
 

 

 

 

 والمحاسبية المالية العلوم في أكاديمي ماستر شهادة لنيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة
 التسيير ومراقبة محاسبي تدقيق :تخصص

 

 

 عنوان المذكرة

 

 

 : الطالبة إعداد من
 بوديدة لطيفة

 
 : المناقشة لجنة أعضاء

 
 عبد الحميد ابن باديس : جامعة"     ب"محاضر  :  أستاذ الدكتور قوديح جمال   : رئيسا
 عبد الحميد ابن باديس:  جامعة     " ب"محاضر :  أستاذ الدكتور تفالي بن يونس             : مقررا

 عبد الحميد ابن باديس:  جامعة "        أ"مساعد  : أستاذ    األستاذ دحمان أحمد :  مناقشا

 

 

 2016 / 2015: السنة الجامعية

 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة
 باديس مستغانم بن الحميد عبد جامعة

 التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية
 والمحاسبية المالية العلوم قسم

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE ABDEL HAMID IBN BADIS 

MOSTAGANEM 

Faculté Des Sciences Economiques, 
Commerciales et Des Sciences De Gestion 
Département des Sciences Financières et 

Comptables 

 

 التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية و مدى إمكانية تطبيقها 
 في الجزائر

 دراسة ميدانية في مؤسسة ميناء مستغانم

 



 

 

 

 العمل ىذا إجناز على وأعاننا وادلعرفة، العلم درب لنا أنار الذي هلل احلمد
 "ألزيدنكم شكرمت ولئن" :تعاىل بقولو وعمال

 "اهلل يشكر مل الناس يشكر مل من ":وسلم عليو اهلل صلى وبقولو
 علينا يبخل مل الذي تيفالي بن يونس  السيد ادلؤطر األستاذ إىل والتقدير بالشكر نتقدم

 وإرشاداتو، بتوجيهاتو
 على عيسى بن بربار السيد الرتبص على ادلشرف األستاذ إىل والتقدير بالشكر نتقدم كما

 كل
 ميناء مؤسسة عمال كل وإىل العمل، ىذا إلجناز عونا كانت اليت القيمة ادلعلومات

 .مستغاًل
 . بعيد من أو قريب من العمل ىذا إجناز يف ساىم من كل وإىل

 
  



 
 

ىذا  وعملي جهدي مثرة أىدي

 الرمحن برضى رضاىا واقرتن أقدامها حتت اجلنة اهلل جعل من إىل
 اخلالق بطاعة طاعتها وارتبطت

- عمرىا يف وبارك اهلل حفظها والديت-

 وادلثابرة والصرب العمل حب وعلمين العلم طريق يل يسر من إىل
 -عمره يف وبارك اهلل حفظو والدي-

عائليت  أفراد وكل أخوايت إىل
 إىل كل عمال مؤسسة ادرسية خدمات 

 .الدراسة مسريةهبم مجعتين  من كل إىل
 

 

 



 

فهرس الجداول 
 واألشكال

 



 فهرس الجداول 

 

 رقم الجدول  انجدول عنوان رقم الصفحة
 01 التطور التاريخي الهداف التدقيق المحاسبي  09
اوجه االختالف بين التدقيق الخارجي و  20

 الداخلي 
02 

 03 معايير التدقيق الدولية وفق أخر إصدار  43
 04 الفصل بين وظائف المستخدمين  87

 

  



 فهرس األشكال

 

 رقم الشكل  انشكم  عنوان رقم الصفحة
 01 االيطار العام لتدقيق المحاسبي 07
 02 الهيكل التنظيمي العام لمؤسسة ميناء مستغانم  73
 03 الهيكل التنظيمي لتدقيق الداخلي  80
 04 الوضع التنظيمي لتدقيق المالي و المحاسبي  82

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفهـــــرس
 
 



 الفهرس
 

 شكر كلمة
 اإلهداء
 الجداول فهرس
 األشكال فهرس

 ث- أ..............................................................................العامة المقدمة
 االيطار النظري لتدقيق المحاسبي  :األول الفصل

 01................................................................................الفصل  مقدمة

 02............................................عموميات حول التدقيق المحاسبي  :األول المبحث

 02 ...............................................التطور التارخيي لتدقيق احملاسيب: األول المطلب

 04 ........................................................ماهية التدقيق احملاسيب: الثاني المطلب

 15 .........................................................أنواع التدقيق احملاسيب:الثالث المطلب

 21..... .................................................فروض التدقيق احملاسيب  :المطلب الرابع 

 24.................................... المسار التنفيدي لعملية التدقيق المحاسبي  :المبحث الثاني 

 25 .................................قبول املهمة و ختطيط عملية التدقيق احملاسيب :األول  المطلب

 29 ......................................................تقييم نظام الرقابة الداخلية  :الثاني المطلب

 32..................................................أدلة االثباث و امللف اجلاري :الثالث المبحث

 35...... ...................................................تقرير مدقق احلسابات:الرابع  المطلب
 36.................................................................................:خاتمة الفصل 

  االيطار النظري لمعايير التدقيق الدولية: الثاني الفصل
 37.................................................................................: الفصل مقدمة

 38.....................................................تبني معايير التدقيق الدولية  :األول المبحث

 38...  ...............................................ماهية املعايري التدقيق الدولية :األول المطلب

 39 ..........................................كيفية صدور املعايري التدقيق الدولية : :الثاني المطلب



 الفهرس
 

 44..........................عالقة معايري التدقيق الدولية مع معايري احملاسبة الدولية :الثالث المطلب

 

 45...…………………………………عرض معايير التدقيق الدولية :المبحث الثاني 
 45…………….…. معايري مبادئ و مسؤوليات و ختطيط وظيفة التدقيق احملاسيب:المطلب األول 
 51...........………………………… معايري االثباث يف التدقيق احملاسيب:المطلب الثاني 
 59..........................معايري اعتماد املدقق على أعمال اآلخرين و تقريره النهائي:المطلب الثالث 

. 66............................................................................... ..الفصل خاتمة
 

 مستغانم ميناء مؤسسة في ميدانية دراسة :الثالث الفصل
 68............................................................................... .الفصل مقدمة

 69 ................................................مستغانم ميناء مؤسسة تقديم :األول المبحث

 69 .......................................................مستغامن ميناء مؤسسة نشأة:األول المطلب

 71............................................مستغامن ميناء مؤسسة وأهداف خصائص:الثاني المطلب

 73.........................................مستغامن ميناء ملؤسسة العام التنظيمي اهليكل:الثالث المطلب

 80............... ......................مهنة التدقيق في مؤسسة ميناء مستغانم  :الثاني المبحث

 80...... ................................التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن :األول المطلب

 84...................................دراسة تدقيق االجور يف مؤسسة ميناء مستغامن :الثاني المطلب

 91 ... .................................توصيات و اقرتاحات متعلقة بنظام األجور :الثالث المطلب

 94 :.................................................................................. الفصل خاتمة

 95:.................................................................................. العامة الخاتمة

 97................:...................................................................المراجع قائمة
 100:..:....................................................................................المالحق



 

 

 

 المقدمــــــة



 مقدمت
 

 
 

 مقدمة 

و توسيع نطاق ٬و كدا التطور يف عالقات االقتصادية ٬إن التطور الكبًن الذي شهدنو ادلؤسسة عرب الزمن 
 ذات ضخمة مؤسسات إىل بسيطة معامالت ذات صغًنة مؤسسات كوهنا من فانتقلت ٬ادلبادالت التجارية 

 الوسائل من مجلة إىل االىتداء ضرورة أوجب ما ٬ التسيًن عن فيها ادللكية تنفصل احلجم كبًنة متشعبة عمليات
 من واحلد ٬ دلواردىم األمثل واالستغالل ادلستثمرة أمواذلم على احلفاظ ادلؤسسات ألصحاب تضمن والتقنيات
 ىذه إطار يف ادلؤسسات وختطت .احملاسيب التدقيق الوسائل ىذه مقدمة ويف ٬ التالعبات ورمبا احملاسبية األخطاء

 العامل من خمتلفة بيئات يف تنشط اجلنسيات متعددة شركات ىناك فأصبحت ٬ اجلغرافية احلدود العادلية التحوالت
 من بلد كل يف ادلطبق احملاسيب التدقيق أسلوب يف ادلؤسسات أصحاب ثقة مدى يف يتمثل كبًن إشكال وبرز ٬

 . عليو القائمٌن كفاءة مدى وكذا العالقة ذات البلدان

 ٬ أخرى إىل دولة من احملاسيب التدقيق دمارسة بٌن الفروقات تذليل وراء للتدقيق والدولية اإلقليمية اذليئات سعت
 اللجان من وغًنىا الدولية التدقيق بلجنة دمثال IFACللمحاسبٌن الدويل اإلحتاد اذليئات ىذه مقدمة يف وكان

 متطلبات )التدقيق مبهنة بالقائمٌن تعلق فيما سواء اإلرشادات من مجلة إصدار إىل اىتدت واليت ٬ عنو ادلنبثقة
 يف دمثلة ادلمارسات توحيد على تعمل التدقيق وإجراءات خلطوات أطر بوضع أو ٬ (ادلهين السلوك ٬ واخلربة التعليم
. دولية معايًن

لدا توجب على كل دولة تطمح ٬هتدف ادلعايًن الدولية لتدقيق إىل تقليل التفاوت بٌن دمارسات ادلهنيٌن عرب العامل 
. الحتالل مكانة عادلية إن تتبىن ىده ادلعايًن أو تتكيف معها

تسعى جلعل خمتلف التقنيات ادلوصلة للمعلومات كاحملاسبة ٬ ادلنظمة العادلية للتجارة إىل سعيها أيطارو اجلزائر يف 
و ٬ ادلنظومة احملاسبية من خالل تبين النظام احملاسيب ادلايل إصالح مالئمة مع الواقع الدويل و ليس أكثرو التدقيق 

 الذي التوجو دليل على إال ادلنظم دلهنة التدقيق 2010-07-11 ادلؤرخ يف 01-10 القانون رقم إصداركدا 
.  تنتهجو اجلزائر 

: اآلتي في والمتمثلت المذكرة هذه في بحثها يتىجب التي اإلشكاليت طرح أهميت تبدو سبق مما

 والثقة الضمان وإعطاء التدقيق مخرجات تحسين الدولية التدقيق لمعايير يمكن مدى أي إلى
 الجزائر؟ في إنتهاجها إمكانية مدى وما ؟ المالية القوائم لمستخدمي

أ                                                      
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 : الفرعية األسئلة
 يتمثل فيما .للتدقيق؟  دولية معايًن بإصدار للتدقيق دويل طابع ما ىو اذلدف من إضافة 

 ! الدولية التدقيق معايًن مضمون
 ىل ىناك ضرورة لتطبيق معايًن التدقيق الدولية يف عملية التدقيق باجلزائر؟ 
 ؟ىل يلتزم مراجعي  احلسابات يف اجلزائر بإرشادات معايًن التدقيق الدولية  

 
 : الفرضيات

  مناالنطالق باإلمكان الذكر٬ السابقة الفرعية والتساؤالت الرئيسية اإلشكالية على اإلجابة سبيل يف
: التالية  الفرضيات

 
 اجلديدة ادلتغًنات ظل يف الدويل التدقيق دلشروع كمكمل الدولية التدقيق معايًن جاءت 

 . العادلية االقتصادية بالتحوالت ادلرتبطة
 بٌن التباين ختطي على وتساعد ٬ التوقعات فجوة حجم من الدولية التدقيق معايًن تقلص 

 . ادلختلفة الدول بٌن التدقيق دمارسات
  ىناك ضرورة حتمية لتطبيق ادلعايًن الدولية لتدقيق  من اجل تاطًن حسن لعملية التدقيق. 

 
 : البحث أهداف

: الدراسة  إليها تسعى اليت األىداف من
 

 التدقيق تدويل حنو التوجو من الغاية معرفة  .
 احملاسيب للتدقيق دولية معايًن سن من الفائدة إبراز حماولة . 
  و دلك لتحديد مدى ٬حتليل واقع مهنة التدقيق باجلزائر و طبيعة العمليات اليت تتم هبا

التزامها بتطبيق ما ىو منصوص عليو مبعايًن التدقيق الدولية  
 ب
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 : الموضوع اختيار أسباب
 
 : أمهها والذاتية ادلوضوعية األسباب من جلملة يعود للموضوع إختيارنا لعل
 
 إبراز قصدنا وبالتايل ٬ ادلايل احملاسيب للنظام إنتقاذلا ظل يف اجلزائر تشهدىا اليت التطورات  

 . الدولية التدقيق مبعايًن ذلك إتباع ضرورة مدى
 ادلواضيع ىذه مثل من السابقة الدراسات خلو  . 
 ما كل على اإلطالع يف مين ورغبة ٬التدقيق و طبيعة التخصص  دلواضيع الشخصي ادليول 

 . المىضىع يخص فيما جديد ىو
: حدود الدراسة 

 لعبوت الذي والدور و ادلعايًن الدولية لتدقيق  احملاسيب التدقيق دراسة على النظري جانبها يف الدراسة اقتصرت
 ادلعايًن الدولية يف حتسٌن خمرجات الدقيق و إعطاء ثقة دلستخدمٌن القوائم ادلالية 

 : يلي فيما الدراسة حتدد التطبيقي للجزء وبالنسبة
مؤسسة ميناء مستغاًل   مستوى على احلالة دراسة إجراء مت: المكانية الحدود
 مدة من     اىل  دراسة تتضمن: الزمانية الحدود

 
 : الدراسة منهج

مناىج متعددة تفي بأغراض ادلوضوع الذي يدخل ضمن تستدعي طبيعة البحث الستخدام 
باعتمادنا األداة التارخيية من خالل سرد التطورات التارخيية اليت شهدهتا مهنة ٬الدراسات االقتصادية 

كما ٬فضال عن صدور معايًن التدقيق الدولية ٬التدقيق احملاسيب و كدا مراحل بلوغها االيطار الدويل 
 .اعتمدنا األداة التحليلية يف باقي األطوار النظرية للبحث 

 
 
 
 

  ت
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 :خطة البحث 
و االختبار الفرضيات مت ٬تبعا ألىداف ادلتوخاة من البحث و دلعاجلة اإلشكالية و التساؤالت اجلزئية 

يتناول الفصل األول االيطار النظري لتدقيق حماسيب من خالل تقدمي ٬تقسيم البحث إىل ثالثة فصول 
و يعاجل الفصل الثاين معايًن .التطور التارخيي و طبيعتو و تتبع مساره التنفيذي مربزين أىم أنواعو 

الدولية لتدقيق حيث مت التطرق إىل كيفية نشأة وصدور معايًن التدقيق الدولية و عالقتها مع معايًن 
 .و عرض مضمون معايًن التدقيق احملاسيب ٬احملاسبة الدولية 

فتناول إسقاط معايًن الدولية لتدقيق على مهنة التدقيق يف مؤسسات العمومية أما الفصل الثالث 
و دلك من خالل إجراء مقابلة مع ادلدقق الداخلي دلؤسسة ميناء مستغاًل ٬االقتصادية اجلزائرية 

ودلك لتحديد مدى التزامها بتطبيق ٬لتعرف على واقع مهنة التدقيق و طبيعة العمليات اليت تتم هبا 
 .ما ىو منصوص عليو مبعايًن التدقيق الدولية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ث
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:  تمهيد 

 ادلتعلقة ادلعلومات وتسجيل وتبويب ذبميع من احملاسب انتهاء فبعد ، احملاسب عمل ينتهي حيث من ادلدقق عمل يبدأ

 األخطاء من وخلوىا العمليات ىذه سالمة مدى على احلكم يف ادلدقق دور يأيت ، ادلؤسسة نشاط عن الناذبة بالعمليات

 ، مستويات عدة على أدوار من ذلا دلا نظرا  ىذا وقتنا يف االىتمام من كبَتا حيزا التدقيق مهنة أخذت .التالعبات وردبا

 كنتيجة تشعبها وحبكم أهنا إال ، فقط بادلران تكتسب مهنة أهنا على إليها ينظر كان قريب وقت حىت أنو من الرغم فعلى

 فأصدرت ، حيكمها نظري إطار من بد ال وكان ، إليها احلاجة تزايدت ادلؤسسات حجم وكرب االقتصادي النشاط لتوسع

 . فيها النظري اجلانب حصر منها زلاولة وادلعايَت واألىداف ادلفاىيم من لة جمواألكادديية وادلهنية احلكومية اذليئات سلتلف

 

 يف وقسمناه ، التدقيق النظري دلهنة لإلطار التطرق الفصل ىذا يف سنحاول ، سبق شلا وانطالقا ، تفصيل أكثر لدراسة

 :مبحثُت  إىل ذلك سبيل

 

  عموميات حول التدقيق : المبحث األول

   مسار التنفيذي لعملية التدقيق المحاسبي: المبحث الثاني
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 عموميات حول التدقيق :المبحث األول 

  التطور التاريخي لتدقيق المحاسبي :المطلب األول 

 ، قراراتو ازباذ يف يعتمد عليها اليت احملاسبية البيانات صحة من التحقق إىل اإلنسان حاجة من نشأهتا التدقيق مهنة تستمد
 التارخيية الوثائق تدل حيث ، لدى احلكومات أوال احلاجة ىذه ظهرت قد و ، للواقع البيانات تلك مطابقة من والتأكد

 ادلدقق كان و . العامة احلسابات صحة من للتأكد تستخدم ادلدققُت كانت واليونان ادلصريُت قدماء حكومات أن على
 Auditتدقيق  كلمة أن صلد ىكذا و .صحتها مدى على للوقوف ، لدفاتر والسجالت با ادلثبتة القيود إىل يستمع وقتها

  1 .يستمع معناىا  وAudireالالتينية  الكلمة من مشتقة

 م 1500 سنة حتى القديم العصر من الفترة: 
 كان و .العائلية كذا ادلشروعات و احلكومية الوحدات على مقتصرة كانت أهنا الفًتة ىذه يف احملاسبة عن يعرف ما

 ىذه خالل ادلدقق وكان . احملاسبية بالدفاتر أو ش تالعب أي حدوث منع و ، الدقة إىل الوصول ىو خالذلا من اذلدف
 على بناء ادلعلومات ىذه صحة مدى على يقف أن على ، تتلى عليو كانت اليت للحسابات باالستماع يكتفي الفًتة
 2.ذبربتو
 م 1850 حتى 1500 من الفترة : 

 الدفاتر يف التزوير و الغش والتالعب اكتشاف على اقتصر إذ ، السابقة الفًتة عن الفًتة ىذه خالل التدقيق ىدف يتغَت مل
 شلارسة بقيت ذلك رغم و ، ادلدققُت إىل احلاجة زاد  من ما وىو ، ادللكية بانفصال يسمى ما شهدت أهنا غَت . احملاسبية
 .تفصيلية بصفة التدقيق

 
 
 
 

 
 18-17 ص ص   ،  2000 ، األردن للنشر، وائل دار ، األوىل الطبعة ، )والعملية النظرية الناحية)احلسابات تدقيق علم ، اهلل عبد أمُت خالد --1
  14-ص1996 ، لبنان ، العربية النهضة دار ، الرابعة الطبعة ، وإجراءات معايَت ادلراجعة ، اشتيوي السالم عبد إدريس -2
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 م 1905 حتى 1850 من الفترة : 

 التام االنفصال وبالتايل ، ادلملكة ادلتحدة يف الصناعية الثورة مع تزامنا الكبَتة ادلسامهة شركات ظهور الفًتة ىذه شهدت
 صدور ذلك وعزز . ادلستثمرة أمواذلم على حفاظا على ادلدققُت الطلب يف ادلسامهُت إحلاح من زاد ما ، واإلدارة ادلالك بُت

 .مستقل مدقق قبل من حساباهتا تدقيق ادلسامهة شركات على أوجب الذي. 1862سنة  الربيطاين الشركات قانون

 1 :كاآليت فكانت الفًتة ىذه خالل التدقيق أىداف أما

 واخلطأ الغش اكتشاف 
 الفنية األخطاء ومنع اكتشاف 
 احملاسبية ادلبادئ تطبيق يف األخطاء اكتشاف 

 

 

 ىذا يومنا إلى م 1905 من الفترة: 
 عملية يف كبَتة الداخلية بدرجة الرقابة نظام على االعتماد كذا و الكربى الشركات ظهور ىو الفًتة ىذه ميز ما أىم

 التدقيق عملية من اذلدف خيص فيما  أما.علمي أساس وفق اإلحصائية العينات أسلوب استعمال إىل باإلضافة ، التدقيق
 الرئيسي التدقيق غرض إن بل . اإلدارة مسؤولية من ىو ىذه  احلاالت مثل فاكتشاف ، واخلطأ الغش اكتشاف يعد فلم ،

 2 .ادلايل  ادلركز عدالة تبُت احملاسبية البيانات كانت إذا احملايد فيما و ادلستقل ادلدقق تقرير ىو
 
 
 
 
 

 16مرجع سبق ذكره ص –اشتيوي  السالم عبد إدريس -1
 19ص -2006 ، األردن للنشر، وائل دار ، الثالثة الطبعة ، والعملية النظرية الناحية من التدقيق إىل مدخل ، التميمي ىادي -2
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   ماىية التدقيق المحاسبي:المطلب الثاني 

 تعريف التدقيق المحاسبي :الفرع األول 

 و . عنها الصادرة اذليئات واألطراف اختالف ب ىذا و ، التدقيق يف تعار يف إليها التطرق مت اليت اجلوانب تعددت لقد
 : يلي فيما التعاريف ىذه أىم نذكر و .نفس اذلدف يف تصب أهنا إال ، ادلفاىيم ىذه بُت الشكلي االختالف رغم

  عملية منظمة و منهجية جلمع و تقييم األدلة و القرائن ":عرفت مجعية احملاسبيُت االمركيُت التدقيق على انو
بشكل موضوعي و اليت تتعلق  بالنتائج األنشطة و اإلحداث االقتصادية لتحديد مدى التوافق و التطابق بُت ىده النتائج 

 1" و ادلعايَت ادلقررة و تبليغ اإلطراف ادلعينة بنتائج التدقيق
  إما"Friedrich et autres"  فحص انتقادي ألدلة و قرائن اإلثبات ادلرتبطة :فقد عرف التدقيق بأنو

يقوم بو الفرد مهٍت من اجل إعطاء رأي فٍت زلايد حول مدى اتساق ىده ،بالعناصر الدالة على اإلحداث االقتصادية 
 2."العناصر مع ادلعايَت ادلقررة 

  عملية مجع و تقييم أدلة اإلثبات بطريقة منهجية و موضوعية عن :التدقيق على انو "امحد لطفي "كما يعرف
طريق شخص كفء و مستقل لتحديد مدى توافق ادلعلومات ادلعدة عن اإلحداث االقتصادية مع ادلعايَت ادلقررة و التقرير 

 3.عن النتائج دلك إلطراف ذات ادلصلحة 
  اإلجراءات ادلختلفة اليت يقوم هبا شخص مستقل و زلايد ألجل " التدقيق احملاسيب بأنو " التميمي" يف حُت يعرف

التوصل إىل رأي فٍت زلايد فيما ادا كانت ادلعلومات ادلسجلة بالدفاتر و ادلستندات تعكس و بعدالة اإلحداث االقتصادية 
اليت سبت خالل فًتة معينة بادلؤسسة زلل التدقيق و إن ىده البيانات احملاسبية مت ربضَتىا وفقا للمبادئ احملاسبة ادلتعارف 

 4."عليها 

 

 108،ص 2003رليد جاسم  الشرع ،ادلراجعة عن ادلسؤولية االجتماعية يف ادلصارف اإلسالمية ،دار وائل لنشر ،عمان ، -1

2-micheline friederich .georges langlois.dscg4.comptabilite et audit manuel&aplication 2008-2009 

edition foucher .france.2007.p441 

 103،ص 2005 ،اإلسكندرية ادلال ،الدار اجلامعية ،رأس األسواق السيد امحد لطفي ،ادلراجعة الدولية و عودلة أمُت-3 

 23،ص204 ،مرجع سبق ذكره ىادي التميمي ،-4
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 يعرف "collins et valin"  اختبار تقٍت صارم و باألسلوب بناء يتم من طرف شخص :التدقيق على انو
مهٍت مؤىل و مستقل هبدف إعطاء رأي مربر حول نوعية و مصداقية ادلعلومات ادلالية ادلقدمة من طرف ادلؤسسة و مدى 

الوفاء بااللتزامات يف كل ظروف و احًتام القوانُت و ادلبادئ احملاسبية ادلعمول هبا ،و مدى سبثيل ادلعلومات للصورة الصادقة 
 1."و الوضعية ادلالية و نتائج إعمال ادلؤسسة 

: 2 السابقة صلد إن تعريف التدقيق احملاسيب يتضمن عدة نقاط مهمة و ىي التعارفمن خالل 

ألهنا تتم خالل عدة مراحل متتابعة تتابعا منطقيا و كل مرحلة ربتوي على :عملية منظمة و منهجية التدقيق احملاسيب  -1
رلموعة من اخلطوات ادلتتابعة أيضا ،و تتكون عملية التدقيق احملاسيب من أربع مراحل أساسية عي مرحلة قبول 

التكليف ،مرحلة زبطيط األعمال التدقيق ،مرحلة تنفيذ إعمال التدقيق ،و أخَتا مرحلة بلورة النتائج و إعداد و عرض 
 .التقرير 

حيث سبثل عملية مجع و تقييم األدلة :أدلة اإلثبات و القرائن و تقييمها بطريقة موضوعية ضرورة احلصول على  -2
جوىر عملية التدقيق للحكم على مدى سبشي تأكيدات ادلؤسسة مع ادلعايَت ادلوضوعة ،و من صور أدلة اإلثبات يف 

الشهادات من داخل و خارج -اإلقرارات اإلدارية–ادلصادقات –ادلالحظة –ادلالحظة –الوجود ادلادي :التدقيق صلد 
 .ادلؤسسة 

يشَت رلال التدقيق إىل القوائم ادلالية اخلاضعة لعملية التدقيق و ادلثمتلة يف قائمة ادلركز : مجال و نطاق التدقيق  -3
ادلايل و قائمة التدفقات النقدية و القائمة التغيَت يف حقوق ادلسامهُت و اإليضاحات التفسَتية ادلكملة ذلده القوائم ،إما 
نطاق التدقيق فيشَت إىل إجراءات التدقيق اليت تبدو ضرورية و مالئمة يف ضوء الظروف احمليطة لتحقيق أىداف عملية 

 .التدقيق 
الفحص ىو العطاء رأي مدعم  فاذلدف األساسي من وراءتشل عملية التدقيق الفحص التحقيق و التقرير ، -4

بأدلة و براىُت إثبات حول شرعية و صدق قياس العمليات اليت مت تسجيلها و ربليلها و تبويبها يف القوائم ادلالية اخلتامية 
للمؤسسة ،أما التحقيق فيقصد بو إمكانية احلكم على صالحية القوائم ادلالية كأداة لتعبَت السليم عن نتيجة أعمال 

 .ادلؤسسة لفًتة 
 
 
 

1-lionel collins .gérard valin .audit et control de gestion interne :aspects financiers.opérationnels et 

staratégiques.4 eme édition..editions dalloz.paris.1992p21 

-2012-2011السنة اجلامعية ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،دور التدقيق احملاسيب يف تفعيل الرقابة على إدارة األرباح ،مذكرة ماجستَت ،بوسنة محزة -2
6-ص5ص   
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وديكن اإلشارة إىل إن الفحص و التحقق ىم ا وظيفتان ،و كداللة على وضعها ادلايل يف هناية تلك الفًتة 
مرتبطتان يقصد يهما سبكُت ادلدقق من إبداء رأيو فيما آدا كانت عمليات القياس اإلحداث ادلالية قد أفضت 

أما التقرير فيقصد بو بلورة نتائج خطويت ،إىل إثبات صورة عادلة لنتيجة إعمال ادلؤسسة و مركزىا ادلايل 
الفحص و التحقق و اثباثها يف شكل تقرير يقدم إلطراف ذات ادلصلحة و ادلستخدمة لتقرير سواء كانت 

 .داخل ادلؤسسة أو خارجها 
نظرا ألمهية ادلعلومات اليت ربتويها القوام ادلالية ألطراف ذات :معايير قياس صدق القوائم المالية -5

و يشمل ،ادلصلحة جيب التأكد من مسايرة أعداد و عرض ىده القوائم للمعايَت ادلوضوعية و وفق إطار زلدد
إطار أعداد و عرض القوائم ادلالية كال من ادلبادئ احملاسبية ادلقبولة قبوال عاما و معايَت احملاسبة الوطنية و 

و يتحقق ىدا اذلدف من خالل امتثال ادلدقق دلعايَت التدقيق الدولية أثناء القيام ،معايَت احملاسبة الدولية 
 .بعملية التدقيق 

 من خالل :إيصال نتائج عملية التدقيق إلى األطراف ذات المصلحة و المهتمة بنشاط المؤسسة -6
حيث يعترب رأي ادلدقق حول مدى صدق و عدالة القوام ادلالية اخلتامية ،عرض تقرير يتضمن رأي فٍت زلايد

للمؤسسة ذات أمهية كبَتة بالنسبة لألطراف ذات ادلصلحة و أفضل ادلصلحة مؤشر لدرجة الثقة اليت ديكن 
 .إن تعطيها ىده القوائم ادلالية دلستخدمها 

 

