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 اإلهداء 

 

وسلم  اهلل عليه    صلىسيدنا محمد    أجمعينبسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على خير الخلق  
 بعد:  أمايوم الدين    إلى أجمعيناله وصحبه    وعلى

 أبتدئ إهداء ثمرة جهدي هذا إلى من حملتني وهنا على وهن
 لن تسعني صفحات مذكرتي .........................................إلى المرأة التي لو ذكرت خصالها      

 وان ثمارها بعد ذلك نجاح وأفراح............................ إلى المرأة التي علمتني أن الحياة كف اح     
 ربي الليل والصباح  وادعوا لها.......................................................فكنت برضاها عني ارتاح     
 ويجعلني دائما وأبدا مطيعا لها.................................................................أن يطيل عمرها     
 وال تغيب عني دعواها.........................................................................وان تقر بي عيناها     

 وبدونها أشقى وأتألم................. ..................................................لحياة التي بها انعم  إلى ا     
 إلى منبع الحنان أمي الحبيبة

                                          إلى من كان لي خير عون............................................. وأعظم إنسان في الكون
من تعبت وشقيت ومازلت كذلك الن توصلني على ما أنا عليه اآلن، علمتني  أبي يا  يا    اهدي  إليك

استطعت    ما  ألردفي العمل وروح العمل اتجاه ذاتي وغيري، قدرني اهلل    واإلخالصالصبر والتف اني  
 فضلك علي  من

اهلل مقدم سيد احمد، أخي في  األصدق اء واختص بالذكر    من أحب ويحبني والى كافة  والى كل
                                                                     صديقي الغالي بق لول إبراهيم رفيق مشواري الجامعي  و 
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 تشكر
 

ميد.الحمد هلل المنعم الوهاب الولي الحميد، والحمد هلل بجميع محامده وكما ينبغي له من التح      

لمبدأ المعيد، ذي أمر بشكره، ووعد من شكره بالمزيد، نحمده ونشهد أن ال إله إال اهلل هو اوالحمد هلل ال 
أئمة التوحيد  وعلى آله و صحبهونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعث بالقرآن المجيد، اللهم صل عليه    

كلون.و كل المتو ليه ف ليتوالحمد هلل الذي وفقنا إلنجاز هذا العمل المتواضع، وما توفيقنا إال باهلل عليه توكلنا وع   

 فمن باب من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل ن نود أن نتقدم بأحر تشكراتنا إلى :

الدكتور الف اضل: بن زيدان الحاج    -  

ىال في إعداد بحثنا هذا، فكان بمثابة الموجه و المرشد.  طالما ساعدنا    

  ور عبد الق ادربن جبادة المدققين الذين لم يبخلوا علينا بنصائحهم وعلى رأسهم  السيد  الس
ستوى مكتب التدقيقكان عوناً لنا في إنجاز تربصنا التطبيقي على مالذي  والسيد بن صالح مراد    

في إنجاز هذا البحث.ونشكر كل من ساعدنا       
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 مقدمة عامة
ت فففت مل سسيففففت   أمفففت سلعفففتوا ؤسسات فففتص سة سشك ففف    ففف    فففت   أحنفففت تقفففمل سسات فففتص سية يففففت       ففف       

سسعلومفتص سلف  عدع فت سسات ف  ؤتعتة فت ؤ قفت  علف  ؤسل كع  سل برية   سختتذ سلقكسرسص. سلف  تع دفو ؤ  ف   رش  ف 
 ح و   ة م سل وة ق ؤسحملتتب .  ؤأ ثكهتمكس   سسعلومتص  أهمسعت ري  ؤل   ؤسع  من 

مي ففن  هفف س سلق ففم  ع دففو ؤ ورةفف   بففرية علفف  مففوةقا  قالففون علفف  قففدتن تففلم  حيففت  سلكةت فف  سلوس ل فف  ح فف      
 ثففريؤن   ةففوؤسهت حيففكس لعففو  هفف ا سلعدل فف    فف مل   أنمففن  للففا  مففت  معا ففتص ؤسختففتذ ةففكسرسص ميفففري  . ل ففن  ففو 

همفت   أنح   فمل   فترة امبفوةقا  سإلةبتر ف ستف عتح  ت  إطفترسسات فتص    أنل   سلقتشم هبتا ؤلف لمل  فو ست قل
ؤسل وصفف تص ؤسل وة  ففتص  سسلحيففتصعففو   الففت ة سلقففتشم علفف  حيففت  سلكةت فف  سلففوس ل ا ؤذلففمل مففن  ففل   أؤةيفففور 

    قوسعفو سس مف  مفن ة ف  ؤسسعفت ري سحملتتفب   سيت عتح  مبوةق  فترة  مل ف إل سم  سسخ لال  سل  تعا  صورة تو  عل  
 سليفح ح سلاك قحقتشيف ت ؤ  لمل  كشوهت عل   آ ك إىلسلوؤل   من ة   ثتح    با للدات   من حا 

طففك  هفف ا سلعدل فف  سلفف  حنففن  يفففو  سلبحفف     ففت ةففم سه دتمففتص   لالفف  ؤةففو  أنحوقففح  أنتفف  ون مففن سس ففم همففت 
تتفب   ؤسستل ف  للدات ف ا ؤل فن تف  ون مفن  ؤسعف  سه دتممفت معك ف  مفن  فل  هف س تا سةوسحفا سحملعت ون م رت   س

 وظ الف  سل فوة ق سسفوةق سافترة  ؤسلقفتشم  أعدفت   ف ا  تفك ب  فا  أؤؤةو  علة  ؤلفو دفوؤ ة ةفوس  إم تح  سلبح  
مي فففن   أحفففاحتةففف  للدفففوةق سلفففوس ل  ؤهمفففت  مفففن  فففك   همفففت  مفففن  فففك   فففتن ي أنات ففف ا ح ففف  سلفففوس ل  هبففف ا سس

 ت غمت  عن سسوةق ساترة .سي
ؤةفففا عل مفففت  رستففف   ففف  مفففن سل فففوة ق سلفففوس ل  ؤسافففترة  ؤسلقتشدفففتن هبدفففت ؤدتؤلففف  معك ففف   سألتفففت ؤعلففف  هففف س      

مو  سل  سم دت  تسعت ري سحملتتب   سلوؤل  ا ؤه س من  فل  معتةف  موقفوعمت    أ ك سلعلة  سل  تك ا دت ؤمن ة   
سلف  حنفتؤ  معتة  فت  سإلشف تل  ساترة   تل وة ق سلوس ل    ظ  سسعت ري سحملتتب   سلوؤل  ا ؤعل ا  فتن علة  سسوةق 

 ه س سلبح  ه :   ل من 
 سييييد  نييييلر بللبمليييية بلميييي  اييييلم  بلسييييد   بل ييييا    مال "فيييي  الييييم بالمييييربا مالسبييييادول بلساا يييي وة بلد لويييية مييييا

 بلدبخل ؟".
 مي ممت طكح ت  دت  ل : سألتئل جمدوع  من  إىل وؤرهت ت الكع  سإلش تل  ؤه ا      

 قسل وة هو مقوسر سحلتة  لعدل    مت -
 ه  حوع سلعلة  سل  عدع سسوةق ساترة   عدل   سل وة ق سلوس ل  مت -
 ؟مو  سل  س  سسوةق  تسعت ري سحملتتب   سلوؤل   مت -
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 : سلبح  حمالق ممت  ل   إش تل   سإلست   عن سل  تؤيص سل ت ق  من سة ؤلإلةت       
 بلفلضوات 

  فففتىل إىل تفففوس ك صفففالتص ذست ففف  ؤم ففففترسص سسات ففف ا ح ففف   أهفففوس عدل ففف  سل فففوة ق ةفففت  ؤر ةفففوهك     ق فففق  -
 .  س عتر  عل  تمعت ري سل وة ق سشخيف   ؤمعك   ؤستع ا ؤإست  تت  مبجدوع  من 

ح فتش  مقبولف  ؤذسص   إعات مع سسوةق ساترة  هو سل ال    سسوةق سلوس ل  ؤ تأل ص سلوس ل    سألطكس ن ؤ تعت -
 ةو ة عتل  

 أهفوس ل حق فق   ون علف  علفم  تسعفت ك سحملتتفب   سلوؤل ف   أني ت  وةا عل  سلقتشم هبت  تة سشك  م م  سل وة ق  -
 .سألهوس ل حق ق ه ا  سألطكس ا      ال  سل عتؤن من ةب    لمل  سسات 

 بلد ب ات بلسامقة

 لق   سل فوة ق سافترة  ؤعلة فا  تل فوة ق سلفوس ل    ظف  سسعفت ري سحملتتفب   سلوؤل ف    أ  ف   علدمت و  حوؤ       
 سة ش فف  ةفف س سسوقففوعا ؤمففن  ففا هفف ا سلورستففتص مففت  سسعتةففهمففت  سلعو ففو مففن سلورستففتص سلفف   لفف   أن إي تلغفف ا 
  ل : 
سل فففوة ق سحملتتفففن مفففن مميفففور سسعفففت ري سلوؤل ففف  ؤمفففو   (ا 0200-0202مفففت)ؤن  أمفففاددفففو  عدففف  سلبتحففف : -     

 دتتفففب ا ة ففم سلعلففو  سل جتر ففف ا ختيفففص  ففف ريم فف  شفف ت ة متةلمفف  كة ختففكىل مقومففف  ا  تاب ق ففت   سة سشفففك إم تح فف 
أ  مفو  مي فن سعفت ري سحملتتفب   إىلسل تل ف :   لإلشف تل  ؤةو عتجل حبثفا مفن  فل  طكحفا  .20ؤتوة قا ةتمع  سة سشك

سلضففففدتن ؤسلثقفففف  س فففف خوم  سلقففففوسشم سستل فففف ؟ . ؤةففففو  ليففففف   رستفففف  سلبتحفففف   ؤإعاففففت   ففففا  كةففففتص سل ففففوة قا 
   سس م   لل وة ق   سة سشك خت لمل متتمت عن سسدترت  ؤ ق سسعت ري سلوؤل  .سسدترت   أن أ  تمبجدوع  من سلم تش  

 سستل ففف    ظففف  معفففت ري سحملتتفففب  سلوؤل ففف  ا لفففا ؤسصسسعتةففف  سحملتتفففب   ا  (0200-0202  ؤتفففت شفففتلور عدففف  سلبتحثففف : 
شففف ت ة سستة ففف ريا ختيففففص  رستفففتص متل ففف  ؤدتتفففب   معدقففف ا  ل ففف   سحليففففو  علففف مففف  كة مقومففف  قفففدن م البفففتص 

 .سلعلو  سية يفت    ؤسل جتر   ؤعلو  سل   ريا ةتمع   كحتص عبت ا تا مل
ا  سل ميف م سس فل للدكسةعف  ا مف  كة مقومف  لم ف  شف ت ة    فورسا (0200-0200 سلبتح : شفك ق  عدفكعد   -     

ا ح   عتجل سلبتحف  مفن  فل  حبثفا سإلشف تل   سل تل ف :  مفت مفو  (20 علو    سلعلو  سية يفت   ا ةتمع  تا مل
   مجفففتت ؤتافففور سس مففف  مقترحففف    فففوح  تفففو ك سل ميففف م سس فففل للدكسةعففف    سة سشفففك علففف  سايففففتشص ؤسس البفففتص سل ال لففف

ؤسسدل   سسغك   ؟ . ؤةو سح    معتة  سلبتح  ة ا سإلش تل    عوة ح تش  أ ثكهت أ  ف  هف  أن م مف  سسكسةعف  م مف  
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عك قفف   بففتة  سس ففن سحلففكة  تلاففا ؤسحملتمففتة...ا ؤفففا أن متففتر  ؤ قففت ل ميفف م م ففل تففل م تلقفف  مففن  للففا سس تحفف  
 سجمل دع ؤمتتر   ؤرهت     ع عجل  سل مد   سية يفت    ؤمحت   سية يفت  سلوطل.سللشق    

 م  كة ختكىل مقوم    ؤر سسكسةع  ساترة       ا ةو ة سلقوسشم  سستل   ا (ا0200-0200 ؤت ل   و تلال  -     
عتةففف  لم ففف  شففف ت ة متتفففرت أ فففت مي ا ختيففففص  رستفففتص دتتفففب   ةبتش ففف  معدقففف ا ةتمعففف  ةتصفففو  مك فففتتا ؤرةلففف . 

دففت ا سحل ففت تص؟. ؤذلففمل   إرشففت سصمففو  ةففورة سسات فف  علفف  سيل فف س   سل تل فف :  مففت سإلشفف تل  سلبتحثفف    مفف  ك ت 
سيتفف دكسر  إىل   تسات فف   ليفففت ة  سلفف  تففا  ؤر دففت ا سحل ففت تص   تففو ري سسعلومفف  سليفففح ح  ؤس إ ففكس)مففن  ففل  

سسكسةعفف  ساترة فف  تع ففة ؤظ الفف  تفف م عففن  أن أ  ففت رستفف  سلبتحثفف  ةففو س   دفف  مبجدوعفف  مففن سلم فتش   أنؤسلبقفت ا  دففت 
قدتن س  خوم  سلقوسشم سستل ف  للدات ف  مفن  إعات مكسةع  ترة  م  ق  عن سسات   هو ا سلكش    هو  طك ق

 ت و سل    يفورا عن مو  صح  ؤصو  تلمل سلقوسشم سستل  .سحمل سلكأ  ل  
ا   ؤر سسكسةعف  ساترة ف    تق ف م حيفت  سلكةت ف  سلوس ل ف  ا مف  كة (0202-0200 عد  سلبتح : ) ك ت  ةلل  -     

ا ختيفص  حص دتتنا ةتمع  ددو   ضفك  ب ف كةا ؤعفتجل سلبتحف    هف ا ش ت ة متترت أ ت مي  مقوم  لم  
هففو سلففوؤر سلف    لعبففا سسكسةففع سافترة    تق فف م حيففت  سلكةت ف  سلوس ل فف ؟. ؤةففو توصفف   :  مفتسآلت فف  سإلشفف تل   كة سسف  

تعففتؤن سسكسةففع سلففوس ل  ؤساففترة    تق فف م حيففت  سلكةت فف  سلوس ل فف   أن أ ك)هففتا ؤمففن سلم ففتش جمدوعفف  مففن  إىلسلبتحفف  
 . الت ة ؤميفوسة    أ ثكفع  مما 

ا مففففوةق سحل ففففت تص ؤأ لة فففتص سس مفففف : تيفففففورسص ؤر ؤ  سأل عففففت  ا (0202-0202 ددففففو رشففف وةعدففف  سلبتحثفففف : ن 
مفف  كة مقومفف  لم فف  شفف ت ة متتففرت أ ففت مي ا ختيفففص تففوة ق دتتففن ؤمكسةبفف  سل  فف ريا ةتمعفف  م فف غت : ةففو عتةفف  

هفف  سسعففت ري  مب د ففا؟ ؤمففت ع دففو مففوةق سحل ففت تص   سلق ففت   أتففت  أ سل تل فف :  علفف    سإلشفف تل سلبتحثفف    مفف  ك ت 
 أنسع بففترا  تس ففك )ه ففجمدوعفف  مففن سلم ففتش ا مففن  إىلهفف ا سس مفف ؟ا ؤةففو توصفف  سلبتحفف   أ لة ففتصسلفف  ت دتشفف  مففع 

مفن  فل  إ فوس  رأ  فا سلالفل سحملت فو  م فتش  سسوةق  لعا  ؤرس هتمت   تع    صو  ؤعوسل  سلقوسشم سستل ف  للدات فتص 
  ت ضدم ت ه ا سلقوسشم ؤ تل تيل سع دت  سألطكس  سسخ لال  عل  ت   عدل   سختتذ سلقكسرسصسلم تط ؤسسك   سستيل سل 

 :  أهسوة بلد ب ة
  ل : حيفبوس من سة   ق ق ت ت دث    دت سألهوس همت  جمدوع  من      

 فترة    سس فتعوة علف  تقفول معلومفتص متل ف  ؤدتتفب    أؤسلوؤر سل    لعبا سسفوةق تفوس   فتن  س لف   إظ تر -
 ت د    تلوة  للج تص سل  تالب ت.

 ذؤ  سل خيفص  آرس هو موةو  حيك ت ؤمقترح ا  ت ل ب سلضو  عل  مت -
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مات ف   أل  سألتتتف   ف  مفن سسفوةق سلفوس ل  ؤسافترة  ؤتعتؤادفت  تع بتر فت سلك  ف ة   أعدت توق ح سثك سحومتىل  -
  سلبقت  ؤسيت دكسر   تادح  

 معك   مو  سل  س  سس سؤلا س م  سل وة ق  تسعت ري سحملتتب   سلوؤل   ؤ تص  سسوةق سلوس ل  ؤساترة  -
 أهدبف بلد ب ة

 تإلقت   إىل دتؤل  سإلةت   عل  سإلش ت  سلكش    ة ا سلورست  ؤسل فع  ي  بفتر سلالكقف تص سس بمفتة  فإن هف ا      
  و  إىل:سلورست  

 إمتت  ؤإ دت  سلورستتص سل ت ق  سل  تمتؤل  موقوع ه س سلبح   -

 إ كس) أ    ؤ ؤر سل وة ق ساترة   تص  من  ل  إعات  سع دت    للقوسشم سستل  . -

    معك   سلعلة  سلكس ا   ا سسوةق ساترة  ؤسلوس ل  ؤمو  سل  س     مم دت  تسعت ك سحملتتب   سلوؤل    -
 بلسنهج بلسم ع ف  بلد ب ة

 إىلعففففن سل  ففففتؤيص ؤسثبففففتص سلالكقفففف تص سل ففففت ق  ةدمففففت   ق فففف م سلورستفففف   ؤسإلةت فففف سلبحفففف   أهففففوس ل حق ففففق      
 أرس حيفففك   قففو  علففف  سسففم   سلوصفففال  سل حل لفف ا ؤسلثفففتا  قففو  علففف  مففم    رستففف  حتلفف  ع  مففف  مفففن  سألؤ ة ففدا. 

  ت سسقت ل  ؤسيت ب تن. أ ستاجملت   تت خوس  م سؤيل م م  سل وة ق ؤذؤ  سلعلة  هب س س
 حد د بلد ب ة: 

 سلم تش  سسكةوة  تن سلورست  سرتبا  حبوؤ  م تح   ؤ)متح  : إىلسساكؤح  ؤسل وص   سإلش تل  عل   لإلةت       
سيتيفت  مبخ لمل  إىل  تإلقت  سل اب ق   عل  م  و  م  ا سل وة ق ؤسحملتتب   سلورست  إةكس سحلوؤ  سس تح  : مت 

من سة  تو) ع جمدوع  من ست دترسص ؤذؤ  سلعلة  مبجت  سل وة ق من  س   ؤ ترىل سلوي    سأل ك سس تتا 
 سيت ب تن.

        0102-10-02 غت   إىل 0102-10-10 من تتر خ س  و سا ؤذلمل  ثلثسحلوؤ  سل متح   سم وص سلورست  عل  موسر 
 هوكم بل اث:

سساففكؤتا ؤمففن سةفف  س  بففتر صففح  سلالكقفف تص ستفف    موقففوعمت مبقومفف  عتمفف  ؤس  فف م  تمتفف   سإلشفف ت  سعتةفف      
 ثلث   يفو   تل تيل: إىلعتم ا   حا ة م سلبح  

مبتحف ا سشف د   ثلثف سسالته د  لل وة قا تضدن مت  فوس للاليفف   ل فا  عفو ذلفمل   سإلطتر: تمتؤ  سألؤ سلاليف       
عفففكت   لفففمل تعفففتر مل سل فففوة ق ؤتافففوراا ؤمفففن مت  إىلل فففوة قا ح ففف  مت   فففا سل افففك  علففف  عدوم فففتص حفففو  س سألؤ 
سسبح  سلثتا  قفو تمفتؤ  حفوع  سل فوة ق مفن ح ف  سة ئف   أمت.  أحوسعاؤسهم طكةاا سح  ت   ؤأهوس امعت ريا  إىل  سل اك 
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ؤمففت  ؤأحوسع دففتمعك فف   يفتشيففف دت    عففكت عففوة تعك الففتص ل فف  مم دففتا إقففت   إىلسلفف  تقففو   ففاا ؤذلففمل مففن  ففل
  الكة دت. ؤ تلم ب  للدبح  سلثتل  تضدن سسالته م سس علق   تلقتشم  عدل   سل وة ق ساترة .

سلاليف  سلثتا:   ه س سلاليف  ةدمت    ل ب سلضفو  علف  سسعفت ري سحملتتفب   سلوؤل ف  ؤعلة  فت  عدل ف  سل فوة قا ؤمت      
  قول تعك التص ؤ يفتشيففت ةف ا سسعفت ري ؤ ف س  سألؤ . ح   سه م أتتت  مبتح   ثلث  إىلذلمل من  ل  سل اك  

سسبحفف  سلثففتا  خيفيفففمتا لعففكت ةتشدفف  هفف ا سسعففت ري ؤسل ال ففريسص ساتصفف    فف  مع ففتر  أمففتا ؤأ    ففت إصففوسرهت ؤس ففع 
تسعففت ري سحملتتففب   مبحفف  تمتؤلمففت   ففا ت تمفف  سسففوةق ساففترة   تلففوس ل  ؤمففو  سل فف س   فف  مم دففت   ؤآ ففكعلفف  حففوسا 

 ه س سل  تم . ؤأ   من طب ع   إىل   ؤذلمل  تل اك  سلوؤل   
جمدوعفف  مففن سسففوةقا ؤذؤ  سلعلةفف  مبجففت   أرس سلاليففف  سلثتلفف :  يفففص هفف س سلاليففف  لورستفف  حتلفف  ع  مفف  مففن      

 ص ؤ ففف س ح فففتش  تقفففول سس  فففا دففف  سلفففرت  سألؤ مبتحففف  ح ففف  مت   سسبحففف   ثلثففف  إىلسل فففوة قا ؤهفففو  فففوؤرا ة فففم 
مففن  سألؤ  ل فف  ح ففتش  سحملففور  إىل إقففت  مففع سسففوةق  تس  ااؤ فف س عففكت م وحففتص سيتفف ب تنا  أةك فف سسقت لفف  سلفف  

سسبحفف  سلثففتا  قففو  فف  علفف   أمففتللع  مفف  سسورؤتفف .  سلوميغكس  فف هفف س سيتفف ب تنا ؤسلفف   ر فف  علفف  ؤصففمل سايفففتشص 
سسبحففف  سلثتلففف   قفففو عفففتجل سلم فففتش  سس حيفففف  عل  فففت مفففن   أمفففتسلثفففتا ؤسلثتلففف ا سلم فففتش  ؤسل حلففف لص سس علقففف   فففتحملور ن 

       سحملور سلكس ع.   
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 لمفاهيمي للتدقيق   االفصل األول: اإلطار 
  تمهيد:

إن ظهور عملية التدقيق وتطورها كان أمرا حتميا نظرا للتطورات اليت عرفتها املؤسسات واليت ميكن أن تضم      
عدد كبري من املسامهني، ومع توسع نشاط هذه املؤسسات وتشعب وظائفها زادت صعوبة مراقبة املالك ألعمال 

فضال عن ذلك زادت حاجة األطراف األخرى للبيانات املالية اليت تصدرها هذه املؤسسات، فعملية  اإلدارة
التدقيق تعترب األداة الفعالة اليت جلا إليها املالك ملراقبة أعمال من أوكلت إليهم اإلدارة من جهة وللتأكد من صحة 

 مؤسسة ونتيجة نشاطها من جهة أخرى.وسالمة البيانات املالية، واالطمئنان على الوضعية املالية لل
ومن هذا املنطلق فان هذا الفصل سيتناول يف إطار مفاهيمي مفاهيم متعلقة بعملية التدقيق من خالل      

التطرق إىل أهم اجلوانب امللمة هبذه املهنة، كما يتناول هذا الفصل كذلك أنواع عملية التدقيق حسب التصنيفات 
الزوايا اليت ينظر منها هلذه العملية، وباألخص من زاوية اهليئة اليت تقوم هبا، باإلضافة إىل املختلفة هلا انطالقا من 

 التطرق إىل القائم هبذه العملية.
 ا الفصل النقاط الرئيسية اآلتية:وحتقيقا ملا سبق سيتناول هذ     

  ألول: اإلطار املفاهيمي للتدقيقاملبحث ا
 والتدقيق اخلارجياملبحث الثاين: التدقيق الداخلي 

 املبحث الثالث: القائم بعملية التدقيق )املدقق اخلارجي(
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  عموميات حول التدقيق:األولالمبحث 
  .أنواعهو مراحل تطوره  تقدميمن خالل مفاهيم التدقيق  أهم بإبراز املبحث يقضي هذا     

