر�قة�عادلة�وموضوعية: البعد�عن�التح���

  .���خاصية�يجب�أن�تتح�����ا�املعلومات�املحاس�ية: القابلية�للقياس�الك���

  

  

  

  

  

  

                                                           
  25،ص�2004مصر،�،�الدار�ا��امعية،�أسس�املراجعةعبد�الفتاح�ال��ن�و�محمد�سم���الصبان�وشر�فة�ع���حسن،� 1
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  ال�وجود�للتعارض����املصا���ب�ن�املدقق�و�دارة: ثانيا

�� �املعلومات�المن ��ستعمل �فاإلدارة �ا��سابات، �ومدقق ��دارة �ب�ن �للمنفعة �تبادل ��ناك �أن وا��

املالية�ال���قام�بفحص�ا�وأبدي�رأيھ�حول�ا����اتخاذ�مجموعة�من�القرارات،�كما�استوجب�وجود�نوع�

��القيام�من�الت�امل�والتعاون�ب�ن��دارة�واملدقق�ا��ار���بقدر��م�ان�ال���ء�الذي��سرع�و�ساعد��

  .  �1عملية�التدقيق

ووفقا�ل�ذا�القرض�فإنھ�ال��ع���استحالة�وجود��عارض�ب�ن�مدقق�ا��سابات�وإدارة�املؤسسة�فقد�

  : 2ي�ون��ناك�أحيانا��عض�التعارض�وخاصة����الف��ة�القص��ة�لعدة�أسباب�نذكر�م��ا

وأ��ا�تحقق�أر�احا�عالية�أن��دارة�تميل�عادة�إ���إظ�ار�املؤسسة�أو�الشركة����صورة�نا��ة،��  - أ

 ح���تز�د�امل�افأة�ال���يحصلون�عل��ا�أوإلعادة��عيي��م؛

نظرا�ألن�املدقق�يقوم�بفحص�وتقييم�التأكيدات�واملزاعم�ال���تذكر�ا��دارة�فإن��ذه��خ��ة��  - ب

 .قد�تحاول��عديل��عض�التأكيدات�ال���قد�تمثل�إحراجا�ل�م

� �بنظرة �يحتفظ �أن �املدق �ع�� �فإن �املتعلقة�ولذلك �وال��ا��ن ��دلة �بتجميع �قيامھ �عند �امل�نية الشك

 . بتأكيدات��دارة�

  :خلو�القوائم�املالية�وأية�معلومات�أخرى�تقدم�للفحص�من�أية�أخطاء�غ���مادية�أو�تواطؤ�ة: ثالثا

�باقتصاره�� �اختباراتھ �توسيع �و�عميم �التدقيق �مجال �تحديد ��� �املدقق ��ساعد �الفرضية ��ذه إن

�مسؤوليتھ� �ألن �ذلك �غ���املادية، ��خطاء �اك�شاف �من �ال�تمكنھ �أ��ا �كما �فقط، �املادية ��خطاء ع��

ال�تقع�تحت��محدودة�باألخطاء�املادية�فقط،�لكن��ذا�ال��ع���أن��خطاء�غ���املادية�وال������وا��ة

�من� �املطلو�ة �العناية �ال��ك���ع�� �يجب �لذلك �غ����افية، �الفحص �عملية ��انت �إذا �خاصة مسؤوليتھ

  .3املدقق�عند�قيامھ�بم�متھ

  

  

  

                                                           
  .26مرجع�نفسھ�ص��عبد�الفتاح�ال��ن�و�محمد�سم���الصبان�وشر�فة�ع���حسن 1
� KPMG،دراسة�حالة�الت�امل�ب�ن�شركة�الت�امل�ب�ن�املراجعة�الداخلية�و�املراجعة�ا��ارجيةعبد�السالم�عبد�هللا�سعيد�أبو�سرعة،� 2

وإدارة�املراجعة��الداخلية����بنك�اليمن�و�ال�و�ت�للتجارة�و��س�ثمار����ا��م�ور�ة�–محاسبون�قانونيون�-مج���وحازم�حسن�وشر�اؤ�م

  . 15،ص��  2009-3�،2010اليمنية،�مذكرة�ماجست���،��لية�العلوم��قتصادية�و�التجار�ة�وعلوم�ال�سي���،�جامعة�ا��زائر�
3� � �لطفي، ��سيشعبا�ي �تحس�ن ��� �ومسا�م��ا �م�م��ا �الداخلية �ملحمع�املراجعة �لل�شاط �تصدير�الغاز�التا�ع �قسم �مع ���املؤسسة

-  2003،�مذكرة�ماجست���،��لية�العلوم��قتصادية�و�التجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�ا��زائر�سونطراك�،�الدورة�مبيعات�مقبوضات

  .29،�ص��2004
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  وجود�نظام�سليم�للرقابة�الداخلية�يبعد�احتمال�حدوث��خطاء�: را�عا�

   :1ما�ي��يقوم��ذا�الفرض�ع���أساس�وجود�نظام�سليم�للرقابة�الداخلية�و�شمل�

�إدار�ة  -أ  �السياسات� :رقابة �تنفيذ �وضمان �ممكنة، �وإدار�ة �إنتاجية �كفاية �أع�� �تحقيق و�دف�ا

 .�دار�ة�وفقا�ل��طة�ووسائل�ا

�محاس�ية   -ب  ��عتماد�: رقابة �بالدفاتر�ودرجة �امل��لة �املحاس�ية �البيانات �اختبار�دقة و�دف�ا

 .عل��ا

 .ضياع�أو�سوء�استعمال و�دفھ�حماية�أصول�املؤسسة�من�أي�اختالس�أو� :الضبط�الداخ��  -ج 

ي�إ���سالمة�تمثيل�القوائم�املالية�دالتطبيق�املناسب�للمبادئ�املحاس�ية�املتعارف�عل��ا�يؤ : امساخ

  .ألعماللللمركز�املا���ونتائج�

�أو�� �عليھ �يقاس �معيارا �تمثل �عل��ا �املتعارف �املحاس�ية �املبادئ �أن �أساس �ع�� �الفرض ��ذا يقوم

��عمال� �ونتائج �للمؤسسة �للمركز�املا�� �وتمثيل�ا �املالية، �القوائم �عرض �وعدالة �صدق �ع�� �بھ يحكم

��عت �املالية �القوائم �فإن �عل��ا �املتعارف �املحاسبة �مبادئ ��ستخدم �لم �ما �فإنھ ���غ���صادقة�و�التا��

  . 2وعادلة�كما�أنھ�سي�ون�من�الصعب�ع���املدقق�ن�أن�يقوموا�بم�م��م�و�إبداء�رأ��م����تلك�القوائم

  العناصر�واملفردات�ال����انت���يحة����املا����ستكون�كذلك����املستقبل: سادسا��

نھ�إذا��ذا�الفرض�مستمد�أحد�من�فروض�املحاسبة�و�و�فرض�استمرار�املشروع،�و�ذا��ع���أ�

���اتللمدقق�أن��دارة�رشيدة�وكذا�وقوفھ�ع���سالمة�نظام�الرقابة�الداخلية،�فإنھ�يف��ض�استمرار�

الوضع�كذلك����املستقبل�وإذا�ات���للمدقق�عكس�ذلك�أي�ميول��دارة�إ���التالعبات�أو�مالحظتھ�

  .3مستقبال�عتبار لضعف�ع���مستوى�نظام�الرقابة�الداخلية�وجب�عليھ�ا��رص�و�أخذ�ذلك��ع�ن�� 

  مدقق�ا��سابات�يزاول�عملھ�كمدقق�فقط�عند�إبدائھ�لرأيھ����البيانات�املالية: سا�عا�

يقصد��ذا�الفرض�أنھ�رغم��عدد�ا��دمات�ال����ستطيع�املدقق�تأدي��ا�لعميلھ،�فإنھ�يحظر�عليھ��

�وأن� �التدقيق، �محل �املادة ��� �املحايد �الف�� �رأيھ �إبداء �منھ �يطلب �عندما �ا��دمات ��ذه �مثل تأدية

قق�قرارات�يقتصر�عملھ�ع���م�مة�إبداء�الرأي�فقط�دون�غ���ا،�ألنھ�لن�ي�ون�املدقق�موضوعية�إذا�د

                                                           
   22أحمد�حل���جمعة،�املدخل�ا��ديث�التدقيق�ا��سابات،�مرجع�سابق،�ص�  1
،��عر�ب�أحمد�حامد���اج�وكمال�الدين�الد�راوي،�الكتاب��ول،�دار�املراجعة�ب�ن�النظر�ة�والتطبيقوليام�توماس�و�أمرسون�من�ي،� 2

  د�. 54،�ص�2006املر�خ�لل�شر�والتوز�ع،�القا�رة،�مصر،�
   30عبد�الفتاح�ال��ن�و�محمد�سم���الصيان�وشر�فة�ع���حسن،�مرجع�سابق،�ص� 3
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�املدقق� �استقالل �ضرورة �ع�� �التأكيد �الفرض ��ذا �و�ز�د �لإلدارة، �خدمة ��شأ��ا �أدى �أن �سبق إدار�ة

  . 1حيث�يمثل�استقاللھ�سندا�أساسيا���يدة�وفاعلية�عملية�التدقيق

  القوان�ن�امل�نية�تفرض�ع���املدقق�ال��امات�م�نية�عليھ�ال��ام���ا:ثامنا�

ة�املسؤوليات�ال���ع���املدقق��ل��ام��ا�اتحاد�عمالئھ�وال���يفرض�ا�يتطرق��ذا�الفرض�ع���مجموع�

  .2مركز�مدقق�ا��سابات

 "GAAS"معاي���التدقيق�املتعارف�عل��ا�:  الثا�ياملطلب��

تمثل�معاي���التدقيق�املتعارف�عل��ا�ا��طوط��رشادية�ال���يتم�استخدام�ا�ألداء�عملية�التدقيق�،�و��

�عليھ� �نص �ما �املعاي���حسب ��اتھ �و�تنقسم �العملية ��اتھ �تقيم �خالل�ا �من ��ستطيع �عت���كمقياس

 : إ���املجموعات�الثالثة��تية��AICPAاملجمع��مر��ي�للمحاسب�ن�القانوني�ن�

  املدقق����صتتعلق�: املعاي���العامة� -1

 معاي���العمل�امليدا�ي�و�تتعلق�بإجراءات�العمل�امليدا�ي�للمدقق،� -2

 .معاي���إعداد�التقر�ر�تتعلق�برأي�و�تقر�ر�املدقق� -3

 و�الش�ل�التا����عرض�لنا��اتھ�املعاي���بالتفصيل�

  أنواع�معاي���التدقيق�:يمثل�) I-1(ش�ل�رقم�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ،��عر�ب�محمد�عبد�القادر�الد�سطي�أحمد�حامد���اج�،��مت�امل�خلداملراجعة�ملو�لك�،��،جيمسالف�ن�أر���� :املصدر�

   42ص�ء�السعودية�،��2005دار�املر�خ�،�

  
                                                           

،�م�شورات�أ�اديمية�الدراسات�العليا،�طرابلس،�لي�يا،�املطبعة�نحو�إطار�نظري�عام�للمراجعة،�أثره�ع���معاير�اد،�نصر�صا���محم 1

  179م���2004و��،�
  .  18محمد�أم�ن�مازون،�مرجع�سابق،ص�2

املتعارف�عل��امعاي���التدقيق�  

 املعاي���العامة

 التأ�يل�و��داء
 العمل�امليدا�ي
 أداء�التدقيق

 التقر�ر
 النتائج

  التخطيط�و��شراف�و�امل�ني�ن�-

  الف�م�ال�ا���للرقابة�الداخلية�-

  -تدر�ب�وم�ارة�مالئم�ن-

  حياد��تجاه�الذ���-

مدى�اتفاق�القوائم�مع�املبادئ�املحاس�ية�-

  .املتعرف�عل��ا�

مدى�التبات����تطبيق�املبادئ�املتعارف�-

  عل��ا�

  مدى�كفاية��فصاح��عالمي-

  ���القوائم�املالية���جما��إبداء�الرأي�-
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  املعاي���العامة�أو�ال��صية: املجموعة��و��

  : ��يسميت��ذه�املعاي���بال��صية��و��ا�تتعلق�مباشرة�بالت�و�ن�ذا�ي�املدقق�،�و�يمكن�حصر�ا����

 تم�عملية�الفحص�بواسطة���ص�أو�أ��اص��م�قدر��ا���من�التأ�يل�العل���و�العم��تأن� . 

 أن�يتوافر�لدى�املدقق�عنصري�ا��ياد�و��ستقالل. 

 1أن�يتح���املدقق�بالعناية�امل�نية�املعتادة�أثناء�عملھ�و�كذا����إعداد�تقر�ره  . 

  : �نيةوتضم�املعاي���العامة�املعاي���الفرعية�

 : التأ�يل�العلمي�و�العم��� -1

ينص��ذا�املعيار�ع���أن�عملية�التدقيق�يجب�أن�تتم�بواسطة���ص�لديھ�املعرفة�العلمية�و�

  .ا����ة�العملية�و�الكفاءة�امل�نية�ال���تؤ�لھ�للعمل�كمدقق

�ع����ذا�املعيار�أن�املدقق�يجب�أن�يتمتع�باملعرفة�العلمية�ال�افية����مجاالت�املحاسبة�و�الضرائب�و��

التدقيق�و�غ���ا�من�املجاالت�املرتبطة�باملمارسة�امل�نية�،�إضافة�إ���ذلك�يجب�أن��ستمر�املدقق����

�ا��ديثة �بالتطورات �ملما �ليظل �للم�نة �ممارستھ �طوال �و�التعليم �و�ظل��التدر�ب ،� �ا��االت �تلك ��

  .2مستعدا�الك�ساب�املعرفة����مجاالت�جديدة

�س���مستعملو�املعلومات�املحاس�ية�الناتجة�عن�نظام�املعلومات�املحاس�ية�املولد� :�ستقالل� -2

�أن� �إذا �مستقبلية �قرارات �سن ��� �عل��ا �لالعتماد �مصداقية �ذات �معلومات �ع�� �ل��صول ل�ا

ه�املعلومات�ي�ون�ع���أساس�مدى�استغاللية�املدقق�،�لذا�ي�ب���تحديد�مدى��عتماد�ع����ذ

 :توافر�النقطت�ن�التاليت�ن�لتحديد�مدى�استقاللية�املدقق

1.2-   � �للمدقق �مادية �مصا�� �وجود �مع��:عدم �مادية �مصا�� �لھ �ال�ت�ون �أن �املدقق �ع�� ي�ب��

املؤسسة�ال���يقوم�بمراجع��ا�و�أن�ال�ت�ون�ألحد�أقر�ائھ�مصا���من�نفس�النوع�،�ألن�وجود�ذلك�قد�

  .3يؤثر�ع���استقاللية����إبداء�الرأي�الف���املحايد����القوائم�املالية�ا��تامية

نقطة�عدم�تدخل�العميل�أو�سلطة�عليا����الدور�الذي�يف��ض�����ذه�ال�:وجود�استقالل�ذا�ي��-2.2

�من� �تحد �لضغوط �ال�يتعرض �بحيث �املحاس�ية �و�ال��الت �البيانات �فحص ��شأن �املدقق �بھ يقوم

  تحقيق�املبت���من�التدقيق،

  

                                                           
  .19محمد�أم�ن�مازون،�مرجع�سابق،ص�� 1
   35،�ص��1998محمد�الفيومي�،�عوض�لب�ب�،�أصول�،�املكتب�ا��ام���ا��ديث�،��سكندر�ة�،� 2
   71-40مسعود�صديقي�،�مرجع�سابق،�ص�: محمد�ال��امي�طوا�ر 3
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  .و����ظل�توافر�النقطت�ن�السابقت�ن�يمكن�أن�تحدد���عاد�ا��الة�ع���استقالل�املدقق��

�إعداد  . أ ��� ���ستقالل �التدقيق �برنامج��:برنامج �تحديد �البند ��ذا �ظل ��� �املدقق �ستطيع

�كذا� �و �فحص�ا �الواجب �املفردات �خالل �من �العمل ���م �و �العمل �وخطوات التدقيق

�مراجع��ا�من� مما�الشك�فيھ�أن�. نظام�املعلومات�املحاس�ية�ك�لا��وانب�و��جزاء�املراد

�اس�بع ��� ��دارة �التدخل �عدم �يتضمن �البعد �من��ذا �أخذه �ثم �ما �أو��عديل �أو�تحديد اد

 .برنامجھطرف�املدقق����

�عت���املدقق�مستقال�و�حرا����اختيار���م�املفردات�املراد��:�ستقالل����مجال�الفحص�  . ب

فحص�ا�من�مجموع�املفردات�،�إذا��ستطيع�املدقق�����ذا��طار�فحص�جميع�البيانات�،�

املس�ندات،�ال��الت�ومسار�عملية�التج����للتقر�ر��عد�ا�عن���ة�و�مصداقية�املعلومات�

 .الناتجة�عن�النظام�املولد�ل�ا

�عت���املدقق�مستقال����كتابة�تقر�ره�املوضع�لعملية�الفحص��:���إعداد�التقر�ر��ستقالل�   . ت

�ثم� �ال�� �ا��قائق ��افة �إظ�ار�فيھ �مع ،� �املحاس�ية �املعلومات �عناصر�نظام �من والتدقيق

اك�شاف�ا�إبان�عملية�الفحص�و�إعطاء�رأي�ف���محايد�حول�القوائم�املالية�ا��تامية�،�إذا�

��طار  ��ذا ��� �التقر�ر�أو�اس�بعاد��ي�ب�� ��� �ا��قائق �أو��عديل �الغ���لتحر�ف �تدخل عدم

 .�عض�ا��قائق���مية�منھ

�ع���أن�يقوم�املدقق�بذل�العناية�امل�نية�و�ا���ود�املمكنة�و�املناسبة�من�بداية�: العناية�امل�نية���-2

�أ �البد �املدقق �أن ��ون �من �انطالقا ،� �م��ا ��ن��اء �غاية �إ�� �التدقيق �السابق�ن�عملية �باملعيار�ن �يفي ن

  .1املتعلق�ن�بالتأ�يل�العل���و�العم���و��ستقالل����أداء�م�نة

  : يمكن�تحديد�شروط�عامة�يجب�توافر�ا����املدقق��غية�الوصول�إ���العناية�امل�نية�املطلو�ة�����

 محاولة�ا��صول�علة�أنواع�املعرفة�املتاحة��غية�الت�بؤ�باألخطاء�غ���املنتظرة�. 

 أخذ��ع�ن��عتبار�الظروف�غ���العادية����برنامج�التدقيق�من�أجل�ا��ذر�عند�فحص�العناصر�

 .ا��املرتبطة�

 ستغل��التقييم�� �قد �الذي ،� �و�الضعف �القوة �مواطن �تحديد ��غية �الداخلية �الرقابة لنظام

 .��دوث�تالعبات�و�غش�وال�يمنع�حدوث�أخطاء

 املتعلقة�باملفردات�ذات���مية����إبداء�الرأيالعمل�ع���إزالة�الش�وك�أو��ستفسارات�. 

                                                           
  42- 41محمد�ال��امي�طوا�ر�،�مسعود�صدیقی�،�ص�ص� 1
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 العمل�باستمرار�من�أجل�تطو�ر�مجال�ح��تھ�امل�نية��. 

�العناية�� �بذل �معياري �مع �والعم�� �العل�� �معيار�التأ�يل �أن ��ش���إ�� �املعاي���العامة �غاية ��

�و  ،� �عل��ا �املتعارف �املعاي���التدقيق �أ�م �من ��� �و�معیار��ستقالل ��اتھ��امل�نية ��� �خلل أي

  .املعاي���الثالثة�سيؤثر�ع���املعاي����خرى�للتدقيق

  معاي���العمل�امليدا�ي: املجموعة�الثانية��- 

تضع��اتھ�املعاي���مجموعة�من��رشادات�و�التوج��ات�ال���يجب�ع���املدقق�أن�يل��م���ا�عند�أداء��

  . عملية�التدقيق�،�و��عت���معاي���العمل�امليدا�ي�أك���دقة�مقارنة�باملعاي���العامة

  :�شمل�معاي���العمل�امليدا�ي�ثالثة�معاي���أساسية�����اآل�ي

 ش�ل�مناسب�و��اف�،�فضال�عن�توافر�إشراف�دقيق�ع���أعمال�يجب�تخطيط�م�مة�املراجعة��

 .دینعاملسا

 يجب�دراسة�و�تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية�املوجودة�بدقة�و�ذلك�لتقر�ر�مدى��عتماد�عل��ا��

 .ومن�ثم�تحديد�املدى�املناسب�لالختبارات�الالزمة�و�ال����ستفيد�ما�إجراءات�املراجعة�

 اف�من�أدلة��ثبات�من�خالل�الفحص�و�املالحظة�و��ستفسارات�و�ضرورة�ا��صول�ع���قدر��

املصادفات�و�غ���ذلك��ل�ا�لتوف���أساس�قیاس�معقول�إلبداء�الرأي�فيما�يتعلق�بالقوائم�املالية�

 .1موضوع�الفحص�و�املراجعة

  :و�فيما�ي���سنو����اتھ�املعاي���بالتفصيل��

  :التخطيط�السليم�و��شراف�ع���املساعدين� -1

��شراف�� �مباشرة �و�يجب ،� ��افية �بدرجة �العمل �يخطط �أن �يجب �أنھ �املعيار�ع�� ��ذا ينص

ال��يح�ع���املساعدين����حالة�وجود�م�،�كما�يتضمن�التخطيط�ال�ا���للتدقيق�خصائص�معينة�

� �و��ستفادة ��فراد �من ��حتياجات �تحديد ،� �العمل �ظروف �تكييف �مكتب��ءةاالكفمثل �موارد من

  .2التدقيق

و�بذلك�فإنھ�يتع�ن�ع���املدقق�أن��عد�خطة�مالئمة�لتنفيذ�عملية�املراجعة�،�و�بطلق�أعضاء�امل�نة��

و،��ذا��خ����و�خطة�مكتو�ة�لتنفيذ�إجراءات�املراجعة�،�و�" برنامج�املراجعة�" �ذه�ا��طة�اسم�

�مع ،� �لذلك �املحدد �و�الوقت �فحص�ا �الواجب �الدفاتر�و�ال��الت �تحديد �عادة �أن��يتضمن مراعاة

                                                           
أحمد�حامد���اج�و�کمال�الدين�سعيد�،�دار�. جعة�د،��عر�ب�و�مرا�املراجعة�ب�ن�النظر�ة�و�التطبيقوليد�توماس�أمرسون��ل�ي�،�1

  . 57،�م�1989املر�خ�،�الر�اض�،�السعودية�،�
  76،�ص�1991،�مؤسسة�شباب�ا��امعة�،��سكندر�ة�،�املراجعة�علما�و�عمال��عبد�الفتاح�محمد�ال��ن�،�كمال�حليفة�أبو�ز�د�، 2
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ينصف�ال��نامج�باملرونة�حيث�أن�ال�دف��سا�����و�إجراء�فحص�سليم�و�ل�س�استكمال�برنامج�

  .1املراجعة�فقط

�عملية�� ��� �ال�امة �ا��طوات �من �التدقيق �برنامج �أو�تخطيط �التدقيق �مل�مة �عت���التخطيط

بارات�ال�امة�قد�نالت�التدقيق�،�حيث��ساعد�التخطيط�السليم�ع���التأكد�من��جراءات�أو��خت

��ستعمال� �ع�� �التخطيط ��ساعد �كما �تحديد�ا �ثم �قد �املتوقعة �املشا�ل �و�أن ،� �املناسبة العناية

الكفء�للمساعدين�،�و�الت�سيق�مع��عمال�املنفذة�بواسطة�مدقق�ن�أخر�ن�،�و�نظرا�أل�مية��ذا�

�للتدق ��طار�النظري �للمحاسب�ن �الدو�� ��تحاد �خص �فقد �مل�مة�املعيار�، �التخطيط �موضوع يق

��عض� �خالل �من �معاي���أخرى ��� �التخطيط �لعملية ��شارة �إ�� �باإلضافة �معیار�خاص املراجعة

  :2الفقرات�و�يمكن�عرض�م�ونات��ذا�املعيار�كما�ي��

 ،عت���التخطيط�لعملية�التدقيق�من�املبادئ��ساسية�ال���تحكم�املسؤولية�امل�نية�للمدقق� 

 يجب�أن�يخطط�املدقق�عملھ�بطر�قة��سمح�لھ�بالقيام�بمراجعة�فعالة��. 

 يجب�أن�يركز�وضع�خططھ�ع���معرفتھ�بأعمال�و��شاطات�الز�ون�. 

 : يجب�أن�تتضمن�عملية�التخطيط�املراحل�التالية�        

 دراسة�النظام�املحاس���و��جراءات�املتبعة����الرقابة�الداخلية. 

 الداخلية  ع���نظام�الرقابة�تقييم�مدى��عتماد. 

 تحديد�طبيعة�و�توقيت�و�تطلق��جراءات�املراجعة�ال���س�تم�تنفيذ�ا. 

 ت�سيق�جميع��عمال�ال���س�تم�تنفيذ�ا. 

 ،يجب�أن�تراجع�إعداد�برنامج�تدقيق�يحدد�فيھ�طبيعة�و�توقيت�و�تطلق�إجراءات�املراجعة� 

  خالل�عملية�املراجعة��يجب�أن�يراجع��ذا�ال��نامج�حسب�تقدم�امل�مة�و. 