عملية منظمة و منهجية تستهدف مجع األدلة و القرائن ":1شلا سبق ديكن تعريف التدقيق احملاسيب على انو 
و إبداء الرأي الفٍت احملايد ،الكافية و ادلقنعة و تقييميها بطريقة موضوعية  بواسطة شخص مؤىل و مستقل 

عن مدى سبثيل و تطابق ادلعلومات الواردة بالقوائم ادلالية اخلتامية للمؤسسة مع الواقع بدرجة معقولة يف ضوء 
 .ادلعايَت احملددة و تبليغ ىدا الرأي ألطراف ادلستخدمة ذلده القوام دلساعدهتم يف ازباذ قراراهتم االستثمارية 

 

 

  9مرجع سبق ذكره ص ،بوسنة محزة - 1
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 و الشكل التايل يوضح االيطار العام لتدقيق احملاسيب 

 

 

 األىداف 

 

 القيود 

 ق احلسابات 

 

 

      الوسائل

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE :MICHELINE FRIEDERICH ,GEORGE LANGLOIS,ALAIN BURLAUD ,RENE BONNAULT, P 518 

  

االيطار العام لتدقيق المحاسبي :(1-1)لشكل ا  

  حولالتأكيدات 

التدفقات و اإلحداث االقتصادية -  

اإليرادات و المصروفات -   

العرض و اإلفصاح -   

 تقنيات الرقابة 

الفحص و المطابقة -  

المالحظة المادية-  

المصادقات -  

االجراءات التحليلية  -  

 

 

 السير العام لعملية التدقيق

التوجيو و التخطيط  
 لعملية التدقيق

 تقييم الرقابة الداخلية 

 تدقيق الحسابات 

 الراي الفني المحايد

 المعايير المقررة 

IFRS,US GAAP 

 

معايير الممارسة 
المهنية و مدونة 
 قواعد السلوك 



  األول                                                        االيطار النظري لتذقيق المحاسبيالفصل
 

8 
 

  أىداف التدقيق المحاسبي : الفرع الثاني

 

فقد  كانت عملية التدقيق ،إن ادلتتبع لتطور التارخيي لتدقيق احملاسيب يالحظ التغَت اذلائل الذي طرا  على أىداف التدقيق 
لكن ىده النظرة تغَتت عندما ،رلرد وسيلة الكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر و سجالت من األخطاء أو الغش و التالعب 

 ،م إن اكتشاف الغش و األخطاء ال يعترب من  األىداف التدقيق من جهة أخرى  1897قرر القضاء  االصلليزي عام 
كان اذلدف التدقيق مقتصرا على التأكد من الدقة احلسابية للدفاتر و السجالت و ما ربتويو من بيانات دون إبداء رأي 

لكن ىدا اذلدف أيضا تغَت حيث أصبح من الواجب ادلدقق تقدمي تقرير يتضمن رأي فٍت زلايد عن نتيجة ،فٍت زلايد 
 1.الفحص للمسامهُت و اإلطراف ذات ادلصلحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9-8خالد امُت عبد اهلل ،مرجع سبق دكره ص .-1
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 و اجلدول التايل يوضح التطور التارخيي ألىداف التدقيق 

 

أىمية الرقابة  مدى الفحص الهدف من عملية التدقيق  الفترة
 الداخلية

 عدم االعًتاف هبا  بالتفصيل اكتشاف التالعب و االختالس -  م 1500قبل عام 
 عدم االعًتاف هبا بالتفصيل اكتشاف التالعب و االختالس-  م 1850-م1500
 م 1905-م1850

 
 اكتشاف التالعب و االختالس- 
 ا اكتشاف األخطاء الكتابية -

 بالتفصيل
 

 عدم االعًتاف هبا 

 م1933-م1905
 

ربديد مدى صحة و عدالة تقرير -
 ادلركز ادلايل 

 اكتشاف التالعب و األخطاء -

تدقيق تفصيلي و 
 االختباري 

االعًتاف مبدئي و 
 سطحي

ربديد مدى صحة و عدالة تقرير -  م 1940-م1933
 ادلركز ادلايل

 اكتشاف التالعب و األخطاء--

بداية االىتمام بالرقابة  تدقيق االختباري 
 الداخلية 

ربديد مدى صحة و عدالة تقرير --  م 1960 -1940
 ادلركز ادلايل

 

االىتمام و الًتكيز  تدقيق االختباري
 على الرقابة الداخلية 

الفًتة ما بعد 
 م 1960

إبداء الرأي حول مدى صحة و -
 عدالة القوائم ادلالية 

الًتكيز على الرقابة  تدقيق االختباري
 الداخلية 

مفاىيم األساسية و آليات تطبيق و فقا لمعايير المتعارف عليها و المعايير :المراجعة الخارجية ،عبد الوىاب نصر علي ،زلمد مسَت الصبان  :المصدر 
 5ص،2002،اإلسكندرية ،الدار اجلامعية ،الدولية 

  

التطور التاريخي الىداف التدقيق المحاسبي  (1-1)الجدول   
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: بتحليل اجلدول السابق ديكن القول إن لتدقيق أىداف العامة واألىداف ادليدانية نلخصها كما يلي 

 :األىداف العامة  -1
:  1تتمثل األىداف العامة لتدقيق احملاسيب فيما يلي

 .تقليل فرص ارتكاب ارتكاب األخطاء و الغش بان ما يقوم بو خاضع للرقابة و التدقيق  -
 .مساعدة اإلدارة على وضع السياسات ادلالئمة  -
عن مدى صدقها و عدالتها استنادا  التأكد من صحة ادلعلومات اليت تتضمنها القوائم ادلالية و إبداء رأي فٍت زلايد  -

و بتايل خدمة األطراف ذات ادلصلحة اليت تعتمد على القوائم ادلالية اخلتامية ،إىل أدلة و براىُت  مالئمة و كفاية 
 .للمؤسسة بغرض ارباد  القرارات و رسم السياسات االستثمارية 

 .ادلعلومات اكتشاف حاالت الغش و األخطاء يف الدفاتر و السجالت احملاسبية  -
 .التأكد من وجود نظام رقابة داخلية جيد و إمداد إدارة ادلؤسسة بادلعلومات عنو و أوجو القصور فيو -
 .محاية مجيع األصول ادلؤسسة من االختالس  -

: و مؤجرا أصبح التدقيق احملاسيب يهدف إىل ما يلي 
 .مراقبة اخلطط و السياسات و متابعة درجة التنفيذ و األسباب االضلرافات  -
 .تقييم نتائج أعمال ادلؤسسة يف ضوء اخلطط ادلوضوعية  -
 .اكتشاف األخطاء اجلوىرية يف الدفاتر و السجالت احملاسبية إن وجدت  -
 .ادلصادقة على الوثائق و التقارير ادلالية ادلودعة من طرف اإلدارة و إعطائها مصداقية اكرب  -

 
 
 
 
 
 
 
 

 15ص،1999،عمان ،مؤسسة الوراق ،حسُت يوسف القاضي أساسيات التدقيق يف ضل ادلعايَت األمريكية و الدولية  -1
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 األىداف الميدانية -2
: و تتمثل األىداف الميدانية لتدقيق المحاسبي في 

و لتحقيق ىدا اذلدف ،يعترب ىدف عرض القوائم ادلالية اذلدف الرئيسي لقيام بعملية التدقيق :    عرض القوائم المالية-
فانو جيب على مدقق احلسابات التأكد من أن كل عناصر القوائم ادلالية قد مت تبويبها و اإلفصاح عنها طبقا للمبادئ 

 (1).احملاسبية ادلتعارف عليها و بشكل مالئم 
يتطلب ىدف التحقق من شرعية و صحة العمليات ضرورة قيام ادلدقق بالتحقق :شرعية و صحة العمليات المالية -

من أن كل العمليات ادلسجلة بالدفاتر خالل الفًتة زلل التدقيق تعكس مجيع التغَتات احلقيقية يف ادلوارد و االلتزامات 
ة التحقق من شرعية و صحة العمليات يتضمن ىدفُت فرعيُت أوذلما تقييم نظام الرقابة ،ادلؤسسة خالل ىده  الفًتة 

دلك  الن دراسة و تقييم نظام الرقابة ،الداخلية ادلعمول بو بالنسبة لكل عملية من العمليات ادلالية ادلسجلة بالدفاتر 
الداخلية يساعد ادلدقق على تقرير طبيعة و توقيت و مدى االختبارات األساسية الواجب أداءىا بالنسبة لكل رصيد من 

أما اذلدف الفرعي األخر فيتمثل يف التأكد من وجود تأييد مستندي مالئم للعمليات ادلالية ،أرصدة احلسابات ادلختلفة 
 .الواقعة خالل الفًتة زلل التدقيق 

 بالرغم من أن احليازة قد تكون دليال مقبوال على ملكية ادلؤسسة لألصول إال أن :(الحقوق و االلتزامات )الملكية -
ادلدقق جيب أن يعتمد على بعض اإلجراءات  األخرى اليت تؤكد لو أن األصول ادلسجلة بالدفاتر احملاسبية سبلكها ادلؤسسة 

أما فيما ،فعلى سبيل ادلثال يفحص ادلدقق صكوك ملكية األصول و عقود  ادلبيعات لتحقق من ادللكية ادلخزون ،فعال 
 .يتعلق بااللتزامات فيجب على ادلدقق التحقق من صدق االلتزامات ادلسجلة بالدفاتر

يهدف التدقيق إىل التأكد من أن اإليرادات و ادلصاريف قد مت زبصيصها بشكل مالئم بُت :استقالل الفترة المالية -
و ىدا يتطلب من ادلدقق التحقق من أن كل العمليات ادلالية اليت حدثت قبل هناية الفًتة احملاسبية قد ،الفًتات احملاسبية 

 و بادلثل جيب أن يتحقق ،سجلت كجزء من نشاط ىده الفًتة 
 
 
 
 
 
 15ص،مرجع سبق ذكره ،حسُت  يوسف القاضي (1)
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و يتطلب ربقيق ىدا ،من أن العمليات ادلالية اليت زبص الفًتة التالية مل تدرج ضمن نشاط الفًتة احلالية موضع التدقيق 
كما جيب على ،اذلدف ضرورة فحص ادلستندات ذات األرقام ادلتسلسلة خالل السنة مع مطابقتها مع سجالت الفًتة

 .ادلدقق إعادة حساب قيم معينة كاالىتالك فضال عن ربديد كافة اإليرادات و ادلصروفات ادلقدمة و مستحقة 
 
يهدف التدقيق احملاسيب إىل التحقق من تقييم ادلؤسسة ألحداث احملاسبية و فقا للطرق احملاسبية :التقويم و التخصيص -

مت زبصيص ىده العملية يف ،ادلعمول هبا كرق االىتالك االستثمارات أو إطفاء ادلصاريف اإلعدادية و تقييم ادلخزونان 
 (1)احلسابات ادلعينة و بانسجام مع ادلبادئ احملاسبية ادلقبولة قبوال عاما  

 
 أي التأكد من أن مجيع أصول و خصوم ادلؤسسة موجودة بالفعل عند تاريخ إعداد ادليزانية : الوجود أو الحدوث -

 (2)و إن العمليات ادلالية ادلختلفة الظاىرة يف القوائم ادلالية اخلتامية قد حدثت بالفعل أثناء الفًتة زلل التدقيق ،العامة 
 
 يهدف التدقيق احملاسيب يف مقام األول إىل إبداء الرأي الفٍت احملايد بشان ما آدا كانت :إبداء الرأي الفني المحايد -

للمؤسسة  و نتائج أعماذلا و تدفقاهتا النقدية و  القوائم اخلتامية تعرب  بصدق و عدالة يف كل األمور اجلوىرية عن ادلركز
و يتحقق ىدا اذلدف من خالل قيام ادلدقق بالتأكد من مطابقة إعداد و عرض القوائم ادلالية  ،التغَت يف احلقوق ادللكية 

 (3)للمؤسسة مع اإلطار احملدد إلعدادىا 
  

 

 

 

 

 

جامعة اجلزائر ،كلية العلوم االقتصادية و التسيَت ،رسالة دكتورة ،ضلو االيطار متكامل للمرذبعة ادلالية يف اجلزائر على ضوء التجارب الدولية مسعود صديقي ،(1)
24،ص 2004ص،  

 4،ص2003منصور امحد البديوي ،دراسات يف االذباعات احلديثة يف ادلراجعة نع تطبيقات عملية على معايَت ادلراجعة الدولية ،الدار اجلامعية ،االسكندرية ،(2)

2002،مصر ،الدار اجلامعية ،جزء األول ،خدمات ادلراقب احلسابات لسوق ادلال ،نصر علي ،عبد الوىاب -3  
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أىمية التدقيق المحاسبي :الفرع الثالث   

 أو داخلية أطرافا كانت سواء ادلؤسسة مع مصلحة ذات كثَتة جهات زبدم وسيلة كونو يف تتمثل التدقيق أمهية إن
 من ادلستفيدين بُت مستقبلية ومن خطط ورسم قرارات الزباذ احملاسبية البيانات على كبَت حد إىل تعتمد إذ ، خارجية
 : 1صلد التدقيق
المؤسسة   إدارة .1
 ، مسبقا ادلسطرة أىدافها لتحقيق ادلستقبلي التخطيط عملية يف خاصة كبَت بشكل التدقيق على ادلؤسسة إدارةتعتمد 
 يعترب كما ، عليها االعتماد نسبة من ويزيد الثقة من كبَتة درجة سيمنحها قوائمها على ادلدقق مصادقة فإن وبالتايل
 . اإلدارة رللس أعضاء أداء مستوى على احلكم مفتاح

: والمساىمين  المالك.2
 من بد ال فكان ، التدقيق أمهية من عزز ادلالك عن اإلدارة وانفصال اإلقليمي االمتداد ذات ادلسامهة شركات ظهور إن

 يساىم احلسابات مدقق تقرير أن كما ، متالعبات اختالس حدوث ومنع ادلسامهُت ألموال األمثل التسيَت يضمن طرف
 .شلكن عائد أكرب ذلم يضمن جدد مستثمرين جلب يف
: والموردين   الدائنين.3

 الوفاء على والقدرة ادلايل ادلركز دلعرفة بتحليلها ويقومون ، ادلالية القوائم وسالمة بصحة ادلدقق تقرير على ىؤالء يعتمد
 . ادلؤسسة لدى حلقوقهم ربصيلهم ذلم يضمن ما ، ادلؤسسة لدى السيولة درجة وكذا  بااللتزام

:  الزبائن .4
 طويلة دبعامالت معها ارتباطهم عند وخاصة ، االقتصادية الوحدة استمرارية دبعرفة ينحصر بادلعلومات الشرحية ىذه اىتمام
 .األولية ادلواد أو للبضاعة وأساسي رئيسي كمورد عليها معتمدين كانوا وإذا ، األجل

:  العاملين .5
 اليت بادلعلومات مهتمون أهنم كما ، عملهم أرباب ورحبية باستقرار ادلتعلقة بادلعلومات مهتمون ذلم ادلماثلة واجملموعات ىم

  .العمل فرص وتوفر التقاعد ومنافع مكافآهتم دفع على ادلشروعات قدرة تقييم من سبكنهم
 

 
 46-45ص ص 2008-2007السنة اجلامعية ،مراجعة احلسابات بُت ادلعايَت العامة و ادلعايَت الدولية ،مذكرة شهادة ماجستَت ،زلي الدين زلمود عمر  -1

  



  األول                                                        االيطار النظري لتذقيق المحاسبيالفصل
 

14 
 

: األخرى  اإلقراض ومؤسسات  البنوك.6
 أن غَت ، ادلالية ادلؤسسات من القروض إىل ادلؤسسات تلجأ ، مايل عسر دلواجهة أو نشاطاهتا توسيع بغرض

 إىل ذلك يف وتعود ، مستقبال السداد على ادلؤسسات لقدرة ومعرفتها اخلطر درجة معرفة عليها األخَتة ىذه
 . للمؤسسة ادلايل للمركز وسبثيلها ادلالية القوائم صدق يؤكد الذي احلسابات مدقق تقرير

: الحكومية   الهيئات.7
 مراقبة منها ، األغراض من العديد يف ادلشروعات تصدرىا اليت البيانات على الدولة أجهزة بعض تعتمد

 على تعتمد مجيعا وىذه ، الضرائب فرض أو للدولة اقتصادية السياسات ا رسم أو االقتصادي النشاط
 أمهية أن 2002 عام ادلعايَت إصدار عند للمحاسبُت الدويل اإلرباد جلنة بينت وقد . وسليمة واقعية بيانات
: يف  تكون (العامة ادلصلحة) التدقيق

 
  ؛ السليمة اإلدارية القرارات وضع يف يساعد- 
 .الضرييب للنظام العادل التطبيق عند والكفاءة الثقة بناء يف الضرائب خرباء يساعد- 
 . وفعالية بكفاءة ادلؤسسات موارد استغالل- 
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  أنواع التدقيق المحاسبي:المطلب الثالث 
 

 . التدقيق عملية جوىر من يغَت ال لكذ أن إال ، منها إليو ينظر اليت والزاوية زبتلف ، احملاسيب للتدقيق عديدة أنواع ىناك
 : التايل النحو على التدقيق أنواع بدراسة وسنقوم

  اإللزام حيث من
  (االختبارات حجم)الفحص مدى حيث من
  التدقيق عملية توقيت حيث من
  التدقيق عملية نطاق حيث من
 . التدقيق بعملية القائم حيث من

 1.اإللزام حيث من :األول الفرع
 .اختياري وتدقيق ، إلزامي تدقيق ، نوعُت إىل القانوين اإللزام حيث من التدقيق ينقسم

 .اإللزامي  التدقيق: أوال
 ذلا اخلتامية ادلالية القوائم واعتماد حساباهتا قلتدقي خارجي مدقق تعيُت بضرورة ادلؤسسة يلزم حيث ، بو القيام القانون حيتم

. العقوبات ادلقررة  طائلة ربت ادلخالف وقوع بو القيام عدم عن ويًتتب ،
 .االختياري التدقيق : ثانيا
 زلددة ىنا ادلدقق واجبات ن وتكو ، مالكها أو ادلؤسسة إدارة من بطلب وتكون ، بقانون ادللزمة غَت التدقيق عملية ىي
 .التدقيق  لعملية الطالب مع ادلسبق إلنفاقو وفقا
 واعتماد ادلؤسسة حسابات لتدقيق خارجي مدقق خبدمات االستعانة يتم قد ، األشخاص وشركات الفردية ادلؤسسات ففي

 نتائج عن احملاسبية صحة ادلعلومات على الشركاء اطمئنان حيث من تتحقق اليت للفائدة نتيجة ، اخلتامية ادلالية قوائمها
 . جديد شريك انضمام أو انفصال حالة يف وخاصة الشركاء حقوق لتحديد كأساس تتخذ واليت ، ادلايل وادلركز األعمال

 تقدم اليت وتلك الدفاتر من ادلستخرجة البيانات دقة يف للمالك الثقة يعطي ادلدقق فوجود ، الفردية ادلؤسسات حالة يف أما
 (2). الضرائب  مصلحة وخاصة اخلارجية اجلهات إىل

 
 
 46 ص ، 1990 ، بَتوت ، اجلامعية الدار ، والتطبيق التنظَت بُت ادلراجعة ، الفيومي زلمد ، الصبان مسَت زلمد(1) 
 4 7ص   ، مرجع سبق دكره( 2)
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 (االختبارات حجم)الفحص مدى حيث من :الثاني الفرع
 : نوعُت إىل االختبارات حجم وفق التدقيق ينقسم

 1( تفصيلي) شامل تدقيق : أوال
 ىذا ويتطلب  ادلالية السنة خالل سبت اليت واألعمال وادلستندات والدفاتر القيود كافة التدقيق عملية تشمل أن بو ادلقصود

 والتكلفة الوقت عاملي مع يتعارض فهو ، باىظة نفقات يكلف كونو إىل باإلضافة كبَتين ووقتا جهدا التدقيق من النوع
 . الصغَت احلجم ذات ادلؤسسات على يقتصر استخدامو فإن وبالتايل ،باستمرار مراعاهتما على ادلدقق حيرص واليت
 2.اختباري تدقيق : ثانيا
 الدفاتر رلموع من ادلدقق ينتقيها عينة فحص أساس على ويرتكز ، الكربى الشركات ظهور مع التدقيق من النوع ىذا ظهر

 قوة مدى على العينة حجم ويعتمد ، النتائج تعميم يتم أن على بادلؤسسة اخلاصة وادلستندات واحلسابات والسجالت
 العينة حجم توسيع ادلدقق على وجب والسجالت الدفاتر يف كثَتة أخطاء توافر حالة ففي ، الداخلية الرقابة نظام وسالمة

. 
التدقيق  عملية توقيت حيث من : الثالث الفرع
 :نوعُت إىل التدقيق تقسيم ديكن ادلعيار ىذا وفق
 .مستمر تدقيق : أوال
مسبقا  زمٍت زلدد لربنامج وفقا ككل ادلالية السنة خالل االختبارات وإجراء الفحص عمليات خاللو من تتم

 يتبعو التدقيق من النوع وىذا .غَت منتظمة بطريقة أو ...شهرية أو أسبوعية بصفة تتم كأن ، منتظمة بطريقة كانت سواء
( 3): حالة يف خاصة بصفة ادلدقق
 عملياهتا وتعدد كرب وكذا ادلؤسسة حجم كرب 
 كفاءتو مدى على للحكم الداخلية الرقابة نظام تقييم من التمكن عدم . 

. 
 

 36 ص ،مرجع سبق ذكره،زلمد مسَت الصبان  -1
 39مرجع سبق دكره ص  -2
 40مرجع سبق دكره ص  -3
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 (1 )نهائي تدقيق : ثانيا
 

 ىذا إىل اخلارجي ادلدقق ويلجأ ، اخلتامية ادلالية والقوائم احلسابات وإعداد ادلالية السنة انتهاء بعد يتم بكونو يتميز
 التدقيق حيققها اليت ادلزايا ومن . كبَتة بصورة العمليات فيها تتعدد ال واليت احلجم صغَتة ادلؤسسات يف عادة األسلوب

 :النهائي
 سبت قد تكون  احلسابات مجيع أن حيث ، تدقيقها يتم اليت واألرقام البيانات وتعديل التالعب احتماالت زبفيض -

 وإقفاذلا تسويتها
 إىل حيتاجوا ولن ادلؤسسة  على كثَتا يًتددوا لن ومعاونيو ادلدقق ألن ، ادلؤسسة داخل العمل يف ارتباك حدوث عدم -

 . اإلقفال عملية من االنتهاء بعد إال والدفاتر السجالت
 . الوقت حملدودية  االختبارات وإجراء العمليات تتبع يف ومساعديو ادلدقق جانب من السهو احتماالت من تضعف -
 : النقاط بعض النهائي التدقيق على يعاب أنو إال

 
 ؛ التدقيق بعملية للقيام الالزمة الزمنية الفًتة قصر  
 جانب من االىتمام عدم إىل يؤدي قد ادلالية السنة هناية يف الدفاتر إقفال بعد التدقيق بعملية القيام  

 لديهم وبالتايل ، ادلالية السنة هناية يف إال تكتشف لن األخطاء أن لعلمهم منهم ادلطلوبة األعمال بأداء بادلؤسسة العاملُت
 ؛ التدقيق عملية يف البدا وقبل العام خالل األخطاء تلك لتسوية الفرصة
 زلاولة أو العالج إمكانية عدم عنو يًتتب قد ادلالية السنة هناية يف والتالعب األخطاء اكتشاف  
 ؛ وقوعها من طويلة فًتة بعد سيكون والتالعب األخطاء اكتشاف توقيت ألن األخطاء تراكم تفادي
 هناية تواريخ كانت إذا خاصة ، التدقيق مكاتب يف العاملُت وإرىاق العمل ارتباك إىل يؤدي قد  

 . متقاربة أو واحدة حساباهتا يدقق اليت للمؤسسات ادلالية السنة

 

 

 194 ص ، 2001 ، مصر ، اجلامعية الدار ، وادلراجعة احملاسبة يف متقدمة دراسات ، سرايا السيد زلمد ، الدىراوي مصطفى الدين كمال (1)
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 .التدقيق عملية نطاق حيث من : الرابع الفرع
 :يلي ما إىل النطاق حيث من التدقيق يقسم
 1 .كامل تدقيق : أوال

 قيام يعٍت ال وىذا ، عملو ونطاق رلال حول قيودا ادلدقق مع ادلتعاقد الطرف أو اإلدارة فيو تضع ال الذي التدقيق ىو
 رأيو يتضمن والذي عملو هناية يف تقرير ادلدقق يف يشًتط ولكن ، الدورة خالل سبت اليت العمليات كل بفحص ادلدقق
 مع الختباراتو خيضعها اليت ادلفردات اختيار حرية للمدقق وتكون ، استثناء دون ادلالية القوائم كل ديس أن واحملايد الفٍت
 . ادلفردات كل كاملة حول ادلسؤولية ربملو
 2.جزئي تدقيق : ثانيا
 فًتة خالل النقدية العمليات كفحص ، معُت لغرض موجهة أو اذلدف زلدودة وتكون ادلدقق هبا يقوم اليت العمليات ىو

 جرد من التأكد أو ، ادلخازن حسابات فحص أو ، زلددة فًتة خالل اآلجل أو النقدي البيع عمليات فحص أو ، معينة
  الفحص إليها توصل اليت والنتائج اتبعت اليت اخلطوات  متضمنا تقرير على احلصول إىل اجلزئي التدقيق يهدف .ادلخزون

 األعمال ونتيجة ادلالية للمراكز داللتها ومدى ادلالية القوائم عدالة مدى عن زلايد فٍت رأي على احلصول إىل يهدف وال
 قيامو ادلطلوب ادلهمة يوضح كتايب عقد على احلصول اجلزئي التدقيق يف ادلدقق على وجيب . الكامل التدقيق يف ىو كما
  . األداء يف تقصَت إليو وال ينسب نفسو ليحمي ونطاقها هبا

التدقيق  بعملية القائم حيث من :الخامس الفرع
 :أساسيُت نوعُت إىل هبا القائم حيث من التدقيق عملية تقسيم ديكن
داخلي  تدقيق : أوال
 وتتمتع احلكم يف التامة احلرية ذلا ، ادلؤسسة مستوى على متواجدة مصلحة بو تقوم التدقيق من النوع ىذا

 الداخلي التدقيق وعمل ، والتحقق والتطابق التقييم مهام يالداخل للتدقيق وزبول ، التصرف يف باالستقاللية
 3.بادلؤسسة دائمة مصلحة طرف من ينفذ كونو دائم عمل ىو
 
 

 33مرجع سبق دكره ص ،مسعود صديقي  -1
 22 ص،1998 عمان ، دار ادلستقبل لنشر  ، احلسابات لتدقيق والعملية العلمية األصول ، الرفاعي زلمود خليل ، اخلطيب راغب خالد -2
 5،ص 5200 اجلزائر، ، اجلامعية ادلطبوعات ديوان ، الثانية الطبعة ، التطبيق إىل النظرية من احلسابات ومراقبة ادلراجعة ، بوتُت زلمد -3
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 تصرف ربت ادلوضوعة للوسائل دوري فحص عن عبارة " أنو على الداخليُت وادلراقبُت للمدققُت الفرنسي ادلعهد عرفو 
 ادلصاحل باقي عن ومستقلة ادلؤسسة دلديرية تابعة مصلحة بو تقوم النشاط ىذا . ادلؤسسة وتسيَت مراقبة قصد مديرية

 ."األخرى
 هبا ادلعمول اإلجراءات كانت إذا شلا التأكد ىي الدوري النشاط ىذا إطار يف الداخليُت للمدققُت الرئيسية األىداف
  1.ومناسبة واضحة اذلياكل ، فعالة التنظيمات ، شرعية العمليات ، صادقة ادلعلومات أن ، الكافية الضمانات تتضمن
 .خارجي تدقيق : ثانيا
 والوقوف احملاسبية والسجالت البيانات فحص بغية ، ادلؤسسة خارج من طرف بواسطة يتم الذي ىو اخلارجي التدقيق

 النظام عن الناذبة احملاسبية ادلعلومات وصدق صحة حول زلايد فٍت رأي إبداء أجل من ، الداخلية الرقابة نظام تقييم على
 األطراف من ادلعلومات ىذه مستعملي لدى والرضا العام القبول تنال حىت ادلصداقية إلعطائها وذلك ، ذلا ادلولد احملاسيب
 اخلارجي والتدقيق الداخلي التدقيق بُت كربط أخرى وىيئات ، الضرائب إدارة ، البنوك ، ادلستثمرين ، ادلسامهون اخلارجية

 صحة يف اخلارجي للمدقق الثقة من نوعا يعطي ذلك فإن ادلؤسسة مستوى على الداخلي التدقيق بوجود أنو القول ديكن ،
 2.الداخلي التدقيق وأعمال إجراءات بعض على يعتمد أن لو ديكن كما ، أعماذلا ونتائج حساباهتا ومصداقية

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1 - HAMINI Allel , L’audit comptable et financier , BERTI édition , Alger , 2002, P 07 

 26-25ص ، 2004 ، مصر ، اجلامعية الدار ، (والعملية العلمية األسس)ادلراجعة أسس ، وآخرون ، الصبان مسَت زلمد ، الصحن الفتاح عبد  2
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  االختالف بين التدقيق الخارجي و التدقيق الداخليأوجو 2-1الجدول 

المدقق الداخلي المدقق الخارجي  
 

 

 

الهدف 

 في الرأي إبداءيق رخدمة المالك عن ط -
سالمة و صدق تمثيل القوائم المالية التي 

 .اإلدارةتعدىا 
 و الغش في حدود ما األخطاءاكتشاف  -

  بو التقارير و القوائم الماليةتتأثر

خدمة اإلدارة عن طريق التأكد من أن النظام 
المحاسبي كفؤ و يقدم بيانات سليمة و 

دقيقة لإلدارة  

 

نوعية من يقوم 
بالتدقيق 

ؤسسة يعين مشخص مهني مستقل عن ال
من طرف المالك  

موظف من طرف داخل الهيكل التنظيمي 
للمؤسسة و يعين من  طرف اإلدارة  

 

 

درجة االستقالل 
استقالل  الكامل عن اإلدارة في عمليات 

الفحص و التقييم و إبداء الرأي  
استقالل جزئي  

 
 المسؤولية

حيث يقدم تقريره عن ،مسؤول أمام المالك 
نتائج الفحص و رأيو الفني عن القوائم المالية 

إلى المالك  

و من ثم يقدم تقريره ،مسؤول أمام اإلدارة 
عن نتائج الفحص و الدراسة إلى المستويات 

اإلدارية العليا  
 

 

 

 نطاق العمل 

و   التعيين و العرف السائدأمريحدد دلك 
و ما تنص ،معايير التدقيق المتعارف عليها 

 التدقيق إلعمالعليو القوانين المنظمة 
الخارجي المستقل  

 
اإلدارة عي التي تحدد عمل المدقق 

الداخلي  

 

 

 توقيت األداء 
يتم فحص في الغالب مرة واحدة في نهاية 

و قد يكون في بعض األحيان ،السنة المالية 
على فترات متقطعة  

يتم الفحص بصورة مستمرة و على مدار أيام 
السنة  

32ص،مرجع سبق ذكره ،عبد الوىاب نصر علي،محمد سمير الصبان :المصدر 
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فروض التدقيق :المطلب  الرابع 
 بدورىا زبلو وال ، التحليل عملية تسبق اليت األفكار قوامها على تبٌت افًتاضات رلموعة أساس على التدقيق عملية تقوم
 ادلهٍت األداء مستوى على للحكم وسيلة وتعترب ، الوظيفة ىذه هبا سبارس اليت الكيفية ربكم ادلعايَت من رلموعة من

  .للمدقق
  التدقيق فروض بتقدمي ادلطلب  ىذا خالل من سنقوم

 .التدقيق فروض: 
 مبسطة و شلنهجة تكون حىت التحليل عملية إطار يف األفكار أساسها على تبٌت ، مسبقة معتقدات عن عبارة ىي الفروض

 ىي و ، ذلا شاملة نظرية     االفًتاضاتمن رلموعة ىعل تتوفر أن جيب األخرى ىي ، التدقيق مشكلة حل إطار ويف .
 1:كاآليت
 للفحص ادلالية البيانات قابلية . 
 اإلدارة و ادلدقق من كل مصلحة بُت حتمي تعارض وجود عدم  .
 عادية غَت أخطاء أية من للفحص تقدم أخرى معلومات أية و ادلالية القوائم خلو 
 األخطاء حدوث احتمال يلغي ، الداخلية للرقابة سليم نظام وجود 
 ادلالية لقوائم ا سبثيل سالمة إىل يؤدي ، عليها ادلتعارف احملاسبة دلبادئ ادلناسب التطبيق  
 األعمال  ونتائج ادلايل للمركز
 على الدليل مل يوجد ما ، ادلستقبل يف كذلك تكون سوف ادلاضي يف صحيحة كانت اليت وادلفردات العناصر 

 ذلك عكس
 فقط كمدقق يتصرف ويعمل أن عليو دقق امل فإن ، احملايد الفٍت الرأي إبداء لغرض ادلالية البيانات فحص عند 
 هبا  يلتزم أن عليو مهنية التزامات ادلدقق على تفرض ادلهنية القوانُت. 