 وتطوره التاريخي : مفهوم التدقيقاألولالمطلب 
البعض من تعاريف عملية التدقيق واهم العناصر املكونة هلذه العملية ومن جهة ثانية التطرق  إىلسيتم التطرق      

 التطور التارخيي هلذه العملية  إىل
  : مفهوم التدقيقاألولالفرع 
الذين كان هلم فضل  التدقيق حسب اختالف وتعدد وجهات نظر املختصني  ريفتعلقد تعددت واختلفت      
 :فيالتعار ومن ابرز هذه  ؛كبري
الرقابية والبيانات واملستندات وكذلك الدفاتر احملاسبية اخلاصة  األنظمةالتدقيق هو: "عبارة عن فحص      

 حمايد يدل عنفين  برأيواخلروج من هذا الفحص  ؛الدولية املعرتف هبا للمعايريباملؤسسة فحصا نظاميا مطابقا 
 .1صدق القوائم املالية " مدى
 أدلة" طريقة منظمة للحصول مبوضوعية على التدقيق على انه: األمريكيكما عرف معهد احملاسبني القانونني      

 للتأكداالقتصادية للمشروع وتقيمها  األحداثمثبت بالدفاتر والسجالت حول  هو ص ماخبصو  اإلثباتوقرائن 
 .2"املعينة األطراف إىلونقل النتائج  ؛األحداثوهذه  تمثبهو  بني ما من درجة التماثل

باملشروع  اخلاصة واحلساباتالرقابة لفحص البيانات واملستندات  أساليبمن  أسلوبعلى انه : "  أيضاومت تعريفه 
مث رفع التقرير ملن  يذها؛والتعليمات السابق حتديدها لتنف وذلك للحكم على مدى سالمة التنفيذ وفقا للقواعد

 .3"األمريهمه 
 األدلةاليت يتبعها شخص مستقل حمايد مؤهل لتجميع وتقييم  اإلجراءات خمتلف" باعتباره أيضاعرف كما      

يف  رأييهالقرار املناسب حول  بأخذمعينة وذلك لغرض القيام  مؤسسة إىلمقيمة تعود  الثبوتية حول معلومات
قرار  إىلمن قبل املؤسسة وذلك للوصول  إتباعهادرجة العالقة املوجودة بني هذه املعلومات والقواعد اليت جيب 

 .4ه املعلومات املقيمة "هنائي حول هذ
اليت ميكن بواسطتها القيام  واألساليبيف جمموعة من املبادئ  علم يتمثل: "على انه اآلخروعرفه البعض      

ة يف الدفاتر والسجالت والقوائم املالية للمشروع توالبيانات املثبالرقابة الداخلية؛  ألنظمةبفحص انتقادي منظم 

                                                           
 .20ص، 20ط ، األردن،، دار البداية للنشر والتوزيع"علم تدقيق الحسابات"(،  0202زهري احلدرب) -1
  .20ص، 20ط، األردن، دار زهران للنشر والتوزيعتدقيق الحسابات "،(، " 0200سعود كايد) -2
  .20صنفس املرجع،  -3
 .01ص، 0، ط، عمان، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع"" تدقيق الحسابات في ظل البيئة االلكترونية(، 0202مصطفى يوسف كايف) -4
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خسارة وعن مركزه  أواملشروع من ربح  أعمالعن نتيجة فين حمايد يف تعبري القوائم املالية اخلتامية  رأي إبداءهبدف 
 .1املايل يف هناية فرتة حمددة "

الفحص  عين بالضرورةف التدقيق، نستنتج انه ذلك العمل الذي ريتعوعلى اثر ما تناولته البحوث العلمية يف      
 وميكن توضيح ذلك يف الشكل املوايل: ،والتحقيق والتقرير

 
 عملية التدقيق :)10(رقم الشكل

 
 
 
 
 

 .01، صمرجع سبق ذكره، "البيئة االلكترونية" تدقيق الحسابات في ظل (، 0202مصطفى يوسف كايف) :لمصدرا

 
 وهي أساسيةتشمل ثالثة عناصر هذه العملية بان  تبني لنا الذي يبني عملية التدقيق للشكل قراءتنافمن خالل 

من صحة قياس العمليات اليت مت تسجيلها وحتليلها  التأكدالفحص فنقصد به  فأما ر،الفحص والتحقيق والتقري
صالحية القوائم املالية ومدى مطابقتها لنتائج احلكم على  إمكانيةفيعين مدى  وبالنسبة للتحقيق .وتبويبها
نتائج الفحص والتحقيق بلورة  أيمع بني الفحص والتحقيق التقرير فيعين اجل أما .خالل فرتة معينة األعمال
 .لألطراف املعنيةبتقرير مكتوب يقدم  وإثباهتا

 يالتاريخالتطور  الفرع الثاني:
 نشأت مهنة ين الشخص الذي يتحدث بصوت عال حيثوتع ،" التدقيق كلمة مشتقة من اللغة الالتينية     

 ختتلف على ما هو احلال عليه قد مارست هذه املهنة ولكن بطرقاحلضارات القدمية  أنجند  إذمنذ القدم  التدقيق
اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي  أن التدقيق حيثقد متت ممارسة وظيفة  اإلسالميجند انه يف  العصر  كما. اآلن

والغرض الرئيسي كان اكتشاف الغش  ،احلج فرصة لعرض حسابات الوالة وتدقيقها اهلل عنه جعل مواسم
 .2"واخلطأ

                                                           
  .20ص ،20، ط، عماندار املستقبل للنشر والتوزيع"علم تدقيق الحسابات النظري والعملي "، (،  0220اخلطيب وآخرون، ) راغب خالد -1
 .00، ص20عمان، ط ،دار وائل للنشر والتوزيع التدقيق من الناحية النظرية والعملية"،"مدخل إلى  (،0222هادي التميمي) -2

 الفحص

 

 التحقيق

 

 التقرير 

 

 عملية

 التدقيق
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، هذه الوظيفةكانت متارس  القدمية يف بابل واليونان والرومان واإلمرباطورياتالفراعنة يف مصر  أنكما جند "     
بالتدقيق يف  اإلمرباطورففي العصر الروماين كانت تنفذ من قبل موظفني خمتصني هم القضاة مكلفني من قبل 

 .1"يرا شفويا يهدف عادة لفرض عقوباتخمتلف النشاطات احلرفية والتجارية مقدمني يف هناية املهمة تقر 
العوامل  إىلوهذا التطور راجع  وخاصة منذ بداية القرن العشرين ولقد تطورت وظيفة التدقيق عرب العصور      

 :اآلتية
    .تطور اقتصاد السوق وظهور الثورة الصناعية" -  
 املسامهة. أموالزيادة حجم املشروعات وظهور شركات   -  
 .صدور بعض القوانني والتشريعات  -  
 .2"بأمواهلممحاية املستثمرين من التالعب   -  

 وأهدافه التدقيقمعايير : الثاني المطلب
ق         تعترب معايري التدقيق ضرورية كوهنا تضع املبادئ األساسية اليت جيب أن يلتزموا هبا عند ممارسة مهنة التدقي     

 أساسنينوعني  إىل األخريةمهامه من اجل حتقيق أهداف املؤسسة، حيث صنفت هذه و كذلك تطبيق آلياته و 
 على النحو التايل: واألهدافالتقليدية واحلديثة وسنوضح كل من هذه املعايري  األهدافومها 

 معايير التدقيق األول:الفرع 
العام ملعايري التدقيق من ثالثة جمموعات رئيسية متعارف عليها من طرف مجيع ذوي العالقة  اإلطاريتكون      

 مبجال التدقيق، وميكن توضيحها يف الشكل املوايل:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .00-00  ، ص ص:20، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، طاإلطار النظري " –" تدقيق الحسابات (،  0200إيهاب نظمي وآخرون) -1
 .02ص ،20، طعمان، ، دار الكندي للنشر والتوزيع" تدقيق ومراجعة الحسابات " (،0202توفيق مصطفى أبو رقبة وآخرون) -2
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 ميثل ملخص ملعايري التدقيق(: 02الشكل رقم)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى إمكانية ، (0200-0202)حممد أمني مازون باالعتماد على: من إعداد الطالبالمصدر: 
 .00، ص20وتدقيق، جامعة اجلزائر"، مذكرة خترج مقدمة لنيل شهادة ماجستري، قسم العلوم التجارية، ختصص حماسبة تطبيقها في الجزائر

 
ثالثة جمموعات رئيسية، حيث هتتم اجملموعة  إىلانه مت تقسيم معايري التدقيق  (20)نالحظ من الشكل رقم     
التدقيق، وهلذا تسمى  إجراءاتمن املعايري بالشخص املدقق وصفاته. بينما هتتم اجملموعة الثانية بتنفيذ  األوىل

، حيث هتتم اجملموعة الثالثة بتقرير املراجع من حيث الشكل واملضمون، والشكل املوايل يوضح اإلجرائيةباجملموعة 
 األخريةاجملموعة املعايري اخلاصة هبذه 

 يوضح معايري إبداء الرأي(: 10الشكل رقم )

 
 
 
 

لنيل  مذكرة خترج مقدمة "دور المراجعة الخارجية في تحسين جودة القوائم  المالية"، وسيلة بوخالفة،باالعتماد على:  من إعداد الطالبالمصدر: 
 .00ص 0200-0200 معمقة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جبائية، ختصص دراسات حماسبية أكادمييشهادة ماسرت 

 

الكفاءة املهنية الالزمة           -
        االستقالل واحلياد       -
ةبذل العناية املهنية الالزم -  

 قالتخطيط السليم للتدقي -
 يناملالئم على املساعد واإلشراف

ة ص وتقييم نظام الرقابفح -
                          الداخلية 

الكافية  اإلثبات أدلةمجع  -
 واملالئمة

 

إعداد القوائم املالية وفقا للمبادئ  -
                     احملاسبية واملعايري احملاسبية املتعارف عليها               

اإلفصاح الكايف واملناسب                      -
الثبات يف تطبيق املبادئ احملاسبية  -

             املتعارف عليها              
إبداء الرأي الفين يف القوائم املالية   -

 واحدة  كوحدة

 

اينمعايري العمل امليد ريرالتق إعدادمعايري    معايري عامة 

يهاالتدقيق املتعارف علمعايري   

 معايري ابداء الراي

االمتناع عن ابداء 
 الراي

 الراي النظيف الراي املتحفظ 
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ميكن للمدقق أن يتخذ ثالثة مواقف رئيسية يف تقريره وذلك أما بإبداء  بأنهيتبني لنا  (20)رقم من الشكل      
النظيف ال يصدره املدقق على القوائم  للرأي. بالنسبة رأييه إبداءاالمتناع كليا عن  أومتحفظ  رأي أورأي نظيف 

ودقة نتائج أعمال املشروع ومركزه كانت هذه القوائم تعرب عن صحة ومصداقية   إذا إالاملالية اليت قام بتدقيقها 
، فيكون يف هذه رأيه يقيدصادف خالل عملية التدقيق ما  إال إذايكون  متحفظ ال برأي باإلدالءقيامه  أمااملايل. 

 أسبابفقرة مستلة توضح  اده، كما جيب أن يشمل تقريره التحفظيانتق أومتثل اعرتاضه  بتحفظاتاحلالة مقيدا 
وذلك بناءه على ظروف معينة كتعذر املراجع احلصول  رأييه إبداءللمدقق االمتناع عن  هذا التحفظ. كما ميكن

 الكافية... اإلثبات أدلةعلى 
 -20-22قرار وزاري من طرف وزارة املالية بتاريخ  إصدارواجلدير بالذكر فيما خيص معايري التدقيق لقد مت      

املدقق اخلارجي، وميكن توضيح  األوىلوطنية للتدقيق، حيث ختص هذه املعايري بالدرجة معايري  بأربعةجاء   0202
 :هذه املعايري اجلزائرية كما يلي

 : ميثل املعايري اجلزائرية للتدقيق(10)الشكل رقم 

 
   
  

 
 

 :باالعتماد على من إعداد الطالب المصدر:
04/02/2016,ministres des finances . du decisionn02, ،Ordre des experts comptables algérien 

يف شهر  األخريةمعايري للتدقيق، حيث صدرت هذه  أربعةيتبني بان للجزائر ( 22)رقمللشكل  قراءتنامن      
يتخذ نفس تسمية املعيار احملاسيب الدويل  الالحقة باألحداث واملسمى 022مارس الفارط. بالنسبة للمعيار 

تدقيق  إطارت يف احلسابا إلقفالالالحقة  األحداثالتزامات املدقق اجتاه  إىلالعاشر، حيث يتطرق هذا املعيار 
اخلارجية هبدف احلصول على  التأكيد إلجراءاتفيهتم مبعاجلة استعمال املدقق  020املعيار أماشوف املالية. الك
 واألخري 002واإلقناع، يف حني يتعلق املعيار  اإلثبات بأدلةمعيار التصرحيات الكتابية فهو يتعلق  أما مثبتة. أدلة

 مهمة التدقيق.  أحكامحول  اإلدارةن ناحية االتفاق مع بواجبات املدقق م
 التدقيق  أهدافالفرع الثاني: 

       من األهداف ومها التقليدية  نوعنيمع تطور الزمن حبيث ميكن التمييز بني  تطورت أهداف التدقيق     
 كما يلي:  إيضاحهاوميكننا ، احلديثةو 
 

 085املعيار
ةتابيالتصرحيات الك  

 065املعيار
الالحقة األحداث  

    015املعيار
اتفاق حول   

   مهمة أحكام

 

 

 

 

 

   050املعيار  
التأكيدات  

 اخلارجية       

 

ئريةمعايري التدقيق اجلزا  
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 يوضح أهداف التدقيق: (10)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرجع "، "علم تدقيق الحسابات النظري والعملي(،  0220خالد راغب اخلطيب وآخرون، ) باالعتماد على كتاب: من إعداد الطالبالمصدر: 
 .00سبق ذكره، ص

حديثة  أهداف إىلمهمة لعملية التدقيق، حيث مت تصنيفها  اهلدافهناك  أنجند  أعالهبالتمعن يف الشكل      
 األهداف أنالتدقيق قد تطورت بتطور هذه الوظيفة حيث جند  أهدافتقليدية وبذلك نستنتج بان  وأهداف

 ألهدافبايطلق عليها  ما أواحلديثة  األهداف أمارئيسية وثانوية،  أهداف إىلالتقليدية قد انقسمت بدورها 
من بينها حتقيق  أخرى أهدافالعمل على حتقيق عدة  إىل إضافةالتقليدية بنوعيها  األهدافاملتطورة فقد مشلت 

   .ممكنة إنتاجيةكفاية   أقصى
 وأنواعهالمطلب الثالث:طرق التدقيق 

 يتضمن هذا املطلب قراءة يف موضوع طرق التدقيق وأنواعه.     
 : طرق التدقيقاألولالفرع 
 عملية التدقيق استعمال عدة طرق وميكن توضيح أمهها يف الشكل املوايل:تستلزم      

 
 
 

 
 

 أهداف التدقيق

ة الفرعي األهداف يةالرئيس األهداف   

ديةالتقلي األهداف ة احلديث األهداف   

اكتشاف األخطاء والغش  -
 وتقليل فرص ارتكاهبا 

 الضريبةمساعدة مصلحة  -
 يف حتديد مبلغ الضريبة... 

التحقق من صحة وصدق  -
 بالدفاترالبيانات     احملاسبية املثبتة 

إبداء رأي فين حمايد يستند على  -
أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم 

 املالية للمركز املايل

مراقبة اخلطة ومتابعة تنفيذها، ومدى حتقيق 
األهداف وحتديد االحنرافات وأسباهبا وطرق 

 معاجلتها 

حتقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة وأقصى  -
 قدر ممكن من الرفاهية ألفراد اجملتمع 
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 طرق التدقيق :(16)الشكل رقم
  

 
 
 
 

، 20ط ،األردن، دار وائل للنشر والتوزيع، "البنوك التدقيق والرقابة في"، (0200)اهللمن إعداد الطالب باالعتماد على كتاب أمني عبد المصدر: 
 .00-00ص.ص: 

املالحظة واليت تطبق يف "من خالل قراءة الشكل أعاله جند أن هناك طرق عديدة للتدقيق واليت من بينها      
كما أهنا تستخدم عند القيام بعمليات اجلرد ألصول املشروع ،  الحية الطرق احملاسبية املستعملةاحلكم على ص

حيث يتم استخدام هذه األخرية للحصول على بيانات داعمة للتكاليف  ،جند التفتيشوأيضا املختلفة، 
واملصاريف املختلفة. وبالنسبة للتحليل فيطبق على البيانات واحلسابات اجلارية لتقرير مدى االعتماد عليها 

أما املقارنة فيتم استخدامها ملعرفة التغريات، واالستفسار يطبق  .املعينها كمعلومات عن املشروع وصالحية نشر 
 .1"ميكن اإلفصاح عنها يف القوائم املالية كاخلطط املستقبلية والتوقعات املنتظرة...اخل على القضايا واألمور اليت ال

 أنواع التدقيقالفرع الثاني:  
وبعد االطالع على جمموعة من الكتب  ،إليهختتلف باختالف الزاوية اليت ينظر منها  أنواعللتدقيق عدة      

 يف املخطط التايل: األنواعقمنا بتوضيح هذه  الشأناخلاصة هبذا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1 - Micheline Friedrich(2015), "Comptabilité et audit" , sup ’Foucher, 05e édition, France, p164. 

التدقيق طرق  

 التفتيش التحليل
 املالحظة

 االستفسار

 

 ر

 املقارنة



 الفصل األول
 

9 
 

 أنواع التدقيق: (10)رقمالشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 
 إعداد الطالبمن المصدر: 

ث درجة حسب عدة معايري فنجد من حي أنواعفمن خالل قراءتنا هلذا املخطط يتبني لنا بان للتدقيق عدة      
من حيث النطاق فنجد التدقيق الكامل  أما .ويكون بقوة القانون واالختياري عكس ذلك اإللزاميالتدقيق " اإللزام

لى التدقيق يف سابات والعمليات على عكس اجلزئي الذي يرتكز عالكامل فيشمل كافة احل فأما ،والتدقيق اجلزئي
 ،معني من حيث درجة الشمول ومدى املسؤولية فنجد التدقيق العادي والتدقيق لغرضو  .بعض احلسابات فقط

النوع الثاين يرتكز على موضوع حمدد لتحقيق هدف معني على عكس  أنيكمن يف  هذين األخريين الفرق بنيو 
فيكون بعد انتهاء الفرتة  النهائي فأماكما جند من حيث التوقيت التدقيق النهائي والتدقيق املستمر   . األولالنوع 

 .1"...ت امليدانية للمؤسسة حمل التدقيقاملستمر فيكون بصورة مستمرة عن طريق الزيارا أما ،املطلوب تدقيقها
ومها ما  ،جند التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجيأنواع التدقيق من حيث اهليئة اليت تقوم به حيث  وأخريا     

 سنتطرق هلما بالتفصيل يف املبحثني املواليني .
 
 
 
 
 
 

                                                           
، ص ص: 20ط ،دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان"، وفقا للمعايير الدولية للتدقيقوالتأكيد التدقيق  إلىالمدخل ، "(0200)امحد حلمي مجعة -1

20-02.  

 أنواع التدقيق

 

درجة الشمول ومدى  من حيث التوقيت
فيذالتناملسؤولية يف   

وم بهاهليئة اليت تق   من حيث النطاق اإللزام درجة 

 تدقيق إلزامي 

يتدقيق اختيار   

 تدقيق كامل

يتدقيق جزئ  

 تدقيق داخلي

ض تدقيق لغر  تدقيق خارجي
 معني

يتدقيق هنائ  

مرتدقيق مست  

 تدقيق عادي
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 المبحث الثاني: التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي
هة اليت تقوم بالتدقيق، أنواع التدقيق من حيث معيار اجلمن أهم  الداخلي واخلارجييعترب كل من التدقيق      

  .تم عرض أهم أوجه االختالف بينهماسي وعليه
 : التدقيق الداخلياألولالمطلب 

اخلصائص اليت تتميز هبا هذه الوظيفة وكذا التعرف  منها نستنتجتعاريف خمتلفة، وظيفة التدقيق الداخلي ل     
   قها ومن مت أهم أنواعها.على نطا
 : مفهوم التدقيق الداخلياألولالفرع 
تقييمي مستقل من حيث عرفه البعض على انه: "نشاط تعاريف التدقيق الداخلي، قد تعددت واختلفتل     

 .1، مبعىن انه فحص منظم لعمليات املؤسسة ودفاترها وسجالهتا ومستنداهتا"خالل تنظيم معني
 يفعلى انه: هو التدقيق الذي تقوم به مصلحة متواجدة على مستوى مؤسسة، هلا احلرية التامة  أيضاوعرف 
 .2الستقاللية يف التصرف، وهو بذلك عمل دائم كونه ينفذ من طرف مصلحة دائمة باملؤسسة"تتمتع بااحلكم و 

كما عرفه املعهد الفرنسي للمدققني واملراقبني الداخليني على انه: "عبارة عن فحص دوري للوسائل املوضوعية      
هذا النشاط تقوم به مصلحة تابعة ملديرية املؤسسة  أن أيحتت تصرف مديرية قصد مراقبة وتسيري املؤسسة، 

 .3"األخرىومستقلة عن باقي املصاحل 
، وهو وسيلة لإلدارةنشاط تقييمي مستقل ينشا داخل املؤسسة لتدقيق العمليات كخدمة : "بأنهيعرف  كما     

 .4"األخرىتعمل على قياس وتقييم فعالية وسائل الرقابة  إداريةرقابية 
: "مراجعة العمليات والقيود اليت تتم بشكل مستمر حيث تتم من بأنهللمحاسبني القانونيني  األمريكيعرفه املعهد 

 .5يعينون وفق شروط خاصة" أشخاصقبل 
، وموضوعي واستشاري مصمم ليزيد من قيمة الشركة وحتسني على انه: "نشاط مستقل كما عرف أيضا     

 إدارةفعالية لتقييم وتطوير  ومنضبطةمن خالل منهجية منتظمة  أهدافهاق يساعدها على حتقي إذعملياهتا 
 .6وترشيد العمليات" إدارة وضبطاملخاطر، 

 

                                                           
 .21ص:  20شر والتوزيع، عمان، ط، دار املسرية للن"علم تدقيق الحسابات العملي"، (0200)رأفت سالمة حممود، وآخرون -1

 07, p2002BERTI édition, Alger,  , "L’audit, comptable et financier" ،HAMINI Allet-2 
 .00، ص20ط ،، اجلزائراجلامعية، ديوان املطبوعات التطبيق" إلىالمراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية (، "0220) حممد بوتني -3
 .001، ص20ط ،عمان ،"، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعةالرقابة اإلدارية وإدارة األعمال، "(0200)زاهد حممد ديري -4
 .000"، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، صحديثة في الرقابة المالية والداخليةمفاهيم ، (0200)خلطيب خالد راغبا -5

 .00ص 20"، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، طدليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية، (0221)صباح داوود يوسف -6
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موضوعي  تأكيديالتدقيق الداخلي نشاط مستقل  أن إىليشري التعريف اجلديد ملعهد املدققني الداخليني      
املخاطر والرقابة وعمليات  إدارةبواسطة تقييم وحتسني فعالية  أهدافهاواستشاري مصمم لزيادة قيمة املنظمة واجناز 

 1التحكم"
للتدقيق جمموعة من اخلصائص واليت ميكن حصرها يف الشكل  أنسابقة الذكر يتبني من خالل التعاريف      

 :ملوايلا
 

 خصائص التدقيق :(10)رقم  الشكل
 
 
 

 الطالب إعدادمن المصدر: 
 

 ،2موضوعياستشاري مستقل و و  نشاط تأكيدييتبني بان التدقيق الداخلي  أعالهخالل قراءتنا للشكل  من     
 قيمة املنشاة. زيادة يفعمل من خالل متيزه هبذه امليزات ي
 لفرع الثاني: نطاق التدقيق الداخليا

 معيار من معايري التدقيق الداخلي، وبالتايل يتضمن هذا املعيار اجلوانب التالية:وميكن اعتبار النطاق      
 والىت تتمثل يف: أهدافها"فحص وتقيم مدى سالمة نظام الرقابة الداخلية يف املشروع ومدى حتقيق  -
 تصرفات غري مرغوب فيها. أيمحاية ممتلكات وموارد املشروع من  -0
 ينتجها النظام احملاسيب املايل يف املشروع.   اليتدقة املعلومات احملاسبية  -0
 التحقق من مدى كفاءة استخدام املوارد املتاحة بشكل امثل. -0
 .واإلجراءات والسياساتالتحقق من مدى االلتزام بالقوانني  -2
 .3والنتائج املرجوة بفاعلية" األهدافومدى حتقيق  األداءفحص مدى جودة وفاعلية  -