  .ع���املساعدين�فيقت����ضرورة�تقسيم�العمل�بي��م�وحسن�توج���م��وذلك�لتحقيق��أما��شراف

  

  

  

  

                                                           
   68،�ص�1998،�الدار�ا��امعية�،��سكندر�ة��لعملية�ملراجعة�ا��سابات�سس�العلمية�و�امحمد�سم���الصبان�،�عبد�هللا��الل�،�1

2 ATH guides , audit financier guide pour l’andit de l’information financière des entreprises et organisations clets , paris , 2eme , 

édition , 1987 p 53 
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  . املطلب�الثالث�حقوق�وواجبات�املدقق

  حقوق�املدقق�: الفرع��ول�

يتمتع�املدقق��عض�ا��قوق�وال����سمح�لھ�بالقيام�بالفحص�الشامل�للدفاتر�وال��الت�،�وتختلف��ذه�

ا��قوق�بناء�ع���طبيعة�امل�مة�املو�لة�لھ����إطار�العقد�امل��م�ب�نھ�وكذا�الطرف��خر�املثمثل�����دارة�أو�

  . صاحب�املؤسسة

  :فيما�ي���يمكن�تحديد��عض�ا��قوق�الرئ�سية�ملدقق�ا��سابات�

�واملوازنات� - 1 �املحاس�ية �ال��الت �ع�� �امل�ان �ع�ن �و�� �وقت �أي ��� ��طالع �ا��سابات �محافظ يمكن

�ونگھ�أن�يطلب�من� واملراسالت�و�املحاضر�و�صفة�عامة��ل�الوثائق�والكتابات�التا�عة�للشركة�أو�ال�بة

�التوضيحات ��ل �ال�يئة �أو �للشركة �والتا�ع�ن �و�عوان �باإلدارة �ب�ل��القائم�ن �يقوم �وان واملعلومات

  .التفت�شات�ال���يرا�ا�الزمة

�تتعلق� - 2 �معلومات �ع�� �مقر�الشركة �ا��صول��� �املؤ�لة ��ج�زة �من �ا��سابات�أن�يطلب �محافظ يمكن

  .بمؤسسات�مرتبطة���ا�أو�مؤسسات�أخرى�ل�ا�عالقة�مسا�مة�مع�ا

3 - � ��ل �الشر�ات ��� �باإلدارة �القائمون ��6يقدم �محافظ ��قل ��عد�أش�ر�ع�� �محاس�يا �كشفا ا��سابات

  .حسب�مخطط�ا��صيلة�والوثائق�املحاس�ية�ال���ينص�عل��ا�القانون 

�حق��- 4  �و�حتفظ �تقر�ره، �أساس �ع�� �للتداول ��ستد�� ��لما �العامة �ا��معيات �ا��سابات يحضر�محافظ

  .التدخل����ا��معية�املتعلقة�بأداء�م�متھ

مل�لفة�بالتداوالت�أ�عاب�محافظ�ا��سابات����بداية�م�متھ�وال�تحدد�ا��معية�العامة�أو�ال�يئة�املؤ�لة�ا�- 5 

�أو�ال�يئة� �الشركة �من �املحققة �املالية �النتائج �أساس �ع�� ��حوال �من �حال �أي ��� ���عاب �اح�ساب يمكن

  .املعنية�

�من�ال��اماتھ�القانونية�و�جب�عليھ�أن�يل��م�بإشعار��- 6 يمكن�محافظ�ا��سابات�أن��ستقيل�دون�التخلص

  . أش�ر�و�قدم�تقر�را�عن�املراقبات�و�ثباتات�ا��اصلة��3سبق�مدتھ�م

�أمام��- 7 �موقفھ �عن �والدفاع �والرد �املؤسسة �إ�� �ترسل �خطية �مذكرة �طر�ق �عن �عزلھ، �اق��اح �مناقشة حق

  . ا��معية�العامة�

لك�للتأث���و�عت����ذا�ا��ق�أحد�الضوابط�ال���تحول�دون�عزل�مدقق�ا��سابات�عزال��عسفيا�أو�استخدام�ذ

  . 1ع���مدقق�ا��سابات

حق��متناع�عن�إبداء�رأيھ����القوائم�املالية�إذا�لم��ستطلع�ت�و�ن�رأي�حول�ا،�وعليھ�ذكر��سباب�ال����- 8

  .  2عرقلت�عملة

                                                           

  �1غسان�فالح�املطارنة�،�تدقيق�ا��سابات�املعاصر،�،مرجع�سبق�ذكره�،ص�91
  08،الطبعة��و��،من��شر�املؤلف،�ردن،ص�تدقيق�ا��سابات�التجار�ة����املشروعات�التجار�ة�و�الصناعيةالكر�م�ع���الرم��،�� 2
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  واجبات�املدقق�: الفرع�الثا�ي�

تتمثل�فيما�يتع�ن�ع���املدقق��ل��ام�بھ�إلنجاز�أعمال�تدقيق�ا��سابات��ش�ل�جيد�وموضو��،�و�مكن�

  :1ت��يص�ا�فيما�ي���

 و�دفاتر�و��الت�� �مس�ندات �من �يتضمنھ �املؤسسة،وما ��� �املتبع �املحاس�� �النظام �وفحص تدقيق

  التدقيق�؛وقوائم،����ضوء��تفاق�امل��م�مع�املدقق�من�حيث�تطاق�عملية�

 قيامھ�بإعداد�تقار�ره�بصورة�وافية��شأن�ا��سابات�ال���قام�بفحص�ا�وتدي��ا�؛  

 دارة��� �مجلس �رئ�س �أ�مل �إذا ،� �لالجتماع �العامة �ا��معية �دعوة ��دارة �مجلس �رئ�س �من الطلب

 من�حملة�أس�م�الشركة؛�15%ذلك�،�أو�إذا�طلب�ذلك�ما�ال�يقل�عن�

 ثناء�تدقيق�ا��سابات،�وجمع�أدلة��ثبات�ال�افية؛�پذل�العناية�امل�نية�الالزمة�أ  

 علم�كتابيا����حالة�عرقلة�ممارسة�م�متھ��يئات�ال�سي���قصد�تطبيق�أح�ام�القانون�التجاري�؛�  

   .مسار�عملية�التدقيق: املبحث�الثالث�

�أك���فع �تحميل �ع�� �و�ساعد �ل�ا �الس���ا��سن �تضمن �وإجراءات �خطوات �وفق �التدقيق �����س���عملية الية

  .،�وذلك��غرض�الوصول�إ�����داف�املسطرة�واملرجوة�من��ذه�الوظيفة��اأداء�القائم�ن�

  : س�تطرق�من�خالل��ذا�البحث�إ���املسلك�العام�لعملية�التدقيق�وفق�أر�ع�خطوات��شمل�

 قبول�امل�مة�وتخطيط�عملية�التدقيق�؛  

 تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية�؛�  

 جمع�أدلة��ثبات�؛  

 داد�التقر�ر�إع . 

  . قبول�امل�مة�وتخطيط�عملية�التدقيق�: املطلب��ول 

قبل�أن�يقوم�املدقق�بتخطيط�عملية�التدقيق،�ال�بد�أن�تتوفر�لديھ�النية����القيام���ذه�العملية�واملتمثلة��

���قبولھ�امل�مة�،�و�تحقق��ذا�الشرط�وفقا�ملجموعة�من�العناصر،�كتوفر�الوقت�املناسب�لتخطيط�عملية�

�فر  �للمدقق �أيضا �ي�يح �ما ��اف، �وقت �قبل �بامل�مة �معرفتھ �أي �أ��اص�التدقيق، �مع �التعامل �تفادي صة

  .تنقص�م��مانة�و�ستقامة،�و�ح���يتفادى��ذا�ال�بد�أن�يفحص�بدقة�سمعة�العميل�املتوقع�

  

  

  

  

                                                           
�و���،دار�املستقبل�لل�شر�و�التوز�ع،�،�الطبعة�علم�تدقيق�ا��سابات�النظري�و�العم��عبد�خالد�راغب�ا��طيب،خليل�محمود�الرفا��،� 1

  .128ص�
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  . ا��طوات�التم�يدية�: الفرع��ول�

�إجراءات� �تنفيذ ��� �الشروع �قبل �مراعا��ا �املدقق �ع�� �يتع�ن �ال�� �التم�يدية �ا��طوات �من �عدد �ناك

  :  1واملتمثلة���التدقيق�،�

 والذي�يتم�وفقا�للش�ل�القانو�ي�للمؤسسة�موضوع�التدقيق�؛�: التحقق�من���ة��عي�نھ� 

 � �السابق �باملدقق �عدم�: �تصال �س�ب �عن �منھ �فيتحرى ،� �امل�� �السلوك �آداب �قواعد �من �قاعدة و��

�و�سباب�ما�يمنعھ�كم ���محايد�من�قبول�تجديد��عي�نھ�أو�عزلھ�أو�استقالتھ�،�فقد�يحد�من�ا����ات

 امل�مة�املعروضة�عليھ؛

 التأكد�من�نطاق�عملية�التدقيق�؛�� 

 � �التدقيق �محل �املؤسسة �مع �أو�� �املسؤول�ن�: اتصاالت �ع�� �ا��طوة ��ذه �خالل �من �املدقق �يتعرف إذ

ومس��ي�مختلف�املصا���و�جري�حوارا�معھ�ومع�من��شتغل�مع�م�،�كما�يقوم�بز�ارات�ميدانية�بتعرف�من�

ا�ع���أماكن�املؤسسة�،��شاطا��ا�ووحدا��ا�،�وعليھ�أن��غتنم�الفرصة�و�ستفادة�من�ز�ارة�العمل�خالل�

 . �2ذه�،�فقد�يتعذر�عليھ�تكرار�ا

 � �املحاس�� �النظام �وتقييم �وفق�: فحص �املؤسسة �فعال��� �املطبق �املحاس�� �النظام �بدراسة �املدقق يقوم

 :3موعة�العناصر�أ�م�اجم

  املخطط�املحاس���الوط���والقطا��� - 1

 كيفية�القيد�وال��حيل�؟�� - 2

 رقة�ال��الت�وكفاي��ا�؛� - 3

 أ�م�العمليات�ال���تقوم���ا�املؤسسة�؛��استخالص - 4

 املنت��ة�؛��الكت��طرق� - 5

  طر�قة�تقيم�املخزونات�؛ - 6

 العمليات�بالعملة�الصعبة�إن�وجدت� - 7

 فعليھ�أن�يطلع�ع���ا��سابات�ا��تامية�وامل��انية�العمومية�ال���: �طالع�ع���القوائم�املالية�لسنوات�سابقة�

أعدت�عن�السنة�السابقة�،�و�طلع�ع���تقر�ر�املدقق�السابق�،�و�فحص�بنفسھ�أية�تحفظات�وردت����تقر�ر�

 املدقق�السابق،�ودراسة�تقرر�مجلس��دارة�؛

                                                           
  .139خالد�راغب�ا��طب،خليل�محمود�الرفا��،علم�تدقيق�ا��سابات�النظري�و�العم��،مرجع�سبق�ذكره�،ص� 1

69،ص�2005،�الطبعة�الثانية،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية�،،�املراجعة�ومراقبة�ا��سابات�من�النظر�ة�إ���التطبيقمحمد�بوت�ن� 2  
3 Robert OBERT. Revision et certification des comptes, Dunod, Paris, 40  
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 املمنوحة�للمدراء�واملوظف�ن،�فعليھ�حيث�يتعرف�املدقق�من�خاللھ�ع���السلطات�: فحص�التنظيم��داري�

للب�کشف�بأسماء�املوظف�ن�واملسؤول�ن�باملؤسسة�،�ومدى��ختصاص�ل�ل�م��م،�وصورة�من�توقيعا��م،�

 وتوز�ع�السلطات�واملسؤوليات�باملؤسسة�؛�

 الع�ع���رغم�أن�الناحية�الضر��ية�ل�ست�إل��اما�مباشرا�للمدقق�،�إال�أنھ�يتع�ن�عليھ��ط: النظام�الضر����

الناحية�الضر��ية�للمؤسسة�محل�التدقيق،�وكذا�معاينة�التقار�ر�الضر��ية�للسنوات�السابقة،�وعليھ�أيضا�

� ��ذا ��عادل ��ان ���ص �ت�و�ن �تم ��ل ��سدد �لم �وإذا ،� �املستحقة �الضرائب �سداد �من �يتأكد ��ل��امأن

 .الضر����

 مخطط�التدقيق�: الفرع�الثا�ي�

ات�التم�يدية،�يقوم�املدقق�بوضع�خطة�عمل�لھ�وملساعديھ�إلتمام��جراءات�عقب�ان��ائھ�من��افة�ا��طو 

  : وت��جم��ذه�ا��طة�وفق�برنامج�مرسوم�،�ومن�ب�ن�ما�يتضمنھ�ما�ي���. الفنية�لعملية�التدقيق�

 داف�الواجب�تحقيق�ا�؛���  

 لتحقيق���داف�؛��إتباع�اا��طوات�و�جراءات�الفنية�الواجب�  

 من��ل�خطوة�وإجراء�؛�لالن��اءتحديد�الوقت�التقديري�الالزم�  

 تحديد�الوقت�املس�نفذ�فعال�����ل�خطوة�وإجراء�؛�  

 مالحقات�ال��ص�املسؤول�عن��ل�حلوة�وإجراء�نقذ�؛�  

 توقيع�ال��ص�املسؤول�عن�إنجاز��جراء� .  

ال��نامج�ل�س�سردا�خطوات،�بل��و�خطة�محكمة��طراف�لتحقيق�أ�داف�محددة�وفق�مبادئ�ملستو�ات�

م�نية�متعارف�عل��ا،وال��نامج�يخدم�عدة�أغراض،�ف�و�م��ص�ملا�يجب�أن�يقوم�بھ�املدقق�و�عليمات�فنية�

  . وتفصيلية�ملساعديھ�لتنفيذ�ا�

�و  �رقابة �أداة �تتفال��امج �ع�� �املدقق ��ساعد ��ل�خطيط ��� �املس�نفذة �الساعات �وعدد �التدقيق �عملية �بع

  .  1عملية

كما�أنھ�من�غ���املمكن�أن�يقوم�املدقق�بتطبيق�نفس�ال��نامج�����امل�املؤسسات�ال���يقوم�بتدقيق�ا�ح����

لو��انت��ذه�املؤسسات�ت�شط����نفس�القطاع�،�ألنھ�ل�ل�مؤسسة�خصوصيا��ا�سواء�ع���مستوى�ال�دف�

�مس �ع�� �العمل�أو�ح�� �ظروف �مؤسسة �فل�ل ،� �بما �املتواجدة �املحاس�ية �واملعلومات �املعطيات ���م توى

  :يمكن�تص�يف�نوع�ن�من�برامج�التدقيق��ما. ا��اصة���ا�وما�يم���ا�عن�غ���ا�

 برامج�تدقيق�ثابتة�أو�مرسومة�مقدما�  

 برامج�تدقيق�الدرجة� .  

                                                           
   143،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص�علم�تدقيق�ا��سابات�املطري�والعم��خالد�راغب�ا��طيب،�خليل�محمود�الرفا��، 1
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  .برامج�تدقيق�ثابتة�أو�مرسومة�مقدما: أوال�

� �برامج �املدقق��� ���ا �يتقيد �التدقيق، �عمليات ��افة ��� �تدخل �ال�� �وا��طوات ��جراءات ��افة تحوي

ومساعدوه�أثناء�أدا��م�مل�ام�م،�غ���أ��ا�ال�تخلو�من��عض�التعديالت�ال����عت���ثانو�ة،وال���يضيف�ا�املدقق�

�املدققة �املؤسسة �خصوصيات �من �لھ �تمنحھ �بما �التم�يدية �با��طوات �قيامھ �ع�� �من��بناء �غ���ا دون

  :1ول�ذه�ال��امج�مزايا�عديدة�أ�م�ا. املؤسسات�السابقة

  أ��ا��عت����عليمات�مر�حة�وا��ة���طوات�العمل�الواجب�إتباع�ا�؛�- 

 أ��ا�ضرور�ة����املشار�ع�الكب��ة�امل�شعبة�إلح�ام�خطة�العمل�؛�- 

  ب�خ��تھ�وكفاءتھ�وتخصصھ�أ��ا�تمكن�بل��ساعد�ع���تقسيم�العمل�ب�ن�املدقق�ومساعديھ��ل�حس�- 

أما�تطم�ن�املدقق�إ���عدم�الس�و�عن�إتخاذ��عض��جراءات�أو�ا��طوات�الضرور�ة�،�كما�تحول�دون�التكرار�

  لبعض�ا��طوات

��خر��- �املساعد �غياب �حالة ��� ،� �وقت �أو�ضياع �عناء �دون �العمل �يتم �أن �مساعد �أي ��ستطيع باستعمال�ا

  املنوط�بھ�مثل��ذا�العمل

��ال��نامج���ال��امال�بما�قام�املدقق�بأدائھ،�و�ذلك��ستخدم�كدليل����حال�املنازعات،�كما��ستخدم��عت��-

  كأداة�مراقبة�ع���املساعدين�

  . أخ��ا�فإن��ذا�النوع��عت���أساسا�لعمليات�التدقيق�����عوام�املقبلة�ونواة�ل�ا�

�ال��ا �من �النوع ��ذا �ع�� �،��عاب �املزايا ��ذه �من �بالرغم �عمليات�لكن �إ�� �خطوات�التدقيق �أنھ�قد�يحول مج

�و�بت�ار�لديھ،� ��بداع �روح �يقتل �أنھ �كما �ال�����، �وتقديره �تفك���املدقق �استقاللية �من �تنقص روتي�ية

ولكن�يمكن�تفادي��ذه�العيوب�أيضا�إذا�ما���ع�املدقق�موظفي�مكتبھ�دوما�ع���إبداء�مالحظا��م�عن�تلك�

التعديالت�ال���يرو�ا�مناسبة�،�إضافة�إ���قيام�املدقق�بمراجعة�ال��نامج�الثابت�ال��امج�املوضوعة�و�اق��اح�

  .�ذا�ب�ن�الفينة�و�خرى�ليدخل�عليھ�ما�يراه�مناسبا�من�التعديالت�

   .برامج�تدقیق�متدرجة: ثانيا�

�الواجب� �التفصيلية �ا��طوات �وترك �والتدقيق، �الفحص �لعملية �الرئ�سية �ا��طوط �تحديد ��� تتمثل

. إتباع�ا�وكمية��ختبارات�إ���ما��عد�الشروع����عملية�التدقيق،�أي�يتم�تقر�ر�ا�أثناء�القيام��عملية�التدقيق

و�مكن��ذا�النوع�املوظف�ن�من�استغالل�خ��ا�م�والتما����مع�الظروف�املحيطة���م�،�وأ�م�م��ة�����ذا�النوع�

�ا �من �التدقيق �بأعمال �للقائم�ن ��سمح ��و��ونھ �ال��امج �القيام�من �خالل �تطرأ �قد �ال�� �الظروف �مع لتفاعل

  �عملية�التدقيق�،�دون�شروط�أو�قيود�مسبقة�قد�تحد�من�فعالية�ا��لول 

  

                                                           
   212،�الطبعة�الثانية،�دار�وائل�لل�شر،��ردن�ص��علم�تدقيق�الغابات�السامية�ال�شر�ةخالد�أم�ن�عبد�هللا�،� 1
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  .  �شراف�ع���م�مة�التدقيق: الفرع�الثالث�

��ل� �فرقتھ �أعضاء �ب�ن �للم�ام �وتقسيمھ �التدقيق �لعملية �املدقق ��و�متا�عة �التدقيق ��� ��شراف مع��

  .وكفاءتھ�وتخصصھ،�دون�تفو�ض�السلطة�ل�م�أو�إنجاز�امل�مة��املة�من�طرف�م�حسب�خ��تھ�

  . بل��و�مطالب�باإلطالع�املستمر�ع����عمال�ال���يقومون���ا،�باعتباره�املسؤول�واملع����ول��عملية�التدقيق

  :1يمكن�ت��يص�أ�م�نقاط��شراف�فيما�ي��

o توجيھ�املدقق�ن�نحو�تحقيق�أ�داف�التدقيق�؛�  

o حرصھ�ع���أن��سند��ل�م�مة�من�م�ام�التدقيق�إ���ال��ص�القادر�ع���إنجاز�ا�بكفاءة� .  

o إزالة�ما�قد�ي�شأ�من�اختالف����وج�ات�النظر�ب�ن�فر�ق�التدقيق�؛�  

o ترت�ب�امل�ام�حسب��ولو�ات�؛�  

o م�� ��ستغالل ��عض �التدقيق �فرقة ��فراد �اليوم ��داء �وتحليل �وفحص �املنت��، �العمل ثل�فحص

 .للطاقات�

o حرصھ�ع���توظيف�العدد�املالئم�للمساعدين�لتفادي�ال��ز�أو�الز�ادة  

o عام���الوقت�والت�لفة�،�من�خالل�التوجيھ�املستمر�للمساعدين�لتفادي�تماطل�م�����اح��امحرصھ�ع���

  .أداء�م�ام�م�

o م��من��ل�مؤ�ال��ستفادةع���املساعدين��غرض�) ال��قية( طرح�عام���التحف���املادي�واملعنوي� .  

  تقييم�نظام�الرقابة�الداخلية�: املطلب�الثا�ي�

�عددت�و�اختلفت�التعار�ف�ال���تخص�نظام�الرقابة�الداخلية�باختالف�ا���ات�الصادرة�ع��ا�ولو��انت�

  . 2تصب����نفس�املضمون 

  : التعر�ف��ول 

���دف�" �مسؤولي��ا �تحت �و�عمل �املؤسسة �تضع�ا ��جراءات �من �مجموعة �عن �عبارة �الداخلية الرقابة

�،� �العامة ��دارة �طرف �من �املحددة �والتوج��ات �التعليمات �وتطبيق ،� �والقواعد �القوان�ن �مع �التطابق ضمان

  ". ،�وفعالية�املعلومات�املاليةوالس���ا��يد�لإلجراءات�الداخلية�للمؤسسة�وم��ا�املتعلقة�با��فاظ�ع����صول�

  :التعر�ف�الثا�ي�

�� �سنة �الفر�سي�ن �املحاسبة �خ��اء �مجلس �1977فحسب �إجراءات�" م �مجموع ��� �الداخلية الرقابة

الضمان�ال����ساعد�ع���التحكم����املؤسسة�التحقيق�أ�داف�ا�وضمان�حماية�أصول�ا�ونوعية�املعلومة�من�

                                                           
  .79،�ص��2010،�الطبعة��و���،�دار�الراية�لل�شر،��ردن�مراجعة�ا��سابات�والتدقيقزا�رة�عاطف�سواد�،� 1
ة�ا��زائر،سنة�،مذكرة�لنيل�ش�ادة�املاجست��،جامعمسا�مة�املراجعة�الداخلية����تقييم�نظام�املعلومات�املحاس��عبادي�محمد�مل�ن، 2

  ,129،ص�2008
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ج�ة�أخرى�،�و�ظ�ر�ذلك�من�خالل�التنظيم�،�الطرق�و�جراءات�املتعلقة�ج�ة�،�وتطبيق��عليمات��دارة�من�

  ".ب�ل�ال�شاطات����املؤسسة�ل��فاظ�ع���دوام��ذه��خ��ة

ي�بع�املدقق����تقييمھ�لنظام�الرقابة�الداخلية�خمس�خطوات�أساسية�يمكن�التعب���ع��ا�حسب�الش�ل�

  :التا���

  الرقابة�الداخليةمراحل�تقييم�نظام�) : I-2(الش�ل�رقم�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : 1و�سوف�نتطرق�ل�ذه�املراحل����الشرح���ي

1 -� ��جراءات ��جراءات،��:جمع ،� ��نظمة �تقييم �ع�� �املدقق ��ساعد �ما ��ل �جمع �إ�� �املرحلة ��ذه ��دف

واملنا������املؤسسة،�وتتعلق��جراءات�بتعليمات�تنفيذ��عمال�،�الوثائق�املستخدمة�،�محتوا�ا�،��شر�ا�،�

مراقب��ا،�وتختلف�وحفظ�ا�،�وكذلك�ال��خيص�واملصادقة،���يل�ومعا��ة�املعلومات�الالزمة�لس���املؤسسة�و 

�مع� �جلسات �عدة ��جراءات �وصف �املؤسسة،و�تطلب ��� �ووظيفة �قسم ��ل �ب�ن �املستخدمة �جراءات

  .املسؤول�ن�عن�الوظيفة�املدروسة�

إن�ن�يجة��ذه�املرحلة��سمح�بتحديد�نقاط�القوة�والضعف�وإعداد�وثيقة�تحليلية��سمح�باإلنتقال�إ����

  : حلة�ع���أر�ع�تقنيات���فحص�عمل�النظام�،�و�عتمد��ذه�املر 

�دف�إ���إحصاء��ل�الوثائق�الداخلية�وا��ارجية�وال����ساعد�املدقق�: التعرف�ع���الوثائق�املوجودة��

  . ع���تقييم��نظمة�و�جراءات�واملنا���املستخدمة����املؤسسة�

                                                           
  .  144-142عبادي�محمد�مل�ن�،�مرجع�سابق�،�ص� 1

 جمع��جراءات- 1

اختبارات�التطابق- 2  

د.ر.التقييم��ول�ل�ن- 3  

اختبارات��ستمرار�ة�- 4  

د�.ر.التقييم�ال��ا�ي�ل�ن- 5  

�جراءاتاستخدام�مخططات�التدفق،ودليل�  

ت�بع��عض�العمليات�للتحقق�الف�م�

 ا��يد،وحقيقة�النظم

 نقاط قوة النظام

 اختبارات�التحقق�بأن�نقاط�القوة�مطبقة

 التأث��ات�ع���برنامج�الرقابة�ع���ا��سابات

 ضعف����تصميم�النظام� نقاط�قوة�نظام�

 نقاط��ضعف�النظام
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�التقارب•  ���دف�: استجواب �استجوابات �أو�عدة �باستجواب �املدقق �ف��ا �غ���رسمية،يقوم �تقنية ��

�ب��م�املؤسسة� �املدقق�صعو�ات�عند�تحليل��ذه��ستجوابات�مرتبطة لوصف��نظمة�املوجودة،�و�واجھ

  . و�عقيد��شاطا��ا�وكثافة�معلوما��ا

�املخططات•  �باستخدام ��و�: تحليل�الدورات �الوثائق�املخطط �متتا�عة�وال���تب�ن �بيا�ي�لعمليات عرض

�حسب� �البعض ��عض�ا �مع �م��ابطة �برموز ��ع���ع��ا ،� �واملسؤوليات �القرارات �مراكز�العمل، املستخدمة،

  . التنظيم��داري�للمؤسسة�

تتضمن�قوائم��ستقصاء�عددا�من��سئلة�املحددة�وال����سمح�: قوائم��ستقصاء�ودليل��جراءات• 

  :مدقق�باك�شاف�نقاط�القوة�والضعف�للرقابة�الداخلية�وتظ�ر����ش�ل�ن�لل

  .ت�ناول�أسئلة�ت�ون��جابة�عل��ا�بنعم�أو�ال�:قوائم�استقصاء�مغلقة 

  . ت�ون��جابة�ع����سئلة�ف��ا�مفصلة��:قوائم�استقصاء�مفتوحة 

يقوم�املدقق�باختبار��جراءات�من�بداي��ا�إ�����اي��ا���دف�التأكد�من�تطابق�وصف��:اختبارات�الف�م� - 2

�جراءات�مع�ما��و�موجود����الواقع�،�و�تم�ذلك�عن�طر�ق�التأكد�الشف���و�اختبار��عض�العمليات�

 .�ناملذ�ورة����خرائط�س���العمليات،�الوصف�الكتا�ي،�واملحادثات�ال���تمت�مع�املسؤول�ن�والعامل

3- � �الداخلية �للرقابة ��و�� �عن��:التقييم �أو�� �بتقييم �املدقق �يقوم �السابقت�ن �ا��طوت�ن �من انطالقا

�بتصميم� �تتعلق �و�� �الضعف، �ونقاط �القوة �لنقاط �مبدئيا �استخراجھ �طر�ق �الداخلية،عن الرقابة

عدة��استخدامالتنظيم�املوجود����املؤسسة�ولك��ا�ال�تدرس�تطبيقھ�ا��يد�من�طرف�العمال،�و�مكن�

الرقابة�الداخلية�املغلقة�و�عت����جابات�السلبية�عموما�عن��استقصاءطرق�للتقييم��جراءات�كقوائم�

�قوة� ��عت���نقاط ��يجابية �و�يجابيات �بدقة، ��عد �فيما �تحليل�ا �يتم �وال�� �الداخلية �الرقابة ضعف

د��ن��اء�من�مرحلة�التقييم��و���،�يقوم�الرقابة�الداخلية�دون�توفر�الوسائل�الالزمة�للتحقق�م��ا،�وعن

   .املدقق�بإعداد�ورقة�تقييم�أ�داف��جراءات

يتأكد�املدقق�من�خالل��ذا�النوع�من��ختبارات�من�أن�نقاط�القوة�املتوصل��:اختبارات��ستمرار�ة - 4

 . ودائمةإل��ا����التقييم��و���للنظام�نقاط�قوة�فعال�،�أي�مطبقة����الواقع�و�صفة�مستمرة�

اعتمادا�ع���اختبارات��ستمرار�ة�السابقة�يتمكن�املدقق�من�: التقييم�ال��ا�ي�لنظام�الرقابة�الداخلية - 5

الوقوف�ع���ضعف�النظام�وسوء�س��ه�عند�اك�شاف�سوء�أو�عدم�تطبيق�نقاط�القوة�،�باإلضافة�إ���

�النظام �لذلك ��و�� �التقييم �عند �املدقق �إل��ا �توصل �ال�� �الضعف �وثيقة��نقاط ��� �حوصلة �وتقدم ،

� �تحليلية(شاملة �تحس�ن�) وثيقة �قصد �توصيات �تقديم �مع �املالية �املعلومات �ع�� �ذلك �أثر مب�نا

 . �جراءات
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   أدلة��ثبات�وامللف�ا��اري : املطلب�الثالث

  : أوال�أدلة��ثبات�

�ال���تناولت�أدلة��ثبات�إال�أ��ا��ش��ك�جميعا�����و�� ا�تمثل��ل�ما��عتمد�عليھ�رغم��عدد�التعار�ف

�ت�و�ن� ��� �املسا�مة �و�التا�� �ال���ان �تقدم �ف�� ،� �عليھ �متنازع �موضوع �عن �مع�ن �حكم �إ�� �للوصول الفرد

�ع��� ��عتمد �ال�� ��ح�ام ��عكس ،� �موضوعية �أسباب �ع�� �القائم �املطلوب �وإصدار�ا��كم �السليم �عتقاد

  . فذ�القرار�،�و�ل�ا�عناصر���صية�تختلف�من���ص�آلخرامليول�وال��اعات�و�مال�والعادات�وت�بؤات�من�ين

أ�م�ا�،�وال���يمكن��استخدامقد�تأخذ�أدلة��ثبات����التدقيق�أش�اال�مختلفة�غ���أنھ�يمكن�للمدقق�

  :1حصر�ا����ما�ی��

 املس�ندات� .  

 الفحص�املادي .  

 املصادقات� .  

 الفحص�التحلي��� .  

 وجود�نظام�سليم�للرقابة�الداخلية.  

 رصدة�من�الناحية�ا��سابية���ة�.  

 ستفسارات�من�العميل� . 

   :املس�ندات - 1

  :أك���أنواع��دلة�والقرائن�ال����عتمد�عل��ا�املدقق����عملھ،�و���ع���ثالث�أنواع

o مس�ندات�معدة�خارج�املؤسسة�ومستعملة�داخل�ا�،�كفوات���الشراء�  

o مس�ندات�معدة�داخل�املؤسسة�ومستعملة�خارج�ا�،�کفوات���البيع�وإيصاالت�القبض�  

o مس�ندات�معدة�ومستعملة�داخل�املؤسسة،��الدفاتر�ا��سابية�ع���اختالف�أنواع�ا� .  

�عت���املس�ندات�املتأتية�من�خارج�املؤسسة�أقوى�من�تلك�املعدة�من�قبل�املؤسسة،�حيث�تزداد�إم�انية�

���ا��الة��خ��ة،�و���كز�عمل�املدقق����تدقيق�املس�ندات�ع���فحص�ا�من�النوا���الش�لية�الغش�وا��طأ�

  .والقانونية�واملوضوعية�

  

  

  

  

                                                           
دار�املس��ة�لل�شر�،�الطبعة��و���،��،"علم�تدقيق�ا��سابات�النظري "رأفت�سالمة�محمود،�أحمد�يوسف��لبونة�،�عمر�محمد�زر�قات،�1

  181-186،ص�ص��2011ردن،�
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   :الفحص�املادي - 2

�قيام�املدقق�بحصر�أو�عد�أصل�من��صول�امللموسة�بصورة�مادية�،�وغالبا�ما�يرتبط��ذا� يقصد�بھ

،�كما�يمكن�استخدامھ����التحقق�من�وجود��وراق�املالية�و�النوع�من��دلة�بفحص��ل�املخزون�والنقدية

  .1أوراق�القبض�و�أصول�ثابتة�ملموسة�

رغم�أ�مية��ذا�النوع�من��دلة�إال�أنھ�غ����اف�لوحده�����عض�ا��االت�،��ون�وجود��صل�لدى�املؤسسة�

�عد�أمرا�مستحيال�،�و�بالتا���يجب�ال��ع���بالضرورة�ملكي��ا�لھ،�كما�أن�قيام�املدقق�بجرد��ل�عناصر��صول�

  .دعمھ�بأدلة�أخرى�

  : املصادقات - 3

�أجل� �من �مع�ا �املتعامل�ن �مجموع ��� �تتمثل �املؤسسة �عن �مستقلة �بأطراف �املدقق �استعانة ��� تتمثل

تزو�ده�بمعلومات�سبق�أن�طل��ا�م��م�وال���قد�ت�ون����صورة�إجابات�تصر�حية�أو�كتابية،�و�عد�املصادقات�

  : وعموما�يمكن�تقسيم�ا�إ���ثالثة�أنواع �2دلةمن�أقوى�

 املصادقات��يجابية� :  

�وتطلب� �حساباقم �بأرصدة �تذكر�م�ف��ا �من�املؤسسة �خطابات �أو�املوردين �النوع�يتلقى�العمالء ��ذا ��

م��م�الرد�ع���عنوان�املدقق�باملصادقة�ع�����ة��ذه��رصدة�،�و���حالة�عدم���ة�تلك��رصدة�تطلب�

  . م��م�ذکر��سباب����رد�م�

 املصادقات�السلبية�:  

ردين�بأرصدة�حسابا��م�،�و�يطلب�م��م�الرد�كتابة�ع���عنوان�املدقق����حالة�ف��ا�يخطر�العمالء�أو�املو 

اع��اض�م�فقط�ع�����ة�أرصد��م�مع�ذكر��سباب�ال���تدعو�م�إ���عدم�املوافقة�ع�����ة�تلك��رصدة�

   :املصادقة�العمياء�. 

�مدق �عنوان �إ�� �الرد �يرسلوا �أن �العمالء �من �يطلب �املصادقات �من �النوع ��ذا �بأرصدة��� �ا��سابات ق

  حسابا��م�لدى�املؤسسة�

  : الفحص�التحلي��- 4

لتقييم�مدى�معقولية�أرصدة�معينة�أو�بيانات�) �ال�سب�مثال(يقصد�بھ�استخدام�املقارنات�والعالقات�

  .أخرى�ظا�رة����القوائم�املالية،�مثال�ذلك�مقارنة��امش�الر�ح����السنة�ا��الية�مع�مثيلھ����السنة�السابقة�

  :جود�نظام�سليم�للرقابة�الداخليةو - 5

�املحاس�ية�� �الدفاتر�وال��الت �انتظام �مدى �ع�� �معيار�ل��كم ��عد �الداخلية �الرقابة �نظام �سالمة إن

  .وخلو�ا�من��خطاء�والغش�والتالعب

                                                           
  .81،ص�2007،�املكتب�ا��ام���ا��ديث،مصر�،املراجعة�ا��ارجية�أسسعبد�الفتاح�ال��ن،أحمد�عبيد،وآخرون،� 1
  .180،ص�2007،الوراق�لل�شر�،��ردن،مراجعة�ا��سابات�ب�ن�النظر�ة�و�التطبيقيوسف��محمود�جر�وع،� 2



 �طار�النظري�للتدقيق�املحاس��                                                                                                             الفصل��ول�

 
34 

   :��ة��رصدة�من�الناحية�ا��سابية- 6

العمليات�املحاس�ية�ما�قد��إن��عقد�ال�شاطات�وتنوع�ا����املؤسسات�كب��ة�ا���م�يصاحبھ��شعب����

�مع� ��خطاء �تلك �بتفادي ��سمح �ا��سابية ��الت �ع�� ��عتماد �أن �نجد �لذلك �حسابية، �أخطاء �عنھ ي�تج

ال��الت��انتظاما��اسبات��لية��عت���دليال�ع����استعمالسرعة��نجاز،�و�بالتا���فإن�وقوف�املدقق�ع���

  . كدليل�إثبات�باستخدام�ا�سمح�لھ��والدفاتر�ع����قل�من��ذه�الناحية�و�و�ما

   :�ستفسارات�من�العميل�- 7

�من�� �مجموعة �املدقق �توجيھ �طر�ق �عن �العميل �من �أو�مكتو�ة �شف�ية �معلومات �ع�� �ا��صول �ع��

�املجاالت �مختلف �إ���العامل�ن�لدى�العميل��� �توجھ �ما �غالبا ،ولكن��عت����ستفسارات���1سئلة�لھ�وال��

�للتغ���وفقا� �عرضة �ف�� �و�بالتا�� ،� �مصدر�مستقل �من �ل�ست �ل�و��ا �نظرا ��خرى ��دلة �من �صالحية أقل

  .أل�واء�العميل�

  ثانيا�امللف�ا��اري�

�مع� �واملحاس�ية �م��ا �املالية �التدقيق �موضوع �الدورة �وثائق �و�تضمن �ا��الية، �بالسنة �امللف ��ذا يتعلق

  : 2ات�ال���جمع�ا�املدقق�،�و�مكن�أن��شتمل��ذا�امللف�ع���الوثائق�التاليةأدلة��ثب

 برنامج�تفصي���لعملية�التدقيق .  

 ا��سابات�السنو�ة�للمؤسسة�وكذا�التحليالت�املدعمة�ألرصد��ا۔  

 التقار�ر�العامة�وا��اصة�املتعلقة�بالدورة�موضوع�التدقيق� .  

 داخلية�والتقر�ر�املدعم�لذلكا��طوات�املتبعة�لتقييم�نظام�الرقابة�ال .  

 ل�املراسالت�ال���تمت�مع�أطراف�من�خارج�املؤسسة��البنوك�،�العمالء�واملوردين�� .  

  . تقر�ر�مدقق�ا��سابات�:  الرا�عاملطلب�

�واملقرض�ن� ��املس�ثمر�ن �املدقق �يخدم�ا �ال�� �املختلفة �الفئات �عل��ا ��عتمد �ال�� �عت���التقر�ر�الرك��ة

�حيث� �فائقة �عناية �تقر�ر�املدقق �تو�� �املختلفة �الفئات ��ذه �ألن ،� �وغ���م �املؤسسة �وإدارة ��قتصاد ورجال

  . لية�عتمد�عليھ����اتخاذ�قرارا��ا�ورسم�سياس��ا�ا��الية�م��ا�واملستقب

ي�ون�التقر�ر�عادة�موج�ا�إ���ا���ة�ال���قامت�بتعي�ن�املدقق�أو�ت�ليفھ�للقيام��عملية�التدقيق،�أي�إ���

املالك�الفرد����املؤسسات�الفردية�،�أو�إ���مجلس�الشر�اء����شر�ات����اص�،�أو�إ���املسا�م�ن�ممثل�ن�

� �نجد �و�كذا ،� ��موال �شر�ات ��� �للمسا�م�ن �العامة �القانو�ي�بال�يئة �الش�ل �باختالف �يختلف �التوجھ أن

  .للمؤسسة�محل�التدقيق�،�ألن�التعي�ن�يختلف�أيضا�حسب�الش�ل�

                                                           
  .87عبد�الفتاح�ال��ن،أحمد�عبيد،�وآخرون،مرجع�سبق�ذكره�،�ص�� 1
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�عت���تقر�ر�مراقب�ا��سابات�عن�القوائم�املالية�السنو�ة�بمثابة�املنتج�ال��ا�ي�لعملية�التدقيق�وأداة�أو�

ائج�فحصھ�وتقييمھ�لألدلة�والقرائن�ورأيھ�وسيلة��تصال،�وال���يمكن�من�خالل�ا�أن�يقوم�املدقق�بتوصيل�نت

  . 1الف���املحايد�عن���ة�وسالمة�عرض�القوائم�املالية�للمركز�املا��������اية�السنة�ونتائج��عمال

باإلضافة�إ����ذا�وكما�سبق�وأن�قلنا����إطار�معاي���إعداد�التقر�ر،�فإنھ�يتع�ن�ع���املدقق�التطرق�إ���

ع���املبادئ�املحاس�ية����إعداد�القوائم���عتمادوابط�فنوى�التقر�ر�ع���غرار�مجموعة�من�العناصر�أو�الض

� ،� �املعلومات���ل��اماملالية ��افة �ع�� �املالية �القوائم �احتواء �ع�� �تأكيده �إ�� �باإلضافة ،� �تطبيق�ا ��� والثبات

  . ا��و�ر�ة�من�عدمھ�

�بي �فيما �تختلف �صور �عدة �يأخذ �أن �ا��سابات �لتقر�ر�مدقق �بدوره�يمكن �املر�ون �رأيھ �باختالف ��ا

  : محتوى�القوائم�املالية�،�وعموما�يمكن�الوقوف�ع���أر�ع�أنواع�من�التقار�ر

 تقر�ر�نظيف�؛�  

 �،تقر�ر�سالب�  

 عن�إبداء�الرأي���متناع . 

  .التقر�ر�النظيف: الفرع��ول�

  :2يصدر�املدقق�رأيھ�بدون�تحفظ�ع���القوائم�املالية�ال���قام�بتدقيق�ا�إذا�توفرت�لديھ�أر�عة�شروط�����

  أن�القوائم�املالية�قد�أعدت�وفقا�للمبادئ�املحاس�ية�املتعارف�عل��ا�واملقبولة�قبوال�عاما�؛��-

  قائمة�املركز�املا���؛��عدم�وجود�أخطاء�جو�ر�ة�تؤثر�ع���ا��سابات�سواء����قائمة�الدخل�أو����-

  صدق�وعدالة�القوائم�املالية�ودقة��عب���ا�عن�نتائج�أعمال�املشروع�ومركزه�املا��؛�-

�لنتائج��- �املالية ��عب���القوائم �صدق �ع�� �رأيھ �ت��ر �ال�� �واملالئمة �ال�افية ��ثبات �أدلة �ع�� �املدقق حصول

  . �عمال�واملركز�املا������غاية�السنة�املالية�

 التقر�ر�التحفظي: الفرع�الثا�ي�

�البيانات� ��� �أو �التدقيق �عملية �خالل �صادف �إذا �متحفظ، �برأي �باإلدالء �ا��سابات �مدقق يقوم

�تمثل� �بتحفظات �مقيدا �ا��الة ��ذه ��� �تقر�ره �في�ون �رأيھ، �يقيد �ما �املالية �القوائم ��� �الواردة واملعلومات

شارة�إل��ا�،�مثل�وجود�قيود�ع���نطاق�عملية�تقار�ر�التدقيق�اع��اضاتھ�أو�انتقاداتھ�ال���يرى�من�الضرورة�� 

�ومن� �عل��ا، �املتعارف �املحاس�ية �املبادئ �تطبيق ��عديل �أو �التدقيق �التوجيھ �ناحية �من �الرأي �ناحية من

الضروري�مالحظة���مية�ال�س�ية�للتحفظ�الوارد����تقر�ر�املدقق�،�أي�أن�ت�ون�التحفظات��امة�و�درجة�

�ت�� �تو����افية �مستقلة �فقرة �تحفظ �ع�� �ينطوي �التقر�ر�الذي ��شمل �أن �يجب �كما �التقر�ر، ��� �ذكر�ا ر

  .أسباب�التحفظ

                                                           
  316أحمد�الفتاح�ال��ن،�احمد�عبيد،�وآخرون�،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص� 1
  260يوسف�محمود�جر�وع�،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص 2
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   التقر�ر�السل��: الفرع�الثالث��

يصدر��ذا�الرأي�عندما�يتأكد�املدقق�من�أن�القوائم�املالية�ال�تمثل�الواقع�ال��يح�للمؤسسة�سواء�من�

طبقا�للمبادئ�املحاس�ية�املتعارف�عل��ا�،�وتقع�ع���املدقق�مسؤولية�بيان�حيث�املركز�املا���أو�ن�يجة��عمال�

  . �سباب�املؤدية�إلصدار�مثل��ذا�الرأي�من�أدلة�و�را��ن�مع�ذكر�ا�

�عت���الرأي�السل���أمرا�نادر�ا��دوث�أن�املدقق�يقدم�عادة�مجموعة�من�التوصيات�قبل�تقر�ره�السل���

  .ذ��ذه�التوصياتوغالبا�ما�تل��م�الشر�ات�ب�نفي

  .�متناع�عن�إبداء�الرأي�: الفرع�الرا�ع�

�املالية�� �القوائم �عن �ف�� �رأي �إعطاء ��ستطيع �ال �ا��سابات �مدقق �أن �الرأي �إبداء �عن ��متناع �ع��

  : 1موضوع�التدقيق�،�وقد�ي�ون�ذلك�بناء�ع���ظروف�معينة�يمكن�توضيح�ا�فيما�ي��

�ت�- �املدقق �عمل �ع�� �مفروضة �قيود �حضور�وجود �من �تمكينھ ��عدم �وذلك ،� �الشركة �إدارة �من �عليھ فرض

�مع� �أرصد��م �ب��ة �مصادفات �ع�� �ل��صول �املدين�ن �بالعمالء ��تصال �من �تمكينھ �أو�عدم �ا��رد عملية

  الشركة�؛�

�دعاوى��- �مثل ،� �املالية �القوائم �تؤثر�ع�� �قد �املستقبلية �ب�تائج�ا �التك�ن �ال�يمكن �مستقبلية �أحداث وجود

� �حقوق �ع�� �كتعد��ا �الشركة �ضد �مرفوعة �الشركة���خ��اعقضائية �عمال �من �أو�قضية ،� �أخرى لشركة

  ؛�غ���او�... م���يطالبون�بدفع��عو�ضا

�الرئ�-  �آخر�للمدقق �زميل �قيام �حالة ��� �املالية �القوائم ��عض �بتدقيق �إبداء�. ���� �عن �يمتنع �ا��الة ��ذه ��

  الرأي�عل��ا�؛

عندما�يتعذر�ع���املدقق�ا��صول�ع���أدلة��ثبات�ال�افية�واملالئمة�وال����سمح�بإبداء�رأيھ�،�فإنھ�يمتنع��- 

  عن�ذلك�؛�

� �أسباب �ترجع �ما ���متناعوغالبا �الفحص �نطاق �تض�يق �إ�� �الرأي �إبداء �أو��س�ب�عن ،� �املدقق �يجر�ھ الذي

وجود�عناصر��امة�ال�يمكن�التأكد�من�����ا�ول�ا�تأث���جو�ري�ع���القوائم�املالية�ال���سيدي�املدقق�رأيھ�

  . ف��ا
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  : خالصة�الفصل�

ع���ضوء�ما�تقدم�����ذا�الفصل�تم�الوقوف�ع���جملة�من��ست�تاجات�،�فتطور�التدقيق�املحاس����ان�

نتاجا�لتطور�الواقع��قتصادي�عقب�الثورة�الصناعية�والتغي��ات�ال���مست�الشر�ات�جراء��نفصال�التام�

قل�مح��ف�يد���برأي�ف���محايد�ب�ن�املالك�و�دارة�،��مر�الذي�حتم�ضرورة��ستعانة�بطرف�خار���مست

� �من �مضمونھ ��اك�شافموضو��،انتقل �مدى �حول �الرأي �إبداء �إ�� ��خطاء �ومنع القواعد��اح��امالغش

والقوان�ن�واملبادئ�املحاس�ية�املعمول���ا����مدى�تمثيل��ذه�املعلومات�للصورة�الصادقة�وللوضعية�املالية�أو�

  .نتائج�املؤسسة�

�يمر�ع���مرا �الرأي ��ذا �و�سمح �املدقق �م�مة �الس���ا��سن �تضمن �أساسية �الوقت��باختصار حل عام��

�رقاب��ا�،�والبحث�عن� �تحصيل�أك���فعالية�،�من�تخطيط�لعملية�التدقيق�،�تقييم�نظام وا���د�و��دف�إ��

 .أدلة�إثبات�تدعم�الرأي�ال��ا�ي�للمدقق
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  : تم�يد

�س�ر�العديد�من�املنظمات��قليمية�وكذا�الدولية�ع���إرساء�مف�وم�موحد�للتدقيق�املحاس���يمر�ع���

�ع��� �وكذا �النتائج، �مستوى �ع�� �مبادئھ، �التدقيق، �غرار�فروض �ع�� �مستو�ات، �عدة ��شمل �توافق تحقيق

  . مستوى�املعاي���

فحضت��ذه��خ��ة�بدور�ا�با�تمام�كب���ع���مستوى���نة�معاي���التدقيق�الدولية�املن�ثقة�عن��تحاد���

� �للمحاسب�ن �الواقع�IFACالدو�� �متطلبات �باستمرار�مع �تكييف�ا �معاي���يتم �بإصدار�مجموعة �قامت �وال�� ،

  : مباحث��األ�ي���ستعرض�من�خالل�الفصل�التا����ذه�املعاي������إطار�ثالثة. �قتصاد�

  ,. تب���معاي���التدقيق�الدولية��:املبحث��ول� 

  ,. معاي����ثبات����التدقيق�املحاس���:املبحث�الثا�ي� 

 .معاي���املبادئ�واملسؤوليات�وتخطيط�وظيفة�التدقيق�املحاس��:  املبحث�الثالث�
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  .تب���معاي���التدقيق�الدولية: املبحث��ول 

كغ��ه�من�التنظيمات�امل�نية�،�و�اعتباره�ال�يئة�العليا�للتدقيق�املحاس���،�أقر��تحاد�الدو���للمحاسب�ن��

� �الدولية �معاي���التدقيق �مس�� �تحت ��رشادات �من �دولية��ISAجملة �صيغة �إعطاء �ورا��ا �من ��دفھ ��ان ،

  للتدقيق�والعمل�ع���رفع�مستوى��داء�

  املعاي���الدولية�للتدقيق�كيفية�صدور : املطلب��ول�

�والتدقيق،�� �باملحاسبة �املتعلقة �املمارسات �توحيد ��� �والرغبة �املنافسة �وحدة �العاملية �التغ��ات �س�ب

� �الدولية �التدقيق �ممارسات ���نة �تصدر�بواسطة ،� �للتدقيق �معاي���دولية �وضع �إ�� �ا��اجة ��IAPCشأت

  املن�ثقة�عن��تحاد�الدو���للمحاسب�ن�

  .  ��نة�التدقيق�الدولية: ول�الفرع�� 

�الدولية� �التدقيق �وأدلة �إصدار�مسودات �و�� �محددة �ومسؤولية �صالحية �الدولية �التدقيق ���نة أعطيت

  بالنيابة�عن�مجلس��تحاد�

يتم�اختيار�أعضاء�ال��نة�ملدة�خمس�سنوات�من�ممثل�ن��عي��م�منظمات�الدول��عضاء�ال���يختار�ا�مجلس�

  �تحاد�العضو�ة�ال��نة�وع���املمثل�الذي��عينھ�املنظمة�أو�املنظمات��عضاء�أن�ي�ون�عضوا�ف��ا�؛�

�جم ،� �فر�سا �كندا، ،� �اس��اليا �عن �ممثل�ن �عضو���ا ��� ��و�� �ال��نة �ال�ند،�ضمت ،� ��تحادية �أملانيا �ور�ة

اليابان�،�املكسيك�،��ولندا�،�الفلب�ن�،�اململكة�املتحدة�،�ایرلندا�والواليات�املتحدة��مر�كية�؛�يف��ض��لما�

أمكن�ذلك�أن�تضم�ال��ان�الفرعية�املن�ثقة�عن�ال��نة�ممثل�ن�عن�الدول�غ����عضاء�ح���يتم�ا��صول�

  النظر�املختلفة��ع���أك���قدر�ممكن�لوج�ات

�IAPCبمعرفة���نة�ممارسات�التدقيق�الدولية���IFACعت���املعاي���الدولية�ال���تصدر�عن��تحاد�الدو���

�معاي���التدقيق� �مع �مطلقا �ال�تتعارض �وال�� ،� �الدولية �امل�نية �املستو�ات �ع�� �وقابال�للتطبيق �متجا�سا إطارا

  .1دولة�إصدار�معاي���تدقيق�خاصة���ااملتعارف�عل��ا�من�ناحية�وال�تحرم�ع���أية�

   كيف�وملاذا�تصدر�معاي���التدقيق�الدولية: الفرع�الثا�ي��

  :يرا���عند�صدور�معاي���التدقيق�الدولية�ما�ي��

�امل�م� - 1 �من �فانھ �أخرى، �إ�� �دولة �من �أو�بأخرى �بدرجة �تختلف �الوطنية �معاي���التدقيق �أن �طاملا انھ

مراعاة�مثل��ذه��ختالفات�ومحاولة�الوصول�إ���معاي���دولية�تحظى�أو�لصدور�معاي���تدقيق�دولية�

�العام�دوليا�،�و�ذا�ما�تفعلھ���نة�ممارسة�التدقيق�الدولية�املن�ثقة�عن� يراد�ل�ا�أن�تحظى�بالقبول

 �تحاد�الدو���للمحاسب�ن�؛

                                                           

املفا�يم��ساسية�وآليات�التطبيق�وفقا�للمعاي���املتعارف�عل��ا��- املراجعة�ا��ارجية�محمد�سم���الصيان�،عبد�الو�اب�تصر�ع��،� 1

  . 157.156،�ص�ص�2002،�الدار�ا��امعية،��سكندر�ة�،��واملعاي���الدولية�
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قيق�القوائم�املالية�،�إال�أن�ال��نة�عندما�تضع�معاي���التدقيق�الدولية�فإ��ا��س��دف�تطبيق�ا�ع���تد - 2

 .أنھ�ال�يمنع�أن�يتم�مواءمة��ذه�املعاي���إذا�لزم��مر�بحيث�تطبق�ع���خدمات�م�نية�ومعلومات�أخرى�

�و�جب��- 3 ،� �ا��اصة���ا ��رشادات ��ساسية�وكذا �املبادئ�و�جراءات ��شمل �معاي���التدقيق�الدولية أن

  ا��اصة���ا؛�ف�م�املعاي���و�جراءات����ضوء��رشادات

يمكن�ملدقق�ا��سابات����مجاالت�وظروف�معينة�أن�يقرر�ا��روج�ع���معاي���التدقيق�الدولية�طاملا��- 4 

�يقدم�الت��يرات�ال�افية� �عليھ�أن �التدقيق،�ولكن �كفاءة�وأ�داف �تحقيق �ع�� ��غراض�ا��رص �ان�ذلك

  : ملثل��ذا�ا��روج�

�الدولي�- 5 �معاي���التدقيق �تطبق �أن �يتم�القاعدة �أن �و�ست�ناء �ا��سابات �تدقيق �عمليات ��افة �ع�� ة

 تطبيق�ا�ع���أمور�معينة�،�وان�حدث�فيجب�أن�يتم��شارة�إ���ذلك�صراحة�؛

�ملدقق��- 6 �العملية �توف���املساعدة ���دف ��صدارات �من �مجموعة �الدولية �التدقيق �ممارسة تصدر���نة

  . 1طو�ر�املمارسة�امل�نية�من�ناحية�أخرى ا��سابات����تطبيق�معاي���التدقيق�من�ناحية�والت

  . أ�مية�معاي���التدقيق�الدولية�و�نتقادات�املوج�ة�ل�ا: املطلب�الثا�ي�

  . أ�مية�معاي���التدقيق�الدولية: الفرع��ول�

ملعاي���التدقيق�الدولية�فوائد�عديدة�ع���شرط�أن�ت�ون��ذه�املعاي���مناسبة�ومقبولة�ومتعارف�عل��ا�،�

ت�ون�موثقة��ش�ل�تحر�ري�ومبلغة�ل�ل�أعضاء�امل�نة�إلزالة�أي�غموض�من�أذ�ا��م،�و�لزم�إعادة�النظر�وان�

�للظروف� �مساير��ا �للتحس�ن�والتطو�ر�لغرض �م��ا�وإخضاع�ا �املرجوة �تحقق�الفوائد �آلخر�ح�� �من�ح�ن ف��ا

يمكن�أن�نرد�. من�ج�ة�أخرى��املستجدة�من�ج�ة�ومعا����ا�ألوجھ�القصور�والثغرات�ال���تظ�ر�خالل�تطبيق�ا

  :س�ب��ذه���مية�إ����عتبارات�التا��

  �عت���بمثابة�املكمل�للمعاي���الوطنية�؛ - 1

  ���ع�التعاون�ب�ن�م�اتب�التدقيق�املحلية�والدولية�؛� - 2

�لتوحيد� - 3 �ا��اجة �ستفرض �املعلومات �وتكنولوجيا ،� �الدولية �تحر�ر�التجارة ،� �العوملة �مثل ��غ��ات إن

  قيق،�وست�ون�معاي���التدقيق�الدولية�����ساس�����ذا�التوحيد؛معاي���التد

  إن�معاي���التدقيق�الدولية�أك���تجا�سا�ب�ن�الدول�باملقارنة��غ���ا�من�املعاي���الوطنية�لدول�كث��ة؛�����- 4  

  .2حسابا��اإن�ان�شار�الشر�ات�متعددة�ا���سيات�يوجب��عتماد�ع���معاي���التدقيق�الدولية����تدقيق��-  5

  

  

                                                           

  102،�ص�2002،�دار�امل�شورات�ا��قوقية،�لبنان،�2،�الطبعة�1،�ا��زءتدقيق�البيانات�املاليةداوود�یوسف�صبح،�1
  .169 -170نفس�املرجع،�ص�ص� 2
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  . �نتقادات�املوج�ة�ملعاي���التدقيق�الدولية: الفرع�الثا�ي

�معاي���املحاسبة�والتدقيق�،�فقد�تم�ا��دال���� �تدو�ل �ملوضوع �املوج�ة �من��نتقادات �ناك�العديد

قبل�ت�و�ن�مجلس�معاي���املحاسبة�الدولية�بان�عملية�وضع�معاي���دولية����حل��سيط�ملش�لة��1971عام�

ة�بحيث�ت�ناول�الفروق�الكب��ة�معقدة،�و�شكك��ذه��نتقادات����أن�املعاي���الدولية�ست�ون�باملرونة�ال�افي

���ا��لفيات�والتقاليد�والب�ئة��قتصادية�،�و�عض��قطار�ال���يمكن�أن�ترفض�ا�من�الناحية�السياسية�

أل��ا�تتعارض�مع�السيادة�القومية�يرى��عض�املراقب�ن�أن�عملية�وضع�معاي���للتدقيق�واملحاسبة�الدولية����

�محاس �م�اتب ���ا �تكتيكية�تقوم �املحاسبة�الك��ى����حركة �م�اتب �و�قال�أن ،� �أسواق�ا �لتوسيع �ية�دولية

  ضرورة�الزمة�لتطبيق�املعاي���الدولية����الب�ئات�القومية�

ال�يبدو�أن�تناسق�املبادئ�املحاس�ية�ومعاي���التدقيق�الدولية�يمكن�أن�: "وقد�ذكر�احد�املعلق�ن���ي�

�ذوي  �القومية �ا��ماعات �الكث���من �وال����يتحقق،ف�ناك �وممارسا��م �معاي���م �ع�� �املحافظة ��� املصا��

ت�ونت�من�خالل��عتبارات�السياسية�،�وال�يوجد��ينة�ل�ا�القدرة�والسلطة�بحيث�تلزم�التطبيق�العال���

  "ل�ا

   .بمعاي���املحاسبة�الدولية عالقة�معاي���التدقيق�الدولية: املطلب�الثالث��

�معاي���املحاس �ب�ن �ال��ابط �س�يل�ي�بلور �نذكر�ع�� �متعددة �محاور ��� �الدولية �ومعاي���التدقيق �الدولية بة

 :املثال�ال�ا��صر�ما�ي��

 ا��اص�باإلفصاح�1املتعلق�باالستمرار�ة�بمعيار�املحاسبة�الدو���رقم�570ارتباط�معيار�التدقيق�الدو���رقم�

�عل��ا� �تب�� �ال�� ��ساسية �الفروض �أحد ��� ��ستمرار�ة �أن �ع�� �ينص �حيث ،� �املحاس�ية �السياسات عن

�املعيار� ��ذا ��� ��ستمرار�ة �و�عرف ،� �املالية ��شاط�ا�"القوائم ��� �مستمرة �أ��ا �ع�� �عادة �املؤسسة ينظر�إ��

�أو�تخفيض �عدم�توفر�نية�التصفية �يف��ض ��مستقبال،�ومن�ثم �أساسية �عمليا��ا�بصورة �و�رتبط�"��م ،

�بالفقرة�الثالثة�من�معيار�التدقيق�الدو���رقم� �،�وال���تنص���200ذا �القوائم�املالية �دف�ونطاق�تدقيق

���الوقت�الذي�يضفي�فيھ�رأي�املدقق�الثقة�ع���القوائم�املالية�،�يتع�ن�ع���مستخدمي��ذه�القوائم�" ع���

  " �و�تأكيد�الستمرار�ة�املؤسسةأال�يف��ضوا�أن��ذا�الرأي�

والذي�يق����بان��ع���املدقق�صراحة�عن�رأيھ����فقرة�مستقلة�يب�ن�ف��ا�ما��700يرتبط�معيار�التدقيق�الدو���

�ومصادر� �أعمال�ا �نتائج �وكذلك �للمؤسسة �املركز�املا�� �عادلة �تظ�ر�بصورة �ك�ل �املالية �القوائم ��انت إذا

�مع �ف��ة �خالل ��موال �أول�ما�واستخدامات �الدولية، �معاي���املحاسبة �من �املعيار�بمعيار�ن ��ذا �يرتبط ،� ينة

�الذي� �املعيار�ا��امس �وثان��ما ،� �املتداولة �واملطلو�ات �املوجودات �عرض �بطر�قة �عشر�املتعلق املعيار�الثالث

                                                           

  219،218املرجع،�ص�ص�نفس� 1
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ل���تتضم��ا�امل��انية�يرتبط�باملعلومات�الواجب��فصاح�ع��ا����القوائم�املالية�و�يان�ا��د��د�ى�الالزم�م��ا�وا

  . ،�و�يان�الدخل�واملالحظات�والبيانات��خرى�واملعلومات�التفس��ية�ال����عت���جزءا�مكمال�للقوائم�املالية�

 � �الدو�� �معيار�التدقيق �بمعيار��560ارتباط �امل��انية �بتار�خ �الالحقة �و�حداث �املحتملة �باألحداث املتعلق

ص��ذا�املعيار�ع���ضرورة��فصاح�عن��حداث�الالحقة�التار�خ�امل��انية�،�حيث�ين�10املحاسبة�الدو���رقم�

ال���تتعلق�بأوضاع�وأحوال��شأت��عد�ذلك�التار�خ�،�إذا��ان�إغفال�ا�يؤثر�ع���إعداد�تقو�م�أو�اتخاذ�قرار�

�و���سليم�من�قبل�مستخدمي�القوائم�املالية�،�مثل�القيام��عملية�شراء�مؤسسة�كب��ة�املؤسسة�أخرى،�و 

معيار�التدقيق�مسؤوليات�املدقق�تجاه��حداث�ال���تقع��عد�تار�خ�امل��انية�و�جراءات�الواجب�عليھ�القيام�

 1.��ا

  . معاي���مبادئ�ومسؤوليات�وتخطيط�وظيفة�التدقيق�املحاس��: املبحث�الثا�ي�

،�ومعاي���تخص��230إ����200تضمنت�معاي���التدقيق�الدولية�معاي���تخص�املبادئ�ممثلة����املعاي���من�

  .  402إ����300،�ومعاي���متعلقة�بالتخطيط�والرقابة�الداخلية�من��260إ����240املسؤوليات�من�

  : سنفصل�����ذه�املعاي���وفق�ثالث�مطالب�كما�ي��

  . معاي���املبادئ�العامة�للتدقيق�املحاس��: املطلب��ول 

  : يمكن�توضيح�املعاي���الدولية�للتدقيق�وال���تخص�املبادئ�العامة�للتدقيق�املحاس���فيما�ي��

  .  ISA200أ�داف�تدقيق�ا��سابات�ومبادئھ�العامة�: الفرع��ول 

ينص��ذا�املعيار�ع���أن�ال�دف�من�تدقيق�البيانات�املحاس�ية��و�ألجل�أن�يتمكن�املدقق�من�إعطاء�

ت�القوائم�املالية�محضرة�ومن�جميع�ا��وانب�املادية�وحسب�إطار�معروف،�وان�التدقيق�الرأي�فيما�إذا��ان

  ." يتم�حسب�العينات�ألجل�ا��صول�ع���تأكيد�معقول�من�أن�القوائم�املالية�خالية�من�أية�انحرافات�مادية

يف��ض�الرأي��بالرغم�من�أن�رأي�املدقق����ع�ع���صدق�القوائم�املالية�،�إال�أن�القارئ�ال��ستطيع�أن

بمثابة�تأکید��شان�استمرار�ة�املؤسسة�وكذا�قيم��ا�املستقبلية�،�كما�انھ�ال�يث�ت�كفاءة�أو�فعالية��دارة����

  . إدارة�شؤون�املؤسسة

  : فيما�يخص�املبادئ��خالقية�ال���تحكم�املسؤوليات�امل�نية�للمدقق�،�فتتمثل�فيما�ي��

وضوعية،�الكفاءة�والعناية�امل�نية،�السر�ة،�السلوك�امل��،�املعاي���التقنية�،�امل)ال��ا�ة(�ستقاللية�،��مانة�

  ) الفنية

��ع�ن� ��خذ �مع �ا��ذر�امل��، �بنظرة �التدقيق �وتنفيذ �بتخطيط �املدقق �يقوم �أن �مراعاة �إ�� باإلضافة

  . �عتبار�الظروف�ال���ر�ما�تؤدي�إ����خطاء�املادية����القوائم�املالية

                                                           

  28داوود�یوسف�صبح�،�مرجع�سبق�ذكره،�ص 1



 عرض�معاي����التدقيق�الدولية                                                                                                              الفصل�الثا�ي�

 
44 

��نفس�املعيار�أن�عملية�التدقيق���دف�إ���توف���تأكيدات�معقولة�بان�القوائم�املالية�ك�ل�كما�ورد��

خالية�من�أي�أخطاء�ذات�أ�مية�،�و�ست�تج�املدقق�ذلك�من�أدلة��ثبات�ال�افية�واملالئمة�ال���يحصل�عل��ا�

  .1خالل�أعمال�التدقيق

   ISA210شروط��رتباطات�بم�مة�التدقيق�: الفرع�الثا�ي��

يجب�ع���املدقق�والعميل��تفاق�ع���طبيعة�أعمال�التدقيق�واملسؤوليات�و��عاب�وغ���ا�،�و�ذا�ما�

يطلق�عليھ�بنود�التعاقد�أو�الت�ليف�،�و�جب�تث�يت��ذه�البنود�املتفق�عل��ا����كتاب�التعاقد�بالتدقيق�أو�بأي�

�و  �املدقق �من ��ل �وملص��ة �املفيد �ومن �العقد، �أش�ال �آخر�من �كتاب�ش�ل ��ول �يرسل �أن �العميل كذلك

يتم�����عض�الدول�وضع�أ�داف�. التعاقد�إ���العميل�قبل�البدا�بم�مة�التدقيق�لتجنب�أي�سوء�ف�م�للم�مة�

ونطاق�أعمال�التدقيق�ومسؤوليات�املدقق�بموجب�نصوص�قانونية�أو�تنظيمية�،�فح�������ذه�ا��الة��و�

  .2مطالب�بكتاب�التعاقد��غرض�توضي��

  :لف�املحتو�ات��ساسية�لرسالة�امل�مة�من�عميل�إ���آخر،�إال�أنھ�عموما�يتضمن�ما�ي��تخت�

 ال�دف�من�تدقيق�القوائم�املالية؛�  

 مسؤولية��دارة�عن�القوائم�املالية؛�  

 نطاق�التدقيق؛  

 ش�ل�أي�تقار�ر�أو�أية�اتصاالت�عن�نتائج�م�مة�التدقيق؛  

 ا��و�ر�ة�للتدقيق�وأنظمة�املحاسبة�والرقابة�الداخليةا��قيقة��شان�طبيعة��ختبارات�وا��دود� 

  حيث�يوجد�مخاطر�ال�يمكن�تجن��ا�وح����عض��خطاء�املادية����القوائم�تبقى�غ���مك�شفة��������

 معلومات�ت�ون�مطلو�ة��شان�التدقيق) �طالع�( حر�ة�الوصول�� ���. إ���ال��الت�واملس�ندات�وأية

ع���املدقق��خذ��ع�ن��عتبار�ما�إذا��انت�الظروف��ستد���إعادة�"ق�،�حالة�إعادة�الت�ليف�بالتدقي

النظر�ب�نود�التعاقد�املعمول���ا�بموجب�كتاب�التعاقد�،�وقد�يقرر�املدقق�عدم�إرسال�کتاب��عاقد�

 : جديد�ل�ل�ف��ة�تدقيق�ما�لم�تتوافر�عوامل�معينة�من�بي��ا

 أي�مؤشر�يدل�ع���أن�العميل�أساء�ف�م��دف�ونطاق�التدقيق؛�� 

 أي��عديل����البنود�ا��اصة�بالتعاقد�؛ 

 غ��ات�مستجدة�حدثت�مؤخرا�����دارة�العليا،�مجلس��دارة�أو�املالك�ن�؛� 

 غ��ات��امة�أو�جذر�ة����طبيعة�أو���م�أعمال�املؤسسة�؛� 

                                                           
  162محمد�سم���الصبان�،�عبد�الو�اب�نصر�ع���،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص� 1
  .133احمد�حل���جمعة�،�املدخل�إ���التدقيق�ا��ديث�،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص 2
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 1متطلبات�قانونية�. 

   ISA 220بة�ع���جودة�أعمال�التدقيق�الرقا: الفرع�الثالث�

تنفيذ�سياسات�وإجراءات�رقابة�ا��ودة�ال���صممت�*تضمن��ذا�املعيار�أنھ�يجب�ع���مؤسسة�التدقيق�

للتأكد�بان��افة�التدقيقات�قد�تمت�وفقا�ملعاي���التدقيق�الدولية�أو�املعاي���أو�املمارسات�الوطنية�املناسبة�،�

  : بحيث�يتم�وضع�ا�ع���مستو��ن��ما

 مستوى�مكتب�التدقيق�  

 2عملية�تدقيق�ع���حدا�مستوى��ل .  

  : �ذا�و�مكن�توضيح�سياسات�وأ�داف�الرقابة�ع���جودة�أعمال�التدقيق����ا��دول�التا��

  .أ�داف�الرقابة�ع���جودة�أعمال�التدقيق): II.1(جدول�رقم������

  

  ال�دف  )السياسة( العنصر�

  املتطلبات�امل�نية�

  

�و�مانة� ��ستقالل �بمبادئ ��ل��ام �التدقيق �مؤسسة �موظفي �ع�� يجب

  واملوضوعية�والسر�ة�والسلوك�امل���

  امل�ارات�والكفاءة�

  

�املعاي��� �ع�� �وحافظوا �حصلوا �الذين �من �بأفراد �مزودة �ت�ون �أن �املؤسسة ع��

  الفنية�والكفاءة�امل�نية�املطلو�ة�للقيام�بانجاز�م�ام�م��عناية

�امل���  امل�امتوز�ع� �التدر�ب �من �درجات �يمتل�ون �أفراد �إ�� �التدقيق �أعمال ��ع�د �أن يجب

  والكفاءة�امل�نية�املطلو�ة����مثل��ذه�ا��الة

  ي�ب���أن�ي�ون��ناك�توجيھ�وإشراف�ومتا�عة�لألعمال�ع���املستو�ات��افة�  التفو�ض

  يجب�ال�شاور�داخل�وخارج�املؤسسة�عند�الضرورة�مع�ذوي�ا����ة�املناسبة�  ال�شاور 

يجب�ع���املؤسسة�إجراء�تقو�م�للعمالء�املحتمل�ن�ومتا�عة�عالق��ا�مع�العمالء�  القبول�واملحافظة�ع���العمالء

  . ا��الي�ن�بصفة�مستمرة�

�  املراقبة �وفعالية �مالءمة �باستمرار �تراقب �أن �املؤسسة �ع�� �سياسات�يجب تطبيق

  .وإجراءات�رقابة�ا��ودة

  

��:املصدر ،� �القا��� �يوسف �حس�ن ،� �دحدوح �احمد �حس�ن �املتقدمة �ا��سابات �العملية�- مراجعة �و�جراءات �مرجع��طار�النظري ،

  .73 - 71سبق�ذكره�،�ص�ص�

                                                           
   161 160،�ص�ص��2002،�دار�امل�شورات�ا��قوقية�،�لبنان�،�2،�الطبعة��1،�ا��زء��املالية�تدقيق�البياناتداوود�یوسف�صبح�،� 1
   40 42،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص�املدخل�إ���التدقيق�ا��ديثأحمد�حل���جمعة�،� 2
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  . ISA 230) إعداد�أوراق�عمل�التدقيق(التوثيق�: الفرع�الرا�ع��

�وراق�املعدة�من�قبل�املدقق�أو�ال���تم�ا��صول�عل��ا�و�حتفاظ���ا�لعالق��ا��تتمثل�أوراق�التدقيق����

�الوسائل� �أو ��فالم �أو ��وراق ��� �مخزونة �معلومات �ش�ل �ع�� �العمل �أوراق �وت�ون ،� �التدقيق �عملية

  . �1لك��ونية�أو�أية�وسائل�أخرى 

  :تكمن�أ�مية�أوراق�العمل�����و��ا

 ساعد����التخطيط�و���تنفيذ�عملية�التدقيق�؛��  

 ساعد�����شراف�ومراجعة�أعمال�التدقيق�؛� 

 ؛2تمثل�أدلة�التدقيق�الناتجة�عن�أعمال�التدقيق�املنجزة�وال���تدعم�رأي�املدقق  

  : فيما�يخص�ش�ل�ومضمون�أوراق�العمل�،�فقد�وضع�املعيار�الدو���مجموعة�من�الضوابط�أ�م�ا�

 ن����ل�ع���أوراق�العمل�معلومات�تتعلق�بتخطيط�عملية�التدقيق�،�طبيعة�وتوقيت�ع���املدقق�أ

�أدلة� �من �املستخلصة �و�ست�تاجات ،� �التدقيق �عمليات �نتائج ،� �املنجزة �التدقيق �إجراءات ونطاق

  التدقيق�ال���تم�ا��صول�عل��ا�؛

  صور� �لتعطي �ال�افية �بالدرجة �أو�مفصلة �مت�املة �العمل �أوراق �ت�ون �أن �عملية�يجب �عن �شاملة ة