 
 
 
 
 

 15 ،ص مرجع سبق ركره ، ، بوتين محمذ  -
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:  1التدقيق لفرضيات سلتصر شرح يلي فيما

 .للفحص البيانات قابلية-1
 ادلدقق لقيام يشًتط أنو ذلك ، الفرضية ىذه على قائمة التدقيق فعملية ، ادلالية القوائم ربتويو شلا التأكد إمكانية ىذا يعٍت

 لتقييم ادلستخدمة ادلعايَت من الفرض ىذا وينبع . ادلالية البيانات على إلطالع ا يف ادلطلقة احلرية على يتوفر أن دبهمتو
: يف  ادلعايَت تتمثل فهذه . احملاسبية البيانات

  .عنها تعرب اليت وارتباطو باألحداث ، احملتملُت ادلستخدمُت الحتياجات احملاسبية ادلعلومات مالئمة ضرورة يعٍت :المالئمة 
 ادلقاييس إىل يصال أن بد ال فإهنما ، نفسها ادلعلومات بفحص أكثر أو شخصان قام إذا أنو ذلك معٌت :للفحص القابلية

 . إليها التوصل جيب اليت نفسها النتائج أو
 . موضوعية و عادلة بطريقة احلقائق تسجيل دبعٌت :التحيز عن البعد

احملاسبية  ادلعلومات هبا تتحلى أن جيب خاصية ىي :الكمي للقياس القابلة
 .واإلدارة المدقق من كل مصلحة بين حتمي تعارض وجود عدم-2

 يعٍت ما وىو ، أخرى جهة من االقتصادية الوحدة إدارة و جهة من ادلدقق بُت ادلصاحل يف تعارض وجود عدم يفًتض
بسهولة   و التدقيق بسرعة عملية إصلاز على يساعد الطرفُت بُت التعاون من قدر وجود ضمنا

عادية  غير أخطاء أية من للفحص تقدم أخرى معلومات أية و المالية القوائم خلو-3
 أن ادلدقق على وبالتايل ، ادلالية القوائم خالل من األخطاء اكتشاف ادلدقق بإمكان يكون ال قد تواطؤ حدوث حالة يف

. أخرى موسعة اختبارات خالل من التالعبات تلك يكتشف لعلو ادلهٍت الشك نزعة على حيافظ
 .أخطاء حدوث احتمال يلغي الداخلية للرقابة سليم نظام وجود:-4

 على االعتماد إمكانية بالتايل و ، ادلالية البيانات دقة من يعزز قد سليم داخلية رقابة نظام وجود أن الفرض ىذا يعٍت
الشامل  من بدال االختباري التدقيق
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 26 ص ، سابق مرجع،  بوتين محمذ-1
سليمة  مالية لقوائم يؤدي عليها المتعارف المحاسبة لمبادئ المناسب التطبيق-5

 ويف ، األعمال لنتائج ادلالية القوائم سبثيل سالمة مدى من التأكد سيعزز احملاسبية بادلبادئ عملو يف ادلدقق اسًتشاد أن أي
 تربيرات ودون كبَت حد إىل شخصية ادلدقق ستكون سيصدرىا اليت األحكام فإن ، ادلبادئ ىذه قصور أو غياب حالة

 .موضوعية
المستقبل   في كذلك ستكون الماضي في صحيحة كانت التي والمفردات العناصر-6

 اإلدارة أن للمدقق اتضح إذا أنو يعٍت وىذا . ادلشروع استمرار فرض وىو ، احملاسبة فروض أحد من مستمد الفرض ىذا
 اتضح وإذا . ادلستقبل يف كذلك الوضع استمرار يفًتض ه فإن ، الداخلية الرقابة نظام سالمة على وقوفو وكذا رشيدة

 وجب ، الداخلية الرقابة نظام مستوى على لضعف مالحظتو أو التالعبات إىل اإلدارة ميول أي ، ذلك عكس للمدقق
. االعتبار مستقبال  بعُت ذلك وأخذ احلرص عليو

 .فقط كمدقق عملو يزاول الحسابات مراقب-7
 ادلهمة إطار يف بذلك يلتزم أن عليو إن ف ، ادلالية القوائم مصداقية حول رأيو إبداء احلسابات مراقب من الطلب حالة يف

 .أخرى خبدمات قيامو إمكانية رغم ، لو ادلوكلة
 .بها يلتزم أن عليو مهنية التزامات المدقق على تفرض المهنية القوانين-8

 .احلسابات مراقب مركز واليت يفرضها عمالئو اذباه هبا االلتزام ادلدقق على اليت ادلسؤوليات رلموع إىل الفرض ىذا يتطرق
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 المسار التنفيذي لعملية التدقيق : المبحث الثاني  
 
 

 هبا القائمُت أداء يف فعالية أكرب ربصيل على وتساعد ذلا احلسن السَت تضمن وإجراءات خطوات وفق التدقيق عملية تسَت
 العام ادلسلك إىل ادلبحث ىذا خالل من سنتطرق.الوظيفة ىذه من وادلرجوة ادلسطرة األىداف إىل الوصول بغرض وذلك ،

 : تشمل خطوات أربع وفق التدقيق لعملية
 
 
 

 التدقيق عملية وزبطيط ادلهمة قبول  
 الداخلية الرقابة نظام تقييم  
 اإلثبات أدلة مجع  
 التقرير إعداد 
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التدقيق  عملية وتخطيط المهمة قبول :األول المطلب
 ، ادلهمة قبولو يف وادلتمثلة العملية هبذه القيام يف النية لديو تتوفر أن بد ال ، التدقيق عملية بتخطيط ادلدقق يقوم أن قبل

 قبل بادلهمة معرفتو أي ، التدقيق عملية لتخطيط ادلناسب الوقت كتوفر ، العناصر من جملموعة وفقا الشرط ىذا ويتحقق
 ال ىذا يتفادى وحىت ، واالستقامة األمانة تنقصهم أشخاص مع التعامل تفادي فرصة للمدقق أيضا يتيح ما ، كاف وقت

 . العميل ادلتوقع مسعة بدقة يفحص أن بد
التمهيدية  الخطوات : األول الفرع
 فيما وادلتمثلة ، التدقيق إجراءات تنفيذ يف الشروع قبل مراعاهتا ادلدقق على يتعُت اليت التمهيدية اخلطوات من عدد ىناك
 1: يلي

 التدقيق موضوع للمؤسسة القانوين للشكل وفقا يتم والذي :تعيينو صحة من التحقق. 
 ذبديد عدم سبب عن منو فيتحرى ، ادلهٍت السلوك آداب قواعد من قاعدة وىي : السابق بالمدقق االتصال 

 .عليو ادلعروضة ادلهمة قبول زلايد من كمهٍت دينعو ما واألسباب ادلربرات من جيد فقد ، استقالتو أو عزلو أو تعيينو
 التدقيق عملية نطاق من التأكد. 
 ومسَتي ادلسؤولُت  على اخلطوة ىذه خالل من ادلدقق يتعرف إذ :التدقيق محل المؤسسة مع يأول اتصاالت 

 على خالذلا من يتعرف ميدانية بزيارات يقوم كما ، معهم يشتغل من ومع معهم حوارا وجيري ادلصاحل سلتلف
 عليو يتعذر فقد ، ىذه العمل زيارة من واالستفادة الفرصة يغتنم أن وعليو ، ووحداهتا نشاطاهتا ، ادلؤسسة أماكن

 تكرارىا
 من رلموعة ادلؤسسة وفق يف فعال ادلطبق احملاسيب النظام بدراسة ادلدقق يقوم :المحاسبي النظام وتقييم فحص 

 :أمهها  العناصر
 والقطاعي  الوطٍت احملاسيب ادلخطط -1
والًتحيل  القيد كيفية-  2
وكفايتها  السجالت دقة- 3
ادلؤسسة  هبا تقوم اليت العمليات أىم استخالص-4

 
  139 ص ، ركره سبق مرجع ، الرفاعي محمود خليل ، الخطيب راغب خالذ (1)
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 ادلنتهجة اإلىالك طرق-5
 ادلخزونان تقييم طريقة-6
 وجدت إن الصعبة بالعملة العمليات-7

 عن أعدت اليت العمومية  وادليزانية اخلتامية احلسابات على يطلع أن فعليو : سابقة لسنوات المالية القوائم على اإلطالع 
 ودراسة السابق، ادلدقق تقرير يف وردت ربفظات أية بنفسو ويفحص ، السابق ادلدقق تقرير على ويطلع ، السابقة السنة
  .اإلدارة رللس تقرير
 طلب فعليو ، وادلوظفُت  للمدراء ادلمنوحة السلطات على خاللو من ادلدقق يتعرف حيث : اإلداري التنظيم فحص 

 وتوزيع ، توقيعاهتم من وصورة ، منهم لكل االختصاص ومدى ، بادلؤسسة وادلسئولُت ادلوظفُت بأمساء كشف
 .بادلؤسسة وادلسؤوليات السلطات

 الناحية على اإلطالع  عليو يتعُت أنو إال ، للمدقق مباشرا إلتزاما ليست الضريبية الناحية أن رغم : الضريبي النظام 
 سداد من يتأكد أن أيضا وعليو . السابقة للسنوات الضريبية التقارير معاينة وكذا ، التدقيق زلل للمؤسسة الضريبية
 .الضرييب  اإللتزام ىذا يعادل سلصص كايف تكوين مت ىل تسدد مل وإذا ، ادلستحقة الضرائب

 .التدقيق مخطط : الثاني الفرع
 لعملية الفنية اإلجراءات إلسبام ودلساعديو لو عمل خطة بوضع ادلدقق يقوم ، التمهيدية اخلطوات كافة من انتهائو عقب

( 1)ما يلي  يتضمنو ما بُت ومن ، مرسوم برنامج وفق اخلطة ىذه وتًتجم . التدقيق
 ربقيقها الواجب األىداف  
 األىداف لتحقيق إتباعها الواجب الفنية واإلجراءات اخلطوات  
 وإجراء خطوة كل من لإلنتهاء الالزم التقديري الوقت ربديد  
 وإجراء خطوة كل يف فعال ادلستنفذ الوقت ربديد  
 نفذ وإجراء خطوة كل عن ادلسؤول الشخص مالحظات  
 اإلجراء إصلاز عن ادلسؤول الشخص توقيع 
 متعارف مهنية دلستويات مبادئ وفق زلددة أىداف لتحقيق األطراف زلكمة خطة ىو بل ، خلطوات سردا ليس الربنامج

دلساعديو  وتفصيلية فنية وتعليمات ادلدقق بو يقوم أن جيب دلا ملخص فهو ، أغراض عدة خيدم والربنامج . عليها
 

 14 0ص ، ذكره سبق مرجع ، .1
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دلساعديو  وتفصيلية فنية وتعليمات ادلدقق بو يقوم أن جيب دلا ملخص فهو ، أغراض عدة خيدم والربنامج . عليها 
 .عملية كل يف ادلستنفذة وعدد الساعات التدقيق عملية تتبع على ادلدقق تساعد وزبطيط رقابة أداة فالربامج . لتنفيذىا 

 ىذه كانت لو حىت بتدقيقها يقوم اليت ادلؤسسات كامل يف الربنامج نفس بتطبيق ادلدقق يقوم أن ادلمكن غَت من أنو كما
 حجم مستوى على حىت أو اذلدف مستوى على سواء خصوصياهتا مؤسسة لكل ألنو ، القطاع نفس يف تنشط ادلؤسسات
. غَتىا عن دييزىا وما هبا اخلاصة العمل ظروف مؤسسة فلكل ، هبا ادلتواجدة احملاسبية وادلعلومات ادلعطيات

 التدقيق مهمة على اإلشراف :الثالث الفرع

 وكفاءتو خربتو حسب كل فرقتو أعضاء بُت للمهام وتقسيمو التدقيق لعملية ادلدقق متابعة ىو التدقيق يف اإلشراف معٌت
 األعمال على ادلستمر باإلطالع مطالب ىو بل . طرفهم من كاملة ادلهمة إصلاز أو ذلم السلطة تفويض دون ، وزبصصو

. التدقيق بعملية األول وادلعٍت ادلسئول باعتباره ، هبا يقومون اليت
(: 1)يلي  فيما اإلشراف نقاط أىم تلخيص ديكن
 التدقيق أىداف ربقيق ضلو ادلدققُت توجيو  
 من ينشأ قد ما إزالة بكفاءة إصلازىا على القادر الشخص إىل التدقيق مهام من مهمة كل تسند أن على حرصو 

  التدقيق فريق بُت النظر وجهات يف اختالف
 األولويات حسب ادلهام ترتيب  
 للطاقات  األمثلاستغالل اإل بغرض التدقيق فرقة ألفراد اليومي األداء وربليل وفحص ، ادلنتهي العمل فحص . 
 الزيادة أو العجز لتفادي للمساعدين ادلالئم العدد توظيف على حرصو. 
 أداء يف لتفادي سباطلهم للمساعدين ادلستمر التوجيو خالل من ، والتكلفة الوقت عاملي إحًتام على حرصو 

 ؛ مهامهم
 كل مؤىالهتم من االستفادة بغرض ادلساعدين على الًتقية وادلعنوي ادلادي التحفيز عاملي طرح. 
العمل  أوراق : الرابع الفرع
 ومدى وتوقيت طبيعة على للتدليل ادلدقق هبا حيتفظ اليت ادللفات أو السجالت ىي التدقيق أوراق

 االلتزام  عليها احلصول مت اليت ادلعلومات ، ادلتبعة اإلجراءات من ، التدقيق عملية خالل ادلنفذة االختبارات
  .التدقيق عملية ونتيجة ، بالسياسات

 
 79 ص ، 2009 ، األردن ، للنشر الراية دار ، األوىل الطبعة والتدقيق، احلسابات مراجعة ، سواد عاطف زاىرة (1)
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 تدعم اليت واإلثباتات األدلة وتوفَت ، الفحص شلارسة عند وترشيده ادلدقق مساعدة ىو التدقيق أوراق من األساسي اذلدف
 النهائي رأيو بإبداء لو تسمح اليت والقرائن األدلة سلتلف توفَت وكذا ، نشاطاتو بتنظيم للمدقق العمل أوراق تسمح رأيو

 .الدائم وفق ادللف التدقيق أوراق بُت التمييز وديكن . احملاسيب ادلعلومات نظام سلرجات حول
 .الدائم الملف
 من زبتلف ادللف ىذا زلتويات أن كما  ، الالحقة الدورات يف لالستعمال الصاحلة ادلؤسسة يف األساسية الوثائق يشمل

: 1على ادللف ىذا يشتمل أن ديكن وعموما .آلخر تدقيق مكتب ومن أخرى إىل مؤسسة
 عموميات  
 الداخلية الرقابة بنظام تتعلق وثائق  
 والتقارير السنوية احلسابات 
 للحسابات الدائمة التحاليل  
 واالجتماعي اجلنائي باجلانب يتعلق ما كل  
 القانوين باجلانب يتعلق ما كل 

 :عموميات  -1
 الداخلي والنظام مساىم كل حصة بيان مع ادلسامهُت بُت وتوزيعها األسهم وعدد التأسيس بعقود يتعلق ما كل تشمل

 أمساء ذكر مع ، التنظيمية داخلها واخلريطة األساسية التصنيع ومراحل وأنشطتها عملياهتا يصف ما وكل ، للمؤسسة
 . قبلها من ادلرسومة اخلطة اإلنتاجية بتحقيق الكفيلة التقنية والوسائل داخلها ادلسئولُت األشخاص ومراكز

 الداخلية الرقابة بنظام تتعلق وثائق-2
 دلقوماهتا مدقق تقدمي وصف مع ، ادلاضية للسنوات الداخلية الرقابة بنظام ادلتعلقة التقارير كل على البند ىذا يشتمل
. والوظائف  ادلديريات مستوى على بإجراءاهتا االلتزام ومدى

والتقارير  السنوية الحسابات- 3
 .النواتج حسابات ، وخصوم أصول من بادلؤسسة ادلتعلقة احلسابات كل على العنصر ىذا حيتوي

 
 
 

-128 ص ص ، 2003 اجلزائر، ، ادلطبوعات اجلامعية ديوان ، (التطبيقية وادلمارسة النظري اإلطار)احلسابات وتدقيق ادلراجعة ، صديقي مسعود ، طواىر التهامي زلمد (1)
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للحسابات  الدائمة التحاليل-4

 مقارنتها بغية  بعض احلسابات على أجريت اليت اذلامة التحاليل ببعض الدائم ملفو يف ادلدقق حيتفظ أن ادلفيد من يكون
 بادلصاريف ادلتعلقة احلسابات رباليل تستخدم ما عادة . للمقارنة كسنة احلالية السنة معطيات أخذ و السابقة بالسنوات
 من ذلك غَت وإىل ادلخزونان ، ادلوردين ، ادلؤونات الزبائن ، طويلة األجل الديون ، القروض األسهم، ، اإلعدادية
. نشاط ادلؤسسة طبيعة من انطالقا أمهيتها ادلدقق يرى اليت احلسابات

واالجتماعي  الجبائي بالجانب يتعلق ما كل -5
 الواجب ادلعدالت ىو على إتباع الواجب التصاريح نظام على والدالة الضرائب إدارة من الواردة بالوثائق ادلدقق حيتفظ

 الشأن وكذلك ألمهيتها، نظرا االجتماعي يف الضمان و االشًتاك  جباية والشبو اجلباية بالرقابة يتعلق ما وكل ذلا اخلضوع
. داخلها  االجتماعي والنظام ادلؤسسة داخل العمالية ادلنظمات مع بالعالقات ادلتعلقة للوثائق بالنسبة
القانوني  بالجانب يتعلق ما كل -6
 العقود وكذلك ، اإلدارة جمللس االجتماع  زلاضر مثل ، للمؤسسة القانوين للشق ادلكونة العناصر على النقطة ىذه ربتوي
 .القانونية بالتقارير يتعلق وما االخًتاع برباءة ادلتعلقة والوثائق الصفقات عقود أو التأمُت كعقد ادلؤسسة مع ادلربمة

الداخلية  الرقابة نظام تقييم: مطلب الثاني ال
 ، ادلؤسسة يف التحكم يف اليت تساىم الضمانات رلموع ىو الداخلية الرقابة نظام" الفرنسيُت احملاسبة خرباء رللس عرف

 اإلدارة تعليمات تطبيق ضمان آخر جانب ومن ، نوعية ادلعلومة وكذا لألصول احلماية بتامُت ادلتعلق اذلدف لتحقيق
 1 ".النجاعة وربسُت

 وما احملاسبية والرقابات رلمل اإلجراءات من مشكل نظام " بأنو الفرنسية احلسابات حملافظي الوطنية ادلنظمة عرفتو حُت يف
 2:من  التحقق أجل من ربت مسؤوليتها وحراستها وتطبيقها بتعريفها اإلدارة تقوم واليت ، يليو

 األصول محاية  
 عنها  الناذبة السنوية واحلسابات احملاسبية التسجيالت وصحة صدق  
 ادلؤسسة لعمليات وبنجاعة ادلنظم التسيَت 
 اإلدارة سياسة مع القرارات تطابق 

 

1Alain MIKOL , Les audits financiers– Comprendre les mécanismes du contrôle légal , édition 

d’organisation , 

paris , 1999, P141. 

2   J. E. Combes et M. C Labrousse Publi , Audit Financier et Contrôle de Gestion, Union éditions, 

1997, P 17.  
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 النظام ىذا سالمة مدى حيكم على أن ادلدقق على بد فال ، ادلؤسسة يف التحكم على تساعد اليت التنظيمية اخلطة باعتباره
 وحيدد ، احلسابات لكل تدقيقو استحالة العينات باعتبار من رلموعة على تقتصر هبا يقوم اليت الفحص عملية كون ،

 أن إثبات للمدقق ادلمكن غَت من كونو عليو يعتمد أنو كما . الرقابة  الداخلية نظام سالمة دلدى وفقا العينات ىذه نطاق
  .  ادلؤسسة هبا قامت اليت العمليات كل تعكس وكذا  ادلستندات احملاسبية التسجيالت

 فيما تلخيصها اخلطوات ديكن من جبملة ادلدقق يلتزم ، الداخلية الرقابة نظام على واحلكم التقييم يف ادلتمثلة مهمتو إطار يف
  :يلي

 اإلجراءات مجع  
 التطابق اختبارات  
 الداخلية الرقابة لنظام أويل  تقييم  
 االستمرارية اختبارات  
 الداخلي الرقابة لنظام هنائي تقييم 
 1.اإلجراءات جمع : األول الفرع
 أكرب ومعرفة ، (… طرق العمل ، ادلختلفة القوانُت ) ادلعطيات جبمع ادلدقق يقوم ، مكتوبة غَت أو مكتوبة كانت سواء
 ببعض ذلك ومقارنة النظام عن اآلراء بعض وذلك لتكوين ، للمؤسسة الداخلية الرقابة نظام عن ادلعلومات من شلكن قدر

 سَتع خرائط او فحص بعض خرائط ووض واألرشيف من اجمللدات ادلعلومات بعض استخراج يتم كما ، ادلعايَت
 الطرق من أفضل بطريقة ادلعلومات سَت على يساعد فهذا ، ادلطبقة  بادلؤسسة النظم لبعض العمليات
 بطريقة ادلعلومات سَت على يساعد  فهذا. بادلؤسسة ادلعاملُت من ذبميع إجابات يف ادلتمثلة و اإلنشائية

 . بادلؤسسة ادلعاملُت من ذبميع  إجابات يف ادلتمثلة و اإلنشائية الطرق من أفضل
 2والتطابق الفهم اختبارات : الثاني الفرع
 ، اإلجراءات تطبيق صعوبة أو سهولة دلعرفة وادلسئولُت اخلرباء كتبها عمل طريقة احملاسبية األدبيات تبُت

ذكرت  اليت اإلجراءات أن من للتأكد النظام باختبار تدعم أن جيب ، االعتماد درجة من ادلدقق فليتأكد
 
 100مرجع سبق ذكره ص ،بوسنة محزة -1
 101مرجع سبق ذكره ص -2
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 الوصف ، العمليات سَت خرائط يف مذكور ىو كما بالفعل تطبيقها يتم الفحص مرحلة خالل مالحظتها سبت واليت 
 . والعاملُت ادلسؤولُت مع سبت اليت واحملادثات ، الكتايب
 1الداخلية للرقابة األولي التقييم : الثالث الفرع

 . النظام ذلذه أوليا يعطي تقييما أن ديكنو ، الداخلية الرقابة نظام حول كافية معلومات على احلصول من ادلدقق سبكن إذا
 االستنتاج إىل الفحص عملية أدت إن حُت يف ، ومصداقيتو قوتو يؤكد فهذا وجيدة زلددة بطريقة يعمل النظام كان فإذا
 وجود احتمال مع أخطاء زبلق وثغرات نقائص وجود يؤكد فهذا عليو االعتماد عدم جيب وأنو مرضي غَت النظام بأن

 . وغش تالعب
 : طريقتُت ىناك الضعف ونقاط القوة نقاط فالستخراج

 النظام وضعف قوة عن والبحث الداخلية الرقابة نظام فحص يف تكمن األوىل 
 الداخلية استقصاء الرقابة قوائم ى تدع قوائم يف رلمعة األسئلة بعض طرح يف وتتمثل شكلية أكثر والثانية. 
 2االستمرارية اختبارات : الرابع الفرع
 فعال قوة نقاط للنظام التقييم األويل يف إليها ادلتوصل القوة نقاط أن من االختبارات من النوع ىذا خالل من ادلدقق يتأكد

 .ودائمة مستمرة وبصفة الواقع يف مطبقة أي ،
 3الداخلية الرقابة لنظام النهائي التقييم :الخامس الفرع

 عند ، سَته وسوء النظام ضعف على الوقوف من ادلدقق يتمكن الذكر، السابقة االستمرارية اختبارات على باعتماده
 عند إليها توصل اليت (التصور ضعف) الضعف نقاط إىل باإلضافة ىذا ، القوة لنقاط تطبيق عدم أو تطبيق سوء اكتشاف

 يف حوصلة ادلتدخل يقدم (القوة ونقاط الضعف نقاط)إليها ادلتوصل النتائج على باالعتماد .النظام لذلك األويل التقييم
 ىذه احلوصلة وثيقة سبثل ، اإلجراءات ربسُت قصد اقًتاحات تقدمي مع ادلالية ادلعلومات على ذلك أثر مبينا شاملة وثيقة

 .دلهمتو اإلجيابية اجلوانب إحدى سبثل كما ، اإلدارة إىل ادلدقق يقدمو الداخلية ادلراقبة حول تقريرا العادة يف
 النظام ىذا جودة إن آخر بتعبَت ، الداخلية ادلراقبة جودة مدى حسب ادلالية والقوائم احلسابات فحص يصعب أو يسهل
. أكثر يف دلك  يتعمق جيعلو ضعفو وأن ادلباشرة وربرياتو تدقيقاتو خيفف ادلدقق ذبعل

 
 

 102ص، مرجع سبق ذكره  ،بوسنة محزة  -1
 104 ص ،مرجع سبق ذكره -2
 106 ص ،مرجع سبق ذكره -3



  األول                                                        االيطار النظري لتذقيق المحاسبيالفصل
 

32 
 

الجاري  والملف اإلثبات أدلة :الثالث المطلب
اإلثبات  أدلة: األول الفرع
 إىل للوصول الفرد عليو يعتمد ما كل سبثل كوهنا يف مجيعها تشًتك أهنا إال اإلثبات أدلة تناولت اليت التعاريف تعدد رغم

 احلكم وإصدار السليم االعتقاد تكوين يف ادلسامهة وبالتايل الربىان تقدم فهي ، عليو متنازع موضوع عن معُت حكم
 من وتنبؤات والعادات واآلمال والنزاعات ادليول على تعتمد اليت األحكام بعكس ، موضوعية أسباب على القائم ادلطلوب

. شخصية زبتلف من شخص إىل أخر عناصر وكلها القرار، ينفذ
 إىل ادلفتاح فهي مث ومن ، االعتقاد رلرد وليس ادلعرفة حد إىل بالتأكد للوصول الكفيلة بالوسائل سبدنا اليت ىي فاألدلة
  .الواقع مع ادلطابقة تعٍت اليت احلقيقة
 تقريره زلتوى تأكيد إىل سعيو إطار ويف ، ادلالية القوائم عدالة حول احملايد الفٍت الرأي إلبداء ادلالئم األساس وضع بغرض
 1.واحد آن يف وادلالئمة الكافية اإلثبات وقرائن األدلة من رلموعة جبمع مطالب ادلدقق فإن ، النهائي
اإلثبات  أدلة أنواع

 :يلي فيما حصرىا واليت ديكن ، أمهها استخدام للمدقق ديكن أنو غَت سلتلفة أشكاال التدقيق يف اإلثبات أدلة تأخذ قد
 2 المستندات .1

: ثالثة انواع  على وىي ، عملو يف ادلدقق عليها يعتمد اليت والقرائن األدلة أنواع أكثر من ادلستندات
 مثال الشراء كفواتَت ، داخلها ومستعملة ادلؤسسة خارج معدة مستندات 
 القبض وإيصاالت البيع كفواتَت ، خارجها ومستعملة ادلؤسسة داخل معدة مستندات  
 أنواعها  اختالف على احلسابية كالدفاتر ، ادلؤسسة داخل ومستعملة معدة مستندات

 يف واخلطأ الغش إمكانية تزداد يثح ، ادلؤسسة قبل من ادلعدة تلك من أقوى ادلؤسسة خارج من ادلتأتية ادلستندات تعترب
 .األخَتة احلالة
 يقضا يظل أن وعليو ، وادلوضوعية والقانونية الشكلية النواحي من فحصها على ادلستندات تدقيق يف ادلدقق عمل ويًتكز

 .والتواقيع ادلستندات تزوير شخص أي باستطاعة ألن
 
 
 166 ص ، 1998 ، اإلسكندرية ، اجلامعية الدار ، احلسابات دلراجعة والعملية العلمية األسس ، ىالل اهلل عبد ، الصبان مسَت زلمد-1
 180 ص ، ركره سبق مرجع ، (النظرية الناحية ) الحسابات تذقيق علم ، هللا عبذ أمين  خالذ-2
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 المادي الفحص .2
 بفحص األدلة من النوع ىذا يرتبط ما وغالبا ، مادية بصورة ادللموسة األصول من أصل عد أو حبصر ادلدقق قيام بو يقصد

ملموسة  ثابتة وأصول القبض وأوراق ادلالية وجود األوراق من التحقق يف استخدامو ديكن كما ، والنقدية ادلخزون من كل
 .