                                                           
 .22، ص عمان، والتوزيع للنشر الصفار"، دار والحكومي الداخلي التدقيق" ، (0200)مجعة حلمي امحد -1
بان املخاطر املرتبطة باملنشاة مفهومة و يتم التعامل معها يف الوقت وبالشكل  اإلدارة بطمأنةمن خالل قيامه  تأكيديالتدقيق الداخلي نشاط  -2

كونه نشاط استشاري من خالل قيامه بتزويد اإلدارة بالتحليالت و الدراسات و االستشارات و االقرتاحات الالزمة الختاذ القرارات،   أمااملالئم. 
يعمل على فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية و العمل على اقرتاح  ألنهومستقل الرتباطه بأعلى مستوى إداري داخل التنظيم. ويعترب نشاط موضوعي 

"، دار الصفاء المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث، "(0220)امحد حلمي مجعة. )ا يلزم لتحسني عملياهتا و مساعدة املنشأة على حتقيق أهدافهام
 (.21، ص20للنشر والتوزيع، عمان، ط

، املكتب اجلامعي احلديث، ""دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعة، (0220)كمال الدين مصطفى الدهراوي، حممد السيد سرايا  -3
 .010-012،ص ص: اإلسكندرية

 استشاري تأكيدي

 

 موضوعي مستقل

يالداخل التدقيق  
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 التدقيق الداخلي أنواعالفرع الثالث: 
 يف الشكل التايل: األنواعهذه  إمجالعديدة، وميكن  أنواعللتدقيق الداخلي      

 
 أنواع التدقيق الداخلي: (10)الشكل رقم

 
 
 
 
 

 الطالب إعداد: من  المصدر

تشمل كافة امليادين باملؤسسة، حيث  أنواعيتبني لنا بان للتدقيق الداخلي  أعالهمن خالل قراءتنا للشكل     
والتعليمات،  واألنظمةلقوانني با اإلداراتمن التزام  والتأكديشمل على تدقيق االلتزام من خالل عملية التحقق 

كما يشتمل على التدقيق املايل وذلك من خالل  الشامل ملختلف عمليات املشروع.  ل على الفحص والتقوميويشم
يعمل على التحقق ، و األصولية وكذا احملافظة على التحقق من دقة البيانات ومدى االعتماد على املعلومات املال

 التأكدوذلك من خالل  األداءفيما خيص تدقيق  أما املعلومات.يعرف بتدقيق  ات وهذا مامن سالمة وامن املعلوم
اخلاصة  باألنظمةالتدقيق البيئي وذلك من خالل معرفة مدى االلتزام  وأخريا ،املوظفني أداءية وكفاءة من فعال

 .1..".يواجه املنشاة أن وما ميكن ،والتلوث ،بالبيئة
 المطلب الثاني: التدقيق الخارجي

يف هذا املطلب وظيفة التدقيق اخلارجي ، وذلك بإبراز بعض التعاريف اخلاصة هبذه الوظيفة، وكذا  نتناولوس     
 األهداف األساسية هلذه الوظيفة، باإلضافة إىل أهم أنواعها

 تعريف التدقيق الخارجي األولالفرع 
منظمة يقوم هبا شخص "عملية  :للتدقيق اخلارجي تعريفات عديدة، وخمتلفة، حيث عرفه البعض على انه     

مع توصيل النتائج  مستقل بغرض إبداء رأي مهين يف جمموعة القوائم املالية اليت ختص وحدة اقتصادية معينة
  .2للمستخدمني ذوي االهتمام"

عملية فحص للقوائم املالية، يشمل هذا الفحص على حبث وتقييم حتليلي للسجالت " :على انه أيضاوعرف      
واإلجراءات ونواحي الرقابة احملاسبية للشركة، مع حتليل انتقادي لألدلة املستخدمة يف تلخيص العمليات املختلفة 

                                                           
 .20-22: ص ص ،مرجع سبق ذكره ،"وفقا للمعايير الدولية للتدقيق التأكيدالتدقيق و  إلىمدخل " ،(0200)امحد حلمي مجعة -1

 .21"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، صأصول المراجعة"، (0220)وآخرون ،رجب السيد -2

 التدقيق الداخلي

امتدقيق االلتز  يالتدقيق البيئ   

 

 

 تدقيق األداء
 تدقيق نظم املعلومات

يليالتدقيق التشغ  التدقيق املايل 
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يوضع حتت تصرف اجلهات  والتقرير عنها يف القوائم املالية وينتهي الفحص الذي يقوم به املدقق بتقرير مكتوب،
 .1اليت تعتمد القوائم املالية اليت يعطي املدقق رأيه الفين فيها"

الرقابة الداخلية  ألنظمةاملنظم  اإلنتقاديمصطلح التدقيق املستقل، وهو الفحص  أحياناويطلق عليه       
فنيا حمايدا عن صحة  رأياتقرير حيتوي  دادإلعوالبيانات احملاسبية املثبتة بالدفاتر والسجالت ومفردات القوائم املالية 
 .2القوائم املالية ومدى االعتماد عليها للداللة على املركز املايل للمنشاة"

 : أهداف التدقيق الخارجيالفرع الثاني: 
 :وايليف الشكل امل أمهها، وميكن تلخيص أهدافعدة  للتدقيق اخلارجي

 
 التدقيق اخلارجي أهداف: (01)رقمالشكل 

 
 
   

 
 

دراسات في االتجاهات الحديثة في "، (0220)باالعتماد على كتاب: منصور امحد البديوي وشحاتة السيد شحاتة الطالب إعدادمن  المصدر:
 .20الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ص:، "المراجعة

 
التحقق  إىلجوهرية، حيث يهدف  أهداف تبيني لنا بان للتدقيق اخلارجي أعالهمن خالل قراءتنا للشكل      

السنة املالية موضوع  أثناءوقع  كل ما  أنالتحقق من االكتمال، أي  إىل، كما يهدف 3احلدوث أومن الوجود 
يف القوائم املالية. يسعى إىل التحقق من امللكية وأن األصول الظاهرة يف امليزانية هي  وإظهارهالفحص مت تسجيله 

من صحة التقييم وأنه مت ختصيص  التأكد إىلملك للشركة وأنه ال توجد عليها أية حقوق للغري، كما يهدف 

                                                           
 .10الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ص "،"المراجعة الخارجية، (0220حممد مسري الصبان وعبد الوهاب نصر علي) -1
 .002مرجع سبق ذكره، صقيق من الناحية النظرية والعملية"، "مدخل إلى التد (،0222هادي التميمي) -2
الوجود أو احلدوث، أي التأكد من أن األصول املختلفة مثل املخزون والنقديات يكون اهلدف من التدقيق اخلارجي يف هذه احلالة هو التحقق من  -3

ملبيعات واملشرتيات قد واآلالت موجودة بالفعل يف امليزانية اليت يتم تدقيقها إلبداء الرأي عنها، وأن العمليات املختلفة الظاهرة يف القوائم املالية مثل ا
اجلامعية، ، الدار دراسات في االتجاهات الحديثة في المراجعةامحد البديوي وشحاتة السيد شحاتة، نصور م متت فعال أثناء الفرتة حمل التدقيق.)

 (.20اإلسكندرية، ص

 الشمولية
ةامللكية واملديوني  

 العرض واإلفصاح
 التقييم

 الوجود والتحقق

 

 أهداف التدقيق اخلارجي
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وذلك للشركة، املالية فحص القوائم  إىلويهدف  .2وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها 1تكلفة املخصصات
حىت يستطيع املدقق اخلارجي إعطاء رأي موضوعي يف تقاريره حول األنظمة واإلجراءات املعنية حبماية ممتلكات 

 عن كل املعلومات الالزمة. 3اإلفصاح إىلالشركة، إضافة 
 أنواع التدقيق الخارجيالفرع الثالث: 

 إيضاحها يف الشكل املوايل: يفرق بني ثالثة أنواع للتدقيق اخلارجي وميكن     
 

 أنواع التدقيق اخلارجي :(00) الشكل رقم

 
 
 
 

 الطالب إعدادمن المصدر: 

، 4وهي التدقيق القانوين، والتعاقدي أنواعيتبني بان للتدقيق اخلارجي ثالثة  أعالهمن خالل قراءتنا للشكل      
يقوم هبا شخص حمرتف خارجي بطلب من احملكمة، وذلك لالستعانة بتقريره يف  األخريةواخلربة القضائية، فهذه 

القانوين فهو الذي يفرضه القانون، وبالنسبة للتدقيق  أمامتعامل معها.  آخرحل النزاع بني مؤسسة معينة وطرف 
    املعنية واإلدارةينص عليه العقد املربم بني املدقق  وفق ما فهي اختياري التعاقدي

 المطلب الثالث: الفرق بين التدقيق الداخلي
بينهما،  من وظيفيت التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي نالحظ بان هناك اختالفات موجودة بعدما تطرقنا لكل

 :هذا االختالف يف اجلدول التايل إيضاحوميكننا 
 
 
 

                                                           
،  هايهدف التدقيق اخلارجي يف هذه احلالة إىل التحقق من صحة التقييم وأنه مت ختصيص تكلفة املخصصات وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف علي -1

حممد السيد ، كمال الدين مصطفى الدهراوي  ) .املخصصات الالزمة لألصول احملتمل تعرض قيمتها للهبوط كالعمالء واملخازن..اخل كتكوين
 .(20ص ، الدار اجلامعية، بريوت،"دراسات متقدمة في المحاسبة والتدقيق" ، (0220)سرايا

استمرارية النشاط، مبدأ القابلية للمقارنة، مبدأ احليطة واحلذر، مبدأ االعرتاف باإليراد، مبدأ من بني املبادئ احملاسبية املتعارف عليها جند: مبدأ  - 2
، (0202)كتوشثبات الطرق احملاسبية، مبدأ عدم املقاصة، مبدأ اإلفصاح الكامل، مبدأ استقاللية الدورات، ومبدأ مقابلة اإليرادات بالنفقات. )عاشور  

 (.01-02"، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص ص: دئأصول ومبا -المحاسبة العامة "
 .الوصفي أواإلفصاح هو وجوب التقرير املعلومة املالية سواء كانت يف شكلها العددي  - 3
 .يطلق على التدقيق القانوين يف بعض الكتب مبحافظة احلسابات وهو الذي يفرضه القانون على بعض األنواع من الشركات واهليئات -4

 التدقيق اخلارجي

 التدقيق القانوين اخلربة القضائية التدقيق التعاقدي
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 الفرق بني التدقيق الداخلي واخلارجي: (10)رقمالجدول 
 التدقيق الخارجي التدقيق الداخلي

اكتشاف ومنع األخطاء والغش واالحنراف عن  -
 السياسات املوضوعة

 التأكد من مدى صحة وصدق وانتظام القوائم املالية -

شخص موظف من داخل املشروع ويعني بواسطة  -
 اإلدارة

خارج املشروع يعني بواسطة شخص مهين مستقل من  -
 املالك

يتمتع باالستقالل التام عن اإلدارة يف عملية الفحص  - يتمتع باستقالل جزئي -
 والتقييم وإبداء الرأي

 يتم الفحص غالبا مرة واحدة يف السنة أو يف هناية الفصل - يتم الفحص بصورة مستمرة على مدار أيام السنة -
 مسؤول أمام اإلدارة - مسؤول أمام املالك -
املدقق اخلارجي يستفيد من عمله أطراف داخلية وأطراف  - املدقق الداخلي يستفيد من عمله أطراف داخلية -

 خارجية
 : من إعداد الطالبالمصدر
 المبحث الثالث: القائم بعملية التدقيق )المدقق(

يتحلى هبا، وكذا  أنوكذا القواعد العامة اليت جيب  سنخصص هذه اجلزئية إىل التعريف باملدقق اخلارجي،     
 أنناامه باملعايري احملاسبية الدولية، علما طريقة تعيينه وعزله، وحقوقه وواجباته، ومسؤولياته باإلضافة إىل مدى التز 

 سنختص يف مبحثنا هذا عن التكلم على املدقق اخلارجي
 صفاته: مفهوم المدقق و األولالمطلب 

ذلك الشخص الذي يقوم بعملية التدقيق وخيتلف تعريف املدقق حسب نوع  بأنهدقق على العموم يعرف امل     
 تدقيق، وهناك قواعد البد من توفرها لدى كل شخص مدقق ال

  : مفهوم المدققاألولالفرع 
شخص كل املدقق اخلارجي  يعد : "02/20لقد تعددت تعاريف املدقق اخلارجي فحسب ما جاء يف القانون      

متاما اص وحتت مسؤوليته مهمة املصادقة صحة وانتظام الشركات واهليئات ومطابقتها ميارس بصفة عادية وبامسه اخل
 .1مبوجب أحكام التشريع املعمول به"

من القانون التجاري اجلزائري على انه: "الشخص الذي حيقق يف  22مكرر 100حسب املادة  أيضاوعرف      
دفاتر ووثائق الشركة ويف مراقبة نظام حسابات الشركة وصحتها كما يدقق يف صحة املعلومات املقدمة يف تقرير 

                                                           

، ج ر، 0202جوان 00، املؤرخ يف "مهنة خبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد "املتضمن 02/20 ، القانون00املادة رقم   - 1 
 .  21ص، 0202يوليو  02  يف ة، الصادر 20 العدد
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على ويصادق  وحساباهتاحول الوضعية املالية للشركة اخلارجية  األطراف إىلويف الوثائق املرسلة  اإلدارةجملس 
 .1انتظام اجلرد واملوازنة العامة"

شخص ميارس مهنة التدقيق بصفة  أن املدقق اخلارجي هو كلتقدم ذكره ميكننا استخالص  من خالل ما     
مستقلة وحتت مسؤوليته، وذلك عن طريق فحص ومراقبة حسابات املؤسسة وخمتلف القوائم املالية السنوية، كما 

   .2يريف شكل تقر  رأييه إبداءسابات ومن مت يصادق على صدق وشرعية هذه احل
 الفرع الثاني: القواعد العامة لمدققي الحسابات

 أنالعام الذي جيب  واإلطارالذي تقوم عليه عملية التدقيق  األساسمتثل القواعد العامة ملدققي احلسابات      
هذه القواعد يف الشكل  إيضاحميكن يلتزم به كل من يعمل يف جمال هذه املهنة اهلامة واحلساسة يف نفس الوقت و 

  املوايل:
 

 القواعد العامة ملدققي احلسابات: (01) الشكل رقم

 
 
 
 

 : من إعداد الطالبالمصدر
 أساسيةوالذي ميثل القواعد العامة ملدققي احلسابات يتبني لنا بان هناك ثالثة قواعد   أعالهكل للشبتمعننا      

 .3واليت تتمثل يف الكفاءة املهنية الالزمة، واالستقالل واحلياد، وكذا العناية واملسؤولية املهنية الالزمة
 

                                                           

، امللتقى الوطين حول حوكمة "واإلداريحوكمة البنوك للحد من الفساد المالي  آليةدور محافظ الحسابات في تفعيل "عبد العايل حممدي،  -1 
، 0200ماي  21-22، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ، جامعة حممد خيضر بسكرة، واإلداريللحد من الفساد املايل  كآليةالشركات  

 .22ص
 ،حتفظات، وهناك تقرير ذو رأي مقيدلتقرير الذي يعده املدقق اخلارجي خيتلف باختالف اآلراء ، فهناك التقرير ذو رأي سليب، وهو الذي يتضمن ا -2

 .وهو الذي ال يتضمن حتفظات، التقرير ذو رأي معارض وهو الذي يديل فيه املدقق بان القوائم املالية ال تظهر صدق املعلومة
من معايري التدقيق، واليت جيب توافرها لدى كل شخص مدقق، وهناك جمموعة من الشروط الالزمة لتحقيق تعترب مبثابة معيار  األوىلفبالنسبة للقاعدة  -3

املمارسة هذه الكفاءة املهنية كالتأهيل العملي املناسب، والذي يتطلب كحد أدىن احلصول على مؤهل علمي متخصص كالتخصص يف احملاسبة ، وأيضا 
دية تامة ودون أي العلمية الالزمة والتطوير والتحديث. أما القاعدة الثانية فنجدها من بني القواعد اهلامة اليت جيب توافرها حىت تتم عملية التدقيق جب

هة اليت يقوم بالتدقيق حلساهبا بل ضغوط من أي طرف على القائم هبذه املهمة. كما يتعني على املدقق أن يشعر هبذه القاعدة وان يقتنع بعدم حتيزه للج
به املدقق، يكون حتيزه بالدرجة األوىل لقواعد وآداب وسلوكيات املهنة. وفيما خيص القاعدة الثالثة فهي تتعلق باملستوى واجلهد الذي جيب أن يقوم 

"، دار املسرية للنشر علم تدقيق الحسابات العملي، "(0200))رأفت سالمة حممود، وآخرون. ومقدار العناية املهنية املبذولة ألداء وتنفيذ برامج التدقيق
 .(010-010: ص ص، 20ط ،والتوزيع، عمان

 القواعد العمة للمدقق

ملهنية العناية واملسؤولية ا

 الالزمة
زمةلكفاءة املهنية الالا  

 

 .االستقالل واحلياد
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 تعيين وعزل المدقق  المطلب الثاني:
 سنختص يف هذا املطلب بعملية تعيني وعزل املدقق اخلارجي على النحو التايل:     

 : تعيين المدققاألولالفرع 
يف شركات املدير، خيضع تعيني املدقق اخلارجي يف الشركات الفردية لصاحب الشركة أو الشريك أو      

 أما شركات املسامهة عن طريق اجلمعية العامة التأسيسية، واجلمعية العامة للمسامهني ، األشخاص
 بالنسبة للمنشات الفردية  -

، وبصفته هذه جيب أن يعرف على 1ة الوكيل باملوكليعترب املدقق وكيال عن أصحاب الشركة وتربطه عالق"     
وجه الدقة موضوع العمل املوكل إليه، وهلذا جيب أن يكون االتفاق بني الوكيل واملوكل على شكل كتابة حتدد فيها 
حدود عمله على وجه الدقة، وحىت ال يسأل مستقبال عن أي خطأ أو غش مل يكشفه نتيجة قيامه بعملية 

 .2"التدقيق
 بالنسبة لشركات األموال  -

بواسطة اجلمعية  أو التأسيسيةبواسطة اجلمعية العامة  أمايكون "تعيني املدقق بالنسبة هلذا النوع من الشركات      
هم جمموعة ، واليت تتكون من املؤسسون الذين التأسيسيةالتعيني بواسطة اجلمعية العامة  فأما، العامة للمسامهني

وقاموا جبميع  ،بالتفكري يف إنشاء شركة مسامهة متارس أحد األنشطة االقتصاديةاألشخاص الذين قاموا 
تعني مدقق خارجي يف  ويف نفس الوقت، األول للشركة وتقوم بانتخاب جملس اإلدارة ،والتصرفات"الدراسات

شخاص املكتتبني جمموعة األأما اجلمعية العامة للمسامهني واليت تتمثل يف  حدود الشروط املنصوص عليها قانونيا.
يقوم ف ،يف أسهم الشركة مبا فيهم املؤسسني واليت تعقد جلستها السنوية العادية وغري العادية خالل حياة الشركة

-00املرسوم التشريعي رقم مكرر ) 100طبقا للمادة خارجي.  يف اجتماعها العادي السنوي بتعيني مدقق هاأعضاء

اجلمعية العامة العادية للمسامهني مندوبا للحسابات أو أكثر ملدة ثالث ( تعني 0000أفريل  01املؤرخ يف  20
 3"جدول املصف الوطين سنوات ختتارهم من بني املهنيني املسجلني على

 الفرع الثاني : عزل المدقق
املدقق يعترب الوكيل عن املسامهني، وحيق هلذه اهليئة  أنيتم عزل املدقق من قبل اهليئة العامة للمسامهني كون "     
القانونية.   األهليةفقدان أو االستقالة  أوبسبب الوفاة  أمايتم عزل املدقق  أنتعيينه، ومن املمكن  إعادة أوعزله 

 وقد اجلمعية العامة . أماماحلق للمدقق للدفاع عن نفسه  وإعطاءالعزل  أسبابكما جيب على الشركة توضيح 
          التالية:  األسبابمن  أكثر أوواحد  إىل إرجاعهتغيري املدقق ميكن  أناتفقت عدد من الدراسات امليدانية على 

                                                           

 .الوكيل هو املدقق أما املوكل هو صاحب أو أصحاب الشركة -1 

املاجستري يف علوم  حبــث يدخل ضمن متطلبات نيل شهادة "، التدقيق الخارجي كآلية لتطبيق حوكمة الشركات" ،(0221-0220)محادي نبيل -2 
 .02، صالشلف ،جامعة حسيبة بن بوعلي، ختصص: مالية وحماسبة، التسيري

 .00-00مرجع سبق ذكره، ص ص:  (،0221-0220)محادي نبيل - 3 
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         وكرب حجم الشركة وكذا حالة التعثر املايل...اخل إضافيةخدمات  إىلمرتبطة بالشركة: كاحلاجة  أسباب -
ظ املدقق يف تفسري وتطبيق املعايري احملاسبية الدولية، واخلالف حول مرتبطة بتطبيق قواعد التدقيق: كتحف أسباب -

 -           اخلالف حول تقدير الدخل اخلاضع للضريبة ...اخل أو ،1األتعابنطاق عملية التدقيق وختفيض 
 2"املدقق... أداءعن  اإلدارةعدم رضا  أومرتبطة باملدقق: كالرغبة يف استخدام مدقق ذات صمعة وشهرة،  أسباب

عزل مدقق احلسابات، وما مت  إىلتؤدي  أناليت ميكن  األسبابهناك العديد من  أنجند ذكره ومما سبق      
 األسبابيعترب سوى جزء من هذه  ال إليهالتطرق 

 حقوق وواجبات المدقق المطلب الثالث:
وسيتم التعرف على بعض من هذه للمدقق حقوق البد من توفرها كما أن عليه واجبات عليه القيام هبا      

 احلقوق والواجبات كما يلي
 حقوق المدقق الفرع األول:

تتمثل حقوق املدقق يف اجملاالت التالية واليت تعترب األساس يف حتديد ما جيب أن يتمتع به من سلطات      
 الفاعلية:تساعده يف اجناز عملية التدقيق وحتقيق أهدافه وأهداف املؤسسة بدرجة عالية من 

 "حق طلب أي مستندات أو دفاتر أو سجالت واالطالع عليها للحصول على معلومة معينة. -
 حق االطالع على القوانني واللوائح اليت حتكم نشاط املؤسسة حمل التدقيق. -
 باملؤسسة. 3احلق يف طلب أي استفسار أو تقرير معني حول عملية معينة من أي مسؤول، وبأي مستوى إداري -
حيق للمدقق فحص أصول الشركة باختالف أنواعها، وكذا التحقق من االلتزامات املستحقة على الشركة، وحيق  -

 له االتصال بدائين الشركة للتأكد من صحة أرصدة هذه االلتزامات.
 . 4بصفته الشخصية أو من ينوب عنه من مساعديه..." حق احلضور إىل اجلمعية العامة للمسامهني -

 : واجبات المدققاألولالفرع 
 فمقابل احلقوق اليت منحها إياه املدقق جند الواجبات امللقاة على عاتق املدقق واليت من أمهها ما يلي:     

 
 
اخلاص بتنظيم مهنة التدقيق، وذلك  02/20مراعاة أصول املهنة: وهو أمر ضروري جاء النص عليه يف القانون " -

  .على أن يتقيد بالقوانني والقيام بواجباته ومراعاة آداب وقواعد املهنة 1بتأدية املدقق القسم
                                                           

 .تعرف أتعاب املدقق بأهنا املبلغ أو األجر الذي يتقاضاه املدقق مقابل قيامه بعملية التدقيق حلساب مؤسسة ما -1 

، ، عمانملعرفة العلمية للمنشر والتوزيع"، دار كنوز ا"دراسة متعمقة في تدقيق الحسابات، (0220)مسعد، خالد راغب اخلطيب حممد فضل -2
 .22-20، ص ص: 20ط
اإلدارة نقصد به املستوى الذي يوجد به املوظف ، وميكن التميز بني ثالثة أنواع للمستوى اإلداري بصفة العموم وهي مستوى  املستوى اإلداري -3