التدقيق�،�و�تم�تحديد�مدى�ودرجة�التوثيق�الالزمة�ع���ضوء�ا��كم�امل���،�حيث�ل�س�ضرور�ا�أو�

عمليا�أن�يدون�املدقق����أوراق�عملھ��افة�املالحظات�و�عتبارات�والنتائج�ال���يتوصل�إل��ا،�يجب�

للمدقق����النتائج�املتوصل�إل��ا����أن�تتضمن�أوراق�العمل��افة�املواضيع�ال����ستد���الرأي�امل���

   3.�ذا�املجال

  . معاي���املسؤوليات: املطلب�الثا�ي��

��عتبار�تحدد�ا� ��ع�ن �أخذ�ا �عليھ �مسؤوليات �للمدقق �فان ،� �التدقيق �مل�ام �أدائھ �خالل �حقوق �لھ مثلما

  : املعاي���الدولية�الثالث�التالية

  .  ISA240الغش�وا��طأ�: الفرع��ول�

�أصبح� �التطور ��ذا �أن �باستمرار�لدرجة �املتبعة �أساليبھ �وت�بدل ،� �ا��قول �الكث���من ��� �الغش يحدث

يتما����مع�التقدم����ش���امليادين�وحقول�املعرفة�،�وقد�زاد���تمام�بموضوع�الغش����ال��الت�املحاس�ية�

لذين�لم��ستطيعوا�اك�شاف�الغش�والقوائم�املالية��عد�ازدياد�عدد�القضايا�املرفوعة�ضد�مدققي�ا��سابات�ا

���الشر�ات�ال���قاموا�بتدقيق�ا�،�مما�أدى�إ���إفالس�عدد�كب���من�الشر�ات�أو�تكبد�ا���سائر�فادحة��س�ب�

                                                           
،��1،�مؤسسة�الورا���،�ط�،�أساسيات�التدقيق����ظل�املعاي����مر�كية�والدوليةحس�ن�احمد�دحدوح�،�حس�ن�يوسف�القا���� 1

  41.  -48ص��1999عمان�،
  224داوود�یوسف�صیح،�مرجع�سبق�ذكره،�ص 2
  225داوود�یوسف�صیح�،�تدقيق�البيانات�املالية،�مرجع�سبق�ذكره،�ص 3
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أعمال�الغش�أو��خطاء�غ���املقصودة�،�وملا��ان�من�املستحيل�أن��ع���القوائم�املالية�عن�حقيقة�الوضع�املا���

�احتو  �حال ��� �الشر�ات �معيار��ساعد�لتلك �وجود �تحتم �الضرورة �فان �جو�ر�ة �وأخطاء �اختالسات �ع�� ا��ا

� �رقم �الدو�� �معيار�التدقيق �جاء �ولذلك �التدقيق �عملية �وتنفيذ �تخطيط �ع�� �مسؤولية��240املدقق ليعا��

  .1املدقق�عن�كشف�الغش�وا��طأ

�� �الغش �أن �أو�� �حيث ،� �ا��طأ �ومصط�� �الغش �مصط�� �ب�ن �املعيار�بالتفرقة ��خطاء�ا�تم يمثل

�ك���يل� �أو�الغ���، �باملؤسسة �العامل�ن �أو�أك���من �واحد �بواسطة �املالية �القوائم ��� �أو�املقصودة املتعمدة

�أو� �ال��الت �من �عمليات �حذف �أو �إخفاء ،� �ال��الت �تزو�ر��� �أو ��عديل �أو �تالعب ،� �و�مية عمليات

ناتج�عادة�عن�الس�و�أو�ا���ل�باألمور�املحاس�ية�ا���،�ب�نما�ا��طأ�يمثل�ا��طأ�غ���املتعمد�،�وال.. املس�ندات

والرقابية�،�ومن��مثلة�ع���ذلك��خطاء�ا��سابية�أو�الكتابية����ال��الت،��ستخدام�ا��اطئ�عن�ج�ل�

  ا���...للمعاي���املحاس�ية

�و�صور  �واستخدام �تطبيق �واجبا��ا �من �وال�� ،� ��دارة �عاتق �ع�� �ا��طأ �واك�شاف �منع �مسؤولية ة�تقع

مستمرة�أنظمة�مناسبة�للرقابة�الداخلية�،�ومثل��ذه��نظمة�تقلل�من�احتمال�الغش�وا��طأ�ولك��ا�ال�تل���

�ذا��حتمال�،�وع���الرغم�من�أنھ�ال�يتحمل�مسؤولية�منع�ا،�إال�أن�إجراءات�التدقيق�السنو�ة�ال���يقوم���ا�

 ۔2'املدقق�قد�ت�ون�ما�عا�للغش�وا��طأ

   . ISA250سة�القوان�ن�واللوائح�عند�أداء�عملية�التدقيق�للقوائم�املالية�درا: الفرع�الثا�ي�

الغرض�من��ذا�املعيار��و�توف���إرشادات�تتعلق�بمسؤولية�املدقق�حول�مراعاة�القوان�ن�و�نظمة�عند�

�ر�ع��ا�،�عند�تخطيط�وتنفيذ�إجراءات�التدقيق�،�و�تقييم�نتائج�التدقيق�وإعداد�التقر . تدقيق�القوائم�املالية�

يجب�ع���املدقق�أن�����أن�مخالفة�املؤسسة�للقوان�ن�واللوائح�ا���ومية�قد�ي�ون�لھ�تأث����ام�ع���القوائم�

�،� �ال�س�ية �أ�مي��ا �النظر�عن �بصرف ،� �املخالفات ��عقب �التدقيق �عملية �من �يتوقع �ال �ذلك �ومع ،� املالية

  .��3املحتمل�لنوا���أخرى�من�عملية�التدقيقو�تطلب�مراعاة�مضمون�ال��ا�ة�لإلدارة�والعامل�ن�والتأث�

�املعيار�ع���عمليات�تدقيق�القوائم�املالية�وال�ينطبق�ع����رتباطات��خرى�،�وال���يرتبط�� يطبق��ذا

خالل�ا�املدقق��ش�ل�منفصل�باختبار�مدى��ل��ام�بقوان�ن�وأنظمة�معينة�وتقديم�تقر�ر�منفصل�بذلك��تقع�

الفات�والتأكيد�ع����ل��ام�بالقوان�ن�واللوائح�ع���عاتق��دارة�،�وال����ستع�ن����مسؤولية�منع�و�عقب�املخ

ذلك�بجملة�من�السياسات�و�جراءات�،�كإ�شاء�وتطبيق�نظام�سليم�للرقابة�الداخلية�وإشراك�مس�شار�ن�

  . 4قانوني�ن�للمساعدة����مراقبة�املتطلبات�القانونية

                                                           
  . 146��،147،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص�ص�. تحليل�وإطار�للتطبيق�- دراسات����املعاي���الدولية�للمراجعةمحمود�السيد�النا��،� 1
  .137،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص��1،�ا��زء��تدقيق�البيانات�املاليةداوود�یوسف�صبح�،� 2
  , 349ء�،�ص�2008،�الدار�ا��امعية�،��سكندر�ة�،��معاي���املراجعة�والتأكيد�الدوليةأم�ن�السيد�أحمد�لطفي�،� 3
  163،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص�-وإطار�للتطبيق�تحليل��- دراسات����املعاي���الدولية�للمراجعةمحمود�السيد�النا���،� 4
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�يمكن�تفاد��ا�رغم��ل��ام�بمعاي���التدقيق�الدولية�،�و�ذا�النوع�قد�تتعرض�عملية�التدقيق�ملخاطر�ال 

  : من�املخاطر�ي�شأ�من�عدم��ل��ام�بالقوان�ن�واللوائح�،�وذلك�ن�يجة���ملة�من�العوامل�مثل

 وجود�كث���من�القوان�ن�واللوائح�املرتبطة��ش�ل�رئ�����با��وانب�ال�شغيلية�للمؤسسة�،�وال���عادة�ال�

  أثر�مادي�ع���القوائم�املاليةي�ون�ل�ا�

 واستعمال�� �الداخلية �الرقابة �ونظام �املحاس�� �للنظام �الذا�ي �بالقصور �التدقيق �إجراءات تتأثر�فعالية

  العينات؛�

 الكث���من�أدلة��ثبات�ال���يحصل�عل��ا�املدقق��عت���بطبيع��ا�مقنعة�ول�ست�حاسمة؛�  

 يل�املثال�التواطؤ�وال��و�ر؛قد�تتضمن�املخالفة�سلوك�مصمم�إلخفا��ا�،�ع���س�  

  : وح���يحصل�املدقق�ع���ف�م�عام�للقوان�ن�واللوائح�،�يقوم�عادة�بما�ي��

 استخدام�املعرفة�املتاحة�ع����شاط�املؤسسة�والقطاع�العائدة�لھ�؛�  

 ستفسار�من��دارة�عن�سياسات�وإجراءات�املؤسسة�ا��اصة�بالتقيد�بالقوان�ن�واللوائح�؛�  

 ن��دارة�حول�القوان�ن�واللوائح�ال���يتوقع�أ��ا�ذات�تأث���جو�ري�ع���عمليات�املؤسسة�؛�ستفسار�م 

 للدعاوی�� �القضائية �والتخمينات �املطالبات �لتحديد �املطبقة �و�جراءات �بالسياسات ��دارة مناقشة

  وتقو�م�ا�واملحاسبة�ع��ا�؛

 مثال����حالة�مطالبة�. (ة�����قطار��خرى مناقشة��طار�القانو�ي�والتنظي���مع�مدققي�الشر�ات�التا�ع

  .1)الشر�ات�التا�عة�باالل��ام�بتعليمات�الشركة��م�فيما�يخص��وراق�املالية

  .  ISA 260توصيل�أمور�التدقيق�لأل��اص�املسؤول�ن�عن�ا��وكمة�: الفرع�الثالث��

� �املسؤولية �يتولون �الذين �املالئم�ن ����اص �يحدد �أن �املدقق �ع�� �يتم�يجب �والذين �ا��وكمة عن

  .إبالغ�م�بأمور�التدقيق�ال���تفيد�م�

�عدم� �مع �اتفاق �إ�� �يصل �أن �يجب �املدقق �فإن �جيد، ��ش�ل �املالئم�ن ����اص �تحديد �إ�� �التوصل �حالة ��

   2ا��.. املؤسسة�بخصوص�الطرف�املسؤول�عن�ا��وكمة،��املؤسسات�الفردية�و�املؤسسات�ا���ومية

  :�رتباط�با��وكمة�ال���يتع�ن�ع���املدقق�توصيل�ا�عادة�ما�ي��تتضمن��مور�ذات�

  النطاق�الشامل�لعملية�التدقيق�؛� 

  السياسات�املحاس�ية�املستعملة�و�التغ��ات�ف��ا،�و�أثر�ا�ع���القوائم�املالية�؛ 

  املخاطر�ا��و�ر�ة�و�املحتملة�،�و�أثر�ا�ع���القوائم�املالية�؛� 

  ال���لم�يتم����يل�ا؛��سو�ات�التدقيق�امل��لة�أو� 

                                                           
  351��،352أم�ن�السيد�احمد�لطفي�،�معاي���املراجعة�والتأكيد�الدولية�،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص�ص�1
  . 357 355مرجع�سبق�ذكره،�ص�ص��2
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  عدم�التأكد�املرتبط�بقدرة�املؤسسة�ع����ستمرار����ال�شاط؛� 

  . �ختالفات�املوجودة�ب�ن�املدقق�و��دارة�،�و�مدى�جو�ر�ة��ذه��ختالفات 

�ل�ستطيع� �مناسب �توقيت ��� �با��وكمة ���تمام �ذات �التدقيق �أمور �يوصل �أن �املدقق �ع�� �يتع�ن علم

ون�عن�ا��وكمة�تنفيذ�التصرف�املالئم�،�و����حاالت�معينة�قد�يوصل�املدقق��ذه��مور����اص�املسؤول

  . ���1وقت�أقرب�من�الوقت�الذي�تم��تفاق�عليھ

   .التخطيط�والرقابة�الداخلية: املطلب�الثالث�

  :بال�سبة�للتخطيط�والرقابة�الداخلية�فتتوفر�معاي���التدقيق�الدولية�ع���خمسة�معاي�����

  . ISA300التخطيط�: الفرع��ول �

ي�ناول��ذا�املعيار�التخطيط�لعملية�التدقيق�املتكررة�ول�س�عملية�التدقيق�ا��ديدة�،�وال���قد�تتطلب�

� �بطر�قة�فعالة�،�و�ع���" . إجراءات�إضافية �التدقيق�ل�ي�يتم�انجاز�التدقيق �عملية �املدفق�تخطيط �ع�� إذ

� �ومن�� �عامة �إس��اتيجية �وضع �،�التخطيط �ومدا�ا �وتوقي��ا �املتوقعة �التدقيق �إجراءات �لطبيعة تفصي��

  . و�خطط�املدقق�لتأدية�عملية�التدقيق�بكفاءة�و���التوقيت�املناسب

  كما�يب�ن��ذا�املعيار�املتطلبات�الضرور�ة�لبناء�خطة�التدقيق�،

  : وم��ا

 والعوامل�ال���تؤثر�ع���املعرفة�املسبقة�بطبيعة���م�و�شاط�املؤسسة،�كمعرفة�الصفات�املم��ة�ل�ا�

  �شاط�ا�وكذا�مدى�كفاءة��دارة�؛�

 الدراية�بالنظام�املحاس���والسياسات�املحاس�ية�و�جراءات�ا��اصة�بالرقابة�الداخلية�للعميل�؛�  

 تقدير�الدرجة�املتوقعة�لالعتماد�ع���الرقابة�الداخلية�؛�  

 تحديد�أ�داف�ونطاق�التدقيق�ل�ل�املجاالت؛�  

  نامج�يو���طبيعة�إجراءات�التدقيق�املخططة�وتوقي��ا�؛�وضع�وتوثيق�بر  

 2الت�سيق�والتوجيھ�و�شراف�واملتا�عة�للمدقق�ن�املساعدين�ومواقع�العمل . 

  .  ISA 315الف�م�ال�ا���للمؤسسة�ومحيط�ا�وأخطار�ا�: الفرع�الثا�ي

� �الدو�� ���315ش���معيار�التدقيق ��ع�� �الداخلية �الرقابة �أن �قبل�" : إ�� �من �واملنفذة �املصممة العملية

أولئك�امل�لف�ن�بالرقابة�و�دارة�واملوظف�ن��خر�ن�لتوف���تأکید�معقول��شان�تحقيق�أ�داف�املؤسسة�فيما�

  : يتعلق�بما�ي��

  

                                                           
  .362مرجع�سبق�ذكره�،�ص��معاي���املراجعة�والتأكيد�الدولية�،أم�ن�السيد�احمد�لطفی�،� 1
   2009،�دار�الثقافة،�1،ط�- �طار�النظري�و�جراءات�العملية-مراجعة�ا��سابات�املتقدمة�دحدوح�،�حس�ن�يوسف�القا���،حس�ن�احمد� 2
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 موثوقية�تقديم�التقار�ر�املالية�؛�  

 وكفاءة�العمليات�؛فاعلية�  

 متثال�للقوان�ن�و�نظمة�املطبقة� ."  

  : كما�أشار�إ���أنھ�يجب�ع���املدقق�ا��صول�ع���ف�م�لب�ئة�الرقابة�،�وال����شمل�ما�ي��

 الرقابة�وم�ام��دارة�؛�  

  سسة�مواقف�وإجراءات�أولئك�امل�لف�ن�بالرقابة�و�دارة�فيما��علق�بالرقابة�الداخلية�وأ�مي��ا����املؤ 

 النظام�� �الفعالة �الداخلية �الرقابة �و�و�أساس �بأفراد�ا �الرقابة �و�� �يؤثر�ع�� �الذي �املنظمة أسلوب

  . وال�ي�ل

�مخاطر�العمل� �تحديد ��� �املؤسسة �ألسلوب �ف�م �ع�� �ا��صول �املدقق �ع�� �يجب �أنھ وأشار�املعيار�إ��

  1املتعلقة�بأ�داف�إعداد�التقار�ر�املالية�واتخاذ�القرارات

  .  ISA ��320مية�ال�س�ية�: لثالث�الفرع�ا

  :ع���املدقق�اخذ���مية�ال�س�ية��ع�ن��عتبار�عندما�

 يقرر�طبيعة�وتوقيت�ومدى�إجراءات�التدقيق؛�  

 يقيم�تأث����خطاء�ا��و�ر�ة� .  

عند�تصميم�خطة�التدقيق�فان�املدقق�يقوم�بوضع�مستوى�مقبول�لأل�مية�ال�س�ية�،�وذلك�الك�شاف�

كمية�املعلومات�ا��اطئة�ا��و�ر�ة�،�ومع�ذلك�فان�دراسة��ل�من�كم�ونوعية�التحر�فات����املعلومات�يجب�

راكم�ا�يمكن�أن�ي�ون�ل�ا�أن�يؤخذ��ع�ن��عتبار�،�ففي�حالة�وجود�أخطاء�بمبالغ�صغ��ة��س�يا�،�فانھ�عند�ت

  تأث���جو�ري�ع���القوائم�املالية�

كما�توجد�عالقة�عكسية�ب�ن���مية�ال�س�ية�و��ن�مستوى�مخاطر�التدقيق�،�أي��لما�تم�رفع�املستوى�

�بي��ما� �العكسية �العالقة �با��سبان �املدقق �و�أخذ ،� �والعكس �مخاطر�التدقيق �تقل �ال�س�ية �لأل�مية املقبول

  .2بيعة�وتوقيت�ومدى��جراءاتعندما�يقرر�ط

  .  ISA 330إجراءات�املدقق�استجابة�لألخطار�املقيمة�: الفرع�الرا�ع��

) مخاطر��خطاء�ا��و�ر�ة(يجب�أن�يرا���املدقق�املستو�ات�املقدرة�للمخاطر�الذاتية�ومخاطر�الرقابة�

عند�تحديد�طبيعة�وتوقيت�ومدى��جراءات�ا��و�ر�ة�املطلو�ة�،�لتخفيض�مخاطر�عدم�اك�شاف�املعلومات�

  : عيار�إ�����يا��اطئة�ا��و�ر�ة����القوائم�املالية�إ���مستوى�مقبول��ش�ل�خاص�،�أشار�امل

                                                           

،�الطبعة��و���،�دار�صفاء�لل�شر،��1،�الكتاب��تطور�معاي���التدقيق�والتأكيد�الدولية�وقواعد�أخالقيات�امل�نةاحمد�حل���جمعة�،� 1

  . 119 - 115ص�ص�.  2008عمان�،�
  . 102،ص��2002،�دار�امل�شورات�ا��قوقية�،�لبنان�،�2،�الطبعة��2،�ج�1،�جتدقيق�البيانات�املاليةداوود�یوسف�صبح�،� 2
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 يجب�ع���املدقق�تحديد�طبيعة�ومدى�أدلة�التدقيق�؛�  

 إجراءات�� �وأداء �تصميم �املدقق �ع�� �يجب �ا��و�ر�ة، �لألخطاء �املخاطر�املقيمة �النظر�عن �غض

  . جو�ر�ة�ل�ل�فئة��امة�من�املعامالت�وأرصدة�ا��سابات�و�فصاحات

  : كما�تضمن�املعيار��شارة�إ���التا��

 تقييم�املدقق�للمخاطر�أع���فانھ�يجب�أن�ت�ون��دلة�ال����س���املدقق�ل��صول�عل��ا���لما��ان

  من��جراءات�ا��و�ر�ة�موثوقة�ومالئمة��ش�ل�أك��؛

 إجراءات�� �تصميم �املدقق �ع�� �فان ،� �ا��و�ر�ة �لألخطاء �املخاطر�املقيمة �تز�د �وعندما ،� �لذلك وتبعا

�وم �موثوقة �تدقیق �أدلة �ع�� �ل��صول �عند�جو�ر�ة �أك���إقناعا �تدقيق �اك���أو�أدلة ��ش�ل ناسبة

  مستوى��ثبات�؛�

 لما�انخفض�املستوى�املقدر�للمخاطر�الذاتية�ومخاطر�الرقابة��لما�انخفض�مستوى�التأكيد�الذي��

  . يحتاجھ�املدقق

�فان ،� �جو�ر�ة �إجراءات �من �فقط �باملخاطر�ال�امة �ا��اص ��سلوب �يت�ون �عندما �أنھ ��ش���املعيار�إ��

إجراءات�التدقيق�املناسبة�لتناول��ذه�املخاطر�ال�امة�يت�ون�من�فحص�التفاصيل�فقط�أو�ا��مع�ب�ن�فحص�

  .1"التفاصيل�و�جراءات�التحليلية�ا��و�ر�ة

  . ISA 402التدقيق����حالة�استخدام�العميل�املنظمة�خدمات�: الفرع�ا��امس�

قد��ستخدم�العميل�مؤسسة�خدمية�مثل�تلك�ال���تقوم�بانجاز�املعامالت�و�حتفاظ�بما�يتعلق���ا�من��

،�و����ذه�ا��الة�فان�) مثل�مؤسسة�خدمية�ألنظمة�ا��اسوب(خدمات�أو����يل�املعامالت�ذات�العالقة�

�ذ �ت�ون �قد �ا��دمية �املؤسسة �قبل �من �املنظمة �وال��الت �و�جراءات �السياسات ��عملية��عض �صلة ات

  . تدقيق�القوائم�املالية�للعميل،�وقد�تؤثر�ع����ي�لة�النظام�املحاس���ونظام�الرقابة�الداخلية�ا��اصة�بھ

�،� �التدقيق ��عملية �وصل��ا �العميل �ع�� �ا��دمية �املؤسسة ��شاطات �أ�مية �تحديد �املدقق �ع�� بالتا��

  :وذلك�بمراعاة

 دمية�؛طبيعة�ا��دمات�املقدمة�من�قبل�املؤسسة�ا��  

 شروط�العقد�والعالقة�ب�ن�العميل�واملؤسسة�ا��دمية�؛�  

 تأكيدات�القوائم�املالية�ال�امة�؛� 

 مدی�النظام�املحاس���ونظام�جميل�مع�انظمة�املؤسسة�ا��دمية�؛  

 الرقابة�الداخلية�للعميل�واملطبقة�ع���املعامالت�املعا��ة�من�قبل�املؤسسة�ا��دمية�؛  

                                                           

،�الطبعة��و���،�دار�صفاء�لل�شر��10،�الكتاب��تطور�معاي���التدقيق�والتأكيد�الدولية�وقواعد�أخالقيات�امل�نةاحمد�حل���جمعة�،� 1

  ۔�65،�ص� 2009،�عمان�،�
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 وقوة�مركز�ا�املا���،�و�ضمن�ذلك�التأث���املحتمل�لفشل�املؤسسة�ا��دمية�قدرة�املؤسسة�ا��دمية�

  .ع���العميل�

�املؤسسة� �تتأثر�بضوابط �ال �سوف �تقدیر�مخاطر�الرقابة �بان �يقرر �الن �يقوده �سبق �ملا �املدقق �مراعاة إن

  . 1ا��دمية

  .معاي����ثبات����التدقيق�املحاس��: املبحث�الثالث�

رأيھ�ال��ا�ي�جملة�من��جراءات��غرض�إثبات���ة�رأيھ����القوائم�املالية�املدققة�،�حتاج�املدقق�لدعم�ي

وال���قد�يصل�إل��ا�عن�طر�ق�وثائق�،�تحليالت�،�مصادقات�من�الغ��،�من�خالل�مقابالت�يجر��ا�مع�املس��ين�

� �لد��ا �مصا�� �ذوي �أخرى �بأطراف �املؤسسة �تأث���ارتباط �... أو�باس�يضاح �وغ���ا ،� �ال���ا�� ��ثباتات من

  :أصدر��ا���نة�التدقيق�الدولية����املعاي���التالية�

  أدلة��ثبات�و�رصدة��فتتاحية����العمليات�ا��ديدة�و�جراءات�التحليلية: املطلب��ول�

  .  ISA 500أدلة��ثبات����التدقيق�: الفرع��ول �

يجب�ع���املدقق�ا��صول�ع���أدلة�إثبات��افية�ومالئمة�ل�ي��ستطيع�أن�يخرج�باست�تاجات�معقولة�

ت�ون��ساس�الذي�يب���عليھ�رأيھ�امل���،�و�ع���الكفاية�قياس�كمية�أدلة�التدقيق�،�ب�نما��ع���املالءمة�قياس�

ت�معينة�و�قصد�بدليل�إثبات�التدقيق�كم�نوعية�أدلة�التدقيق�،�و�التا���تحديد�مدى��عتماد�عل��ا����تأكيدا

ونوع�املعلومات�املالية�ال���يحصل�عل��ا�املدقق�للتوصل�إ���است�تاجات�يب���ع���أساس�ا�رأيھ�امل���،�و�شمل�

أدلة��ثبات�مصادر�املس�ندات�وال��الت�املحاس�ية�املتضمنة�للقوائم�املالية�واملعلومات�املؤ�دة�من�املصادر�

  .�2خرى�

   :راءات�ا��صول�ع���أدلة��ثباتإج-

ب�ن��ذا�املعيار��جراءات�املتبعة�من�قبل�مدقق�ا��سابات�ل��صول�ع���أدلة��ثبات�وحصر�ا�����ساليب�

  :التالية

�إثبات��:الفحص  �أدلة �ع�� �ل��صول �واملس�ندات �الدفاتر�وال��الت �بفحص �املدقق �يقوم �و�أن