 جودة تقييم أو األصل مقدار ووصف من كل حول ادلعطيات من للتحقق موضوعية وسيلة ادلادي الفحص أن القول ديكن
. األصل  وحالة
 يعٍت ال ادلؤسسة لدى األصل وجود كون ، احلاالت بعض يف لوحده كاف غَت أنو إال األدلة من النوع ىذا أمهية رغم

 بأدلة دعمو جيب وبالتايل  مستحيال أمرا يعد األصول عناصر كل جبرد ادلدقق قيام أن كما ، لو ملكيتها بالضرورة
 1.أخرى

 المصادقات .3
 أن سبق دبعلومات تزويده أجل من معها ادلتعاملُت رلموع يف تتمثل ادلؤسسة عن مستقلة بأطراف ادلدقق استعانة يف تتمثل
 . 2 األدلة أقوى من ادلصادقات وتعد ، أو كتابية تصرحييو إجابات صورة يف تكون قد واليت منهم طلبها

 التحليلي الفحص .4
 يف ظاىرة أخرى بيانات أو معينة أرصدة معقولية مدى لتقييم (مثال كالنسب) والعالقات ادلقارنات استخدام بو يقصد
  . السابقة السنة يف مثيلو مع احلالية السنة يف الربح ىامش مقارنة ذلك مثال ، ادلالية القوائم
 للتأكد النهاية يف تستعمل كما ، هبا القيام جيب اليت التدقيق عملية ليوجو ادلهمة بداية يف التحليل تقنية إىل ادلراقب يلجأ
 ادلؤشرات مع األقل على بعضها أو ادلؤشرات تلك مقارنة إىل باإلضافة ىذا ، رلموعها يف ادلالية ادلعلومات تناسق من

 . فيو مكانتها دلعرفة إليو تنتمي الذي وللقطاع ادلؤسسة تزاولو الذي للنشاط النموذجية وادلعايَت
 :الداخلية للرقابة سليم نظام وجود .5
 بيانات من ربتويو وما احملاسبية والسجالت الدفاتر انتظام مدى على للحكم معيارا يعد الداخلية الرقابة نظام سالمة إن

 .والتالعب والغش األخطاء من وخلوىا
التطبيق  حيز وموضوعا منفذا يكون أن جيب بل ، وتعليمات لوائح يف مكتوبا النظام كون رلرد ىنا بالوجود ادلقصود ليس

 
 81 ص ، 2007 ، مصر ، احلديث اجلامعي ادلكتب ، اخلارجية ادلراجعة أسس ، وآخرون ، عبيد امحد ، الصحن الفتاح عبد -1
 95مرجع سبق ذكره ص  -2
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  و ادلستندات ىذه توفر إمكانية على يدل ذلك إن ف ، الداخلية الرقابة نظام ضعف وىو العكس حالة يف أما .العملي
 بدورىا تكون قد واليت ادلدقق هبا يقوم اليت العينات على االختبارات نطاق يوسع ما ، وتالعبات أخطاء على السجالت

 1.ادلالية القوائم على ادلصادقة عن امتناعو لدى لو قرينة
 الحسابية الناحية من األرصدة صحة .6
 احملاسبية العمليات يف تشعب يصاحبو احلجم كبَتة ادلؤسسات يف وتنوعها النشاطات تعقد إن
 سرعة مع األخطاء تلك بتفادي يسمح احلسابية اآلالت على االعتماد أن صلد لذلك ، حسابية أخطاء عنو ينتج قد ما

 األقل على والدفاتر السجالت انتظام على دليال يعترب اآللية احلاسبات استعمال على ادلدقق وقوف فإن وبالتايل ، اإلصلاز
 2.إثبات كدليل باستخدامها لو يسمح ما وىو الناحية ىذه من

 
 

 .الجاري الملف: الثاني الفرع
 مجعها اليت اإلثبات أدلة مع واحملاسبية منها ادلالية التدقيق موضوع الدورة وثائق ويتضمن ، احلالية بالسنة ادللف ىذا يتعلق
: 3التالية  الوثائق على ادللف ىذا يشتمل أن وديكن . ادلدقق
 التدقيق لعملية تفصيلي برنامج  
 ألرصدهتا ادلدعمة التحليالت وكذا للمؤسسة السنوية احلسابات  
 التدقيق موضوع بالدورة ادلتعلقة واخلاصة العامة التقارير  
 التقييم يف ادلستعملة لذلك،الوسائل ادلدعم والتقرير الداخلية الرقابة نظام لتقييم ادلتبعة اخلطوات 
 ادلفحوصة احلسابات عن النامجة ادلالحظات  
 وادلوردون ، العمالء ، كالبنوك ادلؤسسة خارج من أطراف مع سبت اليت ادلراسالت كل  
  مهمتو أداء أثناء ادلدقق صادفت اليت ادلشاكل 

 
 
 
 

 181 ص ، ذكره سبق مرجع ، (النظرية الناحية)احلسابات تدقيق علم ، اهلل عبد أمُت خالد -1
 183مرجع سبق دكره ص  -2
 131 ص ، ذكره سبق مرجع ، صديقي مسعود طواىر، التهامي زلمد -3
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الحسابات  مدقق تقرير :الرابع المطلب

 وإدارة االقتصاد ورجال وادلقرضُت كادلستثمرين ادلدقق خيدمها اليت ادلختلفة الفئات عليها تعتمد اليت الركيزة التقرير يعترب
 ورسم قراراهتا ازباذ يف عليو تعتمد حيث فائقة عناية ادلدقق تقرير تويل ادلختلفة الفئات ىذه ألن ، وغَتىم ادلؤسسة
 .وادلستقبلية منها احلالية سياستها

 يف الفرد ادلالك إىل أي ، التدقيق بعملية للقيام تكليفو أو ادلدقق بتعيُت قامت اليت اجلهة إىل موجها عادة التقرير يكون
 يف للمسامهُت العامة باذليئة شلثلُت ادلسامهُت إىل أو ، األشخاص شركات يف الشركاء رللس إىل أو ، الفردية ادلؤسسات

 خيتلف التعيُت ألن ، التدقيق زلل للمؤسسة القانوين الشكل باختالف خيتلف التوجو أن صلد وىكذا ، األموال شركات
 1.حسب الشكل أيضا
 واليت ، االتصال وسيلة أو وأداة التدقيق لعملية النهائي ادلنتج دبثابة السنوية ادلالية القوائم عن احلسابات مراقب تقرير يعترب
 عرض وسالمة صحة عن احملايد الفٍت ورأيو والقرائن لألدلة وتقييمو فحصو نتائج بتوصيل ادلدقق يقوم أن خالذلا من ديكن

 2األعمال  السنة ونتائج هناية يف ادلايل للمركز ادلالية القوائم
 العناصر من رلموعة إىل التطرق ادلدقق على يتعُت فإنو التقرير، إعداد معايَت إطار يف قلنا وأن سبق وكما ىذا إىل باإلضافة

 ، تطبيقها يف والثبات االلتزام ، ادلالية القوائم إعداد يف احملاسبية ادلبادئ على االعتماد غرار على التقرير حملتوى الضوابط أو
  .عدمو من اجلوىرية ادلعلومات كافة على ادلالية القوائم احتواء على تأكيده إىل باإلضافة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 129 ص ، ذكره سبق مرجع ، (النظرية الناحية) احلسابات تدقيق علم ، اهلل عبد أمُت خالد -1
  ص ، ذكره سبق مرجع ، وآخرون عبيد، امحد الصحن، الفتاح عبد 2 -
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 خالصة

 

 لتطور نتاجا كان احملاسيب التدقيق فتطور ، االستنتاجات من مجلة على الوقوف مت الفصل ىذا يف تقدم ما ضوء على
 األمر ، واإلدارة ادلالك بُت التام االنفصال جراء الشركات مست اليت والتغيَتات الصناعية الثورة عقب االقتصادي الواقع
 اكتشاف من مضمونو انتقل ، موضوعي زلايد فٍت برأي يديل زلًتف مستقل خارجي بطرف االستعانة ضرورة حتم الذي
 ىذه سبثيل مدى يف هبا ادلعمول احملاسبية وادلبادئ والقوانُت القواعد احًتام مدى حول الرأي إبداء إىل األخطاء ومنع الغش

 . ادلؤسسة نتائج أو ادلالية وللوضعية الصادقة للصورة ادلعلومات
 إىل وهتدف واجلهد الوقت عاملي باختصار وتسمح ادلدقق دلهمة احلسن السَت تضمن أساسية مراحل عرب دير الرأي ىذا

 النهائي الرأي تدعم إثبات أدلة عن والبحث ، رقابتها نظام تقييم ، التدقيق مليةلع زبطيط من ، فعالية أكرب ربصيل
 .للمدقق
 أن لزاما كان سلتلفة لبيئات وشغلها اجلغرافية القيود زبطيها فإن ، الشركات شهدنو الذي ادللكية انفصال دلبدأ كإمداد
 متعددة الشركات فظهور ، احملاسيب التدقيق من اذلدف استكمال على حرصا التدقيق خدمات مستوى على توافق يصاحبو

 الدويل التوحيد فكرة فطفت ، التدقيق خدمات مستوى على التغيَت من ادلستوى نفس يصاحبو أن بد ال كان اجلنسيات
 .ادلوايل الفصل موضوع وىو ، للتدقيق



 

 

 

 الفصل الثــــاني
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: تمهيد 

 ربقيق عرب دير احملاسيب للتدقيق موحد مفهوم إرساء على الدولية وكذا اإلقليمية ادلنظمات من العديد تسهر
 مستوى على وكذا ، النتائج مستوى على ، مبادئو ، التدقيق فروض غرار على ، مستويات عدة يشمل توافق

 . ادلعايَت
 الدويل االرباد عن ادلنبثقة الدولية التدقيق معايَت جلنة مستوى على كبَت باىتمام بدورىا األخَتة ىذه فحضت

 الواقع متطلبات  مع باستمرار تكييفها يتم معايَت رلموعة بإصدار قامت واليت ، IFAC للمحاسبُت
االقتصادي 

: كاأليت  مبحثُت إطار  يف ادلعايَت ىذه التايل الفصل خالل من نستعرض
 

 تبني معايير التدقيق الدولية  : األول المبحث

 عرض معايير التدقيق الدولية:المبحث الثاني 
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  تبني معايير التدقيق الدولية:المبحث األول 

  ماىية ادلعايَت التدقيق الدولية:المطلب األول 

 من مجلة للمحاسبُت الدويل االرباد أقر ، احملاسيب للتدقيق العليا اذليئة وباعتباره ، ادلهنية التنظيمات من كغَته
 للتدقيق دولية صيغة إعطاءورائها  من ىدفو كان،   ISA الدولية التدقيق معايَت مسمى ربت اإلرشادات

 . األداء مستوى رفع على والعمل

  مفهوم ادلعايَت التدقيق  :الفرع األول

ربتوي ادلعايَت الدولية لتدقيق على مبادئ و اإلجراءات اجلوىرية و اإلرشادات و اإليضاحات ادلتعلقة دبراجعة 
رف ادلهٍت الدويل ادلتفق عليو و اليت ديكن عو ديكن تعريفها على أهنا قرائن أو قواعد توضح ال،القوائم ادلالية 

و بالتايل فان ادلعايَت الدولية لتدقيق سبثل أمناطا دلا جيب أن يكون عليو ،اللجوء إليها عند قصور ادلعايَت احمللية 
 1.األداء الفعلي دلمارسي ادلهنة عرب العامل 

 نشأة ادلعايَت الدولية لتدقيق : الفرع الثاني

 دبوجب 07/10/1977تأسس االرباد الدويل للمحاسبُت ،نتيجة لتزايد االىتمام دبعايَت احملاسبة و التدقيق 
 2. دولة 49 منظمة و ىيئة زلاسبية سبثل 63اتفاقية بُت 

و قد انبثقت عن االرباد جلنة ادلعايَت أو األدلة الدولية لتدقيق و اليت هتتم بإصدار ادلعايَت الدولية لتدقيق نيابة 
و وصلت ، و قد بدأت يف إصدار ادلعايَت هبدف توحيد ادلمارسات ادلهنية عرب كافة أضلاء العامل ,عن االرباد
و حظيت الدعوة اإلجياد معايَت دولية لتدقيق باىتمام متزايد من قبل ، 1988 معيار سنة 27ادلعايَت إىل 

و دلك دلا ذلا من  أمهية و لدورىا يف التقليل ،ادلمارسُت دلهنة التدقيق و ادلستفدين من خدماتو زلليا و دوليا 
 .التفاوت يف األداء بُت ادلمارسُت يف معظم دول العامل لالقًتاب من ادلوضوعية قدر اإلمكان 

 

 

 66ص,2009,طبعة األوىل ,عمان ,دار الثقافة لنشر و التوزيع ,مراجعة احلسابات ادلتقدمة ,امحد دحدوح حسُت  -1
 95ص,2006,عمان,دار وائل لنشر و توزيع ,علم التدقيق احلسابات الناحية النظرية ,أمُت عبد اهلل خالد -2
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الدولية  التدقيق معايير أهمية: الفرع الثالث 

 وان ، ومتعارف عليها ومقبولة مناسبة ادلعايَت ىذه تكون أن شرط على عديدة فوائد الدولية التدقيق دلعايَت
 فيها النظر إعادة ويلزم ، أذىاهنم من غموض أي إلزالة ادلهنة أعضاء لكل ومبلغة ربريري بشكل موثقة تكون

 للظروف مسايرهتا لغرض والتطوير للتحسُت وإخضاعها منها ادلرجوة الفوائد ربقق حىت آلخر حُت من
 .1أخرى جهة من تطبيقها خالل تظهر اليت والثغرات القصور ألوجو ومعاجلتها جهة من ادلستجدة

 :2 التالية االعتبارات إىل األمهية ىذه سبب نرد أن ديكن
 . الوطنية للمعايَت ادلكمل دبثابة تعترب .1
 . والدولية احمللية التدقيق مكاتب بُت التعاون تشجع .2
 معايَت لتوحيد احلاجة ستفرض ادلعلومات وتكنولوجيا ، الدولية التجارة ربرير ، العودلة مثل تغَتات إن .3

 . التوحيد ىذا يف األساس ىي الدولية التدقيق معايَت وستكون  التدقيق
 . كثَتة لدول الوطنية ادلعايَت من بغَتىا بادلقارنة الدول بُت ذبانسا أكثر الدولية التدقيق معايَت إن .4
  .حساباهتا تدقيق يف الدولية التدقيق معايَت على االعتماد يوجب اجلنسيات متعددة الشركات انتشار إن .5

 
  كيفية صدور المعايير الدولية لتدقيق :المطلب الثاني 

 3: لجنة التدقيق الدولية -1
 التدقيق الدولية وأدلة مسودات إصدار وىي زلددة ومسؤولية صالحية الدولية التدقيق جلنة أعطيت 

 .االرباد  رللس عن بالنيابة
 خيتارىا اليت األعضاء الدول منظمات تعينهم شلثلُت من سنوات مخس دلدة اللجنة أعضاء اختيار يتم 

 عضوا يكون أن األعضاء ادلنظمات أو ادلنظمة تعينو الذي ادلمثل وعلى اللجنة لعضوية االرباد رللس
 .فيها

 
،  99 ص ، 2003  ط ، 1 ج ، طرابلس ، ادلفتوحة اجلامعة ، والتدقيق ادلراجعة علم إىل الطريق ، االلوسي ماىش حازم -1
 169,170  ص ص ، ذكره سبق مرجع ، علي نصر الوىاب عبد ، الصبان مسَت زلمد -2
 ، 1987 ، بَتوت ، للماليُت العلم دار ، األوىل الطبعة ، – الدويل احملاسبُت ارباد – الدولية التدقيق أدلة ، مرعي عصام تعريب -3

  15ص
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 اذلند ، أدلانيا االربادية مجهورية ، فرنسا ، كندا ، اسًتاليا عن شلثلُت عضويتها يف األوىل اللجنة ضمت 
 .األمريكية ادلتحدة والواليات ايرلندا ، ادلتحدة ادلملكة ، الفلبُت ، ىولندا ، ادلكسيك ، اليابان ،

 األعضاء غَت الدول عن شلثلُت اللجنة عن ادلنبثقة الفرعية اللجان تضم أن ذلك أمكن كلما يفًتض 
 .ادلختلفة النظر لوجهات شلكن قدر اكرب على احلصول يتم حىت

 متجانسا التدقيق إطارا شلارسات جلنة دبعرفة  IFACالدويل  االرباد عن تصدر اليت الدولية ادلعايَت تعترب
 التدقيق معايَت الدولية مع مطلقا تتعارض ال واليت ، IAPC الدولية ادلهنية ادلستويات على للتطبيق وقابال

 1.هبا خاصة تدقيق معايَت إصدار دولة أية على ربرم وال ناحية من عليها ادلتعارف
 ، والتناسق ادلعايَت مستوى على التوحيد من كل بُت التفريق من بد ال الدولية التدقيق معايَت يف  قبل اخلوض

 التناسق بينما العامل، حول موحدة معايَت ىناك تكون أن يعٍت التوحيد أن يف بينهما األساسي الفرق ويكمن
 كحد الدولية ادلعايَت سقف ربت تكون أن على احمللية بيئتها مع يتالءم دبا معايَتىا دولة كل تسن أن يعٍت
 2 . أدىن

 قصور عند إليها اللجوء ديكن واليت عليو ادلتفق الدويل ادلهٍت العرف توضح قرائن ىي الدولية التدقيق فمعايَت
 42 . احمللية ادلعايَت
 صالحيات من ىي حاليا الدولية التدقيق معايَت وتعديل إصدار سلطة أن إىل اإلشارة ذبدر

. IAASBالدولية والتأكيد التدقيق معايَت رللس .
 :صدور المعايير التدقيق الدولية  -2
:   3ٌهً  ما اندونٍح انتدلٍك معاٌٍر صدور عند ٌراعى

 

 ادلهم من فانو ، أخرى إىل دولة من بأخرى أو بدرجة زبتلف الوطنية التدقيق معايَت أن طادلا انو .1
 أو ربظى دولية معايَت إىل الوصول وزلاولة االختالفات ىذه مثل مراعاة دولية تدقيق معايَت لصدور

 االرباد عن ادلنبثقة الدولية دقيق الت شلارسة جلنة تفعلو ما وىذا ، دوليا العام بالقبول ربظى أن ذلا يراد
 .للمحاسبُت الدويل

 
 ىا علي ادلتعارف للمعايَت وفقا التطبيق واليات االساسية ادلفاىيم – اخلارجية ادلراجعة ، علي نصر الوىاب عبد ، الصبان مسَت زلمد -1

 156ص ، 2002 ، االسكندرية ، اجلامعية الدار ، – الدولية وادلعايَت
  160مرجع سبق دكره ص  -2
 158-156 ص ص ، ذكره سثك مرجع -3
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 إال ، ادلالية القوائم تدقيق على تطبيقها تستهدف فإهنا الدولية التدقيق معايَت تضع عندما اللجنة أن .2
 أخرى ومعلومات مهنية خدمات على تطبق حبيث األمر لزم إذا ادلعايَت ىذه مواءمة يتم أن دينع ال انو

 : بشان احلال ىو كما
 السنوية ربع ادلالية القوائم فحص . 
 التقديرية ادلالية القوائم اختبار. 
 ادلالية القوائم ذبميع . 
 وجيب ، هبا اخلاصة اإلرشادات وكذا األساسية واإلجراءات ادلبادئ تشمل الدولية التدقيق معايَت أن .3

هبا  اخلاصة اإلرشادات ضوء يف واإلجراءات ادلعايَت فهم
 طادلا الدولية التدقيق معايَت على اخلروج يقرر أن معينة وظروف رلاالت يف احلسابات دلدقق ديكن .4

 التربيرات يقدم أن عليو ولكن ، التدقيق وأىداف كفاءة ربقيق على احلرص ألغراض ذلك كان
 .اخلروج ىذا دلثل الكافية

 يتم أن واالستثناء احلسابات تدقيق عمليات كافة على الدولية التدقيق معايَت تطبق أن القاعدة .5
  .صراحة ذلك إىل اإلشارة يتم أن فيجب حدث وان ، معينة أمور على تطبيقها

 دلدقق العملية ادلساعدة توفَت هبدف اإلصدارات من رلموعة الدولية التدقيق شلارسة جلنة تصدر .6
 عن وغٍت ، أخرى احية ن من ادلهنية ادلمارسة ولتطوير ناحية من التدقيق معايَت تطبيق يف احلسابات

 ىذه سلطة نفس ذلا ليس وبالقطع الدولية التدقيق معايَت زلل ربل ال اإلصدارات ىذه مثل بان القول
  .ادلعايَت

 طبقا ادلعايَت ىذه تبويب االرباد أعاد مث النسبية األمهية حسب متتابعة زمنية إصدارات يف ادلعايَت صدرت
 . التدقيق عملية دبراحل الرتباطاهتا

 ، ادلعيار موضوع طبقا والثاين ، اإلصدار لتاريخ طبقا احدمها ، معيار لكل رقمان ذلك على بناء لدينا أصبح
 بعد 200 رقم من يبدأ ترقيما الثاين التبويب اخذ حُت يف ، 1 الرقم من يبدأ ترقيما األول التبويب واخذ

: يلي كما التدقيق عملية تقسيم
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 معايَت 6 وعدده 299 إىل 200 من األرقام ادلعايَت من اجملموعة ذلذه خصص :المسؤوليات .1
 معايَت 3 وعددىا 399 إىل 300 من األرقام ادلعايَت من اجملموعة ذلذه خصص :التخطيط .2
  معياران وعددىا 430 اىل 400 من األرقام ادلعايَت من اجملموعة ذلذه خصص : الداخلية الرقابة .3
  معيار12 وعددىا 599 إىل 500 من األرقام ادلعايَت من اجملموعة ذلذه خصص :التدقيق في اإلثبات .4
 3 وعددىا 699 إىل 600 من األرقام ادلعايَت من اجملموعة ذلذه خصص :اآلخرين عمل استخدام .5

  معايَت
 معياران وعددىا 799 إىل 700 من األرقام ادلعايَت من اجملموعة ذلذه خصص :التدقيق عملية انتهاء .6
   4  وعددىا 899 إىل 800 من األرقام ادلعايَت من اجملموعة ذلذه وخصص :متخصصة مجاالت .7
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 : انتانً انجدول فً إصدار احدث وفك نهتدلٍك اندونٍح انمعاٌٍر تثىٌة ٌمكن

  معايير التدقيق الدولية وفق أخر إصدار1-2جدول 

 عنوان المعيار  رمز المعيار  عنوان المعيار  رمز المعيار 
ISA 200  أىداف تدقيق احلسابات و مبادئو العامة ISA520  اإلجراءات التحليلية 
ISA 210  شروط االرتباطات دبهنة التدقيق ISA530  عينة التدقيق و الوسائل االختيارية 
ISA 220  الرقابة على جودة أعمال التدقيق ISA540  تدقيق التقديرات احملاسبية 
ISA 230  التوثيق إعداد أوراق عمل التدقيق ISA550  االطراف دات العالقة 
ISA 240 الغش و اخلطأ ISA560  االحداث الالحقة 
ISA 250  دراسة القوانُت و اللوائح عند عملية

 التدقيق القوائم ادلالية 
ISA570  االستمرارية 

ISA 260  توصيل أمور التدقيق لألشخاص
 ادلسؤولُت عن احلوكمة 

ISA580  اقرارات االدارة 

ISA 300 التخطيط ISA600  االعتماد على اعمال مدقق اخر 
ISA 315  الفهم الكايف للمؤسسة و زليطها و

 أخطارىا 
ISA610  االعتماد على اعمال ادلدقق الداخلي 

ISA 320  األمهية النسبية ISA620  االعتماد على اعمال اخلرباء
 ادلتخصصُت 

ISA 330  إجراءات ادلدقق استجابة لألخطار
 ادلقيمة 

ISA700  تقرير ادلدقق عن القوائم ادلالية 

ISA 402  التدقيق يف حالة استخدام العميل
 دلنظمة خدمات 

ISA710  ادلقارنات 

ISA 500  أدلة اإلثبات يف التدقيق ISA720  ادلعلومات االخرى ادلرافقة للقوائم
 ادلالية 

ISA 510  األرصدة االفتتاحية يف العمليات
 اجلديدة 

ISA800  تقرير ادلدقق عن مهام التدقيق دات
 االغراض اخلاصة 

 152مرجع سبق دكره ص ،زلي دين زلمود عمر :مصدر 
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الدولية  المحاسبة بمعايير الدولية التدقيق معايير عالقة : الثالث المطلب
 ال ادلثال سبيل على نذكر متعددة زلاور يف الدولية التدقيق ومعايَت الدولية احملاسبة معايَت بُت الًتابط يتبلور
 1 : يلي ما احلصر
 اخلاص  1 رقم الدويل احملاسبة دبعيار باالستمرارية ادلتعلق 570 رقم الدويل التدقيق معيار ارتباط 

 اليت الفروض األساسية احد ىي االستمرارية أن على ينص حيث ، احملاسبية السياسات عن باإلفصاح
 أهنا على ادلؤسسة عادة إىل ينظر" ادلعيار ىذا يف االستمرارية وتعرف ، ادلالية القوائم عليها تبٌت

 عملياهتا زبفيض حجم أو التصفية نية توفر عدم يفًتض مث ومن ، مستقبال نشاطها يف مستمرة
 تدقيق ونطاق ىدف 200 رقم الدويل التدقيق معيار من الثالثة بالفقرة ىذا ويرتبط ،" أساسية بصورة
 ، ادلالية القوائم الثقة على ادلدقق رأي فيو يضفي الذي الوقت يف " على تنص واليت ، ادلالية القوائم
 ."ادلؤسسة تأكيد الستمرارية ىو الرأي ىذا أن يفًتضوا أال القوائم ىذه مستخدمي على يتعُت

 مستقلة  فقرة يف رأيو عن صراحة ادلدقق يعرب بان يقضي والذي 700 الدويل التدقيق معيار يرتبط 
 نتائج مؤسسة وكذلك لل ادلايل ادلركز عادلة بصورة تظهر ككل ادلالية القوائم كانت إذا ما فيها يبُت

 معايَت دبعيارين من ادلعيار ىذا يرتبط ، معينة فًتة خالل األموال واستخدامات ومصادر أعماذلا
 ، ادلتداولة ادلوجودات وادلطلوبات عرض بطريقة ادلتعلق عشر الثالث ادلعيار أوذلما ، الدولية احملاسبة
 احلد وبيان ادلالية يف القوائم عنها اإلفصاح الواجب بادلعلومات يرتبط الذي اخلامس ادلعيار وثانيهما

 وادلعلومات األخرى وادلالحظات والبيانات الدخل وبيان ، ادليزانية تتضمنها واليت منها الالزم األدىن
 . ادلالية للقوائم مكمال جزءا تعترب اليت التفسَتية