 .همته من أي عامل بأي مستوى إداريالعليا، ومستوى اإلدارة الوسطى، ومستوى اإلدارة الدنيا. حيق للمدقق أن يطلب أي وثيقة تساعده يف القيام مب
 .000-000 :، ص20"، املكتبة اجلامعية، عمان، طتدقيق الحسابات ، "(0200)الوقاد سامي -4
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باملصادقة بتحفظ أو بدون حتفظ على  وضع تقرير سنوي: حيث يقوم بإعداد هذا التقرير للتعبري عن رأييه -
 يحة أو عند االقتضاء رفض الصادقة.انتظام وصحة القوائم املالية وكذا صورهتا الصح

صحة إجراء تأسيس الشركة: وذلك إذا قام املؤسسون بتعيني مدقق خالل فرتة التأسيس، ويعترب  الرقابة على -
 لرفع أية مسؤولية قد تتحقق عليه. ذلك إجراء وقائي يقوم به املدقق تلقائيا حاملا يعني

 كن من مناقشة تقريره إىل غري ذلك.حضور اجتماع اهليئة العامة للمسامهني: وذلك حىت يتم -
 ض هلا املدقق أثناء قيامه مبهمته.دقيق يف موجودات املؤسسة: ويعترب هذا الواجب من أدق املسائل اليت يتعر الت -
أو   رقابة سري أعمال املؤسسة وتدقيق حساباهتا: وتقتصر مهمة املدقق على الرقابة دون التدخل يف اإلدارة -

 .2 إصدار األوامر..."
 الفرع الثالث: مسؤولية المدقق

واجلزائية واملدنية وفيما يلي شرح موجز لكل من هذه  التأديبيةتقع على املدقق مسؤوليات عدة وهي     
 املسؤوليات: 

، ويعرض املدقق نفسه ملثل هذه تأديبيايعد ذنبا  مقتضياهتا أوبكرامة املهنة  إخالل أي التأديبية: إناملسؤولية " -0
   القانون املعمول به ... أوخمالفته للنظام  أواملسؤولية يف حالة عدم حمافظته على سر املهنة 

 وهي:  األفعالاجلزائية عن بعض  املسؤولياتوتتضمن نصوص قوانني الشركات حتديد  :املسؤولية اجلزائية
 جرمية نشر وقائع كاذبة. -0
 معلومات غري صحيحة. إعطاء أوجرمية تنظيم ميزانية غري مطابقة للواقع  -
 حالة املؤسسة احلقيقية. إخفاءاوجب القانون ذكرها، قصد  وإيضاحاتكتم معلومات   -
 .باملؤسسة .. األضرارالقانون قصد  أحكامخمالفة  أوجرمية تقدمي تقارير غري مطابقة للحقيقة،  -
 كإخالل،  بأعماهلمقيامهم  أثناءاملرتكبة من قبل املدققني  األخطاءوتنجر هذه املسؤولية عن "املسؤولية املدنية:  -0

يثبت انه  أناستطاع  إذاويستطيع املدقق رفع املسؤولية املدنية  العقد. أوالواجبات احملددة يف القانون  بأحداملدقق 
 .3 "األخرىمارس حذره املهين وقام جبميع االلتزامات املرتتبة عليه وسائر الواجبات 

 املسؤوليات السابقة الذكر يف الشكل املوايل: إمجالوميكننا      
 

 يوضح الفرق بني األشكال الثالثة ملسؤوليات املدقق: (00)الشكل رقم
 

                                                                                                                                                                                     
بعملي،  أقوم أن، وذلك بقوله العبارات التالية: اقسم باهلل العلي العظيم إقليميام اجمللس القضائي املختص  أمااملدق لليمني  تأديةونعين بالقسم  -1

 أقولسلوك املتصرف احملرتف الشريف، واهلل على ما  األموروان اكتم سر املهنة وان اسلك يف كل  وظيفييت تأديةاخلص يف  أن وأتعهدقيامه  أحسن
 (.22، مرجع سبق ذكره، ص02/20، القانون 22اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، املادة رقم ). شهيد

 .001، ص20ط، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان الناحية النظرية والعملية"، –علم تدقيق الحسابات ، (0222)خالد أمني عبد اهلل -2 

 .020، ص20ط ،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، لبنان"الرقابة المالية والمراقب المالي من الناحية النظرية"، ، (0222)عبد الرؤوف جابر -3

:االنضباطية  

تأديبالمن طرف دائرة  تأديبية بةعقو   

قق                   ت املدامسؤولي
 ثالثة اشكال

 املدنية: 

راجعتعويض األشخاص املتضررين من رأي امل  

 

 جزائية:

يةالسجن والغرامة املال  
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 الطالب إعدادالمصدر: من 
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تعلقت باإلطار املفاهيمي للتدقيق من خالل املباحث الثالثة السابق لقد ناقشنا يف هذا الفصل عدة جوانب 
الذكر، حيث تبني لنا بان هذا اإلطار يعترب مبثابة التأسيس النظري والعلمي ملهنة التدقيق بصفة عامة واخلارجية 

ة املرجوة منها، بصفة خاصة، وال ميكن لعملية التدقيق أن حتقق األهداف اليت تطرقنا هلا، وحتقيق القيمة املضاف
وذلك من خالل تقرير املدقق الذي يعترب أهم خمرجات هذه العملية، يف حني أن هذا املدقق يتوجب عليه أن يلتزم 
ببعض املعايري احملاسبية، اليت تضمن تطوير مهنته بصفة العموم، وجناح مهمته على وجه اخلصوص، وبالتايل حتقيق 

سة حمل التدقيق بالدرجة الثانية. والفصل املوايل سيوضح هذه املعايري اليت أهدافه بالدرجة األوىل، وأهداف املؤس
 نبغي على املدققني االلتزام هباي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني: المعايير المحاسبية الدولية وعالقتها بالتدقيق
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 تمهيد
الدولية، وخصائصها وكذا دوافع إصدارها تعاريفا للمعايري احملاسبية تقدمي  نسعى من خالل هذا الفصل إىل     

وأمهيتها. كما تشري هذه اجلزئية إىل تفسريات قائمة هذه املعايري، ويف األخري معرفة مدى اعتماد املدقق الداخلي 
 واخلارجي عليها.

 وسيتم ذلك من خالل التطرق إىل املباحث الثالثة اآلتية:     
 ة الدولية املبحث األول: مدخل للمعايري احملاسبي   

 ias)املبحث الثاين: تفسريات املعايري احملاسبية الدولية )
 تكامل املدقق اخلارجي بالداخلي ومدى التزامهما باملعايري احملاسبية الدولية  املبحث الثالث:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث األول: مدخل للمعايير المحاسبية الدولية 
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البعض من تعاريف املعايري احملاسبية الدولية مربزين خصائصها، ومن مت  سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل     
 التعرف على الدوافع الرئيسية وراء إصدار هذه املعايري، وكذا التعرف على أمهية هذه املعايري

 المطلب األول: مفهوم المعايير المحاسبية الدولية وخصائصها
، كما أن هلا ميزات جوهرية يتوجب معرفتها، ولذلك سيتم التطرق يف للمعايري احملاسبية الدولية تعاريف خمتلفة     

 هذا املطلب إىل جمموعة من التعاريف باإلضافة إىل أهم اخلصائص اليت متيز هذه املعايري على النحو التايل: 
 الفرع األول: مفهوم المعايير المحاسبية الدولية  

بية الدولية، حيث عرفها بعض الكتاب على أهنا: "أدوات لقد تعددت واختلفت تعاريف املعايري احملاس     
القياس احملاسبية املستخدمة يف جمال اإلفصاح والتقييم احملاسيب وهي حتضى بقبول عام ملعظم األطراف املستخدمة 

 .1واملستفيدة من القوائم املالية"
حماسبية ويتعلق هذا البيان بعناصر  كما عرفها البعض على أهنا: "بيان كتايب تصدرها هيئة تنظيمية رمسية     

القوائم املالية أو نوع من العمليات أو األحداث اخلاصة باملركز املايل ونتائج األعمال وحيدد أسلوب العرض أو 
 3عرفت على أهنا: تلك املعايري والتفسريات اليت تصدر عن جملس معايري احملاسبة الدولية . كما2التصرف"

 بقة الذكر نستنتج بان املعيار احملاسيب الدويل ما هو إال عبارة عن قاعدة يتم االعتماد فمن خالل التعاريف السا
 عليها عند إعداد القوائم املالية وكذا التوجيهات اليت تتعلق بعدة موضوعات ختص احملاسبة الدولية بشكل عام،

 وباألخص اإلفصاح. 
 الفرع الثاني: خصائص المعايير المحاسبية الدولية 

 ميكن ذكر أهم اخلصائص اليت تتعلق باملعايري احملاسبية الدولية يف النقاط اآلتية:     
"قدرهتا على حتقيق اإلمجاع خاصة بعد اإلصالحات اخلرية اليت عرفتها هيئة املعايري احملاسبية بعد توسيع  -

 االستشارة وإعداد املعايري لشمل كل األطراف املهتمة هبا.
القوة اليت اكتسبتها من خالل التوفيق بني التباين الذي مييز املمارسات احملاسبية الوطنية حيال املواضيع اليت  -

 تكون جماال للمعايري. 
 مرونتها نتيجة ملا تقدمه من حلول ترضي خمتلف مستعمليها. -
 
 .1غري إجبارية التطبيق ألهنا ال تكتسب الصفة القانونية أو التنظيمية" -

                                                           
 .20جامعة عني الشمس، مصر، ص"، المعايير المحاسبية المصرية ومشكالت التطبيق"، (0222)حممود حممد عبد ربه -1
  .00دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر، ص "،للمعايير المحاسبية الدولية"محاسبة المؤسسة طبقا (، 0220شعيب شنوف) -2
لدولية.) شالور وسام جملس املعايري احملاسبية الدولية حل حمل جلنة املعايري احملاسبية الدولية، ويقوم هذا اجمللس مبهام إصدار وتطوير معايري احملاسبة ا -3
"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة لألدوات المالية في ظل معايير المحاسبة الدوليةالمعالجة المحاسبية ، "(0202-0200)

 .00املاجستري، ختصص دراسات مالية وحماسبية معمقة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، ص
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 لمطلب الثاني: دوافع إصدار المعايير المحاسبية الدولية ا
 ميكن إمجال أهم هذه الدوافع يف النقاط اآلتية :     

 "التباين املختلف يف الوسائل واإلجراءات احملاسبية يف الدول يعترب كأهم دافع إلصدار هذه املعايري.  -
ق اكرب قدر من التجانس والتناسق يف الطرق واألساليب االهتمام املتزايد من قبل املنظمات احملاسبية يف حتقي -

 احملاسبية بني الدول املختلفة.
ضخامة حجم التجارة الدولية و االستثمار الدويل من خالل الشركات املتعددة اجلنسيات ساهم يف إجياد  -

 معايري حماسبية للتعامل هبا بني الدول. 
  تطوير نظم احملاسبة مبا يتوافق والتغريات الدولية احلديثة.تزايد رغبة املستثمرين والشركات الدولية يف -
"االستخدام املتزايد للشركات املتعددة اجلنسيات هلذه املعايري الدولية وختليها عن املعايري احمللية ، األمر الذي  -

 شجع على تطورها.
ملؤسسات األمر الذي يتطلب تطور األسواق واندماج الشركات خاصة االروبية اثر بشكل كبري على تنظيم ا -

 .2نشر معلومات حماسبية وقوائم مالية للكشف عن وضعيتها املالية مما أدى إىل تبين املعايري احملاسبية الدولية"
 المطلب الثالث: أهمية المعايير المحاسبية الدولية

املصاحل سواء الداخليني أو "للمعايري احملاسبية الدولية أمهية كبرية يف تغطية احلاجات املختلفة ألصحاب      
اخلارجيني من خالل توفري املادة األولية يف اختاذ القرارات واملتمثلة يف املعلومة املتضمنة يف القوائم املالية، وعليه 

 ميكن حتديد أمهية هذه املعايري يف النقاط اآلتية:
 ف املتعاملني"إمكانية مقارنة هذه القوائم املالية مما يؤدي إىل تعميق الثقة من طر  -
 متيز القوائم املالية املعدة وفق هذه املعايري باملصداقية واجلودة والقبول العام. -
التزام املراجعني واحملاسبني على وجه اخلصوص باستخدام املعايري احملاسبية الدولية يعمل على تقليص الفروق يف  -

 املمارسات احملاسبية يف خمتلف الدول.
 بوجود نظام متكامل للمعلومات يربط نشاط الشركة األم بالفروع التابعة هلا.تسمح هذه املعايري  -
تعمل هذه املعايري على تسهيل أعمال مصاحل الضرائب من خالل تسهيل تطبيق األساليب اخلاصة باالعرتاف  -

 .  3باإليرادات والنفقات"

                                                                                                                                                                                     
"، أطروحة دكتوراه دولة يف علوم المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية أهمية إصالح النظام(، "0222مداين بن بلغيث ) -1

 .000-002التسيري، كلية العلوم االقتصادي والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، ص ص: 
 . 02الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ص "المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المال"،(، 0220أمني السيد امحد لطفي) -2
مدى توافق اإلطار القانوني للنظام المحاسبي المالي مع المعايير فيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "عمر قمان ومراد علة،  -3

مستغامن،  -"، جامعة عبد احلميد بن باديسالنظام المحاسبي المالي بالجزائر وعالقته بالمعايير الدوليةامللتقى الوطين  " ،المحاسبية الدولية"
 . 21، ص0200جانفي  02و00
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ني الشفافية والكشف عن البيانات املالية، كما أن اهلدف األساسي من املعايري احملاسبية الدولية هو تام "     
 . 1إضافة إىل تلبية احتياجات أصحاب املصاحل املختلفة من خالل اإلفصاح والشفافية"

 المبحث الثاني: تفسيرات المعايير المحاسبية الدولية 
احلالية أو اليت مت إدماجها  سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل املعايري احملاسبية الدولية سواء تعلق األمر باملعايري     

 أو تلك اليت مت إلغاءها كليا 
 (00)إلى المعيار رقم (10)المطلب األول: تفسيرات قائمة المعايير من المعيار المحاسبي رقم

 00إىل املعيار رقم  20سيتم شرح قائمة املعايري احملاسبية من املعيار رقم     
 البيانات الماليةالمعيار المحاسبي الدولي األول: عرض  -0

ويوضح هذا املعيار االعتبارات الكلية لعرض البيانات  0010"لقد صدر هذا املعيار ألول مرة سنة      
واإلرشادات اخلاصة هبيكلها واحلد األدىن من املتطلبات حملتوى البيانات املالية، وينطبق هذا املعيار على كافة 2املالية

وشركات التأمني، وبذلك فان اهلدف من هذا املعيار هو بيان أساس عرض أنواع املنشآت مبا يف ذلك البنوك 
البيانات املالية لضمان إمكانية مقارنتها مع البيانات املالية اخلاصة باملنشاة للفرتات السابقة من جهة والبيانات 

سيب الدويل األول ال . فمن خالل ما سبق ذكره نستنتج أن املعيار احملا3املالية للمنشات األخرى من جهة ثانية"
يفرض شكال حمدد بل الئحة باحلد األدىن من املعلومات الواجب عرضها واليت ميكن حصرها يف القوائم املالية 

 اخلمسة )امليزانية، حساب النتيجة، جدول التدفقات النقدية، جدول تغري األموال اخلاصة، املالحق(.
 المعيار المحاسبي الدولي الثاني: المخزون  -1
عترب املخزون من بني أهم عناصر أصول املؤسسة، إذ يتوقف تسيريه احملاسيب على اعتماد حماسبة املواد يف ي"     

املؤسسة فضال عن سن إجراءات سليمة وطرق مالئمة لتسيريه يف املؤسسة، هلذا جاء هذا املعيار هبدف حتديد 

                                                           
يرة والمتوسطة المحاسبية مدى توافق اإلطار القانوني للنظام المحاسبي المالي مع المعايير فيما يخص المؤسسات الصغ"قمان ومراد علة،  -1

  20صمرجع سبق ذكره، ، "الدولية
عرض مايل هيكلي للمركز املايل للمنشأة والعمليات اليت تقوم هبا، حيث تشمل هذه البيانات على امليزانية العمومية مبا املقصود بالبيانات املالية أهنا   -2

الربح واخلسارة  يف ذلك املوجودات واملطلوبات واإليضاحات امللحقة بقائمة املركز املايل وكذا قائمة الدخل واليت تشمل على اإليرادات والتكاليف وصايف
انات املالية خل اهلدف من البيانات املالية تقدمي املعلومات حول املركز املايل للمنشأة وأداؤها وتدفقاهتا النقدية، ولتحقيق هذا اهلدف تقدم البي...ا

اخلسائر.تساعد هذه معلومات حول موجودا ت املنشأة ومطلوباهتا، وكذا حقوق املسامهني، باإلضافة إىل دخل املنشاة ومصروفاهتا مبا يف ذلك األرباح و 
بلية للمنشأة. املعلومات باإلضافة إىل املعلومات األخرى الواردة يف اإليضاحات حول البيانات املالية املستخدمني  يف توقع التدفقات النقدية املستق

"، عرض البيانات المالية -األول إعداد التقارير المالية والدولية الجزء –موسوعة المعايير المحاسبية الدولية (، "0202القاضي حسني يوسف))
 (. 00ص، 20دار الثقافة، عمان، ط

"، دار اليازوري العلمية للنشر القياس المحاسبي ومحدداته وانعكاسه على رأي مراقب الحسابات(، "0220طالل احلجاوي، سامل النروجيي) -3
 .00-00والتوزيع، عمان، ص ص: 
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املرتبطة بعناصر املخزون سواء املواد واللوازم أو املنتجات مسار املعاجلة احملاسبية للمخزون وفقا ملنظور التكاليف 
 .1مبختلف مراحلها كما تطرق إىل تدين قيم املخزون"

وطبق هذا املعيار على كافة أنواع املخزون ماعدا ما يرتبط بعقود البناء، واألدوات املالية، وكذا عقود اإلنتاج      
ة املعدة يف ظل نظام التكلفة التارخيية، حيث كان يتم تقييم املخزون وفق الزراعي، كما يتم تطبيقه يف القوائم املالي

هذا النظام  إما بطريقة الداخل أوال اخلارج أوال، أو طريقة الداخل آخرا خارج أوال وهي طريقة غري مسموح هبا يف 
 .2الوقت احلاضر"

 محاسبة االستهالك -المجمعة الرابع :القوائم المالية الثالث و المعيار المحاسبي الدولي  -0
 ، 3، أما املعيار احملاسيب الرابع00و 01فيما خيص املعيار الثالث لقد مت استبداله باملعيارين احملاسبيني الدوليني  "     

 . 4"00و 02فلقد مت استبداله باملعيارين رقم 
المحاسبة وتغيرات -المالية: اإليضاحات المرفقة بالقوائم (16)و(10)المحاسبي الدولي رقم المعيار -0

 األسعار
"فيما خيص املعيار اخلامس لقد مت إدماجه ضمن املعيار األول، أما بالنسبة للمعيار احملاسيب الدويل السادس      

 .5لقد مت استبداله باملعيار اخلامس عشر"
 المعيار المحاسبي الدولي السابع: قائمة التدفقات النقدية  -0

املعيار لقائمة التدفقات النقدية وذلك لعرض معلومات عن التغريات التارخيية للنقدية باعتبارها لقد تطرق هذا      
معلومات مفيدة ألي مؤسسة كانت حيث تبوب هذه التدفقات النقدية إىل: تدفقات من األنشطة التشغيلية، 

 6وتدفقات من األنشطة االستثمارية، وتدفقات من األنشطة التمويلية"
" قائمة التدفقات النقدية قائمة إلزامية وجيب على كل مؤسسة إعدادها وعرضها كجزء متمم لبياناهتا  تعترب     

 املالية لكل فرتة، فمستخدموا هذه البيانات يهتمون بالتعرف على الكيفية اليت تعتمد عليها املؤسسة يف توليد 
 

                                                           
 .20طالل احلجاوي، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .00 -10ص ص: ، 20عمان، ط ، دار جليس الزمان للنشر والتوزيع،المعايير المحاسبية الدولية""(، 0202فارس مجيل الصويف) -2
كما تطرق مت تطبيق املعيار احملاسيب الرابع على مجيع األصول القابلة لالستهالك كاملمتلكات وشهرة احملل حيث مت تبين عمر إنتاجي هلذه األصول   -3

 .املعيار إىل طرق االستهالك الثابتة واملتغرية وكذا معايري اإلفصاح عن تقييم طرق االستهالك وتقدير العمل اإلنتاجي لألصل املستهلكهذا 
 .000ص، 20األردن، ط "، دار وائل للنشر والتوزيع، الشامل في مبادئ المحاسبة "(، 0220)عبد الستار الكبيسي -4
 .000نفس املرجع، ص -5
قبوضات من العمالء، مدفوعات للموردين. أما التدفقات من األنشطة االستثمارية كقبض أرباح، امتالك التدفقات من األنشطة التشغيلية كامل -6

 ... أصول ثابتة. وبالنسبة للتدفقات من األنشطة التمويلية فتتمثل يف مدفوعات نقدية ، متحصالت من األصول
Aurès  Eurl, imprime par système comptable financierle ), 2015(Rabah Tafighoult(

. 27édition), p eemballages, Algérie, 01 
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النقدية للقيام بعملياهتا ولسداد التزاماهتا. لذلك يلزم إن املؤسسة حتتاج إىل  . من املعروف1النقدية وما يف حكمها
هذا املعيار مجيع املؤسسات بعرض قائمة التدفقات النقدية سواء بالشكل املباشر أو الشكل الغري املباشر وذلك 

 : . ووفقا هلذا املعيار فان قائمة التدفقات النقدية تأخذ الشكل اآليت2حسب الطريقة األكثر مالئمة ألعماهلا"
 

 يوضح منوذج لقائمة التدفقات النقدية : )02 (الشكل رقم
 البيان المبالغ

Xxxxxxxxx التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
Xxxxxxxxx   صايف التدفقات النقدية املستخدمة باألنشطة التشغيلية 
Xxxxxxxxx   لتدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
Xxxxxxxxx  التدفقات النقدية املتولدة من األنشطة االستثماريةصايف 
Xxxxxxxxx  التدفقات النقدية املتولدة من األنشطة التمويلية 
Xxxxxxxxx صايف التدفقات النقدية املتولدة من األنشطة التمويلية 
Xxxxxxxxx صايف الزيادة )النقص( يف النقدية وما يف حكمها 
Xxxxxxxxx  يف حكمها يف أول مدةصايف النقدية وما 
Xxxxxxxxx يف حكمها يف آخر مدة صايف النقدية وما 

 011طالل احلجاوي، مرجع سبق ذكره، ص المصدر:

 المعيار المحاسبي الدولي الثامن: السياسات المحاسبية والتغيير في التقديرات المحاسبية واألخطاء -2
 :ويطبق هذا املعيار على كل من     

  3تغيري الطرق احملاسبية تغيري التقديرات احملاسبية واألخطاء 

                                                           
األجل  يتضمن مفهوم النقدية وفقا للمعيار السابع النقدية بالصندوق والودائع حتت الطلب، أما ما يف حكم النقدية فيمثل يف االستثمارات قصرية -1

االستثمارات اليت ميكن حتويلها بسهولة إىل مبالغ نقدية، إضافة إىل االستثمارات اليت يكون تعرضها ملخاطر التغري يف القيمة وعالية السيولة، وكذا 
منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، "، محاسبة الشركات في ضوء المعايير المحاسبية الدولية"(، 0202ضئيال.)رفعت عبد احلليم الفاعوري)

 .00ة، صالقاهر 

 .012طالل احلجاوي، مرجع سبق ذكره، ص -2 

ية اىل نوعني يقصد بالطرق احملاسبية حسب هذا املعيار املبادئ اليت ارتأت املؤسسة تطبيقها يف إعداد وإظهار قوائمها املالية، وختضع الطرق احملاسب -3 
أكثر فائدة حول الوضعية املالية للمؤسسة وأدائها وتدفقاهتا النقدية، فعندما تقرر : تغيري فرضه معيار جديد، وتغيري يساهم يف تقدمي معلومة من التغيري

اليت حنن فيها وعلى  املؤسسة تغيري طريقة حماسبية مبحض إرادهتا فان التغيري يطبق على املاضي أوال ومبعىن أخر تطبق الطريقة احملاسبية على دورة التغيري 
ماهتا مبعلومات الدورة احلالية وكان الطريقة اجلديدة كانت دائما مطبقة. أما تغيري التقديرات احملاسبية فيقصد هبا كل الدورات السابقة اليت تقارن معلو 