�. �افية �ذوي��:�ستفسار�واملصادقة �أ��اص �من �املعلومات �عن �بالبحث �ع���ذلك�أن�يقوم�املدقق

  .عالقة�داخل�وخارج�املؤسسة�ل��صول�ع���دليل�إثبات�

���: املالحظة�, . ���أن�يحصل�املدقق�ع����سب�ومؤشرات�حول�عناصر�معينة�:�جراءات�التحليلية� 

  .قابة�الداخلية�قيام�املدقق�باملالحظة�لعمليات�ا��رد�ومالحظة�إجراءات�نظام�الر 

                                                           
  .207.  205،�ص�ص��2004, جامعة�ع�ن�شمس�،��سكندر�ة��2،�ا��ز،��موسوعة�معاي���املراجعةحماد�طارق�عبد�العال�،� 1
  . 185،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص��املدخل�إ���التدقيق�ا��ديثاحمد�حل���جمعة�،� 2
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 � ��غرض��:�ح�ساب �ا��سابية �العمليات �من �وغ���ا �والضرب �التجميع ��عملية �املدقق �يقوم أن

  .1التحقق

  . ISA �510رصدة��فتتاحية����العمليات�ا��ديدة�: الفرع�الثا�ي�

،� ��فتتاحية �املعيار�باألرصدة ��ذا �خالل �من �الدو�� �والتأكيد �معاي���التدقيق �مجلس �ا�تم وذلك��لقد

عندما�تدقق�القوائم�املالية�ألول�مرة�أو�عندما�ت�ون�مدققة�من�قبل�مدقق�آخر،�لذلك�يجب�ع���املدقق�أن�

�بداية� ��� �املوجودة �أو�املحتملة �الطارئة �املالية ��ل��امات �إدراك �من ��عتبار�ليتمكن �املعيار��ع�ن ��ذا يأخذ

�ا �إطار�م�مة ��� �أنھ �ع�� �السياق �نفس ��� �وأكد ،� �أدلة�الف��ة �ع�� �ا��صول �املدقق �ع�� �يجب ��و�� لتدقيق

  : تدقيق��افية�ومناسبة�تفيد�أن

  �رصدة��فتتاحية�ال��شمل�أخطاء�ذات�أ�مية��س�ية�تؤثر�ع���القوائم�املالية�للف��ة�ا��ار�ة�؛�

  �رصدة�املغلقة����الف��ة�السابقة�تم�نقل�ا�للف��ة�ا��ار�ة�بصورة���يحة�ومناسبة�مع�إعادة�عرض�ا�؛�

أن�السياسات�املحاس�ية�املناسبة�تطبق�ب�بات،�أو�التغ��ات����السياسات�املحاس�ية�قد�أخذت��ع�ن��عتبار�

  . 2وتم��فصاح�ع��ا��ش�ل�مناسب

  : ق�بمراعاة�ماي��ع���املدقق�أداء�إجراءات�التدقي

 إدراك�مدى�التغ������السياسات�املحاس�ية�،�ومدى�مناسب��ا����حالة�وجود�أية��غ��ات؛  

 لألرصدة�� �أدلة�إثبات �ع�� �ا��صول �حال ��� �للمدقق�السابق�واستقاللھ �امل�نية �مدى�الكفاءة دراسة

�فتتاحية�بفحص�أوراق�عملھ�،�مع���تمام�بأية�تحفظات�أو�رأي�سل���أو��متناع�عن�إبداء�الرأي�

  من�جانبھ�؛�

 � �السابق، �العام ���اية ��� �لألرصدة �التدقيق ��عملية �سابق �مدقق �قيام �املدقق�عند �ع�� �يجب عندئذ

  ا��صول�ع���أدلة�تدقيق�متعلقة�باألصول�و�ل��امات�املتداولة�كجزء�من�التدقيق�للف��ة�ا��الية؛

 ا��صول�ع���أدلة�تدقیق�تتعلق�باألصول�و�ل��امات�غ���املتداولة .  

�السابق ة�،�فان�تقر�ره����حالة�عدم�حصول�املدقق�ع���أدلة�تدقيق��افية�ومناسبة��عد�قيامھ�باإلجراءات

  : يجب�أن��شمل

 رأيا�متحفظا�؛�  

 �3متناع�عن�إبداء�الرأي. 

  

                                                           
   276،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص��2،�ا��زء��موسوعة�معاي���املراجعةحماد�طارق�عبد�العال�،� 1
  229،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص�املدخل�إ���التدقيق�ا��ديث. أحمد�حل���جمعة� 2
   325،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص�–تحليل�وإطار�للتطبيق��- دراسات����املعاي���الدولية�للمراجعةمحمود�السيد�النا���،� 3
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  .  ISA �520جراءات�التحليلية�: الفرع�الثالث�

مع����جراءات�التحليلية��و�تحليل�ال�سب�واملؤشرات�امل�مة�،�ومن�ضم��ا�نتائج�البحث�للتقلبات�والعالقات�

ذات�العالقة�أو�تلك�ال���تنحرف�عن�املبالغ�املت�بأ���ا�كما�تتضمن�ال���ت�ون�متعارضة�مع�املعلومات��خرى�

ب�ن�عناصر�القوائم�املالية�ال���يمكن�توقع�ا�وال���تتطابق�مع�النمط�: �جراءات�التحليلية�دراسة�العالقات

غ���املالية���سبة��امش�الر�ح�؛�ب�ن�املعلومات�املالية�واملعلومات: املت�بأ�بھ�واملب���ع���خ��ة�الوحدات�مثل�

  : "�ستعمل��جراءات�التحليلية����تحقيق���داف�التالية�. ذات�العالقة،�كت�لفة�الرواتب�مع�عدد�املوظف�ن

 مساعدة�املدقق����جو�ر�التخطيط�،�الوقت�والنطاق��جراءات�التدقيق��خرى؛�  

 ال� ��ختبارات �عن �وكفاءة �أك���فعالية �استخدام�ا �ي�ون �عندما �جو�ري �لتخفيض�كإجراء تفصيلية

  خطر��ك�شاف�لتأكيد�قوائم�مالية�معينة�؛�

 1كمعاينة�شاملة�للقوائم�املالية����مرحلة�الفحص�ال��ا�ي�لعملية�التدقيق .  

 .عينة�التدقيق�وتدقيق�التقديرات�املحاس�ية�و�طراف�ذات�العالقة: املطلب�الثا�ي�

  .  ISA 530عينة�التدقيق�والوسائل��ختيار�ة�: الفرع��ول�

من�البنود�امل�ونة�لرصيد�حساب�أو�%  100يقصد��عينة�التدقيق�تطبيق�إجراءات�التدقيق�ع���اقل�من�

فئة�عمليات��غرض�ا��صول�ع���أدلة�إثبات�وتقو�م�ا�ألجل�صياغة�النتائج�املتعلقة�باملجتمع��حصا�ي�الذي�

�التد �أ�داف �باعتباره �يأخذ �أن �املدقق �ع�� �و�جب ،� �العينة �منھ �وإجراءات���بت �تحقيق�ا �ي�ب�� �ال�� قيق

  . 2التدقيق�ال���يحتمل�أن�تحقق�تلك���داف

  :كما�من�امل�م�للمدقق�أن�يتأكد�بأن�املجتمع�

  : مناسب�أل�داف�إجراءات�املعاينة  ) أ

�الدائن�ن� �أرصدة ��� �اختبار�املغاالة �املدقق ��دف ��ان �فمثال�إذا ��ختبار�، ��عتبار�اتجاه ��� �ستأخذ وال��

� �حسابات�فيمكن �من �اختبار�التقليل ��دفھ �ي�ون �وعندما ،� �الدائن�ن �حسابات �قائمة �بأنھ �املجتمع �عر�ف

�أو� �الالحقة �املصروفات �دفعات �سي�ون �وإنما ،� �املدين�ن �حسابات �قائمة �ي�ون �لن �املجتمع �فان ،� املدين�ن

  .يد�حسابات�املدين�نالفوات���غ���املسددة�أو�كشوفات�املوردين�أو�غ���ا�من�املجتمعات�ال���تقلل�من�رص

   :مكتمل�  ) ب

إذا��ان�املدقق�ينوي�استعمال�العينة�للتوصل�الست�تاج�ع���عمل�النظام�املحاس���ونظام�الرقابة�خالل�

  . 3الف��ة�املالية�املعنية�،�فال�بد�أن�يحتوي�املجتمع�ع���جميع�البنود�املالئمة�خالل��امل�الف��ة

                                                           
�دراسات�����تجا�ات�ا��ديثة����املراجعة�مع�تطبيقات�عملية�ع���معاي���،املراجعةمنصور�احمد�البديوي�،���اتة�السيد���اتة�،� 1

  .189،�ص��2003 - 2002الدار�ا��امعية��سكندر�ة�،�
  270،�ص��2000،�الطبعة��و���،�الدار�العلمية�الدولية�لل�شر�والتوز�ع،�عمان�،��املحاسبة�الدوليةحسن�القا����،�مأمون�حمدان�،� 2
  173�،174،مرجع�سبق�ذكره�،ص�ص�10الكتاب�.  تطور�معاي���التدقيق�والتأكيد�الدولية�وقواعد�أخالقيات�امل�نةحل���جمعة،أحمد� 3
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 م�وانتقاء�العينة��   

�العين ���م �تحديد �وا��طأ�لدي �املقبول �وا��طأ �خطر�املعاينة �اعتباره ��� �املدقق �يأخذ �أن �يجب ،� ة

�،�. املتوقع ��حصا�ي �للمجتمع �ممثلة �البنود ��ذه ��ون �توقع �مع�ا �يمكن �بطر�قة �العينة �اختیار�بنود يجب

  . و�قت����ذلك�وجود�فرصة�ل�ل�بنود�املجتمع��حصا�ي�الن�تدخل����العينة

 تنفيذ�إجراءات�التدقيق  

ع���املدقق�أن�يقوم�بإجراءات�التدقيق�املناسبة�لل�دف�املحدد�لالختبار�ع����ل�بند�مختار�،�وإذا��ان�

�ناك�بند�ل�س�مناسبا�لتطبيق��جراء�يتم��جراء�عادة�ب�ند�بديل�،�وقد�ي�ون�املدقق�أحيانا�غ���قادر�ع���

لتوثيق�املتعلق�بذلك�البند�،�وإذا�لم�تطبيق�إجراءات�التدقيق�املخططة�ع���بند�مختار��س�ب�مثال�فقدان�ا

  .  1يكن�����م�ان�القيام�بإجراء�بديل�����ذا�البند��عت���املدقق����العادة�أن��ناك�خطا����ذلك�البند

  .  ISA 540تدقيق�التقديرات�املحاس�ية�: الفرع�الثا�ي

  .وسائل�قياس�دقيقةيقصد�بالتقديرات�املحاس�ية�تحديد�قيمة�تقر��ية�لرصيد�أحد�البنود����غياب�

�ظل�� �معقوال��� �التقدير�املحاس�� ��ان �إذا �عما �ومالئمة ��افية �إثبات �أدلة �ع�� �يحصل �أن �املدقق �ع�� يجب

  . الظروف�املحيطة�وان��فصاح�عند�ا��اجة�لذلك�قد�تم��ش�ل�مناسب

  :��كما�يتع�ن�عليھ�تب���أحد��ساليب�التالية�أو�مجموعة�م��ا�عند�تدقيق�التقدير�املحاس�

 فحص��سلوب�املستخدم�من�قبل��دارة�للقيام�بالتقديرات�؛�  

 قد��عده��و�أو�يحصل�عليھ(استخدام�تقدير�مستقل�ومقارنتھ�مع�تقدير��دارة� : (  

 2تدقيق��حداث�الالحقة�ال���تب�ن�مدى�سالمة�تقديرات��دارة.  

����� �املستعملة �الرئ�سية �للفرضيات �مناسبة �أسس �املؤسسة �لدى ��انت �إذا �فيما �بتقييم �املدقق �يقوم كما

  : التقدير�املحاس���،�وعليھ�أن�يدرس�من�ب�ن�عدة�أمور�أخرى�ما�إذا��انت��ذه�الفروض

 معقولة����ضوء�النتائج�الفعلية�للف��ات�السابقة�؛�  

 ديرات�املحاس�ية��خرى�؛مطابقة�مع�الفرضيات�املستعملة����التق 

 تتفق�مع�ا��طط�املالئمة�ال���وضع��ا��دارة . 

�التقديرات�املحاس�ية�للف��ات�السابقة�مع�النتائج�الفعلية�ل�ذه�الف��ات��غية ا��صول�,: وعليھ�أيضا�مقارنة

�معا ��انت �إذا �فيما �دراسة �؛ �عام ��ش�ل �التقديرات ��شان �املؤسسة �إجراءات �موثوقية �حول �أدلة دلة�ع��

� �؛ ��عديالت �أية �والتقديرات�, التقدير�تتطلب �الفعلية �النتائج �ب�ن �مقدار�الفروق �تحديد �تم �إذا �عما التحقق

  . السابقة�،�وان�ال�سو�ات�املناسبة�أو��فصاح�ع��ا�قد�تم�اتخاذ�ا�عند�الضرورة

                                                           
  270  271حس�ن�القا����،�مأمون�حمدان�،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص�ص� 1
  242مأمون�حمدان�،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص�: حس�ن�القا���� 2
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�العمل �لطبيعة �معرفتھ �ع�� �التقدير�مس�ندا �ملعقولية ���ا�ي �بتقييم �القيام �املدقق ��ان��ع�� �إذا وفيما

  . 1م���م�مع�أدلة��ثبات��خرى�ال���تم�ا��صول�عل��ا�خالل�عملية�التدقيق

  . ISA 550: �طراف�ذات�العالقة: الفرع�الثالث

�عت����طراف�ذات�عالقة�،����حالة�تمكن�أحد��طراف�من�السيطرة�ع���الطرف��خر�أو�ممارسة�تأث����

م�م�ع���الطرف��خر����اتخاذ�قرارات�مالية�أو��شغيلية�،�ع���املدقق�مراجعة�املعلومات�ال���يوفر�ا�املدراء�

املعروف�ن�لد��م�،�وع���املدقق�انجاز��جراءات�و�دارة�وال���يحددون�ف��ا�أسماء��افة��طراف�ذات�العالقة�

  التالية�الغرض�التأكد�من�كمال��ذه�املعلومات�

 ستفسار�من��دارة�عن��طراف�املرتبطة�؛��  

 ستفسار�عن�ارتباط�املدراء�أو�املسؤول�ن�بمؤسسات�أخرى��:  

 ن��ان�مناسبا�ا��صول�مراجعة���الت�أسماء�املسا�م�ن�لتحديد�أسماء�املسا�م�ن�الرئ�سي�ن�،�وا

  ع�����كشف�بأسماء�املسا�م�ن�الرئ�سي�ن�من���ل��س�م�؛

 مراجعة�أوراق�عمل�السنة�السابقة�ل��صول�ع���أسماء��طراف�املرتبطة�؛�  

 معلوما��م�بأطراف�� �عن �بالتدقيق�أو�املدقق�ن�السابق�ن �ستفسار�من�املدقق�ن�ا��الي�ن�املشارك�ن

  إضافي�ن�ذوي�عالقة؛

 مراجعة�إقرارات�املؤسسة�الضر��ية�.  

عند�فحص�معامالت�محددة�مع�أطراف�ذات�عالقة�،�ع���املدقق�أن�يحصل�ع���أدلة�إثبات��افية�ومالئمة�

�استطاعة� �عدم �حالة ��� �أما �املناسب، �بالش�ل �ع��ا �وأف�� ���لت �قد �املعامالت ��ذه ��انت �إذا �فيما تب�ن

� ��افية �إثبات �أدلة �ع�� �ا��صول ��ذه�املدقق �مع �ا��ار�ة �و�املعامالت �العالقة �ذات �باألطراف �تتعلق ومالئمة

�طراف�أو�است�تاجھ�بان��فصاح�ع��ا����القوائم�املالية��ان�غ���مناسب�،�فان�ع���املدقق��عديل�تقر�ره�

  . 2ع���نحو�مالئم

   �حداث�الالحقة�و�ستمرار�ة�وإقرارات��دارة: املطلب�الثالث�

   ISA 560حداث�الالحقة�� : الفرع��ول 

إن�مصط����حداث�الالحقة�كما�جاء�����ذا�املعيار��ستعمل�لإلشارة�إ����ل�من��حداث�ال���تظ�ر�ب�ن�

�تار�خ�تقر�ره،�وع���املدقق�مراعاة�تأث����ذه� ��اية�الف��ة�املالية�وتار�خ�تقر�ر�املدقق�وا��قائق�املك�شفة��عد

  . ��3التقر�ر�حداث�ع���القوائم�املالية�وع�

                                                           
  550 – 549،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص�ص��2ا��زء��معاي���املراجعة�،موسوعة�حماد�طارق�عبد�العال�،� 1
  . 144،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص�مراجعة�ا��سابات�املتقدمة��حس�ن�دحدوح�،�حس�ن�القا����، 2
   209مرجع�سابق�،�ص� 3
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  :تنقسم��حداث�الالحقة�إ��

  �حداث�ال���تقع�ح���تار�خ�تقر�ر�املدقق؛��

��حداث� �ومالئمة�بان�جميع ��افية �أدلة�تدقیق �ع�� �مصممة�ل��صول �إجراءات �أداء �املدقق �ع�� يجب

  . ح���تار�خ�تقر�ره�ال���قد�تتطلب��عديل�القوائم�املالية�أو��فصاح�ع��ا�فيما�تم�تحديد�ا

  :الوقا�ع�املك�شفة��عد�تار�خ�تقر�ر�املدقق�ولكن�قبل�تار�خ�صدور�القوائم�املالية

�يتعلق�بالقوائم�املالية��عد� �إجراءات�أو�عمل�أية�استفسارات�فيما ال�يوجد�ع���املدقق�أية�مسؤولية��داء

مسؤولية�إبالغھ�بالوقا�ع�ال���تار�خ�تقر�ره�،�ب�نما����الف��ة�من�تار�خ�تقر�ره�ح���تار�خ�صدور�القوائم�املالية�ف

����ذه�ا��الة�ال�: الوقا�ع�املك�شفة��عد�صدور�القوائم�املالية, قد�تؤثر�ع���القوائم�املالية�تقع�ع����دارة�

يقع�أي�ال��ام�ع���املدقق�لعمل�أي�استفسار�فيما�يتعلق���ذه�القوائم�املالية�،�إال����حال�اك�شافھ�أن��ذه�

  . ���1تار�خ�التقر�ر�وال����ان�من�املحتمل�أن�ت�س�ب�����عديل�التقر�رالوقا�ع��انت�موجودة�

  .  ISA �570ستمرار�ة�: الفرع�الثا�ي

�من� �باالعتبار�جملة ��خذ �وعليھ ،� �مستقبال �للمؤسسة ��ستمرار�ة �فرض �مالءمة �مراعاة �املدقق ع��

  : ن��ذه�املؤشرات�ما�ي��املؤشرات�للتأكد�من�إم�انية�تواصل�امل�شاة�كمؤسسة�مستمرة�،�ومن�ب�

   مؤشرات�مالية

 املوقف�املا���يتمثل�بصا���ا��صوم�أو�بصا���ا��صوم�املتداولة�؛  

 أو�� �لتجديد�ا �حقيقي �توقع �وجود �وعدم �املحددة �الف��ات �ذات �القروض ��سديد �موعد اق��اب

  : �سديد�ا،�أو��عتماد��ش�ل�كب���ع���القروض�قص��ة��جل�لتمو�ل��صول�طو�لة��جل�

 خسائر��شغيلية���مة�؛�: ظ�ور�ال�سب�املالية��ساسية��ش�ل�سل���  

 تأخر�توز�عات��ر�اح�ع���املسا�م�ن�أو�توقف�ا�؛�  

 عدم�املقدرة�ع����سديد�استحقاقات�الدائن�ن����مواعيد�ا�؛�  

 الصعو�ات����تطبيق�شروط�اتفاقيات�القروض�؛�  

 غي���طر�قة�سداد�املوردين�من�الدين�إ���طر�قة�الدفع�النقدي�عند�ال�سليم�؛��  

 جات�ضرور�ة�جديدة�أو�اس�ثمارات�ضرور�ة��خرى عدم�القدرة�ع���تمو�ل�مشار�ع�تطو�ر�منت  

  : مؤشرات��شغيلية 

 فقدان�إدار��ن�قيادي�ن�بدون��عو�ض�م�؛�  

 فقدان�سوق�رئ�����أو�امتیاز�أو�ترخيص�أو�اعتماد�ما�� :  

                                                           
�،�ص�ص��،�مرجع�10،�الكتاب��تطور�معاي���التدقيق�والتأكيد�الدولية�وقواعد�أخالقيات�امل�نةاحمد�حل���جمعة�،� 1 سبق�ذكره

109 108.  
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 مصاعب�عمالية�أو�نقص����تج���ات�م�مة�؛�  

 التغ���التكنولو�� . 

  : مؤشرات�أخرى 

 عدم�تطبيق�متطلبات�رئ�سية�أو�قانونية�؛�  

 إجراءات�قانونية�معلقة�ضد�املؤسسة،�وال������حال�نجاح�ا�قد��سفر�عن�أح�ام�ال�يمكن�تنفيذ�ا؛�  

 �1غي��ات����القوان�ن�أو�السياسة�ا���ومية�،�وال���يتوقع�أن�تؤثر�سلبا�ع���املؤسسة .  

خطط�ا�املستقبلية،�بحيث�ي�ون�ترك���املدقق�عادة�ع���كما�يجب�ع���املدقق�دراسة�ومناقشة��دارة����

ا��طط�ال���ل�ا�تأث���جو�ري��ام�ع���حل�مشا�ل�املؤسسة����املستقبل�القر�ب،�و�جب�أن�يتأكد�املدقق�من�

  . 2فاعلية��ذه�ا��طط�وإم�انية�تنفيذ�ا

   ISA 580إقرارات��دارة�: الفرع�الثالث�

�عادل� ��ش�ل �املالية �القوائم �تقديم �عن �بمسؤولي��ا ��دارة �باع��اف �دليل �ع�� �يحصل �أن �املدقق ع��

�ع��� �ا��صول �املدقق �و�ستطيع ،� �عل��ا �باملصادقة �قامت �وأ��ا ،� �للتقار�ر�املالية ��طار�املناسب �مع و�تما���

ات�مجلس��دارة�أو�ال�يئات�املشا��ة�أو�دليل�إقرار��دارة���ذه�املسؤولية�و�املوافقة�عل��ا�من�محاضر�اجتماع

  با��صول�ع���إقرار�خطي�من��دارة�أو�باستالم����ة�موقعة�من�القوائم�املالية�

خالل�عملية�التدقيق�تقوم��دارة��عمل�عدة�إقرارات�إ���املدقق�إما�من�تلقاء�نفس�ا�أو�بناء�ع���استفسارات�

  . معينة

�ب ��دارة �إقرارات �ت�ون �أن �توفر�ا�ال�يمكن �املمكن �من �بان �املدقق �يتوقع �ال�� ��خرى ��ثبات �أدلة ديال�ع��

  �ش�ل�معقول 

يتع�ن�ع���املدقق����حالة�تناقض�إقرارات��دارة�مع�أدلة��ثبات��خرى�أن��ستق����أسباب�ذلك�،��

  . وعند�الضرورة�يجب�عليھ�إعادة�النظر�بمصداقية��قرارات��خرى�املقدمة�من��دارة

�النطاق��أما �س�ش�ل�تحديد �ذلك �انھ�ضروري�فان �تقديم��قرار�الذي��عتقد�املدقق �رفض��دارة �حالة ��

  . 3التدقيق�،�وع���املدقق�أن�يبدي�رأيا�متحفظا�أو�يمتنع�عن�إبداء�الرأي

 

  

  

                                                           
  239. 238حس�ن�القا����،�مأمون�حمدان�،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص�ص� 1
  239نفس�املرجع،�ص� 2

   686 – 685،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص�ص��2،�ا��زء��موسوعة�معاي���املراجعةحماد�طارق�عبد�العال�،� 3
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  : خالصة

مما�سبق�يمكن�استخالص�أن�ظ�ور�ما��س���بالتدقيق�الدو����ان�ناتجا�للمتغ��ات�ال���صاحبت�عوملة�

�ب�ن� �التوقعات �فجوة ���م ��� �الفروقات �أو�ا�ساع �التدقيق �خدمات �مخرجات �ب�ن �والتباين ��عمال أ�شطة

�للم �الدو�� ��تحاد �عن �املن�ثقة �املختلفة �ال��ان �حاولت �و�و�ما �املختلفة، ���نة�الدول ��� �ممثلة حاسب�ن

التعليم�و��نة�أخالقيات�امل�نة�و��نة�معاي���التدقيق�الدولية�ومن��عد�ا�مجلس�معاي���التدقيق�وغ���ا�من�

  . ال��ان�احتواءه

من�خالل�العرض�التفصي���ملعاي���التدقيق�الدولية�،�يمكن�أن�نالحظ�أن��ذه�املعاي���كغ���ا�من�املعاي���

ة�من�املبادئ�واملسؤوليات�املمارسة�م�نة�التدقيق�وكذا�معاي���تخص��ثبات،�غ����خرى�اشتملت�ع���جمل