 ادليزانية دبعيار بتاريخ الالحقة واألحداث احملتملة باألحداث ادلتعلق 560 الدويل التدقيق معيار ارتباط 
 لتاريخ الالحقة األحداث عن اإلفصاح ضرورة على ادلعيار ىذا ينص حيث ، 10 رقم الدويل احملاسبة
 تقوًن إعداد على يؤثر إغفاذلا كان إذا ، التاريخ ذلك بعد نشأت وأحوال بأوضاع تتعلق اليت ادليزانية

 دلؤسسة كبَتة مؤسسة شراء بعملية القيام مثل ، ادلالية القوائم مستخدمي قبل من سليم قرار ازباذ أو
 ادليزانية تاريخ بعد تقع اليت األحداث ذباه ادلدقق مسؤوليات التدقيق معيار ويوضح أخرى،

 .هبا القيام عليو الواجب واإلجراءات
 

 اإلدارة ، السعودية العربية بادلملكة، ادلهنية ادلمارسة تنظيم يف استخدامها إمكانية ومدى الدولية ادلراجعة معايَت ، الشمري معيوف حامد عيد- 1
 -2829 ص ص ،1994 ، الرياض ، 1 ط ، للبحوث العامة
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الدولية  التدقيق معايير عرض: المبحث الثاني 
 المحاسبي التدقيق وظيفة وتخطيط ومسؤوليات مبادئ  معايير: المطلب األول

 زبص  ، ومعايَت230 إىل 200من ادلعايَت يف شلثلة ادلبادئ زبص معايَت الدولية التدقيق معايَت تضمنت
. 402 إىل 300 الداخلية من والرقابة بالتخطيط متعلقة ، ومعايَت 260 إىل 240 من ادلسؤوليات

 : يلي كما فروع ثالث وفق ادلعايَت ىذه يف سنفصل
المحاسبي  للتدقيق العامة المبادئ  معايير:الفرع األول 

 : يلي فيما احملاسيب للتدقيق العامة ادلبادئ زبص واليت للتدقيق الدولية ادلعايَت توضيح ديكن
1.  ISA 200  أهداف التدقيق و المبادئ العامة. 
 الرأي إعطاء من ادلدقق يتمكن أن ألجل ىو احملاسبية البيانات تدقيق من اذلدف أن على ادلعيار ىذا ينص
 حسب يتم التدقيق وان ، معروف إطار وحسب ادلادية اجلوانب مجيع ومن زلضرة ادلالية القوائم كانت إذا فيما

 1. مادية اضلرافات أية من خالية ادلالية القوائم أن من معقول تأكيد على احلصول ألجل العينات
 دبثابة الرأي يفًتض أن يستطيع ال القارئ أن إال ، ادلالية القوائم صدق على يشجع ادلدقق رأي أن من بالرغم
 إدارة يف اإلدارة فعالية أو كفاءة يثبت ال انو كما ، ادلستقبلية قيمتها وكذا ادلؤسسة استمرارية بشان تأكيد
 2.ادلؤسسة  شؤون

 3:يلي فيما فتتمثل ، للمدقق ادلهنية ادلسؤوليات ربكم اليت األخالقية ادلبادئ خيص فيما
 االستقاللية 
 (النزاىة) األمانة 
 ادلوضوعية 
 ادلهنية والعناية الكفاءة 
 السرية 
 ادلهٍت السلوك 
 (الفنية) التقنية ادلعايَت 

 
 29-28ص ، 2002 ، لبنان ، احلقوقية ادلنشورات دار ، 2 الطبعة ، 2 اجلزء ، ادلالية البيانات تدقيق ، صبح يوسف داوود -1
 36مرجع سبق ذكره ص  -2
 37مرجع سبق ذكره ص  -3
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ISA 210 -2    1التدقيق بمهمة االرتباطات  شروط 
 يطلق ما وىذا ، واألتعاب وغَتىا وادلسؤوليات التدقيق أعمال طبيعة على االتفاق والعميل ادلدقق على جيب
 شكل بأي أو بالتدقيق كتاب التعاقد يف عليها ادلتفق البنود ىذه تثبيت وجيب ، التكليف أو التعاقد بنود عليو
 التعاقد كتاب األول يرسل أن وكذلك العميل ادلدقق من كل ودلصلحة ادلفيد ومن ، العقد أشكال من آخر
 .للمهمة  فهم سوء أي لتجنب التدقيق دبهمة البدا قبل العميل إىل
 أو قانونية نصوص دبوجب ادلدقق ومسؤوليات التدقيق أعمال ونطاق أىداف وضع الدول بعض يف يتم

. توضيحي بغرض التعاقد بكتاب مطالب ىو احلالة ىذه يف فحىت  تنظيمية
3- ISA  220 2 التدقيق أعمال جودة على الرقابة 
 للتأكد صممت  اليت اجلودة رقابة وإجراءات سياسات تنفيذ التدقيق مؤسسة على جيب أنو ادلعيار ىذا تضمن

 .ادلناسبة الوطنية  ادلمارسات أو ادلعايَت أو الدولية التدقيق دلعايَت وفقا سبت قد التدقيقات كافة بان
4- ISA 230 3 .(التدقيق عمل أوراق إعداد)  التوثيق 
 بعملية هبا لعالقتها واالحتفاظ عليها احلصول مت اليت أو ادلدقق قبل من ادلعدة األوراق يف التدقيق أوراق تتمثل

 أية أو االلكًتونية أو الوسائل األفالم أو األوراق يف سلزونة معلومات شكل على العمل أوراق وتكون ، التدقيق
  أخرى وسائل
: كوهنا  يف العمل أوراق أمهية تكمن

 التدقيق عملية تنفيذ ويف التخطيط يف تساعد 
 التدقيق أعمال ومراجعة اإلشراف يف تساعد 
 ادلدقق رأي تدعم واليت ادلنجزة التدقيق أعمال عن الناذبة التدقيق أدلة سبثل 

: منها  نذكر ، أوراق العمل وزلتوى بتنظيم تعلق اليت النقاط بعض الدويل ادلعيار حدد فقد
 للمؤسسة والتنظيمي القانوين باذليكل تتعلق معلومات العمل أوراق ربتوي أن جيب  
 اذلامة واحملاضر واالتفاقات القانونية ادلستندات من نسخا أو ملخصات ربتوي أن جيب  
 ضمنها ادلؤسسة   تعمل اليت التشريعية البيئة وكذلك واالقتصادية الصناعية بالبيئة تتعلق معلومات

 29,30 ص ص ، ذكره سبق مرجع ، ، صبح يوسف داوود -1
 34 ص ذكره سبق مرجع -2
  244 ص ذكره سبق مرجع -3
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 تعديالت وأية التدقيق برنامج فيها دبا التخطيط، عملية تثبت اليت القرائن 
 الداخلية الرقابة نظام وفحص تقييم تثبت اليت القرائن  
 الرقابة خطر وتقييم ادلتأصل اخلطر تقييم تثبت اليت القرائن  
 إليها يتوصل اليت والنتائج الداخلي التدقيق على ادلدقق اعتماد تثبت اليت القرائن 
 واألرصدة العمليات ربليالت  
 ادلهمة واالذباىات النسب ربليالت  
 اإلجراءات ىذه ونتائج ادلنجزة التدقيق إجراءات ونطاق وتوقيت لطبيعة سجل 
 ومتابعتو عليو اإلشراف مت قد ادلساعدين قبل من ادلنجز العمل أن تثبت قرائن 
 بو نفذت الذي الوقت واىل ، التدقيق إجراءات بتنفيذ قام من إىل إشارة 
 من قبل ادلالية قوائمها تدقق اليت التابعة ادلؤسسات أو بالفروع اخلاصة ادلطبقة اإلجراءات تفاصيل 

 آخرين مدققُت
 ثالثة وأطراف واخلرباء ادلدققُت مع تتم اليت االتصاالت من نسخ 
 حل   كيفية ضمنها ومن ، التدقيق لعملية اذلامة باجلوانب وادلتعلقة ادلدقق إليها توصل اليت النتائج

  عملية التدقيق تنفيذ أثناء اكتشافها مت واليت ، وجدت إن العادية وغَت االستثنائية األمور ومعاجلة
 ادلدقق  وتقرير الشامل ادلراجعة وميزان ادلالية القوائم عن نسخ 

المسؤوليات  معايير :الفرع الثاني 

1- ISA 260  1الحوكمة عن المسؤولين لألشخاص التدقيق أمور توصيل 

 بأمور إبالغهم يتم والذين احلوكمة عن ادلسؤولية يتولون الذين ادلالئمُت األشخاص حيدد أن ادلدقق على جيب
  .تفيدىم اليت التدقيق

: يلي ما عادة توصيلها ادلدقق على يتعُت اليت باحلوكمة االرتباط ذات األمور تتضمن

 

 597 ص ، 2004 ، اإلسكندرية ، مشس عُت جامعة ، 1 اجلزء ، ادلراجعة معايَت موسوعة ، العال عبد طارق محاد -1
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 التدقيق لعملية الشامل النطاق 
 ادلالية القوائم على أثرىا و ، فيها التغَتات و ادلستعملة احملاسبية السياسات 
 ادلالية القوائم على أثرىا و ، احملتملة و اجلوىرية ادلخاطر 
 تسجيلها يتم مل اليت أو ادلسجلة التدقيق تسويات 
 النشاط يف االستمرار على ادلؤسسة بقدرة ادلرتبط التأكد عدم 
 االختالفات ىذه جوىرية مدى و ، اإلدارة و ادلدقق بُت ادلوجودة االختالفات 

 األشخاص ليستطيع مناسب توقيت يف باحلوكمة االىتمام ذات التدقيق أمور يوصل أن ادلدقق على يتعُت
 أقرب وقت يف األمور ىذه ادلدقق يوصل قد معينة حاالت يف و ، ادلالئم التصرف تنفيذ احلوكمة عن ادلسؤولون

 . عليو االتفاق مت الذي الوقت من
 1:أمهها  عوامل عدة دبراعاة ذلك و كتابيا أو شفويا االتصال ىذا يتم

 التدقيق زلل للمؤسسة القانوين واذليكل التشغيلي اذليكل و احلجم 
 توصيلها يتم اليت األمور وجوىرية وحساسية قابلية و طبيعة 
 باحلوكمة ادلعنيُت واألشخاص ادلدقق بُت واحلوار ادلستمر االتصال مقدار  

 ويف ، احلوكمة عن ادلسؤولُت لألشخاص التدقيق أمور إبالغو لدى ادلهنية السرية مراعاة ادلدقق على يتعُت كما
 واللوائح القوانُت مراعاة  عليو جيب كما ، قانوين مستشار برأي االسًتشاد ادلدقق على تعقيدات أي حالة

احلوكمة  عن ادلسؤولُت األشخاص تفيد اليت اذلامة لألمور توصيلو أثناء دبتطلباهتا وااللتزام احمللية واألنظمة

الداخلية  والرقابة التخطيط: الفرع الثالث  

1- ISA 300 :التخطيط  

 إجراءات تتطلب قد واليت ، اجلديدة التدقيق عملية وليس ادلتكررة التدقيق لعملية التخطيط ادلعيار ىذا يتناول
. إضافية 

 
 

 603مرجع سبق دكره ص   -1
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إسًتاتيجية  وضع التخطيط ويعٍت ، فعالة بطريقة التدقيق اصلاز يتم لكي التدقيق عملية زبطيط ادلدقق على إذ"
 التدقيق عملية لتأدية ادلدقق وخيطط ، ومداىا وتوقيتها ادلتوقعة التدقيق إجراءات لطبيعة تفصيلي ومنهج عامة 

 1: على ادلدقق التدقيق لعملية ادلالئم التخطيط يساعد و ، ادلناسب التوقيت ويف بكفاءة
 وان ، شخصت  قد احملتملة ادلشاكل وان ، ادلناسبة العناية وإعطائها اذلامة اجلوانب على التعرف 

 .بسرعة  اصلازه يتم العمل
 ؛ ادلساعدين على مالئم بشكل األعمال توزيع 
 واخلرباء اآلخرين ادلدققُت قبل من مت الذي العمل تنسيق 
 كافية تدقيق أدلة على احلصول 
 التكاليف يف التحكم 
 العميل مع التفاىم سوء ذبنب 

 2ومنها  ، التدقيق خطة لبناء الضرورية ادلتطلبات ادلعيار ىذا يبُت كما
 على تؤثر  اليت والعوامل ذلا ادلميزة الصفات كمعرفة ، ادلؤسسة ونشاط حجم بطبيعة ادلسبقة ادلعرفة 

 .اإلدارة  كفاءة مدى وكذا نشاطها
 تقدير ؛ للعميل الداخلية بالرقابة اخلاصة واإلجراءات احملاسبية والسياسات احملاسيب بالنظام الدراية 

 .الداخلية  الرقابة على لالعتماد ادلتوقعة الدرجة
 اجملاالت لكل التدقيق ونطاق أىداف ربديد. 
 وتوقيتها ادلخططة التدقيق إجراءات طبيعة يوضح برنامج وتوثيق وضع. 
 العمل ومواقع ادلساعدين للمدققُت وادلتابعة واإلشراف والتوجيو التنسيق. 

 لذلك ضرورة وجدت كلما التدقيق وبرنامج الشاملة التدقيق خطة يف النظر إعادة ادلدقق على ينبغي
 تغَتات يف وجود بسبب بالتدقيق التكليف مدة طوال التدقيق عملية زبطيط ويتم ، التدقيق فًتة وخالل
. ادلهمة  التغَتات أسباب تسجيل جيب كما ، التدقيق إلجراءات ادلتوقعة غَت النتائج أو الشروط

 

 

 242 ص ، ذكره سثك مرجع ، ، انماضً حسٍن ، دحدوح حسٍن-1

 215ص ، ذكره سثك مرجع ، واندونٍح األمرٌكٍح انمعاٌٍر ظم فً انتدلٍك أساسٍاخ ، دحدوح حسٍن ، انماضً حسٍن -2
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3- ISA 315  1.وأخطارها ومحيطها للمؤسسة الكافي الفهم 
:  تعٍت الداخلية الرقابة أن إىل 315 الدويل التدقيق معيار يشَت

 تأكيد لتوفَت اآلخرين وادلوظفُت واإلدارة بالرقابة ادلكلفُت أولئك قبل من وادلنفذة ادلصممة العملية "
:  يلي دبا يتعلق فيما ادلؤسسة أىداف ربقيق بشان معقول
 ادلالية التقارير تقدًن موثوقية 
 العمليات وكفاءة فاعلية 
 ادلطبقة  واألنظمة للقوانُت االمتثال " 

يلي  ما تشمل واليت ، الرقابة لبيئة فهم على احلصول ادلدقق على جيب انو إىل أشار كما
 اإلدارة ومهام الرقابة 
 ادلؤسسة يف وأمهيتها الداخلية بالرقابة تعلق فيما واإلدارة بالرقابة ادلكلفُت أولئك وإجراءات مواقف. 
 الفعالة النظام الداخلية الرقابة أساس وىو بأفرادىا الرقابة وعي على يؤثر الذي ادلنظمة أسلوب 

 . واذليكل 
 ادلتعلقة العمل سلاطر ربديد يف ادلؤسسة ألسلوب فهم على احلصول ادلدقق على جيب انو إىل ادلعيار وأشار

 وتوصف ، ذلك ونتائج ادلخاطر ىذه دلعاجلة اإلجراءات بشان القرارات وازباذ ادلالية التقارير إعداد بأىداف
 تتم اليت للمخاطر اإلدارة ربديد ة لكيفي األساس تشكل واليت ادلؤسسة سلاطر تقييم عملية بأهنا العملية
 .إدارهتا

 أشار حيث ، الداخلية الرقابة بشان ادلدقق واجبات تطوير إىل 315 الدويل التدقيق معيار إصدار أدى لقد
 فهم ادلدقق ويستخدم ، بالتدقيق  ادلتعلقة الداخلية للرقابة فهم على احلصول ادلدقق على جيب انو إىل ادلعيار
 وتصميم اجلوىرية األخطاء سلاطر على تؤثر اليت العوامل واعتبار احملتملة األخطاء أنواع لتحديد الداخلية الرقابة
 .التدقيق إجراءات من مزيد ومدى وتوقيت طبيعة
 

 
 
 
 115 ص ص ، 2008 ، عمان ، للنشر صفاء دار ، األوىل الطبعة ، 1 الكتاب ، ادلهنة أخالقيات وقواعد الدولية والتأكيد التدقيق معايَت تطور ، مجعة حلمي  احمد-1
-119 
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المحاسبي  التدقيق في اإلثبات معايير :المطلب الثاني
الجديدة  العمليات في االفتتاحية واألرصدة اإلثبات  أدلة:الفرع االول 

1- ISA 500 التدقيق في اإلثبات أدلة  
 معقولة باستنتاجات خيرج أن يستطيع لكي ومالئمة كافية إثبات أدلة على احلصول ادلدقق على جيب
 ادلالئمة تعٍت بينما ، التدقيق أدلة كمية قياس الكفاية وتعٍت  ، ادلهٍت رأيو عليو يبٍت الذي األساس تكون
 .1 معينة تأكيدات يف عليها االعتماد مدى ربديد وبالتايل ، التدقيق أدلة نوعية قياس
 استنتاجات إىل للتوصل ادلدقق عليها حيصل اليت ادلالية ادلعلومات ونوع كم التدقيق إثبات بدليل يقصد

 ادلتضمنة احملاسبية والسجالت ادلستندات مصادر اإلثبات أدلة وتشمل ، ادلهٍت رأيو أساسها على يبٍت
  . األخرى ادلصادر من ادلؤيدة وادلعلومات ادلالية للقوائم

 موثقة أو مرئية) وبطبيعتها ، (خارجية أو داخلية) دبصادرىا اإلثبات أدلة على االعتماد درجة تتأثر كما
 تقدير على ستساعد التالية العموميات أن إال ، اخلاصة الظروف على موثوقيتها تعتمد بينما ، (شفهية أو

 2: اإلثبات أدلة موثوقية مدى
 ادلؤسسة خارج مستقلة مصادر من عليها احلصول يتم عندما أكثر موثوقة التدقيق أدلة تكون 
 من ادلفروضة العالقة ذات الرقابة عناصر تكون عندما أكثر موثوقة داخليا ادلنتجة التدقيق أدلة 

 .فعالة ادلؤسسة قبل
 أكثر  موثوقة (الرقابة عنصر تطبيق كمالحظة) مباشرة ادلدقق عليها حيصل اليت التدقيق أدلة تكون 

 عن تطبيق كاالستفسار) باالستدالل أو مباشر غَت بشكل عليها احلصول مت اليت التدقيق أدلة من
 ( . الرقابة عنصر

 أو يف ورقا ذلك كان سواء ، وثائقي شكل يف موجودة تكون عندما أكثر موثوقة التدقيق أدلة تكون 
 .أخرى  وسائط أو الكًتونية واسطة

 أو ادلصورة النسخ توفرىا اليت التدقيق أدلة من أكثر موثوقة األصلية الوثائق توفرىا اليت التدقيق أدلة 
 الفاكسات

 
 
 ص ، سعىدٌح –دار انمرٌخ ننشر -تحدٌاخ و لضاٌا معاصرج-مسالثم مهنح انمحاسثح و انمراجعح ، انمطٍري سعد تن عثٍد -1

 61ص59
 20 ص ، ذكره سثك مرجع ، ، جمعح حهمً احمد -2
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 1:اإلثبات أدلة على الحصول إجراءات
 األساليب يف وحصرىا اإلثبات أدلة على للحصول احلسابات مدقق قبل من ادلتبعة اإلجراءات ادلعيار ىذا بُت

: التالية  
 وقد ، كافية إثبات أدلة على للحصول وادلستندات والسجالت الدفاتر بفحص ادلدقق يقوم أن ىو : الفحص
  : إىل ادلوثوقية لدرجة وفقا اإلثبات أدلة صنفت
 لديو هبا وزلتفظ ثالث طرف من الصادرة األدلة. 
 هبا ادلؤسسة وربتفظ ثالث طرف من صادرة إثبات أدلة. 
 لديها هبا وزلتفظ ادلؤسسة من صادرة إثبات أدلة . 

 عالقة ذوي أشخاص من ادلعلومات عن بالبحث ادلدقق يقوم أن ذلك يعٍت : والمصادقة االستفسار
. إثبات دليل على للحصول ادلؤسسة وخارج داخل

 .معينة عناصر حول ومؤشرات نسب على ادلدقق حيصل أن ىي : التحليلية اإلجراءات
 .الداخلية الرقابة نظام إجراءات ومالحظة اجلرد لعمليات بادلالحظة ادلدقق قيام ىي : المالحظة

 .التحقق بغرض احلسابية العمليات من وغَتىا والضرب التجميع بعملية ادلدقق يقوم أن : االحتساب
2-:ISA 510   2 الجديدة العمليات في االفتتاحية األرصدة 

 عندما وذلك ، االفتتاحية باألرصدة ادلعيار ىذا خالل من الدويل والتأكيد التدقيق معايَت رللس اىتم لقد
 يأخذ أن ادلدقق على جيب لذلك آخر، مدقق قبل من مدققة تكون عندما أو مرة ألول ادلالية القوائم تدقق
 وأكد ، الفًتة بداية يف ادلوجودة احملتملة أو الطارئة ادلالية االلتزامات إدراك من ليتمكن االعتبار بعُت ادلعيار ىذا
 كافية تدقيق أدلة على احلصول ادلدقق على جيب األوىل التدقيق مهمة إطار يف أنو على السياق نفس يف

  ومناسبة
 : أن تفيد

 اجلارية للفًتة ادلالية القوائم على تؤثر نسبية أمهية ذات أخطاء تشمل ال االفتتاحية األرصدة 
 إعادة عرضها مع ومناسبة صحيحة بصورة اجلارية للفًتة نقلها مت السابقة الفًتة يف ادلغلقة األرصدة 
 بعُت  أخذت قد احملاسبية السياسات يف التغَتات أو ، بثبات تطبق ادلناسبة احملاسبية السياسات أن 

 .مناسب  بشكل عنها اإلفصاح ومت االعتبار
 229   ص ، ذكره سبق مرجع ، ادلطارنة فالح غسان-1
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: أمهها  العوامل من رلموعة على األرصدة ىذه تدقيق عند اإلثبات أدلة ومالءمة كفاية تعتمد
 ادلؤسسة قبل من ادلتبعة احملاسبية السياسات 
 مقيدا ادلدقق تقرير كان فهل كذلك كانت وان ، السابقة للفًتة ادلالية القوائم تدقيق مت ىل 
 احلالية للفًتة ادلالية القوائم يف اخلاطئة ادلعلومات وسلاطر احلسابات طبيعة 

. احلالية للفًتة ادلالية القوائم إىل بالنسبة االفتتاحية لألرصدة النسبية األمهية
 جيب تقريره فان ، السابقة باإلجراءات قيامو بعد ومناسبة كافية تدقيق أدلة على ادلدقق حصول عدم حالة يف
 :يشمل أن

 متحفظا رأيا 
 الرأي إبداء عن االمتناع 
 بنتائج  يتعلق رأي إبداء عدم أو متحفظ رأي بإبداء ذبيز اليت احلاالت ويف اختصاصو نطاق يف

 سابق لتاريخ تارخيو كون الفعلي اجلزء على إشرافو كعدم) ادلايل بادلركز يتعلق نظيف ورأي النشاط
 .(ادليزانية على ومصادقتو ادلدقق تعيُت
  العالقة ذات األطراف و المحاسبية التقديرات تدقيق و التدقيق  عينة:الفرع الثاني 

1- ISA 530 االختيارية والوسائل التدقيق  عينة  

 فئة أو لرصيد  حساب ادلكونة البنود من % 100 من اقل على التدقيق إجراءات تطبيق التدقيق بعينة يقصد
 الذي اإلحصائي باجملتمع ادلتعلقة النتائج صياغة ألجل وتقوديها إثبات أدلة على احلصول بغرض عمليات
 التدقيق وإجراءات ربقيقها ينبغي اليت التدقيق أىداف باعتباره يأخذ أن ادلدقق على وجيب ، العينة منو سحبت

. 1األىداف  تلك ربقق أن حيتمل اليت

 العينة  وانتقاء حجم
 . ادلتوقع واخلطأ ادلقبول واخلطأ ادلعاينة خطر اعتباره يف ادلدقق يأخذ أن جيب ، العينة حجم ربديد لدى
 ذلك ويقتضي ، للمجتمع اإلحصائي شلثلة البنود ىذه كون توقع معها ديكن بطريقة العينة بنود اختيار جب
 . العينة يف تدخل الن اإلحصائي اجملتمع بنود لكل فرصة وجود
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 : واستخداما شيوعا األكثر ىي التالية الثالث الطرق أن إال ، االختبار طرق من عددا ىناك أن مع
 لالختيار  متساوية فرص ذلا اإلحصائي اجملتمع بنود كل أن يضمن الذي : العشوائي      االختيار

 .العينة اختيار يف العشوائية األرقام كاستخدام
 للفاصلة األوىل  عشوائية بداية مع ثابتة فاصلة باستخدام بنود اختيار يقضي الذي : المنظم االختيار

 .مثال  قيد سند 20 من البنود من معُت عدد أساس على الفاصلة تبُت وقد
 اإلحصائي اجملتمع بنود مجيع سبثل عينة ادلدقق سحب شريطة : الشخصي أو االتفاقي االختيار. 