ية لعناصر إدخال تعديل على القيمة احملاسبية ألصل أو خصم أو تعديل مبلغ استهالك بصفة دورية، ويكون هذا التعديل ناجتا عن تقدير الوضعية احلال
سابقة وم واملزايا وااللتزامات املستقبلية املنتظرة منها. وعليه، يتطلب حتضري القوائم املالية إجراء تعديالت كثرية على خمتلف العناصر الاألصول واخلص

ولفرتة التغيري والفرتة  الذكر، ختص الفرتة احلالية والفرتات الالحقة ويتم تسجيلها يف حساب النتيجة لفرتة التغيري إذا كان التغيري خيص الفرتة احلالية فقط،
عتمدة، ويتم الالحقة إذا كان التغيري خيصها كذلك. أما تصحيح اخلطأ فيفرق يف احملاسبة مابني نوعني من األخطاء وهي األخطاء العفوية، واألخطاء امل

حملاسبية اجلديدة غري قابلة للتطبيق على الدورة )او تصحيح أخطاء الدورات املعنية )السابقة واحلالية( وكأنه تغيري الطرق احملاسبية، وقد تكون الطريقة ا
يف الدورات( السابقة يف املؤسسة، فحسب هذا املعيار يتم تطبيقها على الدورة احلالية مع شرح عدم قابليتها للتطبيق على الدورات السابقة 

 (.021-022، متيجة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ص ص: "المحاسبة المالية والمعايير المحاسبية الدولية"(، 0202امللحق.)حممد بوتني)
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 المعيار المحاسبي الدولي التاسع: المحاسبة عن البحوث ونشاطات التطوير -0
  .1("00"لقد مت استبدال هذا املعيار باملعيار احملاسيب الدويل رقم )     

 لتاريخ الميزانية العموميةاألحداث الالحقة  :المعيار المحاسبي الدولي العاشر -0
"يهدف هذا املعيار إىل وصف مىت جيب على املؤسسة تعديل بياناهتا املالية انطالقا من األحداث الالحقة      

لتاريخ إقفال امليزانية باإلضافة إىل املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها واملتعلقة بتاريخ إصدار القوائم املالية وكذلك 
الالحقة بعد تاريخ إقفال امليزانية. يقدم هذا املعيار إرشادات حول احملاسبة، واإلفصاح عن عن األحداث 

األحداث الالحقة لتاريخ إقفال امليزانية، وميكن القول أن هذا املعيار يبني صورة جتسيد أي حدث يقع خالل فرتة 
ليات أو بيانات كانت موجودة بتاريخ امليزانية إعداد التقارير املالية، كما مييز بني األحداث اليت تقدم أدلة على عم
 .2وأحداث أخرى تقدم معلومات تتعلق بالفرتة اليت تلي تاريخ امليزانية"

"واملقصود باألحداث الالحقة لتاريخ امليزانية هي تلك األحداث املرغوبة والغري مرغوبة اليت قد تقع بني تاريخ      
إصدار الكشوف املالية، كما حدد هذا املعيار الفرتة الالحقة لتاريخ امليزانية امليزانية وتاريخ إصدار املصادقة على 

بالفرتة الواقعة بني تاريخ امليزانية وبني تاريخ إصدار القوائم املالية وهذا األخري هو التاريخ الذي ميكن فيه اعتبار 
 .3البيانات املالية معتمدة قانونيا لإلصدار"

 األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية العمومية :الحادي عشر المعيار المحاسبي الدولي -0
"يهدف هذا املعيار إىل وصف املعاجلة احملاسبية  املناسبة إليرادات وتكاليف عقود اإلنشاء، ونظرا لطبيعة      

ذلك فان  أعمال املقاوالت فان تاريخ بدء تنفيذ العقد وتاريخ إمتامه قد يقعان عادة يف سنوات مالية خمتلفة، وعلى
النقطة األساسية يف احملاسبة على عقود اإلنشاء تتمثل يف كيفية توزيع إيرادات وتكاليف العقد على السنوات اليت 
مت خالهلا االجناز. جيب تطبيق هذا املعيار عند احملاسبة على عقود اإلنشاء بالنسبة لشركات املقاوالت ومن أمثلة 

جسور، مباين، سدود،...أو جمموعة من التثبيتات املرتبطة كعقود إنشاء  هذه العقود عقود إنشاء تثبيتات كإنشاء
مصانع جمهزة، خطوط هاتفية...، ويتم صياغة عقود اإلنشاء بعدة طرق، وحسب هذا املعيار فإهنا تصنف إىل 

، وقد تتضمن بعض عقود اإلنشاء خصائص 4عقود حمددة السعر، وعقود التكلفة مضافا إليها نسبة أو عمولة
نوعني السابقني معا، فمثال قد تتضمن عقود التكلفة مضافا إليها نسبة أو عمولة شرط عدم زيادة السعر عن ال

 5حد أقصى معني "
 

                                                           

 .022-000، ص ص: 20ط ،دار وائل للنشر والتوزيع، عمان الشامل في مبادئ المحاسبة"،"(، 0220عبد الستار الكبيسي) -1 
 .011-012"، الورقة الزرقاء للنشر والتوزيع، اجلزائر، ص ص: معايير المحاسبة الدولية(، "0202خلضر عالوي) -2
 .011صنفس املرجع،  -3
أما عقد التكاليف  عقد حمدد السعر عبارة عن عقد مقاولة يقبل املقاول مبوجبه تنفيذ العقد مقابل سعر حمدد أو معدل ثابت لكل وحدة منتجة.  -4

 (.  020-020) نفس املرجع، ص ص: . املقاول التكاليف احملددة إضافة لنسبة من هذه التكاليفمضافا إليها نسبة هو عقد مقاولة يستعيد مبقتضاه 
 .020نفس املرجع، ص -5
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 ضرائب الدخل :المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر -01
كيفية إمتام   "يهدف هذا املعيار إىل وصف املعاجلة احملاسبية لضرائب الدخل واملسالة األساسية يف ذلك هي     

احملاسبة عن التبعات اجلارية واملستقبلية للضريبة لالسرتداد)السداد( املستقبلي للمبالغ املسجلة كموجودات 
)مطلوبات( معرتف هبا يف امليزانية العمومية للمنشاة  والعمليات واألحداث األخرى للفرتة اجلارية املعرتف هبا 

   للبيانات املالية للمنشاة.
ا املعيار يتطلب من املنشاة االعرتاف بالتزام ضرييب مؤجل )أصل ضرييب مؤجل(، كما يتطلب هذا إن هذ     

املعيار من املنشاة احملاسبة عن التبعات الضريبية للعمليات واألحداث األخرى وهكذا فان العمليات واألحداث 
لقائمة كذلك وأية عمليات أو أحداث اليت يعرتف هبا يف قائمة الدخل جيب أن يعرتف بآثارها الضريبية يف نفس ا

أخرى يعرتف هبا مباشرة يف حقوق املالكني جيب أن يعرف باآلثار الضريبية املتعلقة بآثارها الضريبية مباشرة يف 
حقوق املالكني، كما يعاجل هذا املعيار االعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة الناشئة عن اخلسائر أو اخلصومات 

املستخدمة وعرض ضرائب الدخل يف البيانات املالية واإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بضرائب  الضريبية الغري
 1الدخل"

 المعيار المحاسبي الدولي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر -00
استبداله باملعيار "وقد مسي املعيار الثالث عشر بعرض بيانات األصول املتداولة وااللتزامات املتداولة، حيث مت      

األول أما املعيار الرابع عشر فقد مسي بالتقارير عن القطاعات حيث ركز على ضرورة إعداد املعلومات عن 
القطاعات الرئيسية والثانوية من خطوط إنتاج أو خدمات حيث مت استبدل هذا املعيار باملعيار الثامن، أما بالنسبة 

 2ات اليت تعكس اثر التغيري باألسعار ولقد مت حذفه"للمعيار اخلامس عشر فسمي هذا باملعلوم
 ( 10المطلب الثاني: من المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر إلى العيار رقم )

"يبني املعيار طبيعة املعاجلة احملاسبية ملختلف التثبيتات املادية على أهنا أصول للمؤسسة مبا يتيح لقراء القوائم      
بني عناصر األصول املختلفة التطورات اليت شهدهتا. ويتم وفقا هلذا املعيار تقدير األمالك الثابتة املالية من التمييز 

والتجهيزات واملعدات يف البداية بتكلفتها اليت متثل إما تكلفة االقتناء أو تكلفة اإلنتاج )إذا صنعت املؤسسة 
نفس املبادئ اليت حتدد على أساسها تكلفة التثبيت بنفسها(، وحتدد هذه األخرية ألي تثبيت مادي ما وفقا ل

التثبيتات اليت مت اقتناءها ، كما ال جيب أن تدمج ضمن تكلفة اإلنتاج كل من املصاريف اإلدارية والعامة وكذا 
 3النواتج واألعباء اإلضافية الغري مباشرة"

 

 

 

                                                           

 .00-00: ص ص ،، مرجع سبق ذكره"المعايير المحاسبية الدولية"(، 0202فارس مجيل الصويف) -1 
 .000-000مرجع سبق ذكره، ص ص:  "،الشامل في مبادئ المحاسبة(، "0220عبد الستار الكبيسي) -2
 .92-02"، متيجة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ص ص: المحاسبية الدولية "المحاسبة المالية والمعايير(، 0220حممد بوتني) -3
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 عقود اإليجار: عيار المحاسبي الدولي السابع عشرالم -0
املعيار إىل توضيح املعاجلة احملاسبية وطبيعة املعلومات املالية يف عقود التمويل باإلجيار انطالقا " يهدف هذا      

من أطراف التمويل، حيث يتم تصنيف العقود كعقود إجيار متويلية عندما تنتقل إىل املنشاة كافة املنافع واملخاطر 
املقدرة لدفعات اإلجيار املستقبلية، وحيتسب املستأجر  املرتبطة مبلكية األصل، وترمسل هذه العقود بالقيمة احلالية

 مصاريف االستهالك على املوجودات املؤجرة باستخدام العمر اإلنتاجي.
ويف عقود اإلجيار التشغيلية تظهر املوجودات املؤجرة للغري ضمن بند األصول يف امليزانية، ويتم االعرتاف بإيرادات 

، كما تعترب احلوافز اليت يقدمها املؤجر للمستأجر يف العقد 1عقد اإلجيارالتأجري يف بيان الدخل خالل فرتة 
 التشغيلي ختفيضا ملصروف اإلجيار وبالنسبة للمؤجر يعترب ختفيضا إليراد اإلجيار على مدى عمر العقد .

الغري حمصل عليها  وبشكل عام ووفقا هلذا املعيار ينبغي تقدمي املعلومات التالية:عناصر االستثمارات اخلام، والنواتج
 .2يف إطار عقود التمويل، وكل املعلومات املتعلقة بتجديد االستثمارات والشروط املرتبطة بالعقود"

 إليراد: االمعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر -1
واألحداث يهدف هذا املعيار إىل وصف املعاجلة احملاسبية إليرادات النشاطات العادية الناجتة عن العمليات "     

التالية: بيع السلع، تأدية اخلدمات، استعمال أطراف أخرى ألصول املؤسسة. حيث يرتتب على استخدام الغري 
...، ومن 3ألصول املؤسسة أشكال خمتلفة لإليرادات ومنها: الفوائد، إيرادات حقوق االمتياز، أرباح األسهم

االعرتاف به، حيث يتم ذلك عندما يكون من املتوقع أن حتديد توقيت  4املسائل احليوية يف احملاسبة عن اإليراد
 .5تؤول املنافع االقتصادية إىل املؤسسة شريطة إمكانية قياس تلك املنافع بطريقة موثوق فيها"

 منافع الموظفين :المعيار المحاسبي الدولي التاسع عشر -0
"يبني هذا املعيار طبيعة املنافع االقتصادية للمستخدمني قصرية األجل وطويلة األجل واملنافع السابقة اليت هلا      

اثر على القوائم املالية، فضال عن ذلك حيدد طبيعة االشرتاكات ملختلف اهليئات، ومعاجلتها احملاسبية وحمددات 
ر جيب حتميل املنافع من إجازات مرضية وتامني على احلياة نظام التقاعد من خمتلف االمتيازات. حسب هذا املعيا

                                                           
 .عقد اإلجيار هو اتفاق يقضي مبنح املقرض للممنوح يف اجل حمدد حق استخدام أصل معني مقابل مبلغ مايل -1
 .000مرجع سبق ذكره، ص "،الشامل في مبادئ المحاسبة(، "0220الستار الكبيسي)عبد  -2
وم فبالنسبة للفوائد هي عبارة عن رسوم مقابل استخدام النقدية أو مبالغ مستحقة للمؤسسة، أما إيرادات حقوق االمتياز فهي أيضا تعترب كرس -3

، وبالنسبة ألرباح األسهم فهي عبارة عن توزيعات أرباح على املسامهني حسب حصصهم مقابل استخدام بعض األصول طويلة األجل كالعالمة التجارية
 .يف رأس املال

يادة يف رأس يقصد باإليراد إمجايل التدفقات الداخلة من املنافع االقتصادية خالل الفرتة والناجتة عن األنشطة العادية للمؤسسة واليت ينتج عنها ز -4
 .املال

 .010"، مرجع سبق ذكره، ص المحاسبة المالية والمعايير المحاسبية الدولية"(، 0220حممد بوتني) -5
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وغريها ملا بعد انتهاء خدمة املوظفني على مصاريف املنشاة وان يستخدم أساس االستحقاق خالل فرتة خدمة 
 .1املوظف "

 محاسبة المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكومية :المعيار المحاسبي الدولي العشرون -0
يتناول هذا املعيار بالتفصيل أنواع اإلعانات احلكومية اليت يرتتب عليها معاجلة حماسبية حمددة وكذا "     

املساعدات املقدمة من قبل الدولة اليت هي معنية هبذا املعيار كما حدد األنواع الغري معنية هبذه املعاجلة واليت من 
 بينها التدعيمات العمومية اخلاصة بقطاع الفالحة . 

ووفقا هلذا املعيار جيب اإلفصاح عن كل من طبيعة اإلعانة وطريقة إظهارها يف القوائم املالية وكذا طريقة      
احملاسبية ملختلف اإلعانات العمومية )إعانات االستثمار، إعانات االستغالل، ...(، كما جيب االعتماد على 

 .  2ة "القيمة العادلة عند احملاسبة واإلفصاح عن املنح احلكومي
  آثار التغيرات في أسعار الصرف: المعيار المحاسبي الدولي الواحد والعشرين -0

" تطرق املعيار إىل كيفية ترمجة املعامالت املالية اليت تتم بالعمالت األجنبية )استرياد، التصدير، االقرتاض(،      
 تاريخ املعاملة، والتسوية، وفرتةحيث تتطلب احملاسبة عن هذه املعامالت مراعاة عدة أسس أمهها حتديد 

،وكذا حتديد التحركات يف سعر الصرف. ويهدف هذا املعيار إىل حتديد طبيعة املعاجلة احملاسبية 3املعاملة
للمعامالت مع احمليط اخلارجي يف ظل التجارة اخلارجية، وكذا ما يرتتب عليها من عملة أجنبية من خالل الوقوف 

 .4ة موضوع التعامل بالعملة الوطنية" على حتديد سعر الصرف العمل
ومن خالل ما سبق ذكره يتبني أن هناك تغريات يف أسعار العمالت مما ينعكس على القوائم املالية      

للمؤسسة، وهلذا جاء هذا املعيار ليضبط طبيعة املعاجلة احملاسبية لكل العناصر احمليطة بالعملة األجنبية، ويف ظل 
على اخلسائر واألرباح املتأتية من جراء فرق العملة وكذا العملة املستخدمة مع عرض مجيع ذلك ينبغي اإلفصاح 

 مربرات التغيريات.
 اندماج األعمال: المعيار الثاني والعشرين -6

  5مت استبداله مبعيار اإلبالغ املايل الثالث""      
 

                                                           
 .022مرجع سبق ذكره، ص "،الشامل في مبادئ المحاسبة(، "0220عبد الستار الكبيسي) -1
 .002-000"، مرجع سبق ذكره، ص ص: "المحاسبة المالية والمعايير المحاسبية الدولية، (0202)حممد بوتني -2
لذي تنتهي فيه بتاريخ املعاملة تاريخ إمتام عملية البيع أو الشراء بانتقال ملكية السلعة من البائع إىل املشرتي، أما تاريخ التسوية فهو التاريخ ا يقصد -3

) امحد بسيويت شحاتة، عبد  .املعاملة بتحصيل احلقوق أو سداد االلتزامات املالية، أما فرتة املعاملة فهي املدة املنقضية بني تاريخ املعاملة والتسوية
 الدار اجلامعية للنشر والتوزيع،المحاسبة المالية المتقدمة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية واألمريكية والعربية"،(، "0221الوهاب نصر علي)

 .(000-000ص، 20اإلسكندرية، ط
 .000نفس املرجع، ص -4
 .002مرجع سبق ذكره، ص "،المحاسبةالشامل في مبادئ (، "0220عبد الستار الكبيسي) -5
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 تكاليف االقتراض: المعيار المحاسبي الدولي الثالث والعشرون -0
، مبختلف أنواعها وأشكاهلا، سواء مبالغ 1يهدف هذا املعيار إىل "وصف املعاجلة احملاسبية لتكاليف االقرتاض"     

الفائدة أو األعباء املرتبطة باحلصول على القرض املوجه ملختلف االستخدامات االستثمارية يف املؤسسة. يتطلب 
روفات. لقد تناول هذا املعيار منذ صدوره ألول مرة هذا املعيار بصفة عامة اعتبار تكاليف االقرتاض كمص

 معاجلتني لتكاليف االقرتاض وقد مت تصنيفها حسب املعيار إىل:
 

 (10): أنواع معالجة التكاليف حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم (10)الجدول رقم 
 المعالجة البديلة المسموح بها المعالجة القياسية

االقرتاض ضمن حيث يتم اعتبار تكاليف  -
 مصروفات الفرتة؛

حيث يتم القيام برمسلة تكاليف االقرتاض مبعىن إضافة هذه  -
 التكاليف إىل تكلفة األصل

الجزء رقم  –القياس والتقييم المحاسبي  –موسوعة معايير المحاسبة (، "0222على طارق عبد العال محاد) اعتمادا، الطالب إعداد من :المصدر
 .001اجلامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ص"، الدار (10)

 
 عن األطراف ذات العالقة اإلفصاح: المعيار المحاسبي الدولي الرابع والعشرون -0

ويسمى هذا املعيار باإلفصاح عن األطراف ذات العالقة، "ويتناول طبيعة املعلومات الواجب اإلفصاح عنها      
 باملؤسسة ويف هذا اإلطار ينبغي اإلفصاح على اآليت:واملتعلقة باألطراف ذات الصلة 

 طبيعة العالقة مع األطراف ذات الصلة باملؤسسة. -
 أتعاب التسيري املقبوضة من قبل املسريين. -
 املؤونات املشكلة للعناصر املشكوك فيها.  -
 طبيعة الضمانات. -

وأرصدهتا وسياسات التسعري بني األطراف ذات كما جيب اإلفصاح عن أنواع العمليات وعناصرها وحجمها      
الصلة، واملقصود هبذه األخرية هي تلك األطراف اليت باستطاعتها السيطرة أو التحكم بالطرف اآلخر، ودورها يف 

 . 2صنع القرار"
 المحاسبة عن االستثمارات :المعيار الخامس والعشرون -0

 .3"22و 00 " لقد مت استبداله باملعيارين     
 
 

                                                           
 .ملها املنشاة عند اقرتاض األموالتكاليف االقرتاض يقصد هبا الفوائد والتكاليف األخرى اليت تتح -1
 .002مرجع سبق ذكره، ص "،الشامل في مبادئ المحاسبة(، "0220عبد الستار الكبيسي) -2
 .100نفس املرجع، ص -3
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 المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد المعيار المحاسبي الدولي السادس والعشرون: -01
" يتناول هذا املعيار القواعد املؤطرة للتقاعد وكيف ميكن أن نقرر عليها عند معاجلتها يف املؤسسة، إذ صرف      

لربامج التقاعد واملنافع املتأتية منها، كما اقر يف هذا اإلطار النظر عن حتديد طريقة منطية يف املعاجلة احملاسبية 
اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بطبيعة املعاجلة احملاسبية، وكذا عرض نظام التمويل، والتقاعد، واهم التعديالت يف 

 .1النظامني"
 المعيار السابع والعشرون: القوائم المالية الموحدة والمنفصلة -00

املعاجلة احملاسبية للقوائم املالية املوحدة يف إطار اجملمع أو اليت هي منفردة، إذ عرض " يتناول هذا املعيار      
خمتلف اإلشكال اليت ينبغي أن حيدث فيها توحيد القوائم من حتديد نسبة امللكية أو نسبة املراقبة، ويف هذا اإلطار 

 ينبغي اإلفصاح عن األيت:
 قوائم الفروع املهمة. -
 طة بنسب امللكية ونسب املراقبة.املعلومات املرتب -
 2طبيعة القدرة التمويلية من منظور حتول احلقوق إىل سيولة." -

فمن خالل ما سبق ذكره يتبني بان هذا املعيار يوجب على املنشاة األم اليت تصدر قوائم مالية موحدة أن      
 توحد كافة املنشات التابعة هلا سواء كانت أجنبية أو حملية.