�وأك���عمومية� ،� �الدولية �امل�نية �املستو�ات �ع�� �وقابال�للتطبيق �متجا�سا �إطارا ��و��ا ��� �يكمن ��ختالف أن

ظ�أ��ا�ترتكز�ع���ومن�ا��انب�الضم���،�املالح. وشموال��و��ا�صادرة�عن��يئة�دولية�تضم�معظم�دول�العالم

 .تفصیالت�إجراءات�العمل�امليدا�ي��غرض�تقليل�التفاوت�والقرب�من�املوضوعية
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 . التعر�ف�بم�نة�محافظ�ا��سابات: املبحث��ول 

� �محافظ �شروع �وقبل �ا��سابات، �محافظ �م�نة �ع�� �بالتعرف �املبحث ��ذا ��� �نقوم ����سوف ا��سابات

التعرف�ع���املؤسسة��ناك�مرحلة�تم�يدية�تتمثل����قبول�امل�مة�والتحقيق������ة��عي�نھ،�و�ذا�ما�سوف�

 .نتطرق�إليھ

 . مف�وم�محافظ�ا��سابات: املطلب��ول �

�عرف�محافظ�ا��سابات�ع���أنھ��ل���ص�يمارس�بصفة�عادية�و�باسمھ�ا��اص�وتحت�مسؤوليتھ�

- 91انتظامية�حسابات�الشر�ات�وال�يئات�املنصوص�عل��ا����املادة��و���من�القانون�م�نة�الش�ادة�ب��ة�و 

  .1شر�ات��موال،�التعاضديات��جتماعية،�النقابات�08

�املراقبة�� �أعمال �يمارس �م�� ��و���ص �ا��سابات �محافظ �أن �القول �يمكن �التعر�ف ��ذا �خالل من

خضع�لسلطة��دارة�ح���يتوفر�لھ�ا��ياد�و�ستقالل�باسمھ�ا��اص�وتحت�مسؤوليتھ�ال��صية،�ف�و�ال�ي

�والتدقيق� �املحاس�� �الفحص �اسم �عل��ا �يطلق �الفنية ��جراءات �من �و�و�يباشر�مجموعة �م�متھ �أداء ��

�ومصداقية� ���ة �مدى �ع�� �والف�� �املحايد �راية �إبداء �من �يتمكن �ح�� �املالية �والقوائم �لل��الت املحاس��

  . وائم�والتقار�ر�املاليةالبيانات�الواردة����الق

 : �عددت�املفا�يم�ال���تناولت�مف�وم�محافظ�ا��سابات�نب�ن�م��او�

1 (� �املادة �حسب �ا��سابات �محافظ �التجاري �القانون �أنھ�717عرف �ع�� ����: "مكرره �يدقق �الذي ال��ص

الوثائق�املرسلة�إ�����ة�املعلومات�املقدمة����تقر�ر�مجلس��دارة�أو�مجلس�املدير�ن،�حسب�ا��الة،�و����

�و� �و�حسابات�املؤسسة �ع���انتظام�ا��رد �حول�الوضعية�املالية�للمؤسسة�وحسابا��ا،�و�يصادق املسا�م�ن

 "املوازنة،�و���ة�لذلك�و�يتحقق�مندو�و�ا��سابات�إذا�ما�تم�اح��ام�مبدأ�املساواة�ب�ن�املسا�م�ن�

املتعلق�بم�ن�ا��ب���املحاسب�و�محافظ��2010/07/29املؤرخ�����01-10من�القانون�رقم��22حسب�املادة�) 2 

�أنھ �ع�� �واملحاسب�املعتمد �مسؤوليتھ،�: "ا��سابات �ا��اص�وتحت �باسمھ �عادية �بصفة ���ص�يمارس �ل

من�" ات�وانتظام�ا�و�مطابق��ا�ألح�ام�ال�شر�ع�املعمول�بھئم�مة�املصادقة�ع�����ة�حسابات�املؤسسات�وال�ي

�وعمليا�لتدقيق�حسابات�: نخالل��ذه�التعار�ف��ستخلص�أ ��و�ال��ص�املؤ�ل�علميا محافظ�ا��سابات

املؤسسة،�و�يتمتع�باستقاللية�تامة،�و�قوم�عادة�بتدقيق�نظام�الرقابة�الداخلية�و�ال��الت�املحاس�ية�تدقيق�

ع���انتقادي�قبل�إبداء�رأيھ����عدالة�املركز�املا���يجب�أن�ت�ون�طر�قة�عمل�محافظ�ا��سابات�حذرة�وترتكز�

 .من��ية�منذ�قبول�التوكيل�ح���إعداد�تقر�ر�مصادفة�ا��سابات�السنو�ة�

  

  

  

 

  

  

                                                           
ق�ب�نظيم�م�نة�ا��ب���املحاسب،�محافظ�ا��سابات�واملحاسب�املعتمد�،�واملتعل1991أفر�ل��27املؤرخ�����08 -91من�القانون��27املادة� 1

  1991لسنة�����20ا��زائر،�ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة،�عدد�
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  ،حقوق�وواجبات�محافظ�ا��ساباتم�ام�: الثا�ي�املطلب

  م�ام�محافظ�ا��سابات�: الفرع��ول�

   :بالقانون قسمت�م�ام�محافظ�ا��سابات�إ���م�ام�عامة�وم�ام�خاصة�و���محددة� 

  م�ام�دائمة  - أ

 ش�د�محافظ�ا��سابات�بأن�ا��سابات�السنو�ة�منتظمة�و��يحة�ومطابقة�تماما�لنتائج�العمليات�ال����

  . تمت����السنة�املنصرمة،�وكذا��مر�بال�سبة�للوضعية�املالية�وممتل�ات�الشركة�

 املؤسسات��يقدر�شروط�إبرام��تفاقيات�ب�ن�الشركة�ال���يراق��ا�والشر�ات�أو�ال�يئات�ال���ت�بع�ا�أو�ب�ن

  . ال���ي�ون�ف��ا�للقائم�ن�باإلدارة�أو�املس��ين�للشركة�املعنية�مصا���مباشرة�أو�غ���مباشرة�

 علم�املس��ين�أو�ا��معية�العامة�أو�ال�يئة�املداولة�املؤ�لة�ب�ل�نقص�قد�يك�شفھ�واطلع�عليھ�ومن�طبعھ��

  . أن��عرقل�استمرار�استغالل�املؤسسة

 ا��سابات�املدعم� �ا��سابات�����ش�د�بأن �محاس�ية�أو�تقر�ر�محافظي �وثائق �ع�� �بناءا ���يحة�وذلك ة

  .مااملؤسسات�ال���تملك�ف��ا�الشركة�أس�

 إعداد�تقر�ر�يتضمن�ش�ادة�بتحفظ�أو�بدون�تحفظ�ع���انتظامية�و��ة�الوثائق�السنو�ة�وعند��قتضاء�

  1.رفض�الش�ادة�امل��ة�قانونا

   امل�ام�ا��اصة  - ب

 مال�الشركة التدخل�عند�تقر�ر�ز�ادة�رأس: 697حسب�املادة� .  

 � �املادة �الغ���عادية�: 699حسب �العامة �ا��معية �فإن �ا��سابات �محافظ �من �تقر�ر�خاص �ع�� �بناءا فإنھ

  . تحدد�سعر�إصدار��س�م�أو�شروط�تحديد��ذا�السعر�

 � �املادة �امل: 707حسب �بتقدير�ا��صص �امل�لف�ن �املحافظ�ن �أو�أك���من �واحدة ��ع�ن �بقرار�قضا�ي�فإنھ قدمة

  . بناءا�ع���طلب�رئ�س�مجلس��دارة�أو�مجلس�املدير�ن

 يتخذ�قرار�تحو�ل�شر�ات�املسا�مة�بناءا�ع���تقر�ر�محافظي�ا��سابات�الذين�: 16مکرر��715حسب�املادة�

  . �ش�دون�أن�الرؤوس��موال��ساوي�ع����قل�رأسمال�الشركة

 � �املادة ��715حسب �تقر�ر�م: 116مکرر ��ستحقاق�فإنھ �سندات �لتحو�ل �كب��ة �أ�مية �لھ �ا��سابات حافظ

 . القابلة�للتحو�ل�إ���أس�م�و�ذا�ب��خيص�من�طرف�ا��معية�العامة�غ���العادية�

 � �املادة �الذين�: 819حسب �لأل��اص �املدفوعة �لألجور ��جما�� �املبلغ �ع�� �يصادق �ا��سابات �محافظ فإن

  .يتلقون�أع����جور����املؤسسة

   

                                                           

)29 -28(ء�املواد�08-91القانون� 1  
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  حقوق�ووجبات�محافظ�ا��سابات:الثا�ي�الفرع�

   حقوق�محافظ�ا��سابات: أوال�

إن�املشرع�ا��زائري�قد�أعطى�محافظ�ا��سابات�حقوق�وصالحيات�واسعة�وم��ا�ما�جاء����أح�ام�مواد�

� �القانون ��� �ورد �ما �وم��ا �التجاري ��08-91القانون �رقم �التنفيذي �املرسوم ��� ��خر�ورد �136-96و�عض�ا

�قا ��ذه�املتضمن �نذكر�من �املعتمد، �واملحاسب �ا��سابات �ومحافظ �ا��ب���املحاسب �م�نة �أخالقيات نون

  :ا��قوق�ع���س�يل�املثال�ما�ي��

 4مكرر��71املادة�(حق�استدعاء�ا��معية�العامة�لال�عقاد����حالة��ست��ال�.(  

 4مكرر��715املادة�(حق�إجراء�التحقيقات�والرقابات�ال���يرا�ا�مناسبة�ب�ل�حر�ة�طيلة�السنة� .(  

 حق�طلب�توضیحات�من�رئ�س�مجلس��دارة�أو�مجلس�املدير�ن�وحقھ����تلقي�الرد�ع����ساؤالتھ�

  ).11مكرر��715املادة�

 جم� �وكذا �املدير�ن �أو�مجلس ��دارة �مجلس �اجتماع ���ضور �استدعائھ �حق �املسا�م�ن املادة�(عيات

  ). 828واملادة��12مكرر� 715

 والدفاتر�� �باالتفاقيات �يتعلق �فيما �خاصة �امل�مة، �ملمارسة �الالزمة �الوثائق ��ل �ع�� ��طالع حق

  ). 831املادة�(املس�ندية�و��الت�املحاضر�

  عاون�الالزم�بحق�محافظ�ا��سابات�أن�يطلب�من�ز�ونھ�أو�مو�لھ�أن�يتعاون�معھ�الت: ا��ق����التعاون

  :قصد�القيام�بم�متھ،�و�مكنھ�أن�يطلب�ع���وجھ�ا��صوص�ما�يأ�ي�

 أن�تقدم�لھ��ل�الوثائق�الالزمة�لت�و�ن�ملف�دائم.  

 أن��شارك�موظفو�املؤسسة�امل�لفون�بمسك�املحاسبة�و�مراقب��ا�مشاركة�فعالة�  

 ھتحت�تصرف. من�أجل�ا��اجات�ال���تتطل��ا�م�متھ�املصا��أن��س�ل�لھ�دخول� .  

 أن�تجمع��ل�الوثائق�الالزمة�وترتب�وتوضع�  

 أن�تنفذ�امل�ام�املس�ندة�إ���املؤسسة����الوقت�املناسب�من�أجل��س�يل�م�متھ .  

 أو�� ��تفاقية ��� �املحددة �التعاقدية �والواجبات ��غي���الكيفيات �شأ��ا �من �ال�� �الوقا�ع ��ل �ع�� �يطلع أن

  . 1رسالة�الت�ليف�بامل�مة��غي��ا�جو�ر�ا

 أ�عابا��� �مقابل �ع�� �ا��صول ��� �ا��سابات�: ق �محافظ �أ�عاب �مقابل �املؤ�ل �ا���از�القانو�ي يحدد

�بمشاركة� �املختصة، �العمومية �السلطات �تقرر�ا �ال�� �التعر�فات �وفق �توكيلھ، �بداية ��� �معھ باالتفاق

  . 2النقابة�الوطنية����إطار�ال�شر�ع�ا��اري���ا�و�العمل

                                                           

،�املتضمن�قانون�أخالقيات�م�مة�ا��ب���املحاسب،�محافظ�ا��سابات�واملحاسب�املعتمد�139-96من�املرسوم�التنفيذي�رقم��26املادة� 1  

  2 29املرجع�نفسھ�املادة�
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 عمل�� �الذي �ا��سابات �محافظ �إعالنات��بحق �ثالثة �ال��افة �ي�شر��� �أن �است�نائية �بصفة ��سابھ

  . ��1سابھمتتالية�����ش�ر�الثالثة�املوالية�لتار�خ�شروعھ����العمل�

 تتعلق�� �معلومات �مقر�الشركة ��� �يحوزوا �أن �باإلدارة �القائم�ن �من �يطلبوا �أن �ا��سابات �تحافظي يمكن

  ).08-91سسات�توجد�مع�ا�عالقة�مسا�مة�القانون�ؤ م

 جدوال�للمحاسبة�� �ا��سابات �محافظي ��قل، �ع�� �سدا��� ��ل ��� �الشر�ات ��� �باإلدارة �القائمون يقدم

   08( -91من�القانون��37املادة�(معدا�حسب�مخطط�املوازنة�والوثائق�ا��سابية�ال���ينص�عل��ا�القانون�

 يمكن�تحافظي�ا��سابات�أثناء�ممارسة�م�ام�م�ع���حسا��م�وتحت�مسؤولي��م�أن��ستعينوا�ب�ل�خب���

  ) 08- 91من�القانون��42املادة�(م���آخر�

  واجبات�محافظ�ا��سابات: ثانيا

قد�حدد�بدقة�واجبات�محافظ�ا��سابات�وصنف�ا�حسب�مختلف��139- 96إن�املرسوم�التنفيذي�رقم��

  :ط��ذا��خ���إ���العالقات�ال���تر�

   : 2أو�ز�ونھ�مو�ليھواجبات�محافظ�ا��سابات�اتجاه�  - أ

�حياتھ�- ��� �يحرص �وأن �م�امھ �أداء ��� �الرزانة �من �عالية �بدرجة �يتصف �أن �ا��سابات �محافظ �ع�� يجب

  .ا��اصة�وامل�نية�ع���تجنب��ل�تصرف�من�شأنھ�املساس�بكرامة�امل�نة�و�شرف�ا�

  . كما�يجب�عليھ�أن�يؤدي�م�امھ�وفق�املعاي���ال���ت�شر�ا�النقابة�أو�القواعد�املتعارف�عل��ا�عموما�-

�س�ند�عالقات�محافظ�ا��سابات�بز�ائنھ�أو�مو�ليھ�إ����مانة�و�ستقالل�وإ���واجب�القيام�بم�امھ��شرف� -

  . وضم���م��

ا�للمقاي�س�امل�نية��ل��عمال�الضرور�ة�مع�مراعاة�يجب�ع���محافظي�ا��سابات�أن�ينفذوا�و�عناية،�طبق�-

  . مبدأ�ا��ياد�و�خالص�والشرعية�املطلو�ة�وكذا�القواعد��خالقية�امل�نية

�والتفت�ش�- �ا��صيلة �وإعداد �املحاسبة �بمسك �املتعلقة �م�امھ �ممارسة �عند �ا��سابات �محافظ �ع�� يجب

ة�وتصر�حات�الشر�ات�و���مجلس�ال�سي��،�أن�يقوم�بما�والرقابة�ا��سابية�واملحاس�ية�والتصر�حات�ا��بائي

  : ي��

 ينفذ�ا��دمات�املطلو�ة��عناية .  

 يح��م��جال�املتفق�عل��ا .  

 أن�ت�ون�� �شأ��ا �من �الضرور�ة�ال�� �ا��سابات،�ب�ل�التصر�حات �رقابة �مجال �و�تا�ع��� �علم�الز�ون

  . لديھ�رأيا�معلال�و�مؤسسا
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 بائية�وتصر�حات�الشر�ات�ع���اح��ام�ز�ونھ�لل�شر�عات�املعمول��س�ر����ما�يخص�التصر�حات�ا��

�تواط �وضعية ��� �الوقوع �لتجنب �الالزمة ��حتياطات �أخذ �مع �املجال ��ذا ��� �حياتھ��ؤ ��ا، ��شوه قد

 .واستقاللھ،�وتحملھ�املسؤولية

 سر�امل� �ال�يتقيدون �غ���أ��م �م�ن��م �أداء ��� �سر�امل�نة �ال��ام �ا��سابات �محافظي �ع�� ����يجب �نة

  : حاالت�املنصوص�عل��ا����القوان�ن�والتنظيمات�املعمول���ا�وال�سيما

 بموجب�إلزامية�إطالع��دارة�ا��بائية�ع���الوثائق�املقررة� .  

 عد�فتح�بحث�أو�تحقيق�قضا�ي��شأ��م��  

 بناءا�ع���إدارة�مو�ل��م. عندما�يدعون�لإلدالء��ش�اد��م�أمام�غرفة�املصا��ة�والتأديب�والتحكيم .  

 كما��س�ر�محافظي�ا��سابات�ع���اح��ام�موظف��م�واملتدر��ن�لد��م�واجب�السر�امل��.  

 يتحمل�محافظ�ا��سابات�واجب�مسؤولية�دراسة�ا��لول��ك���مالئمة،�واق��اح�ا�حسب�طبيعة�

  .�مة�املسندة�إليھ����ظل�اح��ام�الشرعية�امل

  :يجب�أن�يبلغ�محافظ�ا��سابات�قبول��عي�نھ�كما�ي���

 � ��عبارة �يرفق �والذي �عي�تھ، �ال�� �العامة �محضر�ا��معية �ع�� �بتوقيع �وظيفة�«إما �لقبول مطابق

  . وتار�خ�ذالك�وإما�بواسطة�رسالة�قبول » محافظ�ا��سابات

 حالة��عي�ن�أك���من�محافظ�ا��سابات�يقوم��ل�واحد�م��م�بم�متھ�و�تحمل�املسؤولية��املة��� .  

  1واجبات�محافظ�ا��سابات�اتجاه�النقابة  - ب

يجب�ع���محافظ�ا��سابات�أن��علم�مجلس�النقابة�الوطنية����أجل�ش�ر�واحد،�برسالة�مو����  - ت

  :نية�وال�سيما�يأ�يعل��ا�مع�وصل�استالم،�بأي�حدث��ام�طرأ�ع���حياتھ�امل�

 املتا�عات��دار�ة�أو�القضائية� .  

 ال��اعات�ا��ط��ة�مع�زمالئھ�أو�ز�ائنھ�أو�مو�ليھ .  

 ز�ائنھ�أو�مو�ليھ��ل�شاطاتھالتعليق��داري�� دليل�ع���قفل�ملفاتھ�أو�ال��ت�بات�املتخذة�باالتفاق�مع

  . عند��قتضاء

 ائيا���توقف��شاطھ� .  

 غي���محل�ممارسة�امل�نة� . 
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يجب�ع���محافظ�ا��سابات�أن�يبلغ�النقابة�عند��عي�نھ�بواسطة�رسالة�مو����عل��ا�مع�وصل�استالم����

  . أيام�ابتداءا�من�تار�خ�قبول�التوكيل) 10(أجل�عشرة�

   : 1ا��سابات����عالقاتھ�بزمالئھواجبات�محافظ��-ج      

 يجب�ع���محافظ�ا��سابات�الذي�يطلب�من�ز�ون�مو�ل�أن�يحل�محل�زميل�لھ�أن�ال�يقبل�امل�مة�

  : ال���اق��حت�عليھ�إال��شروط

 للقانون�أو�التنظيم�� �من�التطبيق�ال��يح �التملص �رغبة��� �ال�يقرره �الطلب ��ذا �أن �من �يتأكد أن

  .بھ�املعمول 

 بالطلب�الذي�اق��ح�عليھ،�وتوجيھ����ة�من�أن��علم�زميلھ�برسالة�مو����عل��ا�مع�وصل�استالم�

  الرسالة�إ���مجلس�النقابة�

 و�جب�عليھ�ز�ادة�ع���ذلك�أن�يمتنع�عن�توجيھ�أي�نقد�لزميلھ�السابق�و�تأكد�من�أن��ذا�الزميل�

  . قد�تقا����مقابل���عاب�ال����ستحق�ا،�و��ستطلع�رأي�مجلس�النقابة����حالة�حدوث�نزاع

 يجب�أن��ع���تصرف�الزمالء�فيما�بي��م�عن�روح�الزمالة�والتضامن .  

 نزاع�و�� �وجود �حالة ��� �بي��م �فيما �و�تأدبوا ��عضا ��عض�م ��ساعد �أن �ا��سابات �محافظي �ع�� يجب

يجب�أن�يحاولوا�حلھ�فيما�بي��م�بال��ا���،�أو��عرضوه�ع���رئ�س�مجلس�النقابة،�أو�يخطروا�غرفة�

�وال �و�نضباط �بأحد�املصا��ة �ضررا �ي��ق �أن �شأنھ �من ��ش����غ���مؤدب ��ل ��غ���خطأ تحكيم

 .الزمالء
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  .م�نة�محافظ�ا��سابات����ظل�معاي���التدقيق�الدولية: املبحث�الثا�ي

إن�النظام�املحاس���قد�أثر�ع���املمارسة�املحاس�ية����ا��زائر�تحديدا�ع���مستوى�مسك�ا��سابات،��

  . حيث�تؤثر��ذه��خ��ة�ع����دارة�املحاس�ية�باملؤسسة،�وكذلك�ع���محافظ�ا��سابات

�املعاي���الدولية�إلعداد�التقر�ر�استوجب��عديل�ال �من �واملا���املستو�� �املحاس�� قانون�املتعلق�والنظام

بممارسة�م�نة�التدقيق،�حيث�ظ�ر�مرسوم�تنفيذي�يج���إعداد�تقار�ر�محافظي�ا��سابات�وفق�معاي���محددة�

  .تتوافق�واملعاي���الدولية�للتدقيق،�مما��ستوجب�أ�مية�تب���املعاي���التدقيق�الدولية

تقر�ر�املدقق�عن�القوائم��isa 700(تقر�ر�محافظ�ا��سابات�وفقا�للمعاي���التدقيق�الدولية�: املطلب��ول  

   ).املالية

  : يتضمن�تقر�ر�املدقق�العناصر��ساسية��تية�مدرجة�حسب�طر�قة�عرض�ا�املألوف�

 ر��خر�نمن�املالئم�استعمال�مصط���مدقق�مستقل�وذلك�لتمي��ه�عن�تقار (عنوان�التقر�ر��(  

 ؛�) ا���ة�ال���يوجھ�إل��ا�التقر�ر�املسا�م�ن�مجلس��دارة  

 الفقرة��فتتاحية�أو�التم�يدية�  

  تحديد�القوائم�املالية�املدققة��-

  . بیان�مسؤوليات�إدارة�املؤسسة�ومسؤوليات�املدقق��- 

 شرح�لطبيعة�عملية�التدقيق(فقرة�النطاق� (  

  للتدقيق�أو�املعاي���الوطنية�أو�املمارسات�املناسبة�؛�شارة�إ���املعاي���الدولية��-

فحصا�ع���أساس��ختبار�ألدلة�تؤ�د�مبالغ�وافصاحات�"وصف�العمل�الذي�قام�املدقق�بانجازه�وانھ�تضمن�- 

القوائم�املالية�،�تقييم�املبادئ�املحاس�ية�املستخدمة����إعداد�القوائم�املالية،�تقييم�التقديرات�امل�مة�ال���

  ".مت���ا��دارة�عند�إعداد�القوائم�املالية�،�تقييم�طر�قة�عرض�القوائم�املالية�ك�ل�قا

 يجب�أن�تتضمن�بيانا�من�املدقق�بان�عملية�التدقيق�قد�وفرت�أساسا�معقوال�للرأي�الذي�تم�إبداؤه؛�  

 فقرة�الرأي� :  

أن�ينص��ش�ل�وا���ع���رأي�املدقق�فيما�إذا��انت�القوائم�املالية��ع���بصورة�حقيقية�وعادلة�وفقا�إلطار��-

التقار�ر�املالية�،�إضافة�إ���إشارتھ�أينما��ان�مناسبا�فيما�إذا��انت�القوائم�املالية�مل��مة�باملتطلبات�القانونية��

ل�عملية�التدقيق�،�و�ما�أن�مسؤولية�املدقق����تقديم�تقر�ر�يجب�ع���املدقق�أن�يؤرخ�التقر�ر�بتار�خ�إكما�-

�توقيع� �تار�خ ��سبق �بتار�خ �إصدار�تقر�ره �عدم �عليھ �يجب ،� ��دارة �من �واملقدمة �املعدة �املالية �القوائم حول

  وموافقة��دارة�ع���تلك�القوائم�املالية�؛�

�ال��- �املدينة �و�و�عادة �محدد، �موقع �التقر�ر�اسم �يتضمن �أن �عن�يجب �املسؤول �مكتبھ �املدقق �يدير�ف��ا �

  عملية�التدقيق�تلك�؛�

�باسم��- �عادة �و�وقع ،� �أو�بكال�ما �للمدقق �ال����� �أو��سم �التدقيق �مؤسسة �التقر�ر�باسم �يوقع أن

  . املؤسسة�بالنظر�الف��اض�أن�املؤسسة�مسؤولة�عن�عملية�التدقيق�

-�� �رأي�غ���متحفظ����حالة�است�تاج�املدقق أو�(بان�القوائم�املالية��ع���بصورة�حقيقية�وعادلة�يجب�إبداء