 التدقيق   إجراءات تنفيذ
 ىناك كان وإذا ، سلتار بند كل على لالختبار احملدد للهدف ادلناسبة التدقيق بإجراءات يقوم أن ادلدقق على
 تطبيق على قادر غَت أحيانا ادلدقق يكون وقد ، بديل ببند عادة اإلجراء يتم اإلجراء لتطبيق مناسبا ليس بند

 يف يكن مل وإذا ، البند بذلك ادلتعلق التوثيق فقدان مثال بسبب سلتار بند على ادلخططة التدقيق إجراءات
 1 . البند ذلك يف خطا ىناك أن العادة يف ادلدقق يعترب البند ىذا يف بديل بإجراء القيام اإلمكان
 العمليات  نتائج تقييم

 أكد قد العالقة ذات اجملتمع خلواص األويل التقييم كان إذا فيما للنظر العينة نتائج يقيم أن ادلدقق على ينبغي
 األويل التقييم تنقيح ضرورة إىل ادلعاينة نتائج تقييم أشار حال ويف ، تنقيح إىل حيتاج انو أو توقعاتو

 : أن للمدقق ديكن باجملتمع العالقة ذات للخصوصيات
 بأي تعديالت يقوم وان ، احملتملة األخطاء ومكامن ادلكتشفة األخطاء عن التحري اإلدارة من يطلب 

 ضرورية
 رقابة خيترب أو العينة ادلدقق يوسع قد الرقابة اختبار حالة يف فمثال ، التدقيق إجراءات زبطيط يعدل 

  .العالقة ذات اجلوىرية اإلجراءات يعدل أو بديلة
 التقرير  على اآلثار يف ينظر. 
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2- ISA 540المحاسبية التقديرات  تدقيق  

 أمثلة ومن ، دقيقة قياس وسائل غياب يف البنود أحد لرصيد تقريبية قيمة ربديد احملاسبية بالتقديرات يقصد
 1:التقديرات 
 للتحقق القابلة قيمتها إىل النقدية وادلتحصالت السلعي ادلخزون قيمة زبفيض سلصصات 
 ادلقدر؛ اإلنتاجي العمر سبثل السنوات من عدد على الثابتة األصول تكلفة توزيع سلصص 
 ادلستحقة اإليرادات 
 ادلؤجلة الضرائب 
 قضائية مالحقة عن النامجة اخلسائر مواجهة أعباء 
 االصلاز قيد ادلقاوالت لعقود متوقعة خسائر 
 الكفالة ربت مطالب دلواجهة سلصصة احتياطات 

 ظل يف معقوال احملاسيب التقدير كان إذا عما ومالئمة كافية إثبات أدلة على حيصل أن ادلدقق على جيب
مناسب  بشكل مت قد لذلك احلاجة عند اإلفصاح وان احمليطة الظروف

 2: احملاسيب التقدير تدقيق عند منها رلموعة أو التالية األساليب احد تبٍت عليو يتعُت كما
 بالتقديرات للقيام اإلدارة قبل من ادلستخدم األسلوب فحص 
 (عليو حيصل أو ىو يعده قد) اإلدارة تقدير مع ومقارنتو مستقل تقدير استخدام 
 اإلدارة تقديرات سالمة مدى تبُت اليت الالحقة األحداث تدقيق 
 

 : بغية الفًتات ذلذه الفعلية النتائج مع السابقة للفًتات احملاسبية التقديرات مقارنة أيضا وعليو
 عام بشكل التقديرات بشان ادلؤسسة إجراءات موثوقية حول أدلة على احلصول 
 تعديالت أية تتطلب التقدير معادلة كانت إذا فيما دراسة 
 التسويات وان ، السابقة والتقديرات الفعلية النتائج بُت الفروق مقدار ربديد مت إذا عما التحقق 

 . الضرورة عند ازباذىا مت قد عنها اإلفصاح أو ادلناسبة
 242 ص ، ذكره سبق مرجع ، محدان مأمون ، القاضي حسُت-1
 الصفحة نفس ، سابق مرجع -2
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 التقدير كان إذا وفيما العمل لطبيعة معرفتو على مستندا التقدير دلعقولية هنائي بتقييم القيام ادلدقق على
 1.التدقيق عملية خالل عليها احلصول مت اليت األخرى اإلثبات أدلة مع منسجم

 اإلدارة وإقرارات واالستمرارية الالحقة  األحداث:الفرع الثالث 

 ISA 560الالحقة  األحداث  

 اليت األحداث من كل إىل لإلشارة يستعمل ادلعيار ىذا يف جاء كما الالحقة األحداث مصطلح إن
 ادلدقق وعلى تقريره، تاريخ بعد ادلكتشفة واحلقائق ادلدقق تقرير وتاريخ ادلالية الفًتة هناية بُت تظهر
 2.التقرير وعلى ادلالية القوائم على األحداث ىذه تأثَت مراعاة
 : إىل الالحقة األحداث تنقسم
 -للحصول مصممة إجراءات أداء ادلدقق على  جيب: المدقق تقرير تاريخ حتى تقع التي األحداث 

 القوائم تعديل تتطلب قد اليت تقريره تاريخ حىت األحداث مجيع بان ومالئمة كافية تدقيق أدلة على
: يف  عادة اإلجراءات ىذه وتتمثل ، ربديدىا مت فيها عنها اإلفصاح أو ادلالية

 الالحقة األحداث دلعرفة ادلوضوعة اإلدارة إجراءات دراسة 
 بعد  تاريخ عقدت اليت والتنفيذ التدقيق وجلان اإلدارة ورللس ادلسامهُت اجتماعات زلاضر قراءة 

 .بعد ذلا زلاضر تتوفر مل اليت االجتماعات يف نوقشت اليت األمور عن واالستفسار ، ادلالية القوائم
 قراءة ادلوازنات ومناسب ضروري ىو ما وحسب ، للمؤسسة متوفرة مرحلية مالية قوائم آخر قراءة 

 .العالقة  ذات األخرى اإلدارة وتقارير النقدي التدفق وتوقعات التقديرية
 بالدعاوى يتعلق فيما ادلؤسسة حملامي ادلوجهة السابقة الكتابية أو الشفوية االستفسارات توسعة أو االستفسار
وادلطالبات 
 القوائم على تؤثر قد واليت وقعت قد الحقة أحداث أية كانت إذا فيما اإلدارة من االستفسار  

 .ادلالية
 
 

 144 ص ، ذكره سبق مرجع ، ، القاضي حسُت ، دحدوح حسُت-1
 108 ص ، ذكره سبق مرجع ، مجعة حلمي امحد-2
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 المالية  القوائم صدور تاريخ قبل ولكن المدقق تقرير تاريخ بعد المكتشفة الوقائع: 
 بعد القوائم ادلالية ب يتعلق فيما استفسارات أية عمل أو إجراءات ألداء مسؤولية أية ادلدقق على يوجد ال

 بالوقائع فمسؤولية إبالغو ادلالية القوائم صدور تاريخ حىت تقريره تاريخ من الفًتة يف بينما ، تقريره تاريخ
 بوجود من اإلدارة معرفتو أي ذلك حدث حالة ويف ، اإلدارة على تقع ادلالية القوائم على تؤثر قد اليت

 والذي الظروف تلك ظل يف ادلناسب اإلجراء ازباذ فعليو ادلالية القوائم على جوىري بشكل تؤثر أحداث
 . جديد تدقيق بتقرير يتبع قد
 المالية القوائم صدور بعد المكتشفة الوقائع : 

 يف إال ، القوائم ادلالية هبذه يتعلق فيما استفسار أي لعمل ادلدقق على التزام أي يقع ال احلالة ىذه يف
 تعديل يف تتسبب احملتمل أن من كان واليت التقرير تاريخ يف موجودة كانت الوقائع ىذه أن اكتشافو حال

 ، الظروف تلك مع اليت تتناسب اإلجراءات وازباد اإلدارة مع األمر مناقشة عليو احلالة ىذه يف التقرير،
. التعديالت ىذه إىل اجلديد تقريره يف يشَت أن على

2. ISA 570  االستمرارية 
 ادلؤشرات من مجلة باالعتبار األخذ وعليو ، مستقبال للمؤسسة االستمرارية فرض مالئمة مراعاة ادلدقق على

 1 : يلي ما ادلؤشرات ىذه بُت ومن ، مستمرة كمؤسسة ادلنشاة تواصل إمكانية من للتأكد
 : مالية مؤشرات
 ادلتداولة اخلصوم بصايف أو اخلصوم بصايف يتمثل ادلايل ادلوقف  
 أو تسديدىا لتجديدىا حقيقي توقع وجود وعدم احملددة الفًتات ذات القروض تسديد موعد اقًتاب 

 األجل طويلة األصول لتمويل األجل قصَتة القروض على كبَت بشكل االعتماد أو ،
 سليب بشكل األساسية ادلالية النسب ظهور  
 ضخمة تشغيلية خسائر 
 توقفها أو ادلسامهُت على األرباح توزيعات تأخر 
 مواعيدىا يف الدائنُت استحقاقات تسديد على ادلقدرة عدم 
 القروض اتفاقيات شروط تطبيق يف الصعوبات  
 

 243 ص ، ذكره سثك مرجع ، انثٍىمً انسالو عثد محمد محمىد -1
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 التسليم عند النقدي الدفع طريقة إىل الدين من ادلوردين سداد طريقة تغيَت  
 األخرى ضرورية استثمارات أو جديدة ضرورية منتجات تطوير مشاريع سبويل على القدرة عدم 

 : تشغيلية مؤشرات
 تعويضهم بدون قياديُت إداريُت فقدان  
 مايل اعتماد أو ترخيص أو امتياز أو رئيسي سوق فقدان  
 مهمة ذبهيزات يف نقص أو عمالية مصاعب  
 التكنولوجي التغَت 

 قدرة بعدم اخلاصة ادلؤشرات فمثال ، ادلؤشرات ىذه حدة من زبفف ما غالبا اليت العوامل من رلموعة توجد
 مثل ، أخرى بوسائل نقدية تدفقات على للحصول اإلدارة خطط من خيفف قد ديوهنا سداد على ادلؤسسة
 1.األصول  بعض عن التنازل

 االستمرار فرض حول ادلتوقعة شكوكو إلزالة إثبات أدلة على للحصول ادلدقق يعتمدىا قد اليت اإلجراءات من
 2: يلي ما

 اإلدارة ومناقشة األخرى والتنبؤات والرحبية النقدية التدفقات ربليل  
 احملاسبية للدورة الالحقة األحداث تدقيق  
 ادلرحلية ادلالية القوائم ربليل  
 والقروض السندات اتفاقية شروط تدقيق  
 اذلامة واللجان اإلدارة ورللسي العامة اذليئة اجتماعات زلاضر قراءة  
 الدعاوى حول العميل زلامي من االستفسار  
 وأطراف ادلرتبط بادلؤسسة ادلايل الدعم على احملافظة أو لتوفَت وملزمة قانونية ترتيبات وجود من التأكد 

  إضافية أموال توفَت على األطراف ىؤالء قدرة وربديد ، التمويل
 ادلنفذة غَت الطلبات تنفيذ على العميل قدرة من التحقق . 

 على عادة ادلدقق تركيز يكون حبيث ، ادلستقبلية خططها يف اإلدارة ومناقشة دراسة ادلدقق على جيب كما
 من ادلدقق يتأكد أن وجيب ، القريب ادلستقبل يف ادلؤسسة مشاكل حل على ىام جوىري تأثَت ذلا اليت اخلطط
. تنفيذىا وإمكانية اخلطط ىذه فاعلية

 
 238 ص ، ذكره سبق مرجع ، محدان مأمون ، القاضي حسُت -1

 244 ص ، ذكره سبق مرجع ، البيومي السالم عبد زلمد زلمود- -2
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3- ISA 580اإلدارة  إقرارات 

 مع ويتماشى عادل بشكل ادلالية القوائم تقدًن عن دبسؤوليتها اإلدارة باعًتاف دليل على حيصل أن ادلدقق على
 اإلدارة إقرار دليل على احلصول ادلدقق ويستطيع ، عليها بادلصادقة قامت وأهنا ، ادلالية للتقارير ادلناسب اإلطار

 إقرار على باحلصول أو ادلشاهبة اذليئات أو اإلدارة رللس اجتماعات زلاضر من عليها وبادلوافقة ادلسؤولية هبذه
 1. ادلالية القوائم من موقعة نسخة باستالم أو اإلدارة من خطي
 استفسارات على بناء أو نفسها تلقاء من إما ادلدقق إىل إقرارات عدة بعمل اإلدارة تقوم التدقيق عملية خالل
: إىل  حيتاج سوف ادلدقق فان ادلالية للقوائم ىامة بأمور تتعلق اإلقرارات ىذه كون حالة ويف ، معينة
 ادلؤسسة خارج أو داخل مصادر من معززة إثبات أدلة طلب   
 مت اليت األخرى اإلثبات أدلة مع وتتوافق معقولة اإلدارة من ادلقدمة اإلقرارات كانت إذا فيما تقييم 

  عليها احلصول
 التفصيلية باألمور ملمُت يكونوا ان اإلقرارات قدموا الذين األشخاص من يتوقع إذا فيما دراسة  

 النهائي وتقريره اآلخرين أعمال على المدقق اعتماد  معايير:المطلب الثالث 

 بينت كما 610،620، 600 ادلعايَت يف اآلخرين أعمال على ادلدقق اعتماد الدولية التدقيق معايَت تضمنت
 يف التقارير ، 710 ، 720 ،  من األنواع تلك تتبع قد اليت واإلجراءات ادلدقق تقرير يأخذىا قد اليت احلاالت
 710 ، 720 ، 800.،700 ادلعايَت

للمدقق  المساعدة  الجهات:الفرع األول 
 ثالثة يف الدولية التدقيق معايَت تناولتها واليت وظيفتو أداء عند ادلدقق إليها يلجا قد اليت األطراف بعض ىناك
:  ىي معايَت
1- ISA 600 آخر مدقق أعمال على االعتماد 
 كمدقق العمل من لتمكينو كافية الذاتية مسامهتو كانت إذا فيما االعتبار بعُت يأخذ ان ادلدقق على جيب

 2 : يلي ما دراسة عليو جيب الغرض وذلذا ، أساسي
 بتدقيقها األساسي ادلدقق سيقوم واليت ادلالية القوائم جلزء النسبية األمهية . 
 األجزاء أعمال طبيعة خبصوص األساسي ادلدقق معرفة درجة . 

 688-685 ص ص ، ذكره سثك مرجع ، 2 انجزء ، انمراجعح معاٌٍر مىسىعح ، انعال عثد طارق حماد-1

 صفاء دار ، األوىل الطبعة ، 9 الكتاب ، ادلهنة أخالقيات و قواعد الدولية والتأكيد التدقيق معايَت تطور ، مجعة حلمي امحد -2
 90-89ص ص ، 2009 ، عمان ، للنشر ،90 .
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 آخر مدقق قبل من تدقيقها مت اليت لألجزاء ادلالية القوائم يف جوىرية أخطاء وجود سلاطر.  
 اآلخر ادلدقق قبل من ادلدققة باألجزاء وادلتعلقة للتدقيق اإلضافية باإلجراءات القيام. 
 ادلهنية الكفاءة يراعي ان آخر مدقق عمل من لالستفادة بالتخطيط قيامو عند األساسي ادلدقق على جيب

 اآلخر ادلدقق عمل بان ومالئمة كافية إثبات أدلة على حيصل وأن ، اخلاصة ادلهمة سياق يف اآلخر للمدقق
 : يلي دبا اآلخر ادلدقق يعلم أن على ، احملددة ادلهمة سياق يف ألغراضو مالئم
 بالتقيد كتايب إقرار على منو حيصل ،وان واجلزء ادلؤسسة من بكل ادلتعلقة االستقالل متطلبات 

 .االستقالل دبتطلبات
 يف جهودمها لتنسيق الكافية الًتتيبات بإجراء والقيام وتقريره اآلخر ادلدقق عمل من ادلتوقعة االستفادة 

مثل  ، ببعض األمور اآلخر ادلدقق الرئيس ادلدقق يبلغ أن وجيب ، للتدقيق األولية التخطيط مرحلة
 تتطلب قد ادلتداخلة اليت الشركة عمليات ربديد وإجراءات ، خاصة اعتبارات تتطلب اليت اجملاالت
 .التدقيق عملية إلهناء الزمٍت والربنامج ، إفصاحا

 عن فضال ، هبا بالتزامو يتعلق كتايب إقرار على منو واحلصول ، والتقرير والتدقيق احملاسبة متطلبات 
 األخر  ومراجعة ادلدقق قبل من ادلطبقة التدقيق إجراءات يناقش أن الرئيس للمدقق ديكن ذلك

 .األخر ادلدقق إلجراءات مكتوب ملخص
3- ISA 610 الداخلي المدقق أعمال على االعتماد 
 عملية زبطيط يف مساعدتو لغرض الداخلي التدقيق لفعاليات كاف فهم على اخلارجي ادلدقق حيصل أن جيب

 التدقيق إجراءات باختصار عادة يسمح فعال داخلي تدقيق فوجود ، الصلازه فعال منهج وتطوير التدقيق
 ادلدقق يقر قد الداخلي التدقيق أنشطة دراسة على وبناء احلاالت بعض ففي ذلك ومع ، إلغاؤىا ال اخلارجي
 . التدقيق إجراءات على تأثَت لو ليس الداخلي التدقيق ان اخلارجي

 احلصول ادلدقق على ، ادلالية للقوائم اخلارجي للتدقيق مناسب الداخلي التدقيق بان تشَت دالئل توفر حال يف
  : 1ىي مهمة عوامل على بناء ذلا أويل تقييم واصلاز الداخلي التدقيق لوظيفة فهم على

 التنظيم يف الداخلي ادلدقق مكانة  
 ومدى الداخلي التدقيق توصيات حول اإلدارة نظر ووجهة ، الداخلي للمدقق ادلتاح العمل مدى 

  داللتها
 97 ص ، ذكره سبق مرجع ، احلديث التدقيق إىل ادلدخل ، مجعة حلمي امحد-1
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 والتدريب التوظيف سياسة(الداخلي للمدقق ادلهنية الكفاءة(  
 والتوثيق الفعال اإلشراف عمل، ق أورا الداخلي، للتدقيق برنامج وجود( ادلناسبة ادلهنية العناية( 
4- ISA 620المتخصصين الخبراء أعمال على  االعتماد 

 مستقلة بصورة أو ادلؤسسة مع بالتعاون إثبات أدلة على حيصل أن إىل التدقيق عملية خالل ادلدقق حيتاج قد 
 1: يلي ما ذلك أمثلة خبَت ومن من بيانات أو تقييمات أو آراء أو تقارير شكل على

 لألصول ادلادية احلالة أو الكميات ربديد  
 التامُت يف االكتواري التقييم مثل ، متخصصة طرق أو تقنية باستخدام ادلبالغ ربديد  
 االصلاز ربت ادلقاوالت يف اصلازه سيتم الذي والعمل ادلنجز العمل قياس  
 واألنظمة والقوانُت االتفاقيات بتفسَت ادلتعلقة القانونية اآلراء . 
 2 : أمهها لعل األمور من مجلة من التأكد اخلبَت عمل من االستفادة قبل ادلدقق على يتعُت
 باالعتبار آخذا ادلهنية كفاءتو تقييم عليو اخلبَت عمل من لالستفادة اخلارجي ادلدقق خيطط عندما

 : من لو ما
 فيها؛ عضويتو أو العالقة ذات ادلهنية اذليئة من الصادرة ادلزاولة ترخيص أو ادلهنية الشهادات 
 فيو إثبات دليل على للحصول ادلدقق يسعى الذي اجملال يف والسمعة اخلربة .  

 : اخلبَت كون حالة يف ضعفها سلاطر تزداد واليت اخلبَت موضوعية تقدير ادلدقق على كما
 ؛ ادلؤسسة لدى موظفا  
 ادلؤسسة يف استثمارات لو تكون كان ، أخرى بطريقة للمؤسسة تابع 
 عملية ألغراض كاف اخلبَت عمل نطاق بان تفيد ومالئمة كافية إثبات أدلة على حيصل أن ادلدقق على جيب

 يف تدرج ما غالبا واليت اخلبَت تكليف بنود تدقيق خالل من إثبات أدلة على احلصول يتم وقد ، التدقيق
 مع ادلباشر االتصال إىل تاج يحقد الوضوح عدم حالة ويف ، اخلبَت إىل ادلؤسسة من ادلرسلة ادلكتوبة التعليمات

 .اخلبَت
 يشمل وىذا ، التدقيق رىن ىي اليت ادلالية للقوائم إثبات كدليل اخلبَت عمل مالءمة تقييم ادلدقق على جيب
 تدعم كوهنا أو ادلالية القوائم يف مناسب بشكل انعكاسها مت قد اخلبَت نتائج جوىر كان إذا فيما تقدير

 : يلي ما دلراعاة إضافة ، ادلالية القوائم توكيدات
 87-86 ص ص ، 2004 ، اإلسكندرٌح ، شمس عٍن جامعح ، 3 انجزء ، انمراجعح معاٌٍر مىسىعح ، انعال عثد طارق حماد-1

 86-83ص ص ، ذكره سثك مرجع ، 9 انكتاب ، انمهنح أخاللٍاخ ولىاعد اندونٍح وانتأكٍد انتدلٍك معاٌٍر تطىر ، جمعح حهمً احمد -2
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 ادلستخدمة ادلعلومات مصدر 
 السابقة الفًتات مع انسجامها ومدى ادلستخدمة والطرق الفرضيات 
 التدقيق إجراءات ونتائج ادلؤسسة عمل لطبيعة للمدقق العامة ادلعرفة ضوء يف اخلبَت عمل نتائج 

 األخرى
 أدلة مع تنسجم ال النتائج ىذه أن أو ومالئمة كافية إثبات أدلة توفر ال اخلبَت عمل نتائج كون حالة يف

 استخدام وردبا إضافية إجراءات تطبيق أو واخلبَت ادلؤسسة مع األمر مناقشة ادلدقق فعلى ، األخرى اإلثبات
 اإلشارة عدم عليو فيجب ، معدل غَت تقريرا ادلدقق إصدار حالة يف انو كما . تقريره يف التحفظ أو آخر خبَت
  . ادلسؤولية من ادلدقق يعفي ربفظ دبثابة تعد ال حىت اخلبَت عمل إىل

المدقق  تقرير : الثاني الفرع
 أن ذلك يف ولو ، لو الطالبة لألطراف النهائي تقريره ادلدقق يصدر ، التدقيق عملية من مرحلة آخر باعتباره

 : وىي للتدقيق الدولية ادلعايَت من جبملة يتقيد
1 :-ISA 700المالية  القوائم عن المدقق  تقرير
 1: ادلألوف عرضها طريقة حسب مدرجة اآلتية األساسية العناصر ادلدقق تقرير يتضمن
 (اآلخرين تقارير عن لتمييزه وذلك مستقل مدقق مصطلح استعمال ادلالئم من)التقرير عنوان ) 
 ( اإلدارة رللس ادلسامهُت)التقرير إليها يوجو اليت اجلهة 
 التمهيدية أو االفتتاحية الفقرة  

 ادلدققة ادلالية القوائم ربديد  
 ادلدقق ومسؤوليات ادلؤسسة إدارة مسؤوليات بيان .  

 التدقيق عملية لطبيعة شرح النطاق فقرة :  
 ؛ ادلناسبة ادلمارسات أو الوطنية ادلعايَت أو للتدقيق الدولية ادلعايَت إىل اإلشارة  
 تؤيد ألدلة االختبار أساس على فحصا" تضمن وانو باصلازه ادلدقق قام الذي العمل وصف 

 تقييم ادلالية،  القوائم إعداد يف ادلستخدمة احملاسبية ادلبادئ تقييم ، ادلالية القوائم وافصاحات مبالغ
 ادلالية القوائم عرض طريقة تقييم ، ادلالية القوائم إعداد عند اإلدارة هبا قامت اليت ادلهمة التقديرات

 ككل
 
 122-120ص ص ، ذكره سثك مرجع ، ، جمعح حهمً احمد -1
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 مت الذي للرأي معقوال أساسا وفرت قد التدقيق عملية بان ادلدقق من بيانا تتضمن أن جيب 
إبداؤه 

 الرأي فقرة :  
 وفقا وعادلة حقيقية  بصورة تعرب ادلالية القوائم كانت إذا فيما ادلدقق رأي على واضح بشكل بنص أن

 بادلتطلبات ملتزمة ادلالية القوائم كانت إذا فيما مناسبا كان أينما إشارتو إىل إضافة ، ادلالية التقارير إلطار
 . القانونية
 تقدًن  ىي ادلدقق مسؤولية أن ودبا ، التدقيق عملية إكمال بتاريخ التقرير يؤرخ أن ادلدقق على جيب 

 تاريخ بتاريخ يسبق تقريره إصدار عدم عليو جيب ، اإلدارة من وادلقدمة ادلعدة ادلالية القوائم حول تقرير
 . ادلالية القوائم تلك على اإلدارة وموافقة توقيع

 عن ادلسؤول  مكتبو ادلدقق فيها يدير اليت ادلدينة عادة وىو ، زلدد موقع اسم التقرير يتضمن أن جيب 
 . تلك التدقيق عملية

 باسم  عادة ويوقع ، بكالمها أو للمدقق الشخصي االسم أو التدقيق مؤسسة باسم التقرير يوقع أن
 . التدقيق عملية عن مسؤولة ادلؤسسة أن الفًتاض بالنظر ادلؤسسة

 أو) حقيقية وعادلة  بصورة تعرب ادلالية القوائم بان ادلدقق استنتاج حالة يف متحفظ غَت رأي إبداء جيب
 . ادلعُت ادلالية التقارير إلطار ووفقا (اجلوىرية النواحي كافة من بعدالة سبثل

 : التالية الثالث اآلراء احد ادلدقق تقرير يتضمن
 المتحفظ الرأي : 

 عن االمتناع لدرجة ىاما ليس التدقيق نطاق على القيد أو اإلدارة مع اخلالف أن إىل ادلدقق خيلص عندما
 .سليب رأي إبداء أو الرأي إبداء
  الرأي إبداء   عدم : 
 ال يتمكن وبدرجة وشامال جوىريا التدقيق نطاق على ادلفروضة القيود من ادلتوقع األثر كون حالة يف

 القوائم حول رأيا يبدي أن يستطيع ال وبالتايل ، ومالئمة كافية إثبات أدلة على احلصول من فيها ادلدقق
 .ادلالية
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 . المعاكس   الرأي : 
 يرى ادلالية لدرجة للقوائم والشمولية النسبية األمهية من االختالف تأثَت كون حالة يف إبداؤه يتم أن جيب
 يف النقصان أو االضلراف طبيعة عن لإلفصاح كافيا ليس لوحده التقرير يف التحفظ رلرد بان ادلدقق فيها

 .ادلالية القوائم
 وصفا يتضمن تقريره أن ادلتحفظ غَت الرأي عدا رأيا فيها يبدي اليت احلاالت كافة يف ادلدقق على جيب

 الكمي األثر بيان عمليا ذلك يتعذر مل ما عليو أن كما ، الرأي لذلك اجلوىرية األسباب لكافة واضحا
 . ادلالية القوائم على

2 ISA 720-1المالية للقوائم المرافقة األخرى   المعلومات 
 معلومات إليو تضيف وقد ، حوذلا ادلدقق وتقرير ادلدققة ادلالية قوائمها تتضمن سنوية وثيقة ادلؤسسة تصدر قد

 بالقوائم عالقة ذات إدارية أو مالية معلومات أية أو ادلالية وادللحقات العمليات عن اإلدارة تقرير تتضمن أخرى
 عن مسؤوال يكون وقد شاهبها وما ىذه ادلعلومات على قق ادلد اطالع من ذلك عند بد وال ، ادلنشورة ادلالية

  .احلاالت بعض يف أيضا تدقيقها
 قد ادلالية القوائم مصداقية الن نظرا باالعتبار، األخرى ادلعلومات ىذه أخذ ادلدقق على األحوال مجيع يف

 .األخرى وادلعلومات ادلدققة ادلالية القوائم بُت توجد قد اليت التناقضات بسبب تضعف
 يف أو ادلالية القوائم يف ادلطلوبة التعديالت حيدد أن جيب ، جوىري بشكل التناقضات ىذه مثل وجود حال يف

 متحفظا رأيا يبدي أن عليو ذلك اإلدارة ورفضت ادلالية القوائم تعديل ادلدقق طلب وإذا ، األخرى ادلعلومات
 . سالبا أو
 ادلدقق على جيب ، بذلك القيام العميل ورفض ، األخرى ادلعلومات على ينصب أن جيب التعديل كان إذا أما

 من االنسحاب أو التقرير إصدار كعدم آخر إجراء يتخذ أو التناقض ىذا تصف تقريره يف تفسَتية فقرة وضع
 . بادلدقق اخلاص احملامي مع بالتنسيق االرتباط

3-ISA 800  2.الخاصة األغراض ذات التدقيق مهام عن المدقق  تقرير 
 ذلك يف دبا اخلاصة الغايات ذات التدقيق ارتباطات خبصوص واإلرشادات القواعد وضع إىل ادلعيار ىذا يهدف

: 
 أو الوطنية  ادلعايَت أو الدولية احملاسبة معايَت غَت متكامل زلاسيب ألساس وفقا ادلعدة ادلالية القوائم 

 .عموما ادلقبولة ادلبادئ
 247-246 ص ص ، ذكره سبق مرجع ، محدان مأمون ، القاضي حسُت -1
 248-247 ص ص ، ذكره سبق مرجع ، البيومي السالم عبد زلمد زلمود -2
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 ادلالية القوائم بنود أو حسابات عناصر ، معينة حسابات . 
 عليها ادلتفق بالعقود االلتزام مدى . 
 ادللخصة ادلالية القوائم. 