 المساهمة في المؤسسات الزميلة :يار المحاسبي الدولي الثامن والعشرونالمع -01
، إذ اعتربها مؤسسات تتأثر بشكل كبري بسلوك املستثمر فضال 3"يفسر هذا املعيار ماهية املؤسسات الزميلة     

، 4امللكيةعلى أهنا ليست مؤسسة فرع أو مشروع تابع للمؤسسة، كما عرض طريقة حماسبتها وفق طريقة حقوق 
 وينبغي وفقا هلذا املعيار اإلفصاح عن: 

 القيمة العادلة للمسامهة يف املؤسسة. -
 املعلومات املالية للمؤسسة احلليفة. -
 ... 5أساس تقييم املسامهات" -
 
 

                                                           
 .01ص ص ،، مرجع سبق ذكره"المعايير المحاسبية الدولية"(، 0202فارس مجيل الصويف) -1
 .00، صرجعنفس امل -2
 .املؤسسات الزميلة ويطلق عليها يف بعض الكتب املؤسسة احلليفة، وهي مؤسسة يكون للمستثمر تأثري هام عليها -3
بالتكلفة وتعديلها الحقا بزيادة نصيبها من األرباح  طريقة حقوق امللكية أسلوب حماسيب يتم مبوجبه تسجيل استثمارات امللكية عند اقتناءها -4

 وختفيضه من اخلسائر ويتم التوقف عن استخدام هذا األسلوب عند توقف التأثري اهلام. 
،      20"، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، مصر، ط"إعداد وعرض القوائم المالية في ضوء معايير المحاسبة(، 0220أمني السيد امحد لطفي) -5

 .021-022ص ص: 
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 التقرير المالي في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع :المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرون -00
احملاسبية للمؤسسات سواء القوائم املالية املنفردة أو  على املخرجات 1يتناول هذا املعيار تأثري التضخم"      

املوحدة، إذ يطرح معاجلة حماسبية حمددة يف االقتصاديات ذات التضخم املرتفع من خالل عرض القوائم املالية 
فضال على أن هذا املعيار حيدد شروط تطبيق  للمؤسسات مبرجعية وحدة قياس جارية بتاريخ إقفال هذه القوائم،

جيب إعداد القوائم  وبذلك ذلك سواء يف القوائم املالية املعدة على أساس التكلفة التارخيية أو التكلفة اجلارية.
املالية للوحدة اليت متارس نشاطها يف ظل تضخم كبري يف األسعار بوحدات القياس احلالية بتاريخ امليزانية، كما 

)عندما تكون معدالت  لتعبري عن األرقام ملقارنة الفرتة السابقة املطلوبة وأية معلومات ختص الفرتات السابقةجيب ا
(، يتوجب أيضا إعادة عرضها بوحدة قياس جارية %022التضخم لثالثة سنوات السابقة تقارب أو تزيد عن 

 .2بتاريخ امليزانية العمومية"
 (00المحاسبي الدولي الثالثين إلى المعيار رقم )المطلب الثالث: من المعيار 

وقد مسي هذا املعيار ب:االفصاح يف القوائم املالية للبنود واملؤسسات املالية األخرى، حيث مت استبداله "     
 .3مبعيار اإلبالغ املايل الدويل السابع"

 المساعدةالمعيار المحاسبي الدولي الواحد والثالثين: المساهمة في المؤسسات  -0

يعاجل هذا املعيار حماسبة مسامهة املؤسسة اليت هي يف شكل حصص يف مؤسسات أخرى أو يف إطار "     
مؤسسات مشرتكة واليت يعرفها املعيار بأهنا ترتيبات تعاقدية يقوم مبوجبها طرفان أو أكثر بنشاط اقتصادي خيضع 

 للرقابة املشرتكة. 
ات حتت السيطرة املشرتكة والقوائم املالية املوحدة هلا واملنفصلة، كما اوجب وقد عرض املعيار األصول والوحد     

 ...4االعرتاف بالعمليات حتت السيطرة املشرتكة يف القوائم املالية واملوجودات وااللتزامات واملصاريف واألرباح "
 األدوات المالية اإلفصاح والعرض :المعيار المحاسبي الدولي الثاني والثالثين -1

 يتناول هذا املعيار عرض األدوات املالية كالتزامات مالية أو حقوق ملكية، ويشمل هذا املعيار على :     
 مركبة حمتوية على عناصر التزام وحقوق ملكية معا. 5"كيفية فصل وعرض مكونات أداة مالية -
 .6توقيت عرض أداة مالية ما كالتزام مايل أو أداة حقوق ملكية -

                                                           
 .ض يف الطلب على قدرة العرض الكلييقصد بالتضخم انه حركة صعودية لألسعار ناجتة عن الفائ -1
 .000مرجع سبق ذكره، ص "،الشامل في مبادئ المحاسبة(، "0220عبد الستار الكبيسي) -2
 .000نفس املرجع، ص -3
 .200نفس املرجع، ص -4
  .عقد ينشئ أصال ماليا لكيان ما أو التزام مايل أو أداة حقوق ملكية كيان آخريقصد باألداة املالية أي  -5
  .أداة حقوق ملكية تعين أي عقد يدل على وجود حصة متبقية يف أصول كيان ما بعد اقتطاع كافة التزاماته -6
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وكذا معيار اإلبالغ املايل السابع، وقبل إصدار هذا األخري احتوى  00ا املعيار احملاسيب الدويل رقم ويكمل هذ     
على متطلبات العرض واإلفصاح معا وكان حيمل اسم األدوات املالية يف اإلفصاح والعرض وبعد أن  00املعيار رقم 

 .1إىل األدوات املالية " 00حملاسيب رقم مت إصداره اختصر جملس معايري احملاسبية الدولية اسم املعيار ا
 حصة السهم من األرباح :المعيار المحاسبي الدولي الثالث والثالثين -0

يهدف هذا املعيار إىل حتديد وعرض حصة السهم من األرباح، مما يؤدي إىل حتسني إمكانية املقارنة بني "     
ببساطة هي األرباح مقسومة على عدد من األسهم وبذلك فهذا أداء املؤسسات للفرتات احملاسبية، وعوائد السهم 

املعيار يركز على حتديد عدد األسهم اليت سيتم استخدامها يف احلسابات ويقدم قواعد إرشادية حول حساب رقم 
األرباح. يسري هذا املعيار على كل الكيانات اليت تكون أسهمها سواء كانت أسهم عادية أو ممتازة متداولة يف 

 .2سواق املالية أو اليت تكون بصدد إصدار أسهم"األ
 المعيار المحاسبي الدولي الرابع والثالثين:التقارير المالية البينية -0

"يهدف هذا املعيار إىل بيان احلد األدىن من حمتوى التقارير يف الفرتات القصرية، ووصف مبادئ اإلفصاح يف      
ار التفاصيل اخلاصة بنشر التقارير املالية وكيف يتكرر النشر أو مىت يتم النشر القوائم البينية، وال يتناول هذا املعي

. ينطبق هذا املعيار عندما يكون مطلوبا من املنشاة أو ختتار بنفسها نشر تقارير مالية 3بعد انتهاء الفرتة البينية
كحد أدىن على قوائم مالية ملخصة ، وبالنسبة لشكل وحمتوى التقرير املايل البيين حسب هذا املعيار حتتوي  4بينية

وإفصاحات وإيضاحات خمتارة، وينبغي على املنشاة ضمان أن القوائم املالية امللخصة ميكن مقارنتها بالقوائم املالية 
السنوية السابقة. ويفرتض هذا املعيار أن قراء هذه التقارير البينية يكون هلم اطالع على تقريرها السنوي األحدث، 

اإلفصاحات السنوية يف التقارير البينية، كما يضع قائمة من اإلفصاحات  ك مينع هذا املعيار تكرارونتيجة لذل
تشمل: التغريات يف التقديرات، واألصول، وكذا التغريات يف هيكل املنشاة، وتوزيعات األرباح املدفوعة وإيرادات 

 ...5ومصروفات املنشاة"
 والثالثون: العمليات المتوقعةالمعيار المحاسبي الدولي الخامس  -0

 .6" 20" لقد مت استبدال هذا املعيار مبعيار اإلبالغ املايل رقم     
 
 

                                                           
"، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، العربية المتوافقة معهادليل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمعايير (، "0220طارق عبد العال محاد) -1

 .00-00اإلسكندرية،  ص ص: 
 .002 :، صسبق ذكره مرجع"، دليل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمعايير العربية المتوافقة معها(، "0220طارق عبد العال محاد) -2

 .املالية وتكون اقل من سنةتقارير الفرتة البينية هي الفرتة تعد فيها ال -3
 .التقرير املايل البيين هو تقرير مايل حيتوي إما على جمموعة كاملة أو ملخصة من القوائم املالية عن فرتة بينية -4

 . 34Gualino,p.-l’Extenso éditions ,ormes IAS/IFRSN),2015Eric Tort( -5 
 .020مرجع سبق ذكره، ص "،المحاسبةالشامل في مبادئ (، "0220عبد الستار الكبيسي) -6



 الفصل األول
 

36 
 

 المعيار المحاسبي الدولي السادس والثالثين: تدني قيمة األصول  -6
ألصوهلا كما  1يهدف هذا املعيار إىل وصف اإلجراءات اليت تتبعها املؤسسة لدراسة تدين القيمة احملاسبية"     

يصف خمتلف مراحل املعاجلة احملاسبية هلذا التدين وبالتايل ضمان أن القيمة احملاسبية املعرتف هبا يف القوائم املالية 
 . 3جململ أصول املؤسسة" 2ال ختتلف عن القيمة القابلة لالسرتداد

عن التغري يف قيمة أصوهلا، وينبغي كما يعرض املعيار أهم املعلومات الواجب اإلفصاح عنها من قبل املؤسسة     
 تطبيق هذا املعيار عند اخنفاض قيمة عناصر األصول باستثناء ما يلي:

 .22عقارات التوظيف اليت يتناوهلا املعيار احملاسيب الدويل رقم " -
 .50عناصر املخزونات اليت يتناوهلا املعيار احملاسيب الدويل رقم  -
 .00اإلنشاء اليت يتناوهلا املعيار احملاسيب الدويل رقم عناصر األصول النامجة عن عقود  -
 .00عناصر أصول الضريبة املؤجلة اليت يتناوهلا املعيار احملاسيب الدويل رقم  -
 . 4"20األصول البيولوجية املرتبطة بالنشاط الزراعي  اليت يتناوهلا املعيار احملاسيب الدويل رقم -
 المعيار المحاسبي الدولي السابع والثالثون : المؤونات والخصوم واألصول المحتملة  -0

"يعرف هذا املعيار املؤونات على أهنا التزامات ذات توقيت ومبلغ غري مؤكدين ويف بعض البلدان يستخدم      
واألصول احملتملة  املصطلح خمصص، ويهدف هذا املعيار إىل ضمان تطبيق أسس القياس على املؤونات واخلصوم

وكذا اإلفصاح عن معلومات كافية يف مالحق الكشوف املالية لغرض متكني مستخدمي القوائم املالية من فهم 
طبيعة هذه املخصصات وتوقيتها وقيمتها. وجيب أن يطبق هذا املعيار على مجيع املؤسسات يف حماسبة 

يغطيها معيار حماسيب دويل آخر كمنافع املوظفني اليت املخصصات، اخلصوم واألصول احملتملة باستثناء تلك اليت 
 .5" 00يغطيها املعيار احملاسيب الدويل رقم

 المعيار المحاسبي الدولي الثامن والثالثين: األصول الغير ملموسة  -0
واليت مل يتم التعامل معها بالتحديد  6يهدف هذا املعيار إىل وصف املعاجلة احملاسبية لألصول الغري ملموسة"     

يف معيار آخر، وجيب على املؤسسة تطبيق هذا املعيار يف حماسبة األصول الغري ملموسة باستثناء األصول الغري 

                                                           
 .املرتاكمة وخسارة القيمة املسجلةالقيمة احملاسبية هي قيمة األصل املوجودة يف القوائم املالية للمؤسسة بعد طرح االهتالكات  -1
 .هذا األصل وقيمته النفعية ازل عنالقيمة القابلة للتحصيل هي القيمة املسرتجعة لألصل واليت متثل أعلى قيمة بني القيمة الصافية للتن -2
 .021-022"، مرجع سبق ذكره، ص ص: معايير المحاسبة الدولية"(، 0202خلضر عالوي) -3
 .021نفس املرجع، ص -4

.35Eric Tort, op.cit, p. -5  
منافع اقتصادية مستقبلية كما  األصل الغري ملموس هو األصل الغري ماديت أي أصل معنوي غري نقدي وهو قابل للتحديد حتقق املؤسسة من خالله -6

 .(002"، مرجع سبق ذكره، صمعايير المحاسبة الدولية"(، 0202تستطيع احلد من إمكانية استفادة الغري منه. )خلضر عالوي)
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ملموسة اليت يعاجلها معيار حماسيب دويل آخر مثال: الشهرة النامجة عن دمج األعمال واليت يعاجلها املعيار الدويل 
 .1"20رير املالية رقمإلعداد التقا

نستنتج من خالل ما سبق ذكره عن هذا املعيار انه إذا تناول معيار حماسيب دويل آخر نوعا معني من األصول      
 (.00الغري امللموسة، فانه جيب على املؤسسة تطبيق ذلك املعيار بدال من هذا املعيار )املعيار احملاسيب الدويل رقم 

 ولي التاسع والثالثين:األدوات المالية االعتراف والقياسالمعيار المحاسبي الد -0
يتناول هذا املعيار حماسبة األصول املالية وااللتزامات املالية، وبشكل أكثر حتديدا حيتوي هذا املعيار على      

 املتطلبات التالية: 
 "مىت جيب االعرتاف بأصل مايل أو التزام مايل يف امليزانية. - 
 ء االعرتاف بأصل مايل أو التزام مايل، وكيف ينبغي قياسه. مىت جيب إلغا - 
 كيف ينبغي تصنيف أصل أو التزام مايل ما ضمن إحدى فئات األصول أو االلتزامات املالية.  - 
 كيف ينبغي االعرتاف مبكسب أو خسارة على أصل أو التزام مايل.  - 

 العقارياالستثمار المعيار المحاسبي الدولي األربعين:  -01
ويتم تطبيقه عند االعرتاف هبذا األخري وقياسه واإلفصاح عنه يف  2"ويسمى هذا املعيار باالستثمار العقاري     

القوائم املالية ملستأجر االستثمار العقاري احملتفظ هبا مبوجب عقد متويل إجياري، وهذا املعيار ال يتناول ما مت 
اعي اليت يتم معاجلتها التطرق إىل "معاجلته يف املعايري احملاسبية األخرى كاألصول البيولوجية املتصلة بالنشاط الزر 

 . 3"20من قبل املعيار رقم
 الزراعة: المعيار المحاسبي الدولي الواحد واألربعين -00

يهدف هذا املعيار إىل وصف املعاجلة احملاسبية فيما خيص عرض البيانات املالية واإلفصاح املتعلق بالنشاط "     
دولية أخرى، ويصف هذا املعيار املعاجلة احملاسبية لألصول ، وهو موضوع غري موضح يف معايري حماسبية 4الزراعي

 .5احليوية خالل فرتة النمو والتحلل واإلنتاج واإلجناب وكيفية القياس األويل للمحصول الزراعي يف وقت احلصاد
 كما جيب تطبيق هذا املعيار للمحاسبة على العناصر التالية عندما تتعلق بالنشاط الزراعي: 

 .6يوية ) البيولوجية ("األصول احل -

                                                           
 .001"، مرجع سبق ذكره، ص"المحاسبة المالية والمعايير المحاسبية الدولية(، 0220حممد بوتني) -1
جيار متويلي لكسب عوائد أو مبىن أو جزء من املبىن أو االثنان معا حيتفظ هبما املالك أو املستأجر مبوجب عقد إ االستثمار العقاري هو ارض -2

 مرجع سبق ذكره، "، 10الجزء رقم –القياس والتقييم المحاسبي  –"موسوعة معايير المحاسبة (، 0222)طارق عبد العال محاد) اجيارية.
 .(020ص 

 .020نفس املرجع، ص  -3
  .يقصد بالنشاط الزراعي إدارة عملية حتويل حيوية ألصل حيوي من اجل بيعها كمحصول زراعي أو كأصول حيوية إضافية -4
 .اف عملية تطور حياة األصل احليوييقصد باحلصاد فصل احملصول عن األصل احليوي مبعىن إيق -5
  .األصل احليوي يقصد به حيوان أو نبات حي -6
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 احملصول الزراعي يف وقت احلصاد. -
 املنح احلكومية املتناولة.  -

ويستثىن من جمال تطبيق هذا املعيار األرض املتعلقة بالنشاط الزراعي باإلضافة إىل األصول الغري ملموسة       
املتعلقة بالنشاط الزراعي، كما يتعلق هذا املعيار باحملصول الزراعي والذي هو املنتج احملصود من أصول املؤسسة 

           ار حماسيب دويل آخر قابل للتطبيق كاملعيار احليوية يف وقت احلصاد فقط وبعد ذلك يتم االستعانة مبعي
 . 1("20رقم )
ومن خالل ما تقدم ذكره حول هذا املعيار نستنتج بان هذا املعيار ال يتعامل مع حتويل احملصول الزراعي بعد      

  .احلصاد
 بية الدولية المبحث الثالث: تكامل مهام المدقق الخارجي بالداخلي والتزامهما بالمعايير المحاس

يعترب التكامل بني التدقيق الداخلي واخلارجي إحدى اآلليات املمكنة لتحسني مستويات أداء املدق اخلارجي      
والداخلي على السواء، وبالتايل فهو حيسن اخلدمة املقدمة من هؤالء املدققني سواء لإلدارة أو األطراف اخلارجية 

قيدان بالنصوص واملعايري احملاسبية الدولية وكذا اإلجراءات املؤطرة للنوعني، عنها على افرتاض أن هذين املدققني يت
وسنوضح يف هذا اجلزء طبيعة هذا التكامل وأمهيته من جهة، وكذا مدى التزام هذين املدققني باملعايري احملاسبية 

 الدولية املذكورة يف املبحث السابق من جهة ثانية.  
 المطلب األول: طبيعة التكامل 

"إن وجود نوعني من التدقيق، وتعاون كامل بني التدقيق الداخلي واخلارجي أمر ضروري البد من حتقيقه،      
 لكن جيب دائما االحتفاظ باستقالل كل منهما. 

ألجل تقدمي  التكامل يقوم على استعمال املدقق اخلارجي لنتائج أعمال املدقق الداخلييرى البعض أن:      
، شريطة التأكد من حفاظ كل من املدققني الداخلي واخلارجي على استقالليتهما ونوعية  جيدةأعماهلم بكيفية 
 كفاءة أعماهلم. 

كما اعترب بعض الكتاب أن نطاق عمل كل من املدقق الداخلي واخلارجي هو الفحص احملاسيب للسجالت      
ألنظمة الرقابة الداخلية فان مهمة كل  املالية للتأكد من خلوها من األخطاء والغش وما يرتبط هبا من الفحص

  .2منهما مكملة لآلخر"
 من خالل ما تقدم ذكره ندرك أن:     

 أعمال التنسيق والتعاون بيمن املدقق اخلارجي والداخلي متنع االزدواج وتكرار العمل من قبل االثنني  -

                                                           
 .000"، مرجع سبق ذكره، صدليل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمعايير العربية المتوافقة معها(، "0220محاد)طارق عبد العال  -1
عربية للتنمية ، منشورات املنظمة ال"التدقيق والرقابة الداخلية على المؤسسات"(، 0200كرمية علي اجلوهر، عبد اهلل عزب بركات، وآخرون)  -2

 .02اإلدارية، مصر، ص
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اخلي، مما يسمح بالفحص املؤدى من       جتنب تكرار العمل يوفر الوقت لرتكيز عملية التدقيق اخلارجي أو الد -
 .كليهما إىل الرأي الصادق والسليم

 .عمل يؤدي إىل التقليل من النفقاتجتنب تكرار ال -
 .التكامل االجيايب يؤدي إىل تبادل املنافع واملصاحل بني االثنني ) املدقق اخلارجي والداخلي( -
 .داخلي البد أال تؤثر على استقالل كل منهماعملية التنسيق والتعاون بني املدقق اخلارجي وال -

 المطلب الثاني: أهمية التكامل
 وميكن يف هذا اإلطار أن حندد أمهية التكامل انطالقا من الزوايا املبينة يف الشكل املوايل:     

 
 الزوايا املتأثرة من تكامل التدقيق اخلارجي بالداخلي(: 14الشكل رقم)

 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالبالمصدر 
 

يتضح لنا من الشكل أعاله أن هناك أربعة زوايا رئيسية تتأثر بتكامل املدققني الداخلي واخلارجي وميكن شرح      
 ذلك على النحو التايل: 

 زاوية املدقق اخلارجي: وتربز أمهية التكامل للمدقق اخلارجي يف األيت:  -0
تمد يف املؤسسة، العتبار أن التدقيق اخلارجي ثقة واطمئنان املدقق اخلارجي يف نظام الرقابة الداخلية املع " - 

 .م هذا النظام للوقوف على فاعليتهيسعى إىل تقيي
اطمئنان املدقق اخلارجي على دقة البيانات احملاسبية املسجلة يف الدفاتر، الن املراجعة اخلارجية قد فحصت  - 

دئ احملاسبية، وكذا صالبة نظام الرقابة الداخلية الدفاتر والوثائق احملاسبية، ووقفت على مدى االلتزام بالطرق واملبا
 املعتمد يف خمتلف األقسام مبا فيها قسم احملاسبة. 

 .1"اخذ املدقق اخلارجي يف حسبانه كفاءة أداء املدقق الداخلي مبا خيدم األهداف املتوخاة من عملية التدقيق - 

                                                           

 .020-020(، مرجع سابق ذكره، ص ص: 0200كرمية علي اجلوهر، عبد اهلل عزب بركات، وآخرون)  -1 

لداخليازاوية املراجع  زاوية املراجع الداخلي  

ةاخلارجي األطرافزاوية  زاوية املؤسسة  

كاملبالت املتأثرةالزوايا   
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اخلارجي زيادة ساعات العمل مبا يتناسب وطبيعة إن كرب حجم املؤسسات وتوزيعها جغرافيا حيتم على املدقق  - 
املؤسسة حمل التدقيق، لذا ويف ظل وجود تدقيق داخلي كوظيفة لدى اإلدارة، فإهنا تراقب خمتلف أجزاء هذه 

  1املؤسسة، وبذلك يكون هناك توجيه وتعاون فيما بني املدقق اخلارجي والداخلي"
لداخلي آلية مساعدة لتوجيه عملية التدقيق اخلارجي، فضال على انه زاوية املدقق الداخلي: "يعترب التدقيق ا -0

مصدر ثقة واطمئنان لدى املدقق اخلارجي، فهو بذلك حمل اهتمام اإلدارة واملدقق اخلارجي على السواء، وتربز 
 أمهية التكامل يف هذه الزاوية يف العناصر اآلتية:

من شاهنا أن تسمح بكشف التدليسات واألخطاء اليت مل يستطع  إن املمارسة امليدانية من قبل املدقق اخلارجي - 
املدقق الداخلي أن يكتشفها. مما يتيح يف النهاية البحث عن األسباب املانعة من اكتشافها واليت نوجزها يف عدم 

عم تأهيل املدقق الداخلي، ضعف نظام الرقابة الداخلية ...، ومعاجلة هذه األسباب من قبل خمتلف اهليئات يد
ويؤهل التدقيق الداخلي عن طريق تأهيل وتدريب املدقق الداخلي، وكذا زيادة خربة املدقق الداخلي نتيجة 

 . 2الحتكاكه املستمر باملدقق اخلارجي، خاصة يف توجيه عملية الفحص، وتعامله مع بعض املواقف املعينة"
لسد حاجة اإلدارة للرقابة على األجزاء  زاوية املؤسسة: "مما الشك فيه أن عملية التدقيق الداخلي جاءت -0

املختلفة للمؤسسة، كما جاءت عملية التدقيق اخلارجي إلبداء الرأي الفين احملايد حول مدى داللة القوائم املالية 
 على املركز املايل احلقيقي للمؤسسة، مبعىن هل القوائم املالية تعرب فعال عن مستوى األداء اإلداري يف املؤسسة؟.

 ل النوعني يتيح للمؤسسة فرصا جوهرية من أمهها: فتكام
 توفري معلومات تفصيلية حقيقية لإلدارة تساعد على اختاذ القرارات الفعالة يف الوقت واملكان املناسب. - 
إعالم اإلدارة عن مواطن الضعف من خالل اآلراء حول أنظمة املعلومات، مسار املعاجلة...وغري ذلك مما  - 

اء على هذه املواطن. خفض تكاليف التدقيق عن طريق التكامل بني النوعني وباستبعاد ازدواجية يسمح هلا بالقض
 .3العمل

 زاوية األطراف اخلارجية عن املؤسسة: وميكن توضيح ابرز هذه األطراف يف الشكل املوايل:  -2
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .020(، مرجع سابق ذكره، ص0200كرمية علي اجلوهر، عبد اهلل عزب بركات، وآخرون)  -1 
 .000مرجع سبق ذكره، ص"، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعملية" (،0222هادي التميمي) -2 
 .002نفس املرجع، ص  -3 
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 األطراف اخلارجية عن املؤسسة(: 15الشكل رقم)
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

 بمن إعداد الطالالمصدر: 
 

 رأي املراجعمن قراءتنا للشكل أعاله جند أن األطراف اخلارجية املذكورة يف الشكل تعترب من أهم مستخدمي      

اخلارجي، فإدراك هؤالء األطراف بأمهية التكامل بني عملييت التدقيق الداخلي واخلارجي جيعل مصداقية هذا الرأي 
 عن التكامل لألطراف اخلارجية عن يتوقف على درجة التكامل بني النوعني، وميكن أن حنصي أهم الفوائد املرتتبة

 املؤسسة يف اآليت: 

  .ألطراف عن الرأي املعرب عنه من قبل املراجع اخلارجي"اطمئنان هؤالء ا - 
 .مية باعتماد التكامل بني النوعنيمشول الرأي لكل العناصر الواردة يف القوائم املالية اخلتا - 
 .اطمئنان أصحاب املؤسسة على أمواهلم - 
وعلى ضوئها يستطيع األطراف اإلمداد اآلين باملعلومات املفحوصة واليت تعرب عن الواقع الفعلي واحلقيقي،  - 

اختاذ قرارات خمتلفة قد تكون متويلية كالبنك ومؤسسات اإلقراض األخرى، وقد تكون جبائية، وقد تكون من 
  .1املستثمرين . كل على حسب موقعه يف البيئة اخلارجية للمؤسسة"

  المطلب الثالث: التزام المدقق الداخلي والخارجي بالمعايير المحاسبية الدولية
انه: ال ميكننا أن نتصور وجود عملية تدقيق بدون معايري حماسبية،  SHRLو SCHANDL"يقول الباحثان     

فهذه األخرية الزمة إلبداء الرأي وجيب علينا أن نقبل هذا الفرض، فاألحكام اليت يقوم املدق بإصدارها بدون 

                                                           
"، مذكرة خترج مقدمة "التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في الجزائر (،0200-0202حممد أمني مازون) -1

 .02، ص20ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستري، ، قسم العلوم التجارية، ختصص حماسبة وتدقيق، جامعة اجلزائر

 البنوك ومؤسسات
األخرى إلقراضا  

 

  ملستثمرونا

 العمالء
بمصلحة الضرائ  

 

دينالدائنني واملور   

ة األطراف اخلارجي   

املؤسسات 
 احلكومية
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كانت حماسبية أو مهنية هي اليت حتدد نوعية احلكم،   االلتزام هبذه املعايري هي أحكام غري منطقية. فاملعايري سواء
 وهي بذلك متثل وحدة القياس الالزمة للتعبري عن خمتلف اآلراء. 