  .ووفقا�إلطار�التقار�ر�املالية�املع�ن�) تمثل��عدالة�من��افة�النوا���ا��و�ر�ة
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  . إلزامية�تطبيق�معاي���التدقيق�الدولية����ا��زائر: املطلب�الثا�ي

يق�الدولية�لعدم�وجود�أي�مج��ا�ع���تطبيق�معاي���التدق�2016إن�محافظ�ا��سابات�لم�يكن�قبل�سنة�

�وال�شر�عية� �القانونية، �النصوص �مجموع �تطبيق �ع�� �مج���فقط �أنھ �حيث �ذلك، �ع�� �يج��ه �جزائري قانون

  املتعلقة�بضبط�م�نة�املحاسبة�والصادرة�عن�وزارة�املالية

الوزاري��ول�تار�خ�القرار��2016/02/04وا��زائر�بدأت�باالعتماد�التدر����ل�ذه�املعاي���ابتداء�من�تار�خ� 

و�ليھ�قرار�) 210�،505�،560�،580(معاي����04تحت��سمية�املعاي���التدقيق�ا��زائر�ة�والذي�تضمن��002رقم�

� �رقم ��150ثا�ي ��2016/10/11بتار�خ �كذلك �300(معاي����04تضمن ،500� ،510� �ا����اء�) 700، �قام حيث

اسة�ت�و��ية�حول��ذه�املعاي���من�أجل�التعرف�املحاس�ي�ن�واملحافظ�ن�املحاسب�ن�واملحاسب�ن�املعتمدين�بدر 

�04املتضمن�ل��2017/03/15بتار�خ��23عل��ا�وكيفية��عتماد�عل��ا����م�ن��م،�و�ليھ�����خ���قرار�أيضا�رقم�

   .لم�يتطرق�للدراسة��عد) 520�،570�،610�،620(معاي���

  : وا��زائر�توجب�عل��ا�تب����ذه�املعاي���لعدة�أسباب�م��ا

  . تما����م�نة�املحاسبة�والتدقيق�مع�العوملة�:وملةالع

�النظام� �تب�� ��� �اعتماد�ا �تم �ال�� �املفا�يم �تلك �مع �مفا�يم�ا ��� �تتما��� �الدولية �معاي���التدقيق �أجل من

  . املحاس���املا��

  . انضمام�ا�للشر�ات�املتعددة�ا���سيات�-

املحاس���والتدقيق�مثل�املجلس�الوط���ل����اء���س�يل�عملية�انضمام�املنظمات�ا��زائر�ة�ال����ع���بالشأن

املحاسب�ن،�الغرفة�الوطنية�ملحافظي�ا��سابات�واملنظمة�الوطنية�للمحاسب�ن�املعتمدين�إ���نظ����ا�العاملية،�

ايجابية�ع���املستوى�العام�ل�ذه�امل�ن�املحاس�ية،�بحيث��سمح�أن�ي�ون�ع���إطالع�دائم��بآثار مما��سيعود�

  .تجدات��شأن�امل�ن�املحاس�يةومستمر�املس

  . رأي�محافظ�ا��سابات�املعاي���التدقيق�ا��زائر�ة: املطلب�الثالث�

�املحاس�ي�ن�-   �للم�ني�ن ��عطي �لم �بطر�قة �ا��زائر�ة �معاي���التدقيق �ش�ل �املعاي����� ��ذه �تب�� ��� ��سراع ثم

��ليات�التطبيقية�ل �وتلقي �الت�و�ن �أجل �من �م�نيا �مقبول �زم�� �بحيث�مجال �امليدان، �أرض �املعاي���ع�� �ذه

  2016يتعذر�تطبيق�ا�ع���م�ام�التدقيق�املتعلقة�بالسنة�املالية�

�إ���عدم�اعتماد��جراءات�القانونية�ال���من��-  رغبة�السلطات�اعتماد��ذه�املعاي���بطر�قة�سر�عة�أدى���ا

�ي� �أو�م�شور �مرسوم �ش�ل ��� �القرارات �إصدار��ذه �إ�� �تؤدي �أن ��ان�شأ��ا �لكن �الرسمية �ا��ر�دة شر���

  . اعتماد�م�فقط�ع���ش�ل�قرارات�وزار�ة�غ���صادرة����ا��ر�دة�الرسمية�

صعو�ة�تقبل�مسؤو���الشر�ات�ا��زائر�ة�سواء�العامة�أو�ا��اصة�لبعض��جراءات�ال���تفرض�ا��ذه�املعاي���-

�يج���املس���أو�ا �الذي �التصر�ح �ذلك �ع�� �مثال �للتدقيق �السنو�ة�ا��زائر�ة �املالية �الكشوف ملدير��عداد

  .لكيا��م�واملسول�ن�ا��زائر��ن�غ���متعودين�ع���ذلك
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  إعداد�التقر�ر�ال��ا�ي�ملحافظ�ا��سابات�: املبحث�الثالث� 

�م�متھ ��� �جزء �أ�م �ا��سابات �تقر�ر�محافظ �تقر�ر�حول�يمثل �إعداد ��و �ال��ا�ي ��دفھ �أن �حيث ،

  .السنو�ة�للمؤسسةمصداقية�وشرعية�ا��سابات�

�التقر�ر� �وإعداد �ع��ا �و��فصاح �اقتصادية �ملؤسسة �املالية �القوائم ��عض �بطرح �نقوم �سوف �ي�� وفيما

  .ال��ا�ي�حول�ا�

  عرض�امل��انية�العامة: لب��ول�املط

  :الفرع��ول�

  أصول�املؤسسة عرض- 1

                    

 شركة��شرى : املؤسسة

 2019د�سم�����31:  م��انية�محاس�ية��

 B0123456 27/00 08:رقم�ال��ل�التجاري�

 000568793125489:  رقم�التعر�ف�ا��با�ي�
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  طالبة�اعتمادا�ع���وثائق�املؤسسةمن�إعداد�ال: املصدر�

  

 أصول�املؤسسة): III.1(ا��دول�رقم�                  

 2019السنة� 2018السنة�

  املبلغ� �صــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

 الصا��

  املبلغ

 الصا���

  ا�تال�ات��

 مؤونات�

  املبلغ�

 �جما��

 أصول�غ���جار�ة        

        
املنتوج��يجا�ي�أو�-فارق��قتناء

 السل��

 تث�يتات�معنو�ة 738,900.00 248,335.00 490,565.00 4,360.00

 تث�يتات�عي�ية        

 أراض 3,270,000.00   3,270,000.00 2,485,000.00

 مبان 4,200,000.00 1,042,284.62 3,157,715.38 3,645,123.92

 تث�يتات�عي�ية�أخرى  6,728,590.70 816,198.21 5,912,392.49 4,912,516.42

 تث�يتات�ممنوح�امتياز�ا     0.00  

 تث�يتات�يجري�إنجاز�ا     0.00  

 سندات�موضوعة�موصع�معادلة     0.00  

  0.00     
وحسابات�دائنة��مسا�مات�أخرى 

 م��قة���ا

 سندات�أخرى�مث�تة     0.00  

      0.00 
قروض�وأصول�مالية�أخرى�غ���

 جار�ة

 ضرائب�مؤجلة�ع����صل     0.00  

 مجموع��صل�غ���ا��اري  14,937,490.70 2,106,817.83 12,830,672.87 11,047,000.34

 أصول�جار�ة        

 مخزونات�ومنتجات�قيد�التنفيذ 798,485.96   798,485.96 858,014.53

 الز�ائن 3,855,772.94   3,855,772.94 2,106,442.16

 املدينون��خرون 1,387,413.93   1,387,413.93 207,621.44

 الضرائب�وما�شا���ا 878,459.00   878,459.00 218,904.91

  0.00     
حسابات�دائنة�أخرى�

 واستخدامات�مماثلة

  0.00     

�موال�املوظفة�و�صول�املالية�

  ا��ار�ة

 �خرى �

 ا��ز�نة 3,142,717.45   3,142,717.45 1,689,517.55

 مجموع��صول�ا��ار�ة 10,062,849.28 0.00 10,062,849.28 5,080,500.59

 املجموع�العام�لألصول  25,000,339.98 2,106,817.83 22,893,522.15 16,127,500.93
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 لت�ارتفاع�بال�سبة�للسنة�: التث�يتات���N-1 

 لت�انخفاض��بال�سبة�للسنة�: مخزونات�ومنتجات�قيد�التنفيذ���N-1 

  

  

  

 عرض�خصوم�املؤسسة

  شركة��شرى : املؤسسة

  2019د�سم�����31:  م��انية�محاس�ية��

  B0123456 27/00 08:رقم�ال��ل�التجاري�

  000568793125489:  رقم�التعر�ف�ا��با�ي�

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 
 

 
 
 
 



دراسة�ميدانية�بمكتب�محافظ�ا��سابات                                                                                     لثالفصل�الثا  

 
72 

 خصوم�املؤسسة) III.2(ا��دول�رقم�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طالبة�اعتمادا�ع���وثائق�املؤسسةمن�إعداد�ال: املصدر�

  

  

  

 ا��صـــــــــــــــــــــــــوم 2019السنة� 2018السنة�

  
 رِؤوس��موال�ا��اصة

 رأس�مال�تم�إصداره 2,500,000.00 2,500,000.00

  
 رأس�مال�غ���مستعان�بھ

 )1(احتياطات�مدمجة�-عالوات�واحتياطات 2,152,345.78 1,223,636.33

  
 فوترق�إعادة�التقييم

  
 )1(فارق�املعادلة�

928,709.45 1,238,546.72 
ن�يجة�صافية����حصة�املجمع�/ ( ن�يجة�صافية�

)1( ( 

  
 ترحيل�من�جديد/ ِروس�أموال�خاصة�أخرى�

  
 )1(الشركة�املدمجة�حصة�

  
 )1(حصة�ذوي��قلية�

 )1(املجموع� 5,890,892.50 4,652,345.78

 ا��صوم�غ���ا��ار�ة

 قروض�وديون�مالية 8,699,501.05 6,445,602.66

  
 )مؤجلة�ومرصود�ل�ا�(ضرائب�

  
 ديون�أخرى�غ���جار�ة

  
 مؤونات�ومنتجات�ثابتة�مسبقا

 )2(مجموع�ا��صوم�غ���ا��ار�ة� 8,699,501.05 6,445,602.66

  
 ا��صوم�ا��ار�ة

 موردون�وحسابات�م��قة 5,109,100.98 1,479,848.54

 ضرائب 2,191,247.35 1,141,143.43

 ديون�أخرى  1,002,780.27 2,408,560.52

  
 خز�نة�سلبية

 )3(مجموع�ا��صوم�ا��ار�ة� 8,303,128.60 5,029,552.49

 مجموع�عام�ل��صوم 22,893,522.15 16,127,500.93
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  عرض�جدول�حسابات�النتائج�واملعلومات�الواجب��فصاح�ع��ا: املطلب�الثا�ي

 جدول�حسابات�النتائج:  )III.3(ا��دول�رقم� .عرض�جدول�حسابات�النتائج: الفرع��ول 

  

  

                                         
  

 جدول�النتائج 2019السنة� 2018السنة�

 رقم��عمال 66,335,106.07 51,948,279.02

    
�غ���مخزونات�املنتجات�املصنعة�وقيد�

 التص�يع

 �نتاج�املث�ت    

 إعانات��ستغالل    

 أنتاج�السنة�املالية�- 1 66,335,106.07 51,948,279.02

 املش��يات�املس��لكة 49,068,084.86 38,058,088.82

 ا��دمات�ا��ارجية�و�س��ال�ات��خرى  696,760.01 595,572.84

 اس��الك�السنة�املالية�- 2 49,764,844.87 38,653,661.66

 )2-1(القيمة�املضافة�لالستغالل� 16,570,261.20 13,294,617.36

 إعباء�املستخدم�ن 12,900,531.80 10,599,213.15

 الضرائب�والرسوم�واملدفوعات�املشا��ة 653,606.52 536,311.39

 الفائض��جما���عن��ستغالل�- 4 3,016,122.88 2,159,092.82

 املنتجات�العملياتية��خرى  5,722.45 48,602.15

 العملياتية��خرى �عباء� 855,856.52 403,444.76

 النخصصات�لال�تالك�واملؤونات 929,937.56 840,147.98

 اس�ناف�عن�خسائر�القيمة�واملؤونات    

 الن�يجة�العملياتية�- 5 1,236,051.25 964,102.23

 املنتوجات�املالية 374,523.77 249,095.79

 �عباء�املالية 2,072.79 7,081.85

 الن�يجة�املالية - 6 372,450.98 242,013.94

 )6+5(الن�يجة�العادية�قبل�الضر�بة��- 7 1,608,502.23 1,206,116.17

 الضرائب�الواجب�دفع�ا�عن�النتائج�العادية 369,955.51 277,406.72

    
حول�الن�ئج�) �غ��ات(الضرائب�املؤجلة�

 العادية

 مجموع�منتجات���شطة�العادية 66,715,352.29 52,245,976.96

 مجموع�أعباء���شطة�العادية� 65,476,805.57 51,317,267.51

 الن�يجة�الصافية�لأل�شطة�العادية�- 8 1,238,546.72 928,709.45

    
يطلب�(املنتوجات��-العناصر�غ���العادية�

 )بيا��ا

 )يطلب�بيا��ا(�عباء��-العاناصر����العادية�    

 الن�يجة�غ���العادية�- 9 0.00 0.00

 الن�يجة�الصافية�للسنة�املالية�-10 1,238,546.72 928,709.45    
 

       

 من�إعداد�الطالبة�اعتمادا�ع���وثائق�املؤسسة: املصدر�
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  �فصاح����جدول�حسابات�النتائج�املؤسسة�: الفرع�الثا�ي

� �القوائم �ملتطلبات �وفقا �عرض �قد �املؤسسة ��� �النتائج ���سابات �العام �ال�ي�ل �النظام�إن �حسب املالية

   . املحاس���املا��

�ب ��عمال �رقم ��� �ارتفاع ��14.386.827,05 مبلغونالحظ �لسنة �الدورة �أقفلت �واملؤسسة بن�يجة��2019دج

  موجبة�
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  التقر�ر�ال��ا�ي�ملحافظ�ا��سابات�للمؤسسة: املطلب�الثالث�

  تقر�ر�بالتحفظ�نموذج: )III.1(ش�ل�رقم�                                                       

 

  

  املخاطبون�

  اسم�التقر�ر

  الفقرة���

  �فتتاحية

  

  

  

  فقرة�النطاق�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فقرة�الرأي�

  

  

  

  

  

  

  

  

           

  اعتمادا�ع���وثائق�مقدمة�من�طرف�محافظ�ا��ساباتمن�إعداد�الطالبة�: املصدر�                   

  مسا�مي�املؤسسة�: إ��                                                                      

  تقر�ر�عام�ش�ادة�تحفظ: التقر�ر�اسمالتقر�ر��اسم

املرتبطة���ا،� .والقوائم�2019-12-31قمنا�بمراجعة�قائمة�املركز�املا���للمؤسسة�املرفقة�واملعدة�����

   .���م��انية�املؤسسة�،�جدول�حسابات�النتائج

�تلك� �حول �رأينا �التعب���عن ��� �فتمثل �مسؤولي�نا �أما ،� �املؤسسة �إدارة ��عت���مسؤولية �القوائم تلك

  ع��االقوائم�ومراجع��ا�و�فصاح�

   :قمت�بمراقبة�حساباتكم�السنو�ة�و��لت�ما�ي��

وأن�نتائج�العمليات� SCF إن�القوائم�املالية�ال�يوجد���ا�تحر�ف�ومعدة�وفق�النظام�املحاس���ا��ديد

�عل��ا �املتعارف �املحاس�ية �املبادئ �مع �يتدفق �النقدية �مصداقية� .. والتدفقات �حول �بالتحقق قمت

  ي��املالية�املعطاة�و��لت�ما��املعلومات�املتعلقة�بالقوائم

  ارتفاع����رقم�أعمال�املؤسسة� 

   .ز�ادة�ت�لفة�املخزونات -

  ز�ادة����صا���ر�ح�املؤسسة� -

  :يجب�أن�أبدي�تحفظات�حول�النقاط�التالية

  �ناك�ارتفاع�وتحسن����قيمة��صول 

 ���� �والتحقيقات �التفت�ش �عمليات �ونفذت �للمعاي���امل�نية �وفقا �السنو�ة �ا��سابات �مراجعة أجر�نا

�10/07/2010بتار�خ� 01-10روح�من��جراءات�ال���رأينا�ا�ضرور�ة�و��سب����ضوء�القانون�رقم�

   ���شأن�من�خب���محاسب،�ومحافظ�ا��سابات�،�ومحاسب�معتمد

ظات�واملالحظات�والتعليقات�ع���البيانات�املالية�الرقابة�الداخلية�ع���أساس�الضوابط�ومع�التحف

�املالية�ل �البيانات �ب��ة � sart نحن�نصرخ �صورة��2015/12/31بمستغانم��� �منتظمة�وتقديم و��

  حقيقية�عن�نتائج�العمليات�للسنة�والوضع�املا���وموجودات�الشركة�����ذا�العام

  :.........املراجع�اسم

  :.........العنوان                      12/31/  2019: رتار�خ�التقر�

  : ..........�مضاء

 اسم المراجع
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   :خالصة

���ة� �من ��و�التحقق ��سا��� ��دف�ا �ا��سابات �محافظ �م�نة �أن ��ست�تج �الفصل ��ذا �خالل من

وصدق�البيانات�املالية�واملحاس�ية،�وذلك�عن�طر�ق�إعطاء�رأي�ف���محايد�حول�القوائم�املالية�ومدی�عدالتھ�

نتائج��عمال�للمؤسسة�وذلك�من�طرف�محافظ�ا��سابات�الذي��ش��ط�فيھ�أن�ي�ون����تمثيل�املركز�املا���و 

�املعاي��� �يح��م �أن �م�امھ �تأدية �أثناء �عليھ �بد �وال �وخ��ة، �م�نية �وذو�كفاءة �املؤسسة �عن �ومحايدا مستقال

��ط �إقناع �إ�� �والوصول �التدقيق، �بم�مة �القيام �للمحافظ ��س�ل �مما �التدقيق ��� �عل��ا �ذات�املتعارف راف

  .املصا���بوضعية�املؤسسة�

�ما� ��ذا �العوملة �مف�وم �ظل ��� �العال�� ��قتصاد �إ�� �و�ندماج �عزل��ا �من �ا��روج �ا��زائر�إ�� �س��

 .أج���ا�إ���تب���معاي���التدقيق�الدولية
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من�خالل�الفصول�الثالثة�املقدمة�و�العرض�التفصي���ملعاي���التدقيق�الدولية�تحسن�من�ف�م�املجتمع�

  .تحقق�أع���مستو�ات��داء�أل�داف�م�مة�التدقيق�و�تمنح�املدقق�ن�مرجعية�شاملة�

�للد �ل�سمح �املعاي���جاءت ��ذه �فإن ��قتصادي �العالم �ع�� �تطرأ �ال�� �و�التطورات �التواكبات ��قل�و�مع ول

�الدولية� �إصدار�معاي���التدقيق ��ان �فقد �فبالتا�� �التدقيق �مجال ��� �املتطورة �نظ��ا��ا �من �باالستفادة تطورا

  .جانب�تحسي���

�امل�شودة� ���داف �إ�� �للوصول ���مية �غاية ��� �أمرا �م�امھ �بجودة �لالرتقاء �املحقق�ن �تطو�ر�أداء و�أصبح

  . ملؤسسات��عمال�

�ا �التطورات �و�شدة�و�أمام �العال�� �السوق �اقتصاد �املستمر��� �العصر�و�ال��ايد ��ذا ��� �و�الواجبة مل��وظة

  . املنافسة�يجعل�من�التدقيق�و�الرقابة�أمران�م�مان�لتحس�ن�أداء�املؤسسات�

  : �ست�تاجات�

�الد �و�البعد �املحاس�� �و�التدقيق �للمعاي���الدولية �النظري �ا��انب �تناولت �و�ال�� �دراس�نا �خالل �مع�من �لھ ول

  :إسقاط��ذه�ا��وانب�ع���حالة�ا��زائر�و�من�خالل�الفصل�التطبيقي�توصلنا�إ��

 التدقيق�املحاس���جاء�بناء�ع���ا��اجة�إليھ�و�تطوره��ان�بالتوازي�مع�التطور��قتصادي� 

 التدقيق�الدو���جاء�كن�يجة�حتمية�لعوملة�أ�شطة��عمال�و�تال����ا��دود�ا��غرافية�اقتصاديا�و�

 .ور�الشر�ات�متعددة�ا���سيات�ظ�

 س���محافظ�ا��سابات�إ���التعرف�أك���ع���معاي���التدقيق�ا��زائر�ة�. 

 لم�يتطور�التدقيق����ا��زائر�مقارنة�بالتطورات�ا��اصلة�دوليا�،�ف�ذه�امل�نة�تلقى�صعو�ات�و�تقص���

 .يجعل�ممارس��ا�تؤثر�ع���فعاليات�املعلومات�املالية�

  :  توصيات�و�اق��احات

 إقامة�ملتقيات�دور�ة�للمدقق�ن�بالتطورات�ا��اصلة����ا��انب�النظري�للم�نة�. 

 �،� �ا��زائر�ة �معاي���التدقيق �حول �خب���املحاسب ،� �ا��سابات �محافظي �املعتمدين �املحاسب�ن �من ��ل ت�و�ن

 .ل�س�يل�م�نة�التدقيق�عل��م

 استعمال��ل�ما��و�مواكب�للتطورات�ا��اصلة��استعمال�التكنولوجيا�ا��ديثة����عملية�التدقيق� 
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  : نتائج�اختبار�الفرضيات�

�املرتبطة� �النتائج �إ�� �توصلنا �التطبيقي �و �النظري �بطور�ھ �املوضوع �جوانب �مختلف �تحليل �و �عرض �عد

  : بالفرضيات�املوضوعة�مسبقا�

 � �ممارسات�معاي���التدقيق �ب�ن �التباين ��� �تخطي �ع�� �و��ساعد �التوقعات �فجوة ���م �من �تقلص الدولية

���م�فجوة�التوقعات�و��ساعد�ع���تخطي�التباين�ب�ن�ممارسات�التدقيق�ب�ن� التدقيق�الدولية�تقلص�من

ولية�مكن�و�الدول�املختلفة�فمن�خالل�عرضنا�ملعاي���التدقيق�الدولية�يمكن��ست�تاج�بأن�معاي���التدقيق�الد

�ساعد�من�ف�م�املجتمع�أل�داف�م�نة�التدقيق�،�كما�أن��ذه�املعاي���تمنح�املدقق�ن�مرجعية�شاملة�تحقق�

أع���مستو�ات��داء�و�أيضا�جاءت�للتقليل�من�التفاوت�ب�ن�الدول�و�بالتا���فقد��ان�إلصدار�معاي���التدقيق�

 .الدولية�جانب�تحسي��
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  :قائمة�املصادر�واملراجع

  :الكتب

�أخالقيات�امل�نةاحمد�حل���جمعة�،� .1 ،��1،�الكتاب��تطور�معاي���التدقيق�والتأكيد�الدولية�وقواعد

   2008الطبعة��و���،�دار�صفاء�لل�شر،�عمان�،�

،��10،�الكتاب��تطور�معاي���التدقيق�والتأكيد�الدولية�وقواعد�أخالقيات�امل�نةاحمد�حل���جمعة�،� .2
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  :امل��ص�

امل��وظة�و�ال��ايد�املستمر����اقتصاد�السوق�العال���و�شدة�املنافسة�جعل�من�التدقيق�أمام�التطورات�

��خ��ة� ��ذه �تتضمن �و�ال�� �غل��ا �املعاي���املتفق �من �مجموعة ��� �تتمثل �و�ال�� �م�مة �عملية املحاس��

تدقيق�و�إعداد�ال��امات�املدقق�ووفائھ�بمسؤولياتھ�امل�نية����قبول�الت�ليف�و�تخطيط�و�تنفيذ�أعمال�ال

  .التقر�ر�بكفاءة

�ن�يجة� ��س���بالتدقيق�الدو�� �ظ�ر�ما �و�التطورات�الطارئة �املحاس�� �إ���التدقيق �املاسة �ا��اجة و�من

ا�ساع�الفروقات������م�فجوة�التوقعات�ب�ن�الدول�املختلفة�و�حضت�املنظمات�الدولية�و��قليمية�

�املن� �الدولية �معاي���التدقيق ���نة �مستوى �بإصدار�مجموعة�ع�� �للمحاسب�ن �الدو�� ��تحاد �عن ثقة

 .معاي���يتم�معا����ا�بصفة�دائمة�ملواكبة�متطلبات�املؤسسات�

.  

  السوق�العال�� -املؤسسات - التدقيق�املحاس��: ال�لمات�املفتاحية

Abstract: 

 In the face of the noticeable developments and the continuous increase in the global market 

economy and the intensity of competition, accounting auditing has made an important 

process, which is represented by a set of agreed standards, which include the latter's 

obligations and the performance of the auditor's professional responsibilities in accepting the 

assignment, planning and implementing the audit work and preparing the report Efficiently. 

And from the urgent need for accounting auditing and emergency developments, the so-called 

international auditing emerged as a result of the widening differences in the size of the 

expectations gap between different countries. Enterprise requirements. 

Key words :  

Accounting audit- Institutions -Global market 
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