 
 القيام قبل وذلك التقرير، وزلتوى وشكل بدقة ادلهمة طبيعة يوضح العميل مع اتفاق ىناك يكون أن البد

 .بادلهمة
 كلف اليت ادلعلومات استخدام من اذلدف لو واضحا يكون أن بد ال ، لعملو ادلدقق زبطيط عند كذلك
 من التقرير إعداد مت الذي الغرض إىل تقريره يف يشَت أن وجيب ، يستخدمها الذي ومن عنها تقرير بإعداد
 . توزيعو على يراىا قيود أي إىل كذلك يشَت وان ، اجلو

 
 

 

 

 

  



 انفصم انثانً                                              اإلٌطار اننظري نمعاٌٍر انتدلٍك اندونٍح
 

66 
 

 خالصة 
 

 ادلعايَت من كغَتىا ادلعايَت ىذه أن نالحظ أن ديكن ، الدولية التدقيق دلعايَت التفصيلي العرض خالل من
 واعتماد اإلثبات زبص معايَت وكذا التدقيق مهنة دلمارسة وادلسؤوليات ادلبادئ من مجلة على اشتملت األخرى

 للتطبيق وقابال متجانسا إطارا كوهنا يف يكمن االختالف أن غَت ، التدقيق يف والتقرير اآلخرين ادلدققُت عمل
 . العامل دول معظم تضم دولية ىيئة عن صادرة كوهنا ومشوال عمومية وأكثر ، الدولية ادلهنية ادلستويات على
 التفاوت تقليل بغرض ادليداين العمل إجراءات تفصيالت على ترتكز أهنا ادلالحظ ، الضمٍت اجلانب ومن

 . ادلوضوعية من والقرب
 

 



 

 

 

 الجانب التطبيقي
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 :تمهيد

من اجل تدارك أي نقص قد يلحق مبوضوعية البحث عند عرض نتائجو و بناء توصياتو ،و لتدعيم اجلانب 
النظري لو،تطلب األمر القيام بالدراسة ادليدانية يف مؤسسة ميناء مستغازل ،و ىي مؤسسة اقتصادية عمومية 

. جزائرية 

ودلك من اجل حتليل واقع مهنة التدقيق باجلزائر و طبيعة العمليات اليت تتم هبا ،و دلك لتحديد مدى التزامها 
بتطبيق ما ىو منصوص عليو مبعايَت التدقيق الدولية ،سواء فيما ؼلص شخص ادلراجع من تأىيل و استقاللية 

دتكنو من القيام بعملو على أكمل وجو ،أو فيما ؼلص مراحل عملية التدقيق اليت تتطلب االلتزام الكامل 
. بإرشاداهتا 

: لدلك فان ىدف ىده الدراسة يتمثل يف زلاولة اإلجابة على التساؤالت التالية 

 ىل ىناك ضرورة لتطبيق معايَت التدقيق الدولية لزيادة فعالية و كفاءة عملية التدقيق باجلزائر ؟ -
 ىل يلتزم مراجعي احلسابات يف اجلزائر مبعايَت التدقيق الدولية ؟ -
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مستغانم  ميناء مؤسسة تقديم :األول المبحث

 الكربى الصناعات من للعديد ضروري فهو بالنقل، اخلاصة التحتية البنية من أساسي جزء مستغازل ميناء يعد
 الصيد وخدمات التجارية كاخلدمات اخلدمات من العديد تقدصل خالل من الدولية التجارة يف تشارك اليت

 .البحري
 وخصائص أىداف مستغازل، ميناء مؤسسة حول تارؼلية حملة إذل ادلبحث ىذا خالل من التطرق يتم سوف

 .ادلؤسسة ذلذه العام التنظيمي واذليكل مستغازل، ميناء مؤسسة

مستغانم  ميناء مؤسسة حول تاريخية لمحة : األول المطلب

 البنية من أساسيا جزء اليوم يشكل أصبح حيث ادلنطقة متطلبات مع يتماشى مبا مستغازل ميناء تطوير يتم
 النهائيُت ادلستلمُت من مقربة اخلدمات من رلموعة استحداث يشجع أنو إذ ادلنطقة، يف بالنقل اخلاصة التحتية

 عرب
 .األظلاط متعددة نقل أروقة
 

 الميناء  نشأة 1-
 إستخدمو خلروبة، البحري والرأس لصالمندر البحري الرأس بُت ؽلتدّد  حادّداً  صخريا خليجا مستغازل ميناء كان

 ادلدينة مسّديت ىنا ومن ."الغنائم مرسى" ب 1833 قبل فيما مستغازل ميناء مسُّي الغنائم، إلقتسام القراصنة
 ."مستغازل"

 1881 سنة حبلول مًت 325 إذل إمتداده ليصل مًت 80 بطول للميناء رصيف أوّدل أنشئ ، 1848 سنة يف .
 منفعة ذا مشروعا عنو أعلن ذلك من سنوات ثالث وبعد 1882 سنة يف ادليناء لتهيئة مشروع أوّدل إنطلق
 .عامة
 .للميناء حوض أوّدل مبيالد انتهت 1904 و 1890 بُت ضخمة هتيئة أعمال ذلك تلت
 مًت 430 طولو برصيف الثاشل احلوض إنشاء مت ، 1941 سنة للميناء الغربية اجلنوبية األمواج كاسرة بناء بعد
 1959 وبداية 1955 اية بُت فيما .
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 مستغانم ميناء مؤسسة نشأة.2
 على تسيَته وتشرف البحري، الصيد وخدمات التجارية اخلدمات : اخلدمات من نوعُت مستغازل ميناء يقدّدم

يف   أنشأتEPE/ EPM/ Spaأسهم  ذات شركة /اقتصادية عمومية مؤسسة  وىي مستغازل ميناء مؤسسة
 أوت 14 بتاريخ  الصادر287-82رقم التنفيذي ادلرسوم مبقتضى اجلزائري ادلينائي النظام إصالح إطار

 اليت ادلؤسسات غرار على االستقاللية ضلو طريقها مستغازل ميناء مؤسسة شقّدت  1989 فيفري 29 يف1982
 طابع ذات عمومية شركة من موثق عقد مبوجب حتويلها مت حيث ادلالية، وضعيتها يف استقرار عن كشفت

الكاملة  احليازة حتت دج 25.000.000 ماذلا رأس أسهم ذات شركة /اقتصادية عمومية شركة إذل اجتماعي
و  التجاري للقانون وختضع B.88.01التجاري رقم للسجل حتمل ،"ادلوانئ" الدولة مساعلات تسيَت لشركة

و النتظمة 1988 جانفي 12 الصادرة بتاريخ 04-88و03-88و01-88مدشل طبقا الحكام القوانُت 
و 1988 جانفي 12بتاريخ  الصادر101-88للمرسوم  وطبقا ادلؤسسات الستقاللية لنصوص التنظيمية

. 1988 سبتمرب 28الصادر بتاريخ 177-88و ادلرسوم 1988 ماي 16 الصادر بتاريخ 119-88ادلرسوم 

 :التالية ادلهام إصلاز مستغازل ميناء مؤسسة إذل أنيط

 مستغازل  ميناء وتطوير إستثمار
 ادلينائية واإلنشاءات اآلالت إستغالل 
 الفوقية ادلينائية للبٌت و هتيئة  وحتديث صيانة إصلاز أعمال 
 اآلخرين؛ الشركاء مع بالتعاون التحتية ادلينائية للبٌت هتيئةو وصيانة بناء برامج إعداد 
 ادلينائية؛ والتفريغ الشحن عمليات مباشرة 
 وغَتىا؛ اإلرساء القيادة، القطر، عمليات مزاولة 
 ادلباشرة غَت أو ادلباشرة الصلة ذات والعقارية الصناعية، ادلالية، التجارية، العمليات بكل القيام 

 .مستغازل ميناء مؤسسة مبوضوع
 دج  500.000.000 مت رفع راس مال الشركة اذل 2008 فيفري 27بتاريخ 
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 مستغانم ميناء مؤسسة وخصائص أهداف :الثاني المطلب
 اليت اخلصائص ظل يف األىداف من رلموعة حتقيق إذل تسعى ادلؤسسات من كغَتىا مستغازل ميناء مؤسسة

 .دتيزىا
 مستغانم ميناء مؤسسة أهداف 1-
 :التالية األىداف حتقيق إذل مستغازل ميناء مؤسسة تسعى

 والسعر احلماية النوعية، الزمنية، ادلدّدة حيث من البضائع لعبور الظروف أحسن تأمُت -
 (عالية كفاءة ذات وختزين ومعاجلة عبور وسائل) حقيقية تسهيالت تقدصل -
 االقتصاديُت ادلتعاملُت الىتمامات الصاغية اآلذان كون -
 الدولة أمالك تسيَت -
 مستغازل ميناء وتطوير االستثمار تسيَت -
 ادلينائية والتجهيزات الوسائل استغالل -
للميناء  الفوقية البنيات وجتديد والتهيئة الصيانة أشغال تنفيذ -

 متخصصُت آخرين متعاملُت مع بالتنسيق مينائية بنيات وخلق والتهيئة الصيانة أشغال برنامج إصدار-

 ادلينائية والتفريغ الشحن عمليات تنفيذ- 
 اخل...والرسو واإلرشاد القطر عمليات تنفيذ -
 باذلدف مباشرة وغَت مباشرة بصفة ادلرتبطة والعقارية الصناعية، ادلالية، التجارية، العمليات كل تنفيذ -

. اإلجتماعي
مستغانم  ميناء مؤسسة وخصائص مميزات-2 –

 : ب مستغازل ميناء مؤسسة تتميز
 ؛ ىام إسًتاتيجي جيو موقع -
 والية؛ 12 من تتألف خلفية منطقة ضلو مواصالت طرق وفرة -
 ؛ ادلنتظمة البحرية اخلطوط لتأمُت األداء لسفن متخصصة رسو زلطات -
 الزفت؛ وناقالت اخلمور السكر، احلبوب، ناقالت دلعاجلة متخصصة إنشاءات -
 مغطاة؛ وغَت مغطاة ختزين قدرات -
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 ؛ للبضائع جيدة زتاية -
الوطٍت  الًتاب عرب (األرضي الطريق احلديدية، السكة) البضائع تسليم طرق تنوع -
 اإلقتصاديُت ادلتعاملُت طموح وفق وجتهيزات فوقية بٌت- 
 والتفريغ الشحن عمليات على ومدربون مهيئون وعمال إطارات -
 .أيام 7 /أيام 7 و سا 24 /سا 24 :متواصلة عمل ساعات -
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 مستغانم ميناء لمؤسسة العام التنظيمي الهيكل :الثالث المطلب
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 : مستغازل ميناء دلؤسسة التنظيمي اذليكل شرح

 العامة المديرية
 وتفرض ادلؤسسة مديريات رتيع وتراقب ترتب للمؤسسة، احلسن والسهر التنظيم ادلراقبة، التسيَت، وظيفتها
 :من وتتكون .عليهم سلطتها
 للمؤسسة القانوشل اذلرم شكل يف األول وادلسؤول للمؤسسة القانوشل الوحيد ادلمثل ىو : عام مدير رئيس 1-1
 يف درجة يصغرونو والذين ادلنفذين ادلدراء مبشاركة ادلؤسسة ا تقوم اليت األعمال رتيع على يشرف حيث
 .ادلؤسسة ىيكل

 ويف ادلناسبة القرارات إختاذ يف يساعده حيث العام للمدير القانوشل ادلستشار ويعترب :عام مدير مساعد 2-1
 .بادلؤسسة صلة ذلا اليت كالألعمال

 ادلؤسسايت احلرم داخل والسالمة األمن حبفظ قانونا ادلخول الشخص وىو :الداخلي األمن مساعد 3-1
 ومعاونيو
 .احملتملة األخطار لكل وتصدي والبشرية ادلادية األخطار من احلفظ على يشرفون
 تبليغ يف وادلتمثلة إليو، العام ادلدير يصدرىا اليت األعمال رتيع يتوذل الذي وىو :العام التنسيق مكتب 4-1

 .األجانب دخول ومنع للمديرية والسكينة احلسن التسيَت على واحلفاظ ادلديريات رتيع مع الداخلية ادلراسالت
 احًتام من التأكد يف مهامها وتتمثل العامة، باإلدارة مباشرة عالقة على اخللية ىذه :التدقيق خلية 5-1

 .للمؤسسة ادلختلفة واألنشطة العمليات وفحص تدقيق وكذلك إجراءاتالتسيَت،
 البشرية الموارد مديرية 2-
والوسائل والتكوين ادلستخدمُت بتسيَت ادلرتبطة الشؤون رتيع ومراقبة وتنسيق بتنظيم البشرية ادلوارد مديرية مت 

 :التالية الفروع من ادلديرية ىذه تتكون .للمؤسسة العامة
 تسيَت إطار يف ادلؤسسة سياسة تطبيق ومراقبة باإلشراف القسم ىذا يقوم :والتكوين المستخدمين قسم 1-2

 زانية ادلي إعداد يف مشاركتو إذل باإلضافة تطبيقها، على واحلرص التكوين برامج بإعداد يقوم كما ادلستخدمُت،
 :التالية ادلصاحل من ويتكون .ادلستخدمُت مصاريف فيإطار

 ادلستخدمُت، بتسيَت ادلتعلقة القرارات بإعداد ادلصلحة ىذه مت :والتكوين المستخدمين مصلحة 1-1-2
 والسهر التكوين برامج وتنظيم بإعداد وتقوم ادلستخدمُت، وتصنيف التوظيف، إجراءات تطبيق على تسهر كما
 .تطبيقها على
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 العمل وتكاليف ادلستخدمُت أجور دفع على تشرف اليت ادلصلحة وىي : والتكاليف األجور مصلحة
 ادلؤسسة، يف تواجده مدة وطوال الواحد الشهر خالل العامل بو يقوم الذي العمل نظَت ومكافئات منح من

 .ادلؤسسة حتققها اليت األرباح باقي من كذلك واالستفادة
 ادلرض، بسبب العمل عن التوقف العمل، حوادث مبلفات ادلصلحة ىذه مت :االجتماعية المصلحة 3-1-2
 .العمل وطب الطبية، ادلصاريف تعويضات

 :مصلحتُت من ويتكون العامة، الوسائل بتسيَت العامة الوسائل قسم يهتم :العامة الوسائل قسم 2-2
 العمل تنفيذ يف تدخل اليت العمليات رتيع على تشرف اليت ادلصلحة وىي : العامة الوسائل مصلحة 1-2-2

 سلتلف غيار وقطاع العمل تنفيذ على ادلساعدة واآلالت كالعتاد الضرورية التجهيزات راء ش من ادلؤسسة داخل
 باإلضافة (كراسي نسخ،مكاتب، آالت كومبيوتر،) من العتاد وسلتلف بالقاطرة اخلاص الغيار وقطاع ادلركبات

 .اخل...وأوراق أقالم من ادلكتب إلىمستلزمات
 بداخل اخلاصة ادلهام يف أعماذلم تنفيذ أثناء ادلؤسسة أعوان اهبا  يقوم اليت ادلهام رتيع على مباشرة تشرف كما

 .الوطن وخارج
 ذلذه جرد بعملية وتقوم ادلخزون، بتسيَت ادلخزون تسيَت مصلحة تقوم :المخزون تسيير مصلحة 2-2-2
 .ادلخزونات

 يف الثقافية و اإلجتماعية األنشطة بتسيَت اإلجتماعية ون الشؤ قسم يهتم :اإلجتماعية الشؤون قسم 3-2
 :مصلحُت من ويتكون ادلؤسسة

 من للعامل اإلجتماعي اجلانب وتعاجل تشرف اليت ادلصلحة وىي :اإلجتماعية الخدمات مصلحة 1-3-2
 األخطار كل من مؤمن وىو مبهامو القيام من يتمكن لكي اإلجتماعي الضمان مصاحل لدى بتأمينو القيام خالل

 مدة كامل أثناء وتعويضات منح من استفادتو و مهنية أمراض أو عمل حوادث كانت سواء تصيبو قد اليت
 .اخل....للنساء بالنسبة األمومة فًتة ادلدرسية، ادلنح مثل اإلجتماعية التأمينات رتيع ومن ادلرض أو العجز

 الرياضية األنشطة رتيع على مباشرة تشرف اليت ادلصلحة وىي : والثقافي الرياضي النشاط مصلحة 2-3-2
 طوال ادلبذولة اىودات على ذلم كمكافأة والعمال العمال أبناء لصاحل الواحدة السنة طوال تتم اليت والًتفيهية

 .اإلصطيايف وادلوسم ادلتسمية األعياد خالل سياحية رحالت بررلة يف وتتمثل السنة
 دلختلف التابعُت والعمال الشركة عمال بُت القدم كرة يف لقاءات بررلة يف فتتمثل الرياضية األنشطة أما

 .بينهم فيما واإلخاء التضامن بروح وإشعارىم العمال لتوحيد األخرى اإلقتصادية القطاعات

 والمحاسبة المالية مديرية
 ومدى سنة لكل زلددة ميزانيات وضع طريق عن وذلك للشركة ادلالية الوضعية بتسيَت ادلكلفة ادلديرية وىي

 الدفاتر وإمساك الواحدة، السنة خالل نفذت اليت ادلالية العمليات كل وإحصاء ادلسطرة، لألىداف مطابقتها
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 :من وتتكون التجاري، للنشاط ادلبينة التجارية
 ويتكون ادلارل احملاسيب للنظام وفقا احلسابية العمليات رتيع على احملاسبة قسم يشرف :المحاسبة قسم 1-3

 :مصلحتُت من
 ووضع ادلؤسسة اهبا  تقوم اليت للعمليات اليومية بادلتابعة تسمح :العامة المحاسبة مصلحة 1-1-3
 ادلالحظات

 .النتائج حسابات وجدول ادليزانية ووضع للحسابات اليومي التنفيذ طريق عن وذلك بنشاطها اخلاصة الالزمة
 .التكاليف رتيع حتليل على مباشرة تشرف اليت ادلصلحة وىي :التحليلية المحاسبة مصلحة 2-1-3

 من ويتكون ادليزانية ومتابعة وإعداد للمؤسسة ادلارل التسيَت على ادلالية قسم يشرف :المالية قسم 2-3
 :مصلحتُت

 .للمؤسسة ادلالية األوضاع متابعة على مباشرة تشرف اليت ادلصلحة وىي :المالية المصلحة 1-2-3
 ادلتعاملُت مع التجاري النشاط عن الناجتة األموال رتيع بتحصيل وتقوم :التحصيالت مصلحة 2-2-3
 بالدين بالوفاء تأخَت كل عن مالية جزائية عقوبات فرض مع البنوك بُت األموال انتقال حركة وتتبع اإلقتصاديُت
 تسديد رفضهم حالة يف القضاء إذل باللجوء (الزبائن) ادلتعاملُت ىؤالء مع هتديد ادلؤسسة جتاه أواإللتزامات

 .مستحقام
 التجاري االستثمار مديرية 4-
 :ب ادلديرية ىذه وتقوم

 ؛(والتخزين التفريغ، الشحن، ) البضائع بعبور ادلرتبطة العمليات تسيَت -
 ؛ ادلينائية الدولة أمالك تسيَت -
 ادلتخصصة؛ اإلنشاءات تسيَت -
 .ادلؤسسة داخل بفعالية إلدماجها ادلناسبة الوسائل عن والبحث ادلينائي اإلستثمار تقنيات تطور متابعة -

 : إذل ادلديرية ىذه وتتفرع
 : مصاحل ثالثة من ويتكون والتخزين، والتفريغ الشحن على مهامها تقتصر :والتفريغ الشحن قسم 1-4

 للسفن والتفريغ الشحن عمليات رتيع على وادلشرفة ادلختصة ادلصلحة ىي :والتفريغ الشحن مصلحة
 كما مؤىلة، وغَت مؤىلة عاملة يد والتفريغ الشحن عملية وتتطلب للرسو، دورىا تنتظر اليت أو ادليناء مبرفأ الراسية
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 النشاط مفهوم يف عملية أىم ىي والتفريغ الشحن وعملية .ادلنشود العمل لتنفيذ رافعات و آالت تتطلب
 والصرامة العناية من الكثَت بدل وتفريغها شحنها يتطلب اليت والبضائع السلع رلموعة دتثل اهناكو التجاري

 أثناء واالحًتاس
 .الثمن باىظة أو التلف سريعة أو يرة خط  بضاعةهناكو مصدرىا بتنوع تتميز كما.العملية

 كما للتسليم، ادلعدة تلك وكذلك البواخر من ادلفرغة البضائع عاتقها على تأخذ :التخزين مصلحة 2-1-4
 مصلحة إذل التخزين مستندات وترسل وتراقب للتخزين، ادلعدة للمساحات العقالشل االستخدام على تسهر

 .الفواتَت
 داخل ادلوجودة احلاويات على الكامل اإلشراف على ادلختصة ادلصلحة وىي :الحاويات مصلحة 3-1-4

 .وفرزىا ىازلتويا ومعرفة ادليناء،
 تررتة على يسهر ادلتخصصة، واإلنشاءات األمالك الفواتَت، مصلحة مهام ينظم :التجاري القسم 2-4

 :مصلحتُت إذل وينقسم بو، ادلعمول األذتان وتطبيق سلم
 دخول مبتابعة ومكلفة ادلتخصصة واإلنشاءات األمالك تلك ىي :الدولة وأمالك الفوترة مصلحة 1-2-4

 .إعدادىا يف تساىم اليت ادلستندات ومراقبة الفواتَت إنشاء السفن،
 .اإلحصائية الدوريات بإعداد تقوم :اإلحصائيات مصلحة 2-2-4

 :التالية اخلاليا التجاري اإلستثمار مديرية تضم :التجاري اإلستثمار مديرية  خاليا 3-4
 نسبة فيها توضح وسنوية شهرية سلططات بإعداد تقوم اليت اخللية وىي :والتخطيط الدراسات خلية 1-3-4

 كل زتولة نوعية وحتديد الواحد الشهر خالل الراسية السفن عدد إحصاء مع شهر لكل التجاري النشاط
 توضع كما يليو، الذي الشهر مع مقارنة شهر لكل النشاط نسبة حول مقارنة ووضع حدة على سفينة

 التطور نسبة لتحديد قبلها اليت بالسنة مقارنتها و الواحدة للسنة بالنسبة التجاري النشاط نسبة تبُت سلططات
 ادلؤسسة دفه اليت واألرقام األىداف فيها حتدد و ادلقبلة السنة وضعية ادلخططات وتوضح وجد، إذا احلاصل
 .تقريبية احتماالت وضع طريق عن وىذا إليها للوصول

 اجليواسًتاتيجي ودوره بادليناء التعريف يف األول ورىا د يتمحور اليت اخللية وىي :التسويق خلية 2-3-4
 من يوفره وما اجلزائري، واجلنوب الوسط ومنطقة اجلزائري الغرب بُت وصل علزة يعترب كونو اجلزائري الغرب مبنطقة

 التسهيالت اجلغرايف، ادلوقع يف اإلمتيازات ىذه وتتمثل .اإلستَتاد و التصدير لعملية األمثل ادليناء جتعلو امتيازات
 .واسعة ختزين ادلتطورة،أماكن العمل وسائل والتفريغ، الشحن نفقات اطلفاض اجلمركية، التحفظات اإلدارية،

 .ادلينائيُت للمتعاملُت اإلستَتاد برامج دراسة جتلب اليت الشروط وىي
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 تكون قد فهي العمل، تنفيذ أثناء تنشأ قد اليت ادلنازعات يف ادلختصة اخللية وىي :المنازعات خلية 3-3-4
 ظروف على ادلتعامل ىذا اعًتاض نتيجة أو بالتزامات ادلؤسسة مع ادلتعاملُت أحد إخالء عن ناجتة منازعات

 .التجارية التعامالت صحة على يؤثر أن شأنو من أشكال أي على أو ادلالية الزيادات أو العمل
 العمال نزاعات إطار ضمن يندرج الذي النزاع وىو العمال وأحد ادلؤسسة بُت النزاع يكون أن ؽلكن كما

 العامل ىذا زم يلت لذا ،(فصلو أي) العمل عالقة قطع استلزم الثالثة الدرجة من خلطأ العامل كارتكاب الفردية
 .االجتماعية احملكمة فيو النظر يتوذل نزاع يف ادلؤسسة مع والدخول حقوقو عن بالدفاع

 يف العمال رتيع يدخل حيث اجلماعية، العمل بنزاعات يعرف ما وىو رتاعي النزاع يكون أن ؽلكن كما
 يف الزيادة) مثال اإللتزام تنفيذ (ادلؤسسة) العمل صاحب رفض نتيجة النقايب شلثلهم يف شلثلُت ادلؤسسة مع نزاع

 .(األجور
 الميناء قيادة مديرية 5-
 احلدود وتأمُت ،(آخر إذل رسوىا مركز من حتويلها خروجها، السفن، دخول)ادلالحة حركة بتأمُت وتقوم

 :قسمُت من وتتكون ادلينائية،
 من ذلم الصادرة األوامر بتنفيذ وادللزمون ذلا النائبُت لبحارة ا رتيع على مباشرة ويشرف :المالحة قسم 1-5
 حدة على حبار كل كفاءة تربز بشهادات متمتعُت البحارة ىؤالء يكون أن ويلزم ادلباشرين، مسئوليهم طرف
 تتنوع وىي ادلؤسسة يف مهامهم يتوذل أن رة البحا ذلؤالء ؽلكن ال الشهادة ىذه بدون حيث التصنيف ودرجة
 :من ويتكون حدة على حبار كل مؤىالت بتنوع

 ادلنيطة ادلهام لتنفيذ لو هتامغادر عند سواء القاطرة لوقوف فعليا ادلخصص ادلكان وىو :القاطرة محطة 1-1-5
 كان مهما أخرى سفينة أي على باتا منعا ؽلنع بل غلوز ا ل حيث .ادلهام ىذه تنفيذ من العودة أثناء أو هبا 

 .سليمة بطريقة أعماذلا تنفيذ عليها ػلول عائق يشكل ألنو للقاطرة ادلخصص ادلكان يف تتوقف أن نوعها
 كل أثناء لنقل ادلخصصة إرشاد سفينة لوقوف فعليا ادلخصص ادلكان وىو :اإلرشاد سفينة محطة 2-1-5

 إدخال عملية على األول ادلسؤول باعتباره ادليناء، من إخراجها أو السفن إدخال عند ذلك كان سواء مهمة
العملية  تتم أن ؽلكن ال وبدونو السفن وإخراج
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 حياة على مباشراهتديدا  تشكل أن هناشا من اليت األخطار كل من األمن حفظ يف وؼلتص :األمن قسم
 األمراض أنواع كل بذلك وتفادي للعمل، ادلخصص احمليط نظافة على باحلرص وذلك الصحة وحفظ العمال،

 :إذل القسم ىذا ويتفرع.العمل توليو أثناء العامل اهبا   يصاب اليت
 للميناء بالبضائع احململة الباخرة دخول تسبق اليت العملية على مباشرة ويشرف :الميناء ضابط قسم 1-2-5

 حجم) احململة ادلواد نوعية حيث من بالسفينة اخلاصة ادلعلومات رتيع ألخذ السفينة بربان اإلتصال طريق عن
 .بالتوقف اخلاص الرصيف حتديد ينسق لكي طوذلا، السفينة،

 .ادليناء حراسة يف مهامو وتتمثل :الميناء حراس قسم 2-2-5
 والصيانة األشغال مديرية 6-
 اإلجراءات توفَت هناشأ من اليت األعمال كل باألشغال ويقصد والصيانة باألشغال ادلختصة ادلديرية وىي

 اليت األخطار وإزالة النظافة، اذلياكل، بناء الطرق، تعبيد اإلنارة، توفَت يف ادلتمثلة و للعمل احلسن للسَت ادلالئمة
 .للعمال السالمةهتدد 

 وعليو وسريعة، منتظمة بصفة العمل تنفيذ على تساعد وآالت عتاد دتتلك ادلؤسسة أنهبا  يقصد الصيانة أما
 اإلصالح بعملية مؤىلون عمال فيقوم لعطب، تعرضها حالة يف إصالح عملية إذل حتتاج قد اآلالت ىذه فإن

 :من ادلديرية ىذه تتكون .اآلالت لتلك
 ادلعدات وإصالح وصيانة حفظ أنشطة رتيع ومراقبة وتصميم بتنسيق الصيانة قسم يقوم :الصيانة قسم 1-6

 :مصلحتُت من ويتكون الغيار، وقطع ادلعدات استبدال إذل باإلضافة
 وموقف البضائع، ومناولة رفع معدات وإصالح صيانة عن ادلسؤولة وىي :الصيانة مصلحة 1-1-6
 السيارات،
 .ادليكانيكية وادلعدات

 .ادلناولة معدات ومراقبة وتوفَت اآلالت، مشغلي عمل بتنظيم العتاد مصلحة مت :العتاد مصلحة 2-1-6
 ويتكون الصيانة، وأعمال ادليناء يئةتوو تطوير مشاريع ومراقبة بتنفيذ األشغال قسم يهتم :األشغال قسم 2-6

 .والصيانة األشغال مصلحة من
 .ادلؤسسة أصول صيانة أعمال تنفيذ على ادلصلحة ىذه تشرف :والصيانة األشغال مصلحة 1-2-6
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مستغانم  ميناء مؤسسة في مهنة التدقيق  :الثاني  المبحث 

 والعمليات الوظائف رتيع بتدقيق يقوم مدقق مستغازل ميناء دلؤسسة التنظيمي اذليكل مستوى على يتواجد
 اقًتاح يتم ،هتا نشاطا وتنوع مستغازل ميناء مؤسسة حجم لكرب ونظرا .ادلؤسسة ىذه مستوى على تتم اليت

 وتفعيل تسهيل أجل من وذلك األداء، ومدقق ومارل، زلاسيب مبدقق ادلؤسسة ىذه يف التدقيق خلية تدعيم
 .للمؤسسة احلسن والسَت ادلناسبة القرارات إختاذ يف بالغة أعلية تكتسي اليت التدقيق عمليات
مستغانم  ميناء مؤسسة في الداخلي التدقيق :األول المطلب

 التدقيق لعملية ادلضافة القيمة تتمثل حيث أساسيا، دورا مستغازل ميناء مؤسسة يف الداخلي التدقيق يكتسي 
 .القرار إختاذ يف تساعد واليت الثقة ذات ادلعلومات يف
 مستغانم ميناء مؤسسة في الداخلي للتدقيق التنظيمي الوضع :الفرع األول -

 مستغازل ميناء مؤسسة يف التدقيق وظيفة فإن ادلوانئ، تسيَت شركة أعدتو الذي الداخلي التدقيق لدليل امتثاال
 .دلهامو أدائو عند الداخلي ادلدقق وموضوعية استقاللية يضمن شلا العامة، لإلدارة مباشرة تابعة وظيفة ىي
 للتدقيق الداخلي تنظيمي ىيكل اقًتاح يتم مستغازل ميناء مؤسسة يف الداخلي التدقيق عملية تسهيل أجل ومن

     :التارل الشكل يوضحو كما للمؤسسة،

 الداخلي للتدقيق التنظيمي اذليكل :2-3الشكل

 
 

 
 
 

 
 مارل و زلاسيب تدقيق األداء                                                 تدقيق

 2016-05-17مستغازل، ميناء مؤسسة التدقيق، خلية :المصدر

 

 

 مدير التدقيق الداخلي

 

 

 و محاسبي تدقيق

 مالي

 األداء تدقيق

 سكرتارية
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 مستغانم ميناء مؤسسة في الداخلي للتدقيق الوظيفية العالقة- 2
 العامة؛ ادلديرية إذل التدقيق بعمليات اخلاصة التقارير رتيع بتقدصل مستغازل ميناء مؤسسة يف ادلدقق يقوم -
 األداء تطوير أجل من وادلصاحل األقسام، ادلديريات، رتيع مبساعدة مستغازل ميناء مؤسسة يف ادلدقق يقوم -

 .العمل وحتسُت
 الخارجي التدقيق مع مستغانم ميناء مؤسسة في الداخلي التدقيق عالقة 3-

 اخلارجي، ادلدققهبا قام  اليت واإلرشادات التوصيات تطبيق مدى من مستغازل ميناء مؤسسة يف ادلدقق يتأكد -
 ادلؤسسة؛ حسابات بتدقيق قيامو أثناء
 رلال يف رأيو إبداء أجل من مستغازل ميناء مؤسسة يف الداخلي التدقيق تقارير على اخلارجي ادلدقق يعتمد -

 .معُت
 التدخل مجال 4-

 كل حيث الداخلي، ادلدقق تدخل أثناء قيود بدون مستغازل ميناء مؤسسة يف الداخلي التدقيق وظيفة دتارس -
 الداخلي؛ التدقيق لعملية ختضع ادلؤسسة ىذه مستوى على ادلتواجدة واألنشطة الوظائف العمليات، األنظمة،

 من الضرورية وادلعلومات الوثائق رتيع على احلصول يف احلق لو مستغازل ميناء مؤسسة يف الداخلي ادلدقق -
 .مهامو تنفيذ أجل
 المهنة أخالقية 5-
 : منها اخلصائص من رلموعة ادلدقق لدى تتوفر مستغازل ميناء مؤسسة يف الداخلي التدقيق عملية تنفيذ عند
 واالستقامة؛ النزاىة -
 ادلوضوعية؛ -
 االستقاللية؛ -
 والسرية؛ الثقة -
 .ادلهنية الكفاءة -