وبذلك نشري إىل أن التزام املدققني باملعاير احملاسبية الدولية له اثر جد كبري يف تطوير مهنة التدقيق ورفع      
حيث أصبحت املعاجلات احملاسبية علم موحد عرب مجيع أرجاء العامل، مستوى املراجعني وتقليل التفاوت بينهم 

ومما سبق ذكره إجبارية ، وذلك ألنه أصبح هناك إلزامية يف تطبيق النظام احملاسيب املايل من طرف مجيع املؤسسات
لتدقيق اليت تطرقنا إليها التزام كل من املدقق الداخلي واخلارجي باملعايري احملاسبية الدولية وبالرجوع إىل أهم معايري ا

يف املبحث األول من الفصل األول جند أن املعيار الثالث واملتعلق بإعداد التقرير يرتكز وبشكل كبري على إعداد 
القوائم املالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية، حيث يتوجب على املدقق إبداء رأييه يف مدى عدالة وصدق القوائم 

ة ال تكون كذلك إال إذا مت إعدادها وفقا للمعايري احملاسبية الدولية. كما جيب أن يكون كل املالية، وهذه األخري 
مدقق سواء كان داخلي أو خارجي على علم املعايري احملاسبية الدولية وحمتواها، وذلك ملعرفة ما إذا كانت القوائم 

سات إتباع النظام احملاسيب املايل، حيث يعترب املالية معدة وفقا هلذه املعايري. وخاصة وانه أصبح على مجيع املؤس
 .1"هذا األخري مشتق من املعايري احملاسبية الدولية

وسنوضح ذلك أكثر من خالل الدراسة اليت أجريناها على خمتلف األصناف ذات الصلة مبجال التدقيق      
 واحملاسبة يف الفصل املوايل. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
"، مرجع سبق ذكره، "التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في الجزائر ،(0200-0202أمني مازون)حممد  -1

 .01ص
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 خالصة الفصل
خالل ما قمنا بعرضه يف هذا الفصل انه البد أن تكون هناك عالقة بني التدقيق واملعايري احملاسبية تبني لنا من      

الدولية، يف حني أن املدقق اخلارجي تتكامل أعماله بأعمال املدقق الداخلي.فبالتزامهما باملعايري احملاسبية الدولية 
اءهتما وخربهتما من ناحية أخرى وبالتايل حتقيق سيتمكنان من تطوير مهنة التدقيق حبد ذاهتا وكذا تطوير كف

 أهداف املؤسسة وبدرجة عالية من الدقة والكفاءة.
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 الفصل الثالث: واقع تكامل مهام المدقق الخارجي والداخلي في الجزائر
 تمهيد

 ،ارتأينا أن ندعمها بدراسة ميدانيةبعد االنتهاء من الدراسة النظرية للتدقيق، وحىت تكون دراستنا واقعية 
فاخرتنا مكتب التدقيق ليكون حقال هلذه الدراسة من خالل التطبيق العملي للتدقيق اخلارجي  وعالقته بالتدقيق 

 ستسفرها عملية توزيع االستبيان على األشخاص ذوي النتائج اليت الداخلي وذلك من خالل االعتماد على
قد مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث رئيسية لتغطية متغريات الدراسة و  .نتائجالعالقة ومن مت حتليل هذه ال

 وفقا لاليت: 
 املبحث األول: تقدمي املكتب حمل الرتبص وعرض مكونات االستبيان      

 املبحث الثاين: حتليل نتائج احملورين الثاين والثالث     
 املبحث الثالث: حتليل نتائج احملور الرابع ومتثيلها      
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 تقديم المكتب وعرض مكونات االستبيان المبحث األول:
يف هذه اجلزئية سيتم التعرف على املكتب الذي أقيمت به الدراسة التطبيقية من جهة وكذا عرض أهم      

 املعلومات املتعلقة باالستبيان 
 األول: التعريف بالمكتب محل التربص وهيكله التنظيميالمطلب 

 لقد متت الدراسة امليدانية مبكتب التدقيق، وسيتم التعرف على هذا املكتب وهيكله التنظيمي كاأليت:     
 الفرع األول: التعريف بالمكتب

باسم مكتب اخلربة احملاسبية واملالية.  0000إن املكتب ينشط يف اجملال احملاسيب واملايل، وقد تأسس سنة      
 ويقوم هذا املكتب باملهام التالية:

شخاص الطبيعيني كاحملامي والصيديل، واألشخاص املعنويني  ، وكذا احملاسبة لأليةئمسك احملاسبة واملتابعة اجلبا -
 كاملؤسسات.

 مؤسسات مسامهة، أو املصادقة على حسابات املؤسسة سواء كانت مؤسسات ذات مسؤولية حمدودة أو -
 مجعيات ثقافية ورياضية ..

 الفرع الثاني: الهيكل التنظيمي
 اهليكل التنظيمي ملكتب التدقيق حمل الرتبص(: 06الشكل رقم)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد الطالب اعتمادا على املعلومات املقدمة من طرف املكتب منالمصدر: 
 

 المطلب الثاني: تفسيرات التساؤالت المطروحة على المدقق بالمكتب 
بعد تعرفنا على املكتب حمل الرتبص وهيكله التنظيمي نقوم بعرض جمموعة من األسئلة اليت مت طرحها على      

 املدقق باملكتب كاأليت: 
 
 

 

    مكتب املدقق    
 )حمافظ احلسابات(

ةمرتبص يف احملاسب  

اليةإطار يف احملاسبة وامل قبةإطار في المرا   



 الفصل األول
 

46 
 

 ميثل نتائج املقابلة اليت أجريت مبكتب الرتبص(: 10الجدول رقم)
 اإلجابات األسئلة

ما هي أهم األدوات اليت حتتاجها 
 أثناء مزاولتك ملهنة التدقيق؟

 امللف الدائم وملف املراقبة

كيف تعرف ملف املراقبة وامللف 
 الدائم؟

املؤسسة، اما امللف الدائم هو الذي يضم معلوما ت مالية حول 
امللف املساعد فهو ذلك امللف الذي يضم معلومات خاصة 

 باملؤسسة. وهذا امللف يطلق عليه عدة تسميات وهي كاآليت:
 ملف العمل -
 ملف املراقبة  -
 امللف اجلاري -
 ملف السنة املالية  -

ما هي أنواع التقارير اليت تصدرها 
بصفتك حمافظ حسابات؟ وما هي 

ليت تتضمنها هذه أنواع اآلراء ا
 التقارير؟

نقوم بإصدار تقرير واحد نقدمه إىل اجلمعية العامة وهذا التقرير 
 يتضمن عدة أراء واليت ميكن حصرها يف ما يلي:

 الرأي املتحفظ )توجيه انتقادات( -
 باس هبا( الرأي النظيف ) القوائم املالية ال -
 االمتناع عن إبداء الرأي -الرفض  -

همة التدقيق كمدقق أثناء قيامك مب
خارجي، هل سبق لك وان كان 
هناك تعاون بينك وبني املدقق 

 الداخلي؟

نعم كان هناك تعاون يف اغلب املؤسسات اليت قمت بالتدقيق 
املدقق الداخلي يسهل املهمة أكثر رغم  حلساهبا، حيث أن وجود
 أن لكل منا دوره ومهامه 

هل من الضروري أن يكون لكل 
داخلي وخارجي يف مؤسسة مدقق 

 نفس الوقت؟

املدقق اخلارجي إجباري أما املدقق الداخلي فوجوده مهم لكن 
 ليس بالقدر الذي يستلزم وجد مدقق خارجي 

بصفتك مدقق هل أنت ملتزم 
 باملعايري احملاسبية الدولية؟

 00/21 نعم. كيف ال ومجيع املعايري تقريبا موجودة بالقانون رقم
ومجيع تفسرياهتا متواجدة يف املرسوم  00/00/0221املؤرخ يف 
 0220إضافة إىل القرار  0220التنفيذي 

متواجدة يف  إذن مادامت ال
القانون املذكور ميكنك أن حتتج هبا 

 عند احلاجة بذكر اسم املعيار

ال ميكن ذلك ألنه ميكن للجمعية العامة أن ترفض التقرير الذي 
 كمربر) iasحيتوي على اسم املعيار احملاسيب الدويل)

 من إعداد الطالب باالعتماد على املقابلة اليت أجريت مع املدقق باملكتب :المصدر
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 عرض مكونات االستبيان ووصف الخصائص الديمغرافية للعيينةالمطلب الثالث: 
مت اعتماد أسلوب االستبيان كأهم األدوات املمكنة من احلصول على املعلومات الكفيلة بتصور العالقة      

 الواقعة بني املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي ومدى التزامهما باملعايري احملاسبية الدولية.
فضال  ور األول من االستبياناحمل أحد أهم احملددات يف تشكيلاملبادئ النظرية للتدقيق بصفة العموم عترب تو 

احملور الثاين والثالث، واللذان تناوال لعالقات املدقق الداخلي باخلارجي ومدى اعتماد كل منهما عل عن 
 مكونات هذا االستبيان وفق اآليت: وميكن عرضاملعايري احملاسبية الدولية. 

 الفرع األول: عرض مكونات االستبيان 
 األول من أربعة حماور، وكل حمور يضم جمموعة من االستفسارات ختص العناصر التالية:يتكون االستبيان      

 . البيانات الشخصية -

 . عملية التدقيق والقائم هبا -

  املدقق اخلارجي وعالقته باملدقق الداخلي. -

 .املعايري احملاسبية الدولية ومدى التزام املدقق هبا -
 (20للتعرف على منوذج االستبيان الذي احتوى على احملاور األربعة السابقة الذكر انظر امللحق رقم )     

 الفرع الثاني: تحديد عدد االستمارات ووصف الخصائص الديمغرافية للعيينة
يوضح استمارة استبيان مشلت أكادمييني ومهنيني وموظفني، واجلدول التايل  02لقد مت توزيع حوايل     

 اإلحصائيات اخلاصة باستمارة االستبيان:
 ميثل اإلحصائيات اخلاصة باستمارة ىاالستبيان: (51)الجدول رقم

 
 
 
 
 

 
 الطالب إعدادمن المصدر: 

 وحناول من خالل هذا الفرع أيضا حتليل اخلصائص الدميغرافية للعيينة املدروسة، حيث أظهرت النتائج ما يلي:
 
 
 
 
 
 
 

 البيان العدد النسبة
 عدد االستمارات املوزعة 24 100

 الواردة تاالستماراعدد  20 83,33
 عدد االستمارات امللغاة 6 25

 عدد االستمارات الصاحلة 14 58,33
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 يوضح اخلصائص الدميغرافية للعيينة املدروسة: (06)الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالبالمصدر: 
 

العيينة لديهم مستوى جامعي  يشري اجلدول السابق إىل أن املستوى املهين للعيينة مرتفع، حبيث أن مجيع أفراد     
، وهذا يعد مؤشرا هاما وهاما على أن مجيع أفراد العيينة لديهم القدرة لإلجابة على أسئلة االستبيان بشكل مهين

 الجنس البيان التكرار النسبة المئوية
 ذكور 11 78,57

 
 إناث 3 21,42

 
 اجملموع 14 100

 العمر البيان التكرار النسبة المئوية 
 سنة 02اقل من  1 7,142

 
 سنة 20اىل 02 من 11 78,57

 
 سنة 20من  أكثر 2 14,28

 
 اجملموع 14 100

 المؤهل العلمي البيان التكرار النسبة المئوية 
 ليسانس 7 50

 
 ماجيسرت 3 21,42

 
 دكتوراه 2 14,28

 
 أخرى 2 14,28

 
 اجملموع 14 100

 الوظيفة البيان التكرار النسبة المئوية 
 جامعيني ممارسني للمهنة أساتذة 0 35,71

 
 حمافظ حسابات 1 21,42

 
 حماسب معتمد 2 14,28

 
 خبري حماسيب 0 28,57

 
   اجملموع 14 100

 الخبرة المهنية البيان التكرار النسبة المئوية
   سنوات 50اقل من  2 14,28

   سنوات 02 إىل 20من 8 57,14

   سنوات 02من  أكثر 4 28,57

   اجملموع 14 100
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يعزز الثقة يف إجاباهتم واالعتماد عليها يف التحليل. ومن املالحظ أيضا أن مجيع األفراد املستجوبني  جيد، وهو ما
.  كما املهتمني باجملال احملاسيب ومنهم من ميتهن مهنة احملاسبة أيضاو فئة األساتذة اجلامعيني أهم من فئة احملاسبني 

السابق أن مستوى خربة األفراد املستجوبني مرتفع نوع ما حيث أن أفراد العيينة الذين تنحصر نالحظ من خالل 
   .ريباقت%  00 خرباهتم مابني اخلمس سنوات والعشر سنوات تعادل نسبة

 ج أسئلة المحور الثاني والثالثالمبحث الثاني: تحليل نتائ
أسئلة تدور جمملها عملية التدقيق وتأثرياهتا، ولذا سنتطرق إىل حتليل ما حتصلنا عليه  21حيتوي هذا احملور على     

 من استمارة االستبيان فيما خيص هذا احملور يف جزأين أساسني ، كما يلي: 
 وتحليلها المحور الثانيتفريغ نتائج أسئلة الجزء األول من  األول:المطلب 

يتضمن هذا اجلزء تفسري ما مت احلصول عليه من استمارات االستبيان املوزعة ويشمل هذا التفسري على      
 األسئلة األربعة األوىل من هذا احملور

 ميثل نتائج اإلجابة عن السؤال األول :(07)الجدول رقم

 : من إعداد الطالبالمصدر
عملية التدقيق كفيلة باكتشاف حاالت  يرون بان78,57% ما نسبته  أننالحظ  أعالهمن خالل اجلدول      

يرون عكس  21,4%3 نسبته العينة. يف حني ما أفرادفرد من  00ما يعادل  أي، الغش والتصرفات الغري القانونية
 .مستجوبني 53 يعادل ما أي ذلك 

 ميثل نتائج اإلجابة عن السؤال الثاين :(08)الجدول رقم

 من إعداد الطالب :المصدر
أبدو موافقتهم يف أن عملية التدقيق  %155بالتمعن يف الشكل أعاله نالحظ أن كافة أفراد العيينة أي بنسبة      

  هي علم وفن يف نفس الوقت.
 

 العبارات اإلجابات التكرار النسبة المئوية
 نعم 11 78,57

والتصرفات الغري عملية التدقيق كفيلة باكتشاف حاالت الغش  -
 القانونية

 ال 3 321,4
 حمايد 0 -

 اجملموع 14 100

 العبارات اإلجابات التكرار النسبة المئوية
 نعم 14 100

 ال 0 - مهنة التدقيق علم وفن يف نفس الوقت -
 حمايد 0 -

 اجملموع 14 100
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 ميثل نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث :(09)الجدول رقم

 من إعداد الطالب :المصدر
 بأنهيرون  % 71,43 نسبته واملمثل لنتائج حتليل السؤال الثالث بان ما  (20)يتبني من خالل اجلدول رقم      

ما  أن. يف حني مستجوبني 02عملية حتقق وتأكد، أي ما يعادل  أهناميكن أن نطلق عن عملية التدقيق 
 .اإلجابةالباقية فقد امتنعت عن 14,29%  أما، أفراد 3ما يعادل  أييرون عكس ذلك  %   21,43نسبته

 المطلب الثاني: تفسير نتائج الجزء الثاني من المحور الثاني
    كما يلي:  سنهتم يف هذا اجلزء من احملور بتحليل نتائج األسئلة املتبقية من احملور واليت تعادل ثالثة أسئلة     

 ميثل نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع(: 10)الجدول رقم
 

 
 
 
 

 من إعداد الطالب :المصدر
 بأنهمستجوب يرون  13، أي ما يعادل 92,86%ما نسبته  أننالحظ  أعاله (50)بالتمعن يف اجلدول رقم      

ما يعادل فرد  أي 7,14%ما نسبته  أنيتوجب على حمافظ احلسابات تسليم تقاريره يف الوقت املناسب. يف حني 
 واحد من العينة يرى عكس ذلك.

 ميثل نتائج اإلجابة عن السؤال اخلامس :(11)الجدول رقم
 العبارات اإلجابات التكرار النسبة المئوية

 نعم 9 64,29
حمافظ احلسابات إذا وجد حالة غش وتزوير ميكنه رفع  -

 القضية إىل احملكمة
 ال 3 021,4

 حمايد 2 ,0014
 اجملموع 14 100

 : من إعداد الطالبالمصدر
حمافظ احلسابات رفع  إمكانيةباملوافقة على  64,29%نسبته  ما أيمن العينة املستجوبة  أفراد 20 أجاب     

 أفراد 03 يعادل أي ما 21,4%0 ما نسبته أنتزوير، يف حني  أوغش  ألعمال  إجيادهاحملكمة يف حالة  إىلالقضية 
 .إجابتهاامتنعت كليا عن تقدمي  ,14%00  أمايبدون عدم موافقتهم على ذلك. 

 العبارات اإلجابات التكرار المئويةالنسبة 
 نعم 10 71,43

عملية حتقق و  اميكن أن نطلق عن عملية التدقيق بأهن -
 تأكد

 ال 3 21,43
 حمايد 2 14,29
 اجملموع 14 100

 العبارات اإلجابات التكرار المئوية النسبة
 نعم 13 92,86

 ال 1 7,14 حمافظ احلسابات ملزم بتسليم تقاريره يف الوقت املناسب -

 محايد 0 -

 المجموع 14 100
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 ميثل نتائج اإلجابة عن السؤال السادس :(12)الجدول رقم

 العبارات اإلجابات التكرار النسبة المئوية
 نعم 10 71,4 0

الميكن للمدقق مهما كان صنفه مزاولة مهنة التدقيق من دون توفر  -
 القوانني

 ال 3 021,4

 محايد 1 7,14

 المجموع 14 100

 من إعداد الطالب :المصدر
 بأنهمستجوبني، يرون  02ما يعادل  أي71,4% 0ما نسبته  أنيتبني لنا  أعالهمن خالل قراءتنا للجدول     

 مستجوبني أي ما 00الميكن للمدقق مهما كان صنفه مزاولة مهنة التدقيق من دون توفر القوانني، وما يعادل 
 .اإلجابةالعينة امتنع عن  أفراديرون عكس ذلك. وهناك مستجوب واحد من %  021,4نسبته 

 
 ميثل نتائج اإلجابة عن السؤال السابع :(13)الجدول رقم

 العبارات اإلجابات التكرار النسبة المئوية 

 نعم 2 00,01

 ال 1 02,22 يسهل ويساعد مستخدمي تقرير املدقق 15/51القانون  -

 حمايد 0 00,20

 اجملموع 02 022
 من إعداد الطالب :المصدر

من العيينة  أفراد 22 يعادل أي ما % 28,57نسبته  ما أن أعاله (00) نالحظ من خالل اجلدول رقم     
العيينة فريون عكس  أفرادبقية  أمايسهل ويساعد مستخدمي تقرير املدقق  02/20 املستجوبة يرون بان القانون

  .ذلك
 تحليل نتائج أسئلة المحور الثالث وتحليلها: المطلب الثالث

يبعضهما ولقد كانت دور جمملها حول املدقق اخلارجي والداخلي وعالقتهما ت تضمن هذا احملور تسعة أسئلة     
أن هناك بعض  هذه األسئلة تتطلب إجابات باملوافقة على العبارات املقرتحة أو املعارضة عليها دون تعليالت إال

األفراد املستجوبني امتنعوا عن تقدمي إجابتهم. ومت تقسيم هذا احملور إىل ثالثة أجزاء، حيث يتضمن كل جزء ثالثة 
 يت: كاآلأسئلة  
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 ميثل حتليل نتائج الثلث األول من أسئلة احملور الثالث(: 14رقم)الجدول 

 لمجموعا
 نعم ال محايد

 العدد العدد العدد المحور األول
% % % 

املدقق اخلارجي يعتمد وبدرجة اكرب على املدقق الداخلي أكثر من  - 10 3 1 14
 100,00 العكس

7,14 21,43 71,43 

املدقق الداخلي باملؤسسة نقطة انطالق عمل بالنسبة  تعترب اجنازات - 14 0 0 14
 100,00 - - 100,00 للمدقق اخلارجي

 إن دقة عمل املدقق الداخلي يعتمد عليها املدقق اخلارجي - 8 4 2 14
100,00 14,29 28,57 57,14 

 من إعداد الطالبالمصدر: 
نسب موافقة عالية على كافة عبارات هذا اجلزء، حيث من خالل قراءتنا للجدول أعاله يتضح لنا بأنه توجد      

أفراد من العيينة املستجوبة يرون بان املدقق اخلارجي يعتمد وبدرجة  02، أي ما يعادل 71,43%نسبته  جند ما
ذلك والبقية  أفراد يرون عكس 20يعادل  ، أي ما21,43%نسبته  اكرب على املدقق الداخلي، يف حني أن ما

هي اجنازات املدقق الداخلي باملؤسسة يعترب أفراد العيينة أن  100%وبأغلبية ساحقة تقدر ب . امتنعوا عن اإلجابة
مستجوبني  20أي ما يعادل ، 57,14%كما يؤكدون وبنسبة   نقطة انطالق عمل بالنسبة للمدقق اخلارجي.مبثابة 

فراد من العيينة أ 22أي مايعادل 28,57%نسبته ، ومااملدقق اخلارجيعمل املدقق الداخلي يعتمد عليها أن دقة 
 .يرون عكس ذلك، أما النسبة الباقية فقد امتنعت عن تقدمي إجابتها

 (: يمثل تحليل نتائج الثلث الثاني من أسئلة المحور الثالث15الجدول رقم)

 المجموع
 نعم ال محايد

 العدد العدد العدد المحور األول
% % % 

يكشف املدقق اخلارجي عن حاالت الغش والتزوير من  - 3 11 0 14
 21,43 78,57 - 100,00 خالل تقسية لنظام الرقابة الداخلية فقط

يساهم تقرير كل من املدقق الداخلي واخلارجي يف ترشيد  - 5 2 3 14
 35,71 42,86 21,43 100,00 قرارات املؤسسة

الداخلي واخلارجي على حتقيق  يعمل كل من املدقق - 14 0 0 14
 100,00 - - 100,00 أهداف املؤسسة

 من إعداد الطالبالمصدر: 
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 والثانية من هذا اجلزء، حيث يرى ما األوىلانه قد متت املعارضة على العبارة ( 02)نالحظ من اجلدول رقم      
يكشف عن حاالت الغش  أن ال ميكن للمدقق اخلارجيه مستجوب بان 00أي ما يعادل ، 78,57%نسبته 

العبارة  أماعكس ذلك.  21,43% يقدر ب يف حني يرى ما ،قسية لنظام الرقابة الداخلية فقطوالتزوير من خالل ت
ووافق عليها ما نسبته  .42,86%نسبته  مستجوبني من العيينة، أي ما 22الثانية فقد اعرتض عليها ما يعادل 

العيينة  أفرادكافة   أبدىو . اإلجابةالباقية فقد امتنعت عن  21,43% أما ،أفراد 20يعادل  ، أي ما%35,71
 أهدافهدف كل من املدقق الداخلي واخلارجي مشرتك وهو حتقيق  أنفرد على  02أي  ،تأييدهم املستجوبة
 . األوىل بالدرجةاملؤسسة 

 
 ميثل حتليل نتائج الثلث الثالث من أسئلة احملور الثالث(: 16الجدول رقم)

 المجموع
 نعم ال محايد

 العدد العدد العدد المحور األول
% % % 

ميكن للمدقق اخلارجي القيام بأعمال املدقق الداخلي ولكن  - 2 9 3 14
 14,29 64,29 21,43 100,00 هذا األخري ال ميكنه ذلك.

 القانون حجر أساس تنظيم مهنة التدقيق - 7 5 2 14
100,00 14,29 35,71 50,00 

يعمل كل من املدقق الداخلي واخلارجي على حتقيق أهداف  - 1 12 1 14
 7,14 85,71 7,14 100,00 املؤسسة

 بمن إعداد الطالالمصدر: 
  64,29% انه متت عدم املوافقة على كل من العبارة األوىل والثالثة بنسبيت (00ول رقم )يتضح من خالل اجلد     

  أفراد 21أي ما يعادل  ،%02أما العبارة الثانية فقد أبدى أفراد العيينة تأييدهم بنسبة  .على التوايل 85,71%و
 مستجوبني.