 ومالي محاسبي بمدقق مستغانم ميناء مؤسسة في التدقيق خلية دعم :الثاني فرعال
 ومن وادلالية، احملاسبية ادلعلومات تدفق وكثرة مستغازل، ميناء  مؤسسةهبا  تقوم اليت ادلتنوعة للتعامالت نظرا
 لوظيفة التنظيمي اذليكل إذل تابع ومارل زلاسيب تدقيق اقًتاح يتم والتالعبات، واالضلرافات األخطاء منع أجل

 .ادلؤسسة ىذه يف التدقيق
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 والمالي المحاسبي التدقيق مهمة 1-
 وفقا وادلالية احملاسبية ادلعلومات وعدالة وشرعية وصحة مصداقية بفحص وادلارل احملاسيب ادلدقق يقوم

 .ادلعلومات ىذه ونشر وتصنيف قياس لتحديد ادلستخدمة واألساليب والوسائل عموما، ادلقبولة احملاسبة دلبادئ
 والمالي المحاسبي للتدقيق التنظيمي الوضع 2-

 :وادلارل احملاسيب للتدقيق التنظيمي الوضع ادلوارل الشكل يوضح

 وادلارل احملاسيب للتدقيق التنظيمي الوضع :3-3الشكل

 

 

 

 

 2016-05-17مستغازل، ميناء مؤسسة التدقيق، خلية :المصدر

 العمل تنظيم
 عموما؛ ادلقبولة احملاسبة دلبادئ وفقا احملاسيب التسجيل من التأكد -
 زلاسبية؛ دورة لكل العمليات جلميع الصحيح التسجيل من التأكد -
 األخرى؛ احملاسبية بالدورات ادلتعلقة والتكاليف اإليرادات وتوزيع صحة من التأكد -
وجودىا؛  من والتحقق األصول على احلفاظ سبل دراسة -

 للموارد؛ واإلقتصادي الكفء اإلستخدام من التأكد -
 والغش؛ األخطاء حتديد -
 واإلقتصادية؛ واحملاسبية ادلالية اجلوانب إطار يف ادلالية األوضاع تنظيم من التحقق -
 ذلا؛ ادلسطرة األىداف مع متناسقة النتائج أن من التأكد أجل من والربامج العمليات فحص -
 .عموما ادلقبولة للمعايَت وفقا احملدد الوقت يف التقرير إعداد -
 

 

 الداخلي التدقيق مدير

 المالي و المحاسبي التدقيق األداء تدقيق
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 المسؤوليات 4-
 التدقيق؛ مدير طرف من إليو ادلوكلة ادلهام رتيع تنفيذ -
 العام؛ مدار على الداخلي للتدقيق السنوي الربنامج احًتام -
 تصرفو؛ حتت ادلوضوعة الوسائل على احملافظة -
 .ادلهنة ألخالقية وفقا السلوك قواعد احًتام -

 األخرى الهياكل مع والمالي المحاسبي المدقق عالقة 5-
 الداخلي؛ التدقيق مدير إذل التقارير تقدصل -
 .العمل وحتسُت تطوير أجل من ادلؤسسة ىياكل مع والتعاون بالتنسيق يعمل -

 والمالي المحاسبي المدقق مؤهالت 6-
 .وادلالية احملاسبة يف جامعية شهادة :العام التعليم -

IAS/IFRS - معايَت وادلارل، احملاسيب التدقيق :ادلهٍت التكوين 
 .وادلالية احملاسبة يف سنوات 5 األدسل احلد :ادلهنية اخلربة -

 العمل شروط 7-
 جيدة؛ بدنية وحالة والسمع، البصر حدة :البدنية ادلهارات -
 .والًتكييب التحليلي الفكر والتنظيم، االتصال على القدرة اجلاد، العمل :العقلية ادلهارات -

 التقييم مقاييس 8-
 ادلناسب؛ الوقت يف وادلارل احملاسيب التدقيق مهام من االنتهاء -
 بناءة؛ توصيات تقدصل -
 ادلهنة وأخالقيات للقوانُت االمتثال -
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مستغانم  ميناء مؤسسة في األجور تدقيق  دراسة:المطلب  الثاني 

 اليت الشروط من رلموعة على باإلعتماد األجور تدقيق بعملية مستغازل ميناء مؤسسة يف الداخلي ادلدقق يقوم
 ادلتعلقة اإلجراءات تطبيق مدى حول ومستقل وزلايد فٍت رأي على احلصول أجل من العملية ىذه بتنفيذ تسمح
 مسجلة احملاسبية الدورات من دورة لكل ادلؤسسة دلستخدمي العائدة التكاليف أن من والتأكد األجور بنظام
 .غلب كما
 عملية تقييم األجور، تدقيق إجراءات إذل ادلبحث ىذا يف التطرق يتم سوف العملية هبده القيام أجل ومن

 .مستغازل ميناء مؤسسة يف األجور بنظام ادلتعلقة واالقًتاحات والتوصيات األجور، تدقيق

مستغانم  ميناء مؤسسة في األجور تدقيق إجراءات :األول الفرع

 يف أجورادلستخدمُت بتدقيق يقوم خالذلا من اليت اإلجراءات من رلموعة على ادلؤسسة يف الداخلي ادلدقق يعتمد
 .ادلؤسسة

 التدقيق عملية أهداف تحديد -1

 :يلي فيما تتمثل اليت و العملية هبده ادلتعلقة األىداف حتديد يتم األجور، تدقيق بعملية القيام أجل من
 - واحد شخص يف متعارضة وظيفة من أكثر رتع عدم أي الوظائف بُت الفصل كفاية من التأكد 

 واحد؛ آن ويف
 - بادلستخدمُت؛ ادلتعلقة واإليرادات التكاليف رتيع تسجيل من التأكد 
 - حقيقية؛ بادلستخدمُت ادلتعلقة واإليرادات التكاليف أن من التأكد 
 - بادلستخدمُت؛ ادلتعلقة واإليرادات التكاليف تقييم صحة من التأكد 
 - التجمع اإلسناد، صحيحة ىي بادلستخدمُت ادلتعلقة واإليرادات التكاليف أن من التأكد 

 .والتمركز
 األجور تدقيق عملية مقاييس -2

 :يلي فيما تتمثل ادلقاييس من رلموعة على باإلعتماد ادلستخدمُت األجور تدقيق يتم
 العمل  قانون 1-2

 رتاعية إتفاقيات توجد حيث العمل، قانون على اإلعتماد من البد األجور تدقيق بعملية القيام أجل من
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 ادلادة ذكر سيتم الصدد ىذا ويف مهنية، فئات عدة أو فئة ؼلص فيما والعمل التشغيل شروط رلموع تتضمن
 .العمل قانون من 120 وادلادة 114

 التشغيل شروط رلموع يتضمن مدون إتفاق اجلماعية اإلتفاقية :على العمل قانون من 114 ادلادة تنص -
 .مهنية فئات عدة أو فئة ؼلص فيما والعمل
 والعمل التشغيل شروط رلموع من زلددة عناصر عدة أو معينا عنصرا يعاجل مدون اتفاق اجلماعي االتفاق
 .اجلماعية لإلتفاقية ملحقا يشكل أن وؽلكن مهنية، أو اجتماعية فئات عدة أو لفئة بالنسبة

 .للعمال النقابيُت وادلمثلُت ادلستخدم بُت ادلستخدمة اذليئة نفس ضمن اجلماعية واالتفاقات االتفاقيات تربم
 .أخرى جهة من للعمال دتثيلية نقابية منظمات عدة أو منظمة أو مستخدمُت رلموعة بُت تربم كما

 1 "القانون يف عليها ادلنصوص للشروط طبقا التفاوض قي األطراف دتثيلية حتدد .
 ػلددىا اليت الشروط حسب تربم اليت اجلماعية اإلتفاقيات تعاجل" :على العمل قانون من 120 ادلادة تنص -

 :التالية العناصر خصوصا تعاجل أن وؽلكنها والعمل التشغيل شروط القانون،
 ادلهٍت، التصنيف .1
 وتوزيعها، العمل ساعات فيها مبا العمل، مقاييس .2
 ادلطابقة، الدنيا األساسية األجور .3
 ادلنطقة، تعويض فيها مبا العمل، وظروف اإلضافية والساعات باألقدمية ادلرتبطة التعويضات .4
 العمل، ونتائج باإلنتاجية ادلرتبطة ادلكافآت .5
 ادلردود، على ادلعنيُت العمل فئات مكافأة كيفيات .6
 ادلصرفية، النفقات حتديد .7
 ادلسبق، واإلشعار التجريب فًتة .8
 التوقف فًتات تتضمن اليت أو الصعبة التبعات ذات العمل مناصب تضمن اليت الفعلي العمل مدة .9
 النشاط، عن

 اخلاصة، التغيبات . 10
العمل،  يف رتاعي نزاع وقوع حالة يف ادلصاحلة إجراءات . 11

1 CODE du TRAVAIL: Recueil de testes législatifs et Réglementaires, Edition corrigée et 

mise à jour, 

augmentée d’annotations, Berti édition, Algérie, 2ème Edition, 2003, p p : 70- 71. 

2 CODE du TRAVAIL, Op. cit, p p : 74- 75. 
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 اإلضراب، حالة يف اخلدمة من األدسل احلد . 12
 النقايب، احلق شلارسة . 13
 2 "نقضها أو مراجعتها أو دتديدىا وكيفيات االتفاقية مدة . 14

 للمؤسسة التنظيمي الهيكل فحص -3
 يف فعال موجودة عمل مناصب تناسب ادلدفوعة األجور أن التأكد أجل من التنظيمي اذليكل فحص يتم

 .للمؤسسة التنظيمي اذليكل
 الداخلي التدقيق إستمارة 3-2

 أجور تدقيق عملية بأىداف اخلاصة األسئلة من مبجموعة تتعلق اليت الداخلي التدقيق إستمارة مبأل القيام يتم
 رتيع تسجيل يتم كما الضعف، نقاط " ال " اإلجابة دتثل القوة، نقاط " نعم " اإلجابة دتثل .ادلستخدمُت
 .العملية  ىده ادلتعلقة ادلالحظات

 ادلوارد إدارة مستوى على دتت اليت و العملية ىده القيام أجل من ( 01 ) رقم ادللحق على االعتماد مت وقد
 .واحملاسبة ادلالية إدارة مستوى على وكذا ذلا، التابعة وادلصاحل األقسام وسلتلف والوسائل، والتكوين البشرية
 الوظائف بين الفصل كفاية من التأكد 

 يف متعارضة وظيفة من أكثر رتع وعدم العمل، تقسيم من التأكد من البد األجور، بتدقيق القيام أجل من
 .الوظائف ىده ادلعنيُت وادلستخدمُت الوظائف يلخص التارل واجلدول واحد، آن ويف واحد شخص
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 الفصل بُت وظائف ادلستخدمُت :( 5)الجدول رقم 

 المستخدمين المعنيين  الوظائف 
اإلدارة 
 العامة 

إدارة ادلوارد 
البشرية و 
التكوين و 

 الوسائل 

قسم 
ادلستخدمُت و 

 التكوين 

مصلحة 
 األجور 

مصلحة 
 ادلستخدمُت 

مديرية ادلالية 
 و احملاسبة 

        ادلوافقة على دخول و خروج ادلستخدمُت-1
       حتديد مستويات األجور -2
       ترخيص أقساط التامُت -3

       حتديث ادللف الدائم -4
       ادلوافقة على ساعات ادلداومة  -5

        إعداد األجور-6
       التحقق من احلسابات -7

       ادلوافقة النهائية على األجور بعد إعدادىا -8
       إعداد كشوف األجور -9

       توزيع األجور-10
       أمر حتويالت األجور- 11
       مقاربة البنك بُت حساب بنكي و األجر -12
        مركزية األجور-13

 نيل متطلبات ضمن مقدمة تخرج مذكرة٬االقتصادية المؤسسة في القرار وتفعيل دعم في الداخلي التدقيق دور٬بن زازة منصورية :المصدر 
 98ص٬ 2012-2011الماستر شهادة
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 بادلستخدمُت ادلتعلقة واإليرادات التكاليف رتيع تسجيل من التأكد 
 حقيقية بادلستخدمُت ادلتعلقة واإليرادات التكاليف أن من التأكد 
 بادلستخدمُت ادلتعلقة والتكاليف اإليرادات تقييم صحة من التأكد 
 والتمركز التجمع اإلسناد، صحيحة ىي بادلستخدمُت ادلتعلقة واإليرادات التكاليف أن من التأكد 
 ادلعلومات صحة من التأكد 

 والتحري الفحص طريق عن وذلك ادلعلومات صحة مدى من التأكد األجور،مت تدقيق إستمارة مبأل القيام بعد
 ودلصاحل األقسام وسلتلف والتكوين والوسائل البشرية ادلوارد إدارة العامة، اإلدارة من كل مستوى على ميدانيا
 إجراءات وتقييم ادلعلومات مصداقية من والتأكد ضمان أجل من وىذا واحملاسبة، ادلالية إدارة ذلا،و التابعة
 .مستغازل ميناء مؤسسة مستوى على هبا ادلعمول األجور نظام

مستغانم  ميناء مؤسسة في األجور تدقيق عملية تقييم: الفرع الثاني 

 على ادلتواجدة الضعف ونقاط القوة نقاط إذل التوصل مت ، األجور تدقيق عملية بإجراءات القيام بعد
 .الداخلية الرقابة نظام مستوى

 القوة نقاط تحديد 1-
 :التارل النحو على التدقيق عملية ألىداف بالنسبة القوة نقاط حتديد مت

 الوظائف بين الفصل لكفاية بالنسبة 1-1
 :التالية الوظائف بُت كاف فصل ىناك

 ادلستخدمُت؛ وخروج دخول على ادلوافقة -
 األجور؛ مستويات حتديد -
 التأمُت؛ أقساط ترخيص -
 الدائم؛ ادللف حتديث -
 العمل؛ ساعات على ادلوافقة -
 األجور؛ كشوف إعداد -
 احلسابات؛ من التحقق -
 إعدادىا؛ بعد األجور جدول على النهائية ادلوافقة -
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 األجور؛ كشوف توزيع -
 األجور؛ حتويالت أمر -
 واألجر؛ بنكي حساب بُت البنك مقاربة -
 األجور؛ مركزية -
 للمستخدمُت؛ الفردية ادللفات حتديد -
الفردية  ادللفات مع األجور يومية بُت دورية مقارنة -

 بالمستخدمين المتعلقة واإليرادات التكاليف جميع لتسجيل بالنسبة
 :التالية العناصر تتضمن قائمة ىناك -

 · ٬(االجتماعي النظام) األجور اقتطاعات سلتلف
 · .للمستخدمُت ادلمنوحة ادلزايا من وغَتىا ادلنح
 .الصلة ذات التكاليف لتمويل وتستخدم ادلنح دفع وتَتة حتدد القوائم ىذه
 بانتظام؛ حتديثها ويتم اآلرل اإلعالم على باإلعتماد دائم ملف يف البيانات ىذه إدخال يتم -
 بانتظام؛ التكاليف سلتلف رنة مقا تتم -
 ادلتعلقة ادلعطيات رتيع تسجيل تضمن ادلستخدمُت وشؤون باإلدارة ادلعنية اذلياكل كل أن التأكد يتم -

 .باألجور
 بالمستخدمين المتعلقة واإليرادات التكاليف واقع إلى  بالنسبة 3-1 

 :يلي ما يتضمن عامل لكل ملف ىناك -
  · مشسية، صورة
 · التوقيع، ظلوذج
 · اإلجتماعية، احلالة
 · اإللتزام، تاريخ
 · .العمل عقد
 :العامة اإلدارة يف مسؤول من إلذن ختضع التالية العمليات -

 · توظيف،
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 · .األجور يف تغيَت
 اليدوية؛ العمال دللفات زتاية توجد -
 من مسؤول طرف من عليها ادلوافقة يتم األجور، كشوف إلعداد ادلستخدمة األجور ادللفات على تغيَت -

ادلستخدمُت؛  قسم

 ادلداومة؛ ساعات عدد إلرتارل األجر ادلدفوعة العمل ساعات بُت التوفيق -
 .اجلديد احلساب رقم تثبت البنك من وثيقة تقدصل طلب يتم للمستخدمُت، البنكي احلساب تغيَت عند -

 بالمستخدمين المتعلقة والتكاليف اإليرادات تقييم إلى بالنسبة 4-1
 منتظمة؛ بصورة متقاربة قواعد ىي باألجور ادلتعلقة التكاليف -
 .الفعلية التكاليف مع األجور على ادلستحقة التكاليف تغطية مقاربة يتم -

 بالمستخدمين المتعلقة واإليرادات التكاليف وتمركز تجميع إسناد إلى بالنسبة 5-1
 (خارجية رقابة ) احلسابات زلافظ طرف من تتم واإليرادات التكاليف إسناد -
 التحليلية احملاسبة وإذل العامة احملاسبة إذل الرقابة ىذه تستند -
 دوري بشكل تتم األجور يومية جتميع رقابة -
 :التالية القانونية الدفاتر توجد -

 · األجور، دفًت
 · ادلستخدمُت، وخروج دخول دفًت
 · السنوية، العطل دفًت

 · العمل، وسالمة طب سجل
 · .العمل حوادث سجل
 الضعف نقاط تحديد 2-

 :التارل النحو على التدقيق عملية أىداف إذل بالنسبة الضعف نقاط حتديد يتم
 بالمستخدمين المتعلقة واإليرادات التكاليف جميع تسجيل إلى بالنسبة 1-2

 :متبقية األجر مدفوعة العطل حلساب الالزمة ادلعلومات -
 · سابقة، لفًتة
 · جارية، لفًتة
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 األجور؛ مصلحة قبل من مطلوبة ليست
 الغيابات دلعرفة فحص وسائل دتلك ال مصلحة األجور -

 بالمستخدمين المتعلقة واإليرادات التكاليف واقع إلى بالنسبة
 .الفردي ادللف مع بانتظام متقاربة ليست اآلرل للملف الدائمة البيانات -
 .سر كلمات إنشاء طريق عن زلمي غَت للمستخدمُت اآلرل ادللف -
 حوارل) اإلنتاج، وخارج للمؤسسة التنظيمي اذليكل خارج العمل مناصب من لعدد مقابلة أجور دفع ىناك -

 .(عمل منصب34
 بالمستخدمين المتعلقة واإليرادات التكاليف تقييم إلى بالنسبة 3-2

 األسس أن من للتحقق العينة، ريق ط عن األقل على مستقلة، داخلية لرقابة ختضع ال األجور كشوف -
 .صحيحة ادلستخدمة احلسابية والعمليات وادلعدالت

 بالمستخدمين المتعلقة واإليرادات التكاليف وتمركز تجميع إسناد٬ إلى بالنسبة 4-2
 .األجور يومية جتميع على الرقابة لتحسُت دوري بشكل بررليات اختيار يتم دل -
 .ادلكتشفة األخطاء تصحيح أجل من اآلرل اإلعالم طريق عن ادلعاجلة السابقة الرقابة على القيام يتم دل -

 اإلضافية العمل ساعات 5-2
 تقابل اليت اإلضافية الساعات من كبَت حجم ىناك ، 2011 لعام األوذل الثالثة الفصول ثالثة إذل بالنسبة
 حجم
 :يلي كما األجر مدفوعة عطل أيام من كبَت
 دج 11.054.691,68 مببلغ إضافية ساعة 56815 رلموع -

 · يوم 5.597 رلموع :الدائمُت ادلوظفُت إذل بالنسبة
 · أجر بدون يوم 30.426 رلموع :دائمُت غَت ادلوظفُت إذل بالنسبة
 .دج 2.158.481,00 ب يقدر نقدي تعويض على للحصول ادلقابلة يوم 4125 رلموع

األجور  بنظام المتعلقة واالقتراحات التوصيات: المطلب الثالث 

 التوصيات إذل التوصل مت الضعف ونقاط القوة نقاط واستخراج األجور تدقيق عملية بتقييم القيام بعد
 :التالية واإلقًتاحات



 الفصل الثالث                                                                    الدراسة الميدانية
 

92 
 

 الوظائف بين الفصل لكفاية بالنسبة 1-
 :يلي مبا خصوصا ادلرتبطة الوظائف بُت الفصل على احلرص ادلهم من
 العمل؛ ساعات مقاربة -
 األجور؛ كشوف إعداد -
 األجور؛ توزيع -
 األجور؛ دتركز -
 .األجور حتويالت أمر -
 كل طرف من العملية ىذه تتم أن فينصح ادلستخدمُت وخروج دخول على للموافقة بالنسبة أما
 إذل باإلضافة عامل، إذل حتتاج اليت ادلصلحة أي ادلعنية وادلصلحة والتكوين، والوسائل البشرية ادلوارد مديرية من

.  العامة ادلديرية

 بالمستخدمين المتعلقة واإليرادات التكاليف جميع تسجيل إلى بالنسبة
 .األجور مصلحة طرف من (جارية ولفًتة سابقة لفًتة) ادلدفوعة العطل حساب يتم أن األفضل من -
 وذلك األجور، علىهتا وانعكاسا الغيابات رتيع مبعرفة األجور دفع دلصلحة تسمح إجراءات بإعداد ينصح -
 األجور، مصلحة ادلستخدمُت، مصلحة من كل إذل ( 02 رقم ملحق)احلضور ورقة من نسخة إرسال خالل من

األجور  كشوف إعداد أجل من ادلقدمة ادلعلومات نوعية يف مصداقية تكون حىت وىذا واحملاسبة ادلالية مديرية

 بالمستخدمين المتعلقة واإليرادات التكاليف واقع إلى بالنسبة
 الفردي؛ ادللف مع بانتظام اآلرل اإلعالم للملف الدائمة البيانات مبقارنة ينصح -
 إليو الوصول من بادلستخدمُت ادلتعلق اآلرل اإلعالم ملف زتاية أجل من سر كلمة إعداد بإجراء ينصح -

 وذلك
 :يلي كما السر كلمة إجراءات إعداد طريق عن
 األقل؛ على أحرف 8 من سر كلمة تتكون أن غلب -
 األقل؛ على رقمُت على حتتوي أن غلب -
 الضبط؛ عالمات بعض على حتتوي أن غلب -
 يوم؛ 45 كل السر كلمة تغيَت غلب -
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 اليت ادلعلومات مستوى على تغَتات بأي والقيام إليو الوصول من اآلرل اإلعالم ادللفات زتاية أجل من وىذا
 .ادللفات ىذه يتضمنها

 .للمؤسسة التنظيمي للهيكل مطابقة تكون األجور دفع أن إذل اإلنتباه لفت -
 بالمستخدمين المتعلقة واإليرادات التكاليف تقييم إلى بالنسبة 4-

 من للتحقق ، العينة ريق ط عن األقل على مستقلة، داخلية مراقبة إذل األجور كشوف بإخضاع ينصح -
 .صحيحة ادلستخدمة احلسابية والعمليات وادلعدالت األسس أن

 بالمستخدمين المتعلقة واإليرادات التكاليف وتمركز تجميع إسناد إلى بالنسبة 5-
 األجور؛ يومية جتميع على الرقابة لتحسُت األجور لربرليات دوري باختيار ينصح -

 .ادلكتشفة األخطاء تصحيح أجل من اآلرل اإلعالم طريق عن السابقة الرقابة تتم أن يفضل -
 اإلضافي العمل ساعات 6-

 حجم تسيَت وحتسُت العمل توزيع بتحسُت يسمح عمل تنظيم بإنشاء ينصح ادلعنية، األطراف مع بالتشاور
 إضافة من بدال العادية العمل أوقات يف مبهامو يقوم عمل فريق إنشاء طريق عن وذلك اإلضافية، الساعات
 .ضخمة أمواال مستغازل ميناء مؤسسة تكلف واليت إضافية عمل ساعات
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 الفصل خاتمة
 يساعد معلومايت ونظام وقائية وسيلة باعتباره بالغة أعلية ذو مستغازل ميناء مؤسسة يف الداخلي التدقيق يعترب
 القيمة تتمثل حيث ادلدقق، هبا  يقوم اليت الداخلي التدقيق عمليات خالل من وذلك القرارات سلتلف اختاذ على

 اختاذ يف عليها اإلعتماد ؽلكن مصداقية وذات موثوقة معلومات على احلصول يف بادلؤسسة ادلدقق دلهام ادلضافة
 :حيث ومالئمة مناسبة قرارات

 يف  هبا ادلعمول اإلجراءات مستوى على ادلوجودة النقائص بتدارك ادلدقق يقوم الداخلي، التدقيق عملية أثناء -
 والنقائص؛ اإلجراءات تلك بتعديل األخَت ىذا يقوم العامة اإلدارة إذل عملو نتائج توصيل وعند ادلؤسسة،

 حتقيقها؛ ادلراد واألىداف يتماشى مبا باستمرار األداء تطوير  على العمل -
 .مستقبال وترشيدىا ادلؤسسة موارد على احلفاظ -
 :إذل راجع وىذا زلدودة تعترب مستغازل ميناء مبؤسسة التدقيق عملية أن القول ؽلكن أنو إال
 مبهامو؛ القيام على ادلدقق تساعد مكتوبة تسيَت إجراءات وجود عدم -
 التدقيق؛ لعملية متجاوبُت غَت غلعلهم شلا التدقيق دلغزى العمال فهم عدم -
 وأن خاصة األداء، يف قصور إذل يؤدي وىذا التدقيق، عملية على مسؤول واحد داخلي مدقق وجود -

 .النشاطات ومتعددة احلجم كبَتة مستغازل ميناء مؤسسة
 التدقيق، مدير يتضمن مستغازل ميناء مؤسسة يف الداخلي بالتدقيق خاص تنظيمي ىيكل وضع من البد لذا

 السنة، مدار على التدقيق عمليات من شلكن حجم أكرب لتغطية وىذا ، ومارل، زلاسيب ومدقق
 أىداف حتقق اليت ادلناسبة القرارات إختاذ على تساعد اليت ادلعلومات من شلكن قدر أكرب على احلصول وبالتارل
 .وإستمراريتها بقاءىا على وحتافظ ادلؤسسة
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 خاتمة 
 

 موضوع التدقيق احملاسيب من املواضيع اليت نالت اىتمام من الباحثني و املهنيني يف جمال احملاسبة و تدقيق إن
و حاجة املؤسسات اليو ٬حيث شهد تطورا سريعا على مستوى الوظائف  خول لو تبوأ مكانة ىامة ٬احلسابات 

 االقتصادي التوسع قابلت اليت إليو للحاجة  قوائمها املالية تعكس الصورة الصادقة للمركز املايل نظراأن لتأكد
 السبيل الضوابط ىذه احلوائج فكانت هلذه كمكمل الضوابط توحيد من بد وال ٬فكان االستثمار احلديثة وعوامل
 ٬ التوسعية مساعيها لتحقيق نسبية دفعة يعطيها الذي التوافق حنو والتوجو حمليا باملهنة للرقي العامل دول لعديد

 . اجلغرافية املناطق عديد يف الناشطة الشركات على واجلهد الوقت عاملي اختصار إىل باإلضافة
 تسعى اليت الدول من وكوهنا ٬ الدويل التدقيق تطورات مع التوافق مسعى يف العهد حديثة الدول من اجلزائر كون
 دتنح خصبة أرضية بتهيئة مطالبة مباشر٬ غري أو ا مباشر أكان سواء األجنيب لالستثمار أكثر تسهيالت إعطاء إىل
 باستغالل هلا يسمح قد ما ٬ دويل منطلق من مدققيها تكوين عرب دتر قد ٬ األخرية ىذه من استفادة أكثر هلا

 ٬ املصلحة ذات لألطراف اكرب ارتياحا تعطي قد اليت املعتمدة املهنية اإلجراءات مستوى على أو ٬ البشرية مواردىا
  الدولية التدقيق معايري يف يتوفر قد الذي األمر
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 :البحث  نتائج
 بالفروض املرتبطة النتائج إىل توصلنا ٬ والتطبيقي النظري بطوريو املوضوع جوانب خمتلف وحتليل عرض بعد

: يلي كما مسبقا املوضوعة
 االقتصادي التطور مع بالتوازي كان وتطوره ٬ إليو احلاجة على بناء جاء احملاسيب التدقيق 
 وظهور اقتصاديا اجلغرافية احلدود وتالشي األعمال أنشطة لعوملة حتمية كنتيجة جاء الدويل التدقيق 

 بعض ختطي على يساعد فهو املقابل ويف ٬ الدولية العالقات يف دورىا وتزايد اجلنسيات متعددة الشركات
 .الدولية املعامالت تعرتض قد اليت العوائق

  ىناك ضرورة حتمية لتطبيق معايري التدقيق الدولية يف مهنة التدقيق باجلزائر و دلك من اجل تاطري احلسن
 .سريورهتا و كدا تطوير كفاءة املدققني ٬لعمالة التدقيق 

  و ىدا ناتج لنقص يف ٬ال يلتزم مراجعي احلسابات يف اجلزائر بصفة كلية بإرشادات معايري التدقيق الدولية
 .ثقافة ىده املهنة على مستوى املوانئ  

  ىناك تاطري نوعا ما ملحوظ هلده املهنة عرب اجملهودات املقام هبا يف تكوين املدققني خاصة عرب برامج
  IIAالتكوين املربجمة من قبل املعهد الدويل لتدقيق 
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