 محور الرابعالمبحث الثالث: تحليل نتائج أسئلة ال
هتتم جمموعة األسئلة املرتبطة هبذا احملور باستطالع أراء املستجوبني حول املعايري احملاسبية الدولية ومدى التزام      

املدقق هبا، وفيما يلي حتليل لنتائج األسئلة اليت تضمنها. وستتم اإلجابة على أسئلة هذا احملور عرب ثالثة أجزاء   
 كما يلي:

 األول من نتائج أسئلة المحور الرابع المطلب األول: تحليل الجزء
 يشتمل هذا اجلزء على ثالثة أسئلة من احملور املذكور أعاله على النحو التايل:        

 هل ترى بأنه من الضروري أن يلتزم املدقق باملعايري احملاسبية الدولية؟ -0
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 يوضح مدى التزام املدق باملعايري(: 00الشكل رقم)
 

                      
 

 من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج االستبيانالمصدر: 
نالحظ بان اغلب املستجوبني يؤكدون على ضرورة التزام املدقق باملعايري  (01)انطالقا من الشكل رقم      

 20 أي ما يعادل%  00مستجوبني، يف حني أن ما نسبته  02أي ما يعادل  %10احملاسبية الدولية، وهذا بنسبة 

 باقية امتنعت عن اإلجابة ال %1 أفراد يرون عكس ذلك. أما
وقد اختلفت وجهات نظر املستجوبون لتأكيد إجاباهتم بعدم استطاعة املدقق االستغناء عن املعايري احملاسبية      

 الدولية، وكانت موزعة حسب اجلدول املوايل:
 

 حول مدى التزام املدقق باملعايري احملاسبية الدولية تفسريات املستجوبني (:17رقم )جدول ال

 
 إعداد الطالبمن المصدر: 

 ونوضح هذه التفسريات أكثر يف الشكل املوايل:      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

نعم
72%

ال
21%

محايد
7%

 البيان التكرار النسبة المئوية
 حتمي املدقق وتنظم مهنة التدقيق. - 4 40,00
 حتضري تقارير مستعملة من طرف كل املدققني يف أحناء العامل. - 8 80,00
 احملاسبة علم متداول عرب أرجاء العامل. - 6 60,00
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 املدقق باملعايري احملاسبية الدولية يوضح تفسريات املستجوبني حول مدى التزام: (81)الشكل رقم
 

 
 

 من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج االستبيان المصدر:
 
بصفتك مدقق، هل إعداد القوائم املالية وفقا للمعاير احملاسبية الدولية يساهم يف حتسني نوعية املعلومة  -1

 احملاسبية؟ 
 يوضح مسامهة املعايري احملاسبية الدولية يف حتسني نوعية املعلومة احملاسبية(: 00الشكل رقم)

 

 
 

 من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج االستبيانالمصدر: 
  

القوائم املالية وفقا  إعدادالعيينة جيزمون بان  من أفراد% 022 ما نسبته أيمستجوب  02 أنالدراسة  أظهرت     
التفسريات ضوء ذلك بعض  عل وحددوا، ات احملاسبيةالدولية يساهم يف حتسني نوعية املعلوم احملاسبيةللمعاير 
 املوايل:   وهذا ما يوضحه الشكل تبعا لوجهات نظر كل فرد. آراءهم لتأكيد

 
 
 

1 2 3
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 يوضح تفسريات املستجوبني حول مدى مسامهة املعايري احملاسبية يف حتسني نوعية املعلومة احملاسبية(: 11الشكل رقم )
 

 
 من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج االستبيانالمصدر: 

      
االلتزام باملعايري  أنعلى  أكدوا 100% بنسبة أيجل املستجوبني  أعاله يتبني أن  21رقم من خالل الشكل 

املصادقة على   أن إىل28,57% نسبته  الصورة الصادقة للمؤسسة، وذهب ما إعطاء يضمناحملاسبية الدولية 
القوائم املالية تكمن يف  أن إىل 21,43%نسبته  وذهب ما احلسابات تزيد من موثوقية املعلومات املالية واحملاسبية.

بان املعايري احملاسبية الدولية  %10,0 أكدبينما  ،وضوحا أكثرقائمة املالحق واليت من خالهلا تصبح املعلومة 
    تقدم ذكره :  . واجلدول التايل يبني تفاصيل ماتساعد وتساهم يف حتسني نوعية املعلومات

 
 مسامهة املعاير احملاسبية الدولية يف حتسني نوعية املعلوماتتفسريات املستجوبني حول (: 18رقم ) جدول

 من إعداد الطالب اعتمادا على نتائج االستبيانالمصدر: 
 

 
 
 
 
 
 

1 2 3 4
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78.57   
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28.57   
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78.57   
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نعم

 البيان التكرار النسبة املئوية
 االلتزام باملعايري احملاسبية الدولية يضمن إعطاء الصورة الصادقة للمؤسسة - 14 100,00
 املصادقة على احلسابات تزيد من موثوقية املعلومات املالية واحملاسبية - 4 28,57
 القوائم املالية تكمن يف قائمة املالحق ومن خالهلا تصبح املعلومة واضحة - 3 21,43
 املعايري احملاسبية الدولية تساعد وتساهم يف حتسني نوعية املعلومات  - 11 78,57
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 زام باملعايري احملاسبية الدولية؟متوقفة على االلتهل يف رأييك مصداقية وصحية تقرير املدقق  -0
 

 أساس صحية ومصداقية تقرير المدقق: يوضح (18)الشكل رقم
 

 
 
 

 من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج االستبيانالمصدر: 
 

املدقق أعاله نالحظ أن غالبية املستجوبني يرون بان مصداقية وصحية تقرير ( 00)الشكل رقممن خالل        
مستجوبني يف حني أن ما  20 ما يعادل أي %01ا الدولية، وهذا بنسبة قدره متوقفة على االلتزام باملعايري احملاسبية

  كانت حمايدة  املتبقية  %02أما أفراد يرون عكس ذلك،  50يعادل  ما أي  %00 نسبته
نظرهم بشان مصداقية وصحية تقرير  لتأكيد وجهاتأفراد العيينة  اليت اعتمدها جاباتاإلوقد اختلفت       

 املدقق وكانت موزعة وفق ما يبينه الشكل املوايل:
 

 يوضح  تفسريات املستجوبني حول أساس صحية ومصداقية تقرير املدقق(: 11الشكل رقم )
 

 
 

 من إعداد الطالبالمصدر: 

نعم
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29%

محايد
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 ولتوضيح ذلك أكثر انظر اجلدول املوايل:     
 

 مصداقية تقرير المدقق المستجوبين حولتفسيرات (: 19)الجدول رقم 

 نتائج االستبيانمن إعداد الطالب باالعتماد على المصدر: 
 

 من نتائج أسئلة المحور الرابعلثاني تحليل الجزء ا المطلب الثاني:
  هل املعايري احملاسبية الدولية مطبقة على ارض الوقائع يف اجلزائر؟ -0
 

 يوضح مدى تطبيق املعايري احملاسبية الدولية باجلزائر: (10)الشكل رقم
                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 

 المصدر: من إعداد الطالب
 

املعايري احملاسبية الدولية غري مطبقة على من خالل الشكل رقم أعاله نالحظ أن غالبية املستجوبني يرون بان      
أي  %00مستجوب،يف حني أن ما نسبته  00أي ما يعادل  %10 ارض الوقائع يف اجلزائر وهذا بنسبة تقدر ب

أفراد من العينة يرون عكس ذلك، ولقد اختلفت التعليالت اليت اعتمدها أفراد العينة لتأكيد رأييهم  03 ما يقارب
  احملاسبية الدولية على الواقع باجلزائر وهذا ما يوضحه الشكل املوايل: بعدم تطبيق املعايري

 
 
 
 
 
 
 
 

 البيان التكرار النسبة المئوية
 االلتزام باملعايري احملاسبية الدولية هو يف حد ذاته دليل على املصداقية  5 62,50
 املعايري احملاسبية الدولية تعترب مرجعية ملمارسة مهنة التدقيق  6 75,00

نعم
21%

ال
79%

محايد
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 يوضح تفسريات املستجوبني حول تطبيق املعايري على ارض الواقع باجلزائر(: 10الشكل رقم )
 

 
  

 من إعداد الطالب :المصدر
    
 وميكن توضيح هذه التعليالت أكثر وفق اجلدول اآليت:  
   

 تفسريات املستجوبني حول تطبيق املعايري احملاسبية الدولية باجلزائر(: 20)الجدول رقم 
 البيان التكرار النسبة المئوية

 اجلزائر تشهد بعض التأخر يف تطبيق املعايري احملاسبية الدولية  - 8 72,73
 يرجع عدم تطبيق املعايري احملاسبية الدولية إىل حجم املؤسسات  - 6 54,55
 مستوى خربة املدققني الداخليني واخلارجيني ضعيف  - 4 36,36
 عدم مواكبة املستجدات العاملية يف هذا النطاق والتمسك بالطرق القدمية يف املمارسة  - 7 63,64

 من إعداد الطالبالمصدر: 
 

اجلزائر مل تصل إىل  هل ميكن للمدقق االستدالل مبعيار حماسيب دويل معني بذاته يف تربير رأييه يف حني أن -1
 (؟IASتطبيقه )

للمدقق االستدالل مبعيار حماسيب دويل معني  لقد أظهرت الدراسة بان جل املستجوبني يؤكدون بأنه الميكن     
أي ما يعادل  %02يف حني ما نسبته مستجوبني   22أي ما يعادل  %20بذاته يف تربير رأييه. وهذا بنسبة قدرها 

 ( املوايل00) الشكل رقمانظر  -لباقية امتنعت عن اإلجابة. ا % 00أفراد من العينة يرون عكس ذلك. أما  50
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54.55   
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 مدى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بالجزائر: يوضح (12)الشكل رقم

 

 
 من إعداد الطالب: المصدر

كما أن معظم أفراد العيينة مل يقدموا تربيرات عن إجاباهتم املقدمة، إال فرد واحد من أفراد العيينة برر عدم       
إمكانية املدقق االستدالل باملعايري بعدم وجودها يف القانون اخلاص بتنظيم مهنة التدقيق مبعىن أن ينص عليها يف 

 ( iasالقانون باسم )
ه ميكن للمدقق مهما كان نوعه رغم عدم االلتزام باملعايري احملاسبية الدولية أن يصل إىل هل ميكن يف رأييك ان -0

 حتقيق أهداف املؤسسة
 يوضح مدى تطبيق املعايري احملاسبية الدولية باجلزائر: (16)الشكل رقم

 
 

 من إعداد الطالب :المصدر
 

من أفراد العينة يرون بأنه ال ميكن للمدقق مهما   022أعاله نالحظ أن ما نسبته  (02)من خالل الشكل رقم     
كان نوعه الوصول إىل حتقيق أهداف املؤسسة من دون االلتزام باملعايري احملاسبية الدولية. وحددوا على ضوء ذلك 
 بعض التفسريات اليت يروهنا حجة يف تربير آراءهم، وقد كانت هذه التعليالت موزعة وفق ما يبينه الشكل املوايل: 

 
 
 

نعم
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محايد
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 تفسريات املستجوبون حول تربير رأي املدقق استنادا إىل املعايري احملاسبية الدولية(: 10الشكل رقم )
 

 
 من إعداد الطالبالمصدر: 

 
 حني أن هذه التفسريات نبينها وفق جلدول اآليت:  في     

 املعايري احملاسبية الدوليةتفسريات املستجوبون حول تربير رأي املدقق استنادا إىل (: 21رقم )الجدول 
 البيان التكرار النسبة المئوية

 بدأت اجلزائر تشدد دعوهتا اللتزام باملعايري احملاسبية الدولية  0202منذ بداية سنة  - 14 100,00
 حتقيق أهداف املؤسسة متوقف على احرتام القوانني  - 11 78,57
 املعايري احملاسبية الدولية هي الوحيدة الكفيلة بضمان حتقيق أهداف املؤسسة  - 9 64,29

 من إعداد الطالب :المصدر
 

 من نتائج أسئلة المحور الرابع لثالثتحليل الجزء االمطلب الثالث: 
مع امللف امللف الدائم واملساعد من بني أدوات عمل املدق لكن امللف الدائم يعترب األكثر أمهية باملقارنة  -0

 املساعد
كل من امللف الدائم واملساعد مهم ومكملني لبعضهما البعض أن  بينت الدراسة بان غالبية املستجوبني يرون      

 02عكس ذلك أي ما يقارب  %02 مستجوبني، يف حني يرى ما نسبته 20أي ما يعادل% 22وهذا بنسبة قدرها 
 الباقية امتنعت عن اإلجابة. وها سبق ذكره ميكن توضيحه يف الشكل املوايل: % 00من أفراد العينة املدروسة، أما 
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 يوضح مدى تطبيق املعايري احملاسبية الدولية باجلزائر(: 10الشكل رقم)
 

 
 

 من إعداد الطالبالمصدر: 
وقد اختلفت تربيرات العيينة املستجوبة حول مدى أمهية امللفني الدائم واملساعد، وهذا ما سنوضحه يف      

 : ملوايلالشكل ا
 تفسريات املستجوبون حول تربير رأي املدقق استنادا إىل املعايري احملاسبية الدولية(: 10الشكل رقم)

 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالبالمصدر: 
 

 وميكن إيضاح هذه االختالفات يف اجلدول التايل:     
 تفسريات املستجوبني حول أمهية امللف الدائم واملساعد بالنسبة للمدقق: (22)الجدول رقم

 البيان التكرار النسبة المئوية
 امللف الدائم واملساعد كالمها مهم بالنسبة للمدقق  - 7 77,78
 كل من امللف الدائم واملساعد هلما دورمها وأمهيتهما  - 5 55,56

ال
14%

نعم
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 من إعداد الطالبالمصدر: 
  هل ترى بان تقرير املدق ميكن أن يتخذ عدة أنواع ختتلف باختالف اآلراء اليت يبديها -1

من خالل الشكل رقم  أدناه نالحظ أن غالبية املستجوبني يرون بان تقرير املدقق الميكن أن يتغري بتغري اآلراء 
يرون  %02أي ما يعادل نصف أفراد العينة املستجوبة، يف حني أن ما نسبته  ،%02املتخذة وهذا بنسبة قدرها 

 كانت حمايدة املتبقية   %02 أفراد ، وأما 05عكس ذلك متاما أي ما يعادل 
 يوضح أنواع تقرير املدقق: (01) الشكل رقم

 

 
 المصدر: من إعداد الطالب

    
وقد اختلفت االجابات اليت اعتمدها افراد العيينة لتاكيد وجهات نظرهم بعدم وجود تقارير ختتلف باختالف   

 االراء اليت يبديها املدقق ، وميكن توضيح هذه االختالفات كما يلي: 
 

 تفسريات املستجوبني حول أنواع تقرير املدقق(: 23رقم)الجدول 
 

 

 من إعداد الطالبالمصدر: 
 :ولتوضيح هذه التفسريات نستعني بالشكل املوايل      

 تفسريات املستجوبون حول أنواع تقرير املدقق(: 00الشكل رقم )

 

نعم
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محايد
14%

1 2
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57.14   

14.29   

42.86   

ال

نعم

 البيان التكرار النسبة المئوية

 هناك تقرير واحد وهو التقرير العم اخلاص باجلمعية العامة  - 6 85,71
 يتضمنها تقرير واحد وهو التقرير العام  اآلراءكافة  - 4 57,14
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 من إعداد الطالبالمصدر: 
هل ميكن اعتبار األمانة املهنية كقاعدة أساسية وبتوفرها لوحدها ميكن لعملية التدقيق أن تتم وبالشكل  -0

 املطلوب 
مستجوب، يرون بان قاعدة األمانة املهنية  00يعادل  من أفراد العينة، أي ما %02 نسبته ماأظهرت الدراسة أن 

      احملايدين ذلك و  تعترب ناقصة وغري كافية للقيام بعملية التدقيق وبالشكل املطلوب. يف حني أن الذين يرون عكس
 وهذا ما يوضحه الشكل اآليت: .%1بنسبة قدرها قدروا 

 
 يوضح أمهية قاعدة األمانة املهنية: (01الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالبالمصدر: 
 

قاعدة من  األخرىاملهنية من دون القواعد  األمانةوقد اختلفت االقرتاحات املقدمة من الفئة اليت رأت بان      
 يوضحه الشكل املوايل:  وهذا ما أمهيةدون 

 
 األمانة املهنية وتكاملها بالقواعد األخرى تفسريات املستجوبني حول قاعدة(: 00الشكل رقم)

 

 
 

 من إعداد الطالب :المصدر
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 ولتوضيح ذلك مت تفصيل ذلك يف اجلدول املوايل :     
 تفسريات املستجوبني حول قاعدة األمانة املهنية وتكاملها بالقواعد األخرى للتدقيق(: 24) الجدول رقم

 
 

 إعداد الطالبمن  :المصدر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البيان التكرار النسبة المئوية
 ال توجد قاعدة أهم من أخرى  - 9 75,00
 األمانة املهنية من دون القواعد األخرى تبقى ناقصة  - 7 58,33
 األمانة املهنية ال تكون مهمة إال إذا توفرت اخلربة واالستقاللية معها  - 5 41,67
 األمانة املهنية قاعدة ناقصة من دون جدية طريقة العمل والتنسيق - 6 50,00
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 خالصة الفصل

نستنتج يف األخري من خالل إسقاط املفاهيم النظرية على اجلانب التطبيقي أن التدقيق اخلارجي والداخلي على 
حد سواء وضيفتان مهمتان يف املؤسسة، وباألخص اخلارجي. ومن خالل دراستنا اإلستبيانية توصلنا إىل أن 

خلارجي واملدقق الداخلي، ويف نفس الوقت أن خمتلف اآلراء توافق على ضرورة أن يكون هناك تكامل بني التدقيق ا
 يكون هنالك التزام من قبل الطرفني باملعايري احملاسبية الدولية 
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 خاتمة عامة
من خالل تناولنا للفصول األربعة السابقة، واليت تدور يف جمملها حول إشكالية املوضوع، املتعلقة بعالقة      

 املدقق اخلارجي باملدقق الداخلي ومدى التزامهما باملعايري احملاسبية الدولية، تطرقنا إىل كل من:
 اإلطار املفاهيمي للتدقيق.  -

 الدولية وعالقتها بالتدقيق. املعايري احلاسبية -

 الدراسة التطبيقية للجانب النظري. -
 اختبار الفرضيات 

 ميكننا اختبار الفرضيات اليت انطلقنا منها يف بداية حبثنا كما يلي:    
عملية التدقيق هلا دور جوهري يف حتقيق أهداف املؤسسة، حيث حتتاج إىل بالنسبة للفرضية األوىل: اليت تعترب أن 

 فر صفات ذاتية ومهارات شخصية ومعرفة واسعة، وإملام تام مبجموعة من معايري التدقيق املتعارف عليها. توا
فقد حتققت. حيث تعترب وظيفة التدقيق من أهم األنشطة والوظائف، من خالل التأكيدات اليت تقدمها حول 

تدقيق وخاصة التدقيق اخلارجي، نظرا صحة وسالمة املركز املايل للمؤسسة ولذلك قد ألزمت املؤسسات بعملية ال
المية خمرجات هذه العملية اليت تتمثل يف التقرير العام الذي تستفيد منه جهات عديدة داخلية وخارجية عن 

 سياج املؤسسة
تعاون األطراف الداخلية  وباألخص املدقق الداخلي مع املدقق وخبصوص الفرضية الثانية اليت تعترب بان      

 الكفيل بإعطاء نتائج مقبولة وذات جودة عالية.اخلارجي هو 
فقد حتققت الن بالفعل تعاون املدقق اخلارجي مع املدقق الداخلي وباقي األطراف األخرى يساهم وبدرجة كبرية 

 يف حتقيق أهداف املؤسسة.
القائم هبا أن يكون أما بالنسبة للفرضية الثالثة واليت تنص على أن مهنة التدقيق  باجلزائر ال تستوجب على      

، بل يكفي التعاون من قبل خمتلف األطراف لتحقيق ةعلى علم باملعاير احملاسبية الدولية لتحقيق أهداف املؤسس
 هذه األهداف.

فقد مت نفيها. وذلك الن حتقيق أهداف املؤسسة يتوقف على تعاوهنما لكن يف ظل االلتزام باملعايري احملاسبية      
ثبتته الدراسة اليت قمنا هبا على أفراد العيينة من خالل ما ظهرته نتائج االستبيان، حيث أصبحت الدولية وهذا ما أ

 املؤسسات اليوم يف جو االنفتاح العاملي، وهذا ما يستلزم مواكبة التطورات احلاصلة واليت تستدعي من القائمني
 معايري التدقيق املتعارف عليها.بعملية التدقيق االلتزام بكل من املعايري احملاسبية الدولية وكذا 
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 النتائج
ومن خالل التحليالت النظرية وحتليل نتائج االستبيان توصلنا إىل جمموعة من النتائج اليت ميكن حصرها فيما      
 يلي:

 وظيفة التدقيق بصفة عامة والتدقيق اخلارجي بصفة خاصة جاءت بناءا على احلاجة املاسة إليها  -
 ملعايري احملاسبية الدولية ومعايري التدقيق املتعارف عليها يرفع من مستويات أداءهالتزام املدقق با -
التزام املدققني باملعايري احملاسبية الدولية ومعايري التدقيق املتعارف عليها أصبح أمر حتمي وضروري، حيث يوفر  -

ي خمرجات التدقيق على اختاذ قرارات هذا االلتزام جودة املعلومة املالية واحملاسبية، وبالتايل مساعدة مستخدم
 أحسن 

يوجد تعاون بني املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي يف املصاحل اليت تعد مصاحلا مشرتكة، أال وهي حتقيق أهداف  -
 املؤسسة 

العملية يبذل املدقق الداخلي واخلارجي العناية املهنية الواجبة ويلزم بكافة قواعد عملية التدقيق أثناء قيامه هبذه  -
 وفقا للمعايري احملاسبية الدولية. 

املدقق اخلارجي يستفيد كثريا من أعمال املدقق الداخلي، حيث يساعده ذلك يف مهمته أما املدقق الداخلي  -
 بصفته موظف باملؤسسة يستفيد وبدرجة اكرب من خربة وكفاءة املدقق اخلارجي.

قدم إىل اجلمعية العامة، والذي حيتوي بدوره على أراء ختتلف خمرجات التدقيق تتمثل يف التقرير العام الذي ي -
 باختالف املعلومات اليت أظهرهتا القوائم املالية. 

صحية ومصداقية التقرير ناجتة عن مدى التزام املدقق ملعايري التدقيق املتعارف عليها وكذا معايري احملاسبة،  -
 تقرير معياري.وبالتايل نستطيع أن نقول عن هذا التقرير انه 

 التدقيق اخلارجي خيتلف عن التدقيق الداخلي إال انه ميكن أن يتشاهبا كاستفادهتما من أعمال بعضهما. -
 

 التوصيات 
 بناءا على ما توصلنا إليه من نتائج يف هذه الدراسة فإننا نوصي بالتايل:     

اهتمام املدقق الداخلي برأي املدقق اخلارجي، والذي يشري إىل االحنرافات واألخطاء والثغرات املتواجدة بنظام  -
الرقابة الداخلية وتقدمي النصائح والتدابري الالزمة، والعكس صحيح. كون املدقق الداخلي على دراية أكثر من 

 املدقق اخلارجي يف كل ما جيري باملؤسسة 
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 ري قسم خاص بوظيفة التدقيق الداخلي على مستوى كل مؤسسة لتسهيل مهمة املدقق اخلارجي ضرورة توف -
متابعة التطورات اليت تطرأ على املعايري احملاسبية الدولية ومدى عالقتها برفع مستوى الكفاءة لدى املدققني  -

 الداخليني واخلارجيني 
ر السماح للمدققني باالستالل باملعايري احملاسبية الدولية يف تربير ضرورة قيام اهليئة املنظمة ملهنة التدقيق باجلزائ -

 التكلم باسم املعيار آراءهم
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 (: استمارة المقابلة التي أجريت بمكتب التدقيق والمحاسبة10الملحق رقم )

 اإلجابات األسئلة
ما هي أهم األدوات اليت حتتاجها 

 أثناء مزاولتك ملهنة التدقيق؟
............................................................ 
............................................................ 

كيف تعرف ملف املراقبة وامللف 
 الدائم؟

............................................................ 

............................................................ 
............................................................ 

............................................................ 
ما هي أنواع التقارير اليت تصدرها 
بصفتك حمافظ حسابات؟ وما هي 
أنواع اآلراء اليت تتضمنها هذه 

 التقارير؟

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 
أثناء قيامك مبهمة التدقيق كمدقق 
خارجي، هل سبق لك وان كان 

وبني املدقق  هناك تعاون بينك
 الداخلي؟

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 
............................................................ 

هل من الضروري أن يكون لكل 
مؤسسة مدقق داخلي وخارجي يف 

 نفس الوقت؟

............................................................ 

............................................................ 

بصفتك مدقق هل أنت ملتزم 
 باملعايري احملاسبية الدولية؟

............................................................ 

............................................................ 
متواجدة يف  إذن مادامت ال

القانون املذكور ميكنك أن حتتج هبا 
 عند احلاجة بذكر اسم املعيار

............................................................ 

............................................................ 
................................................ 
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استمارة استبيان  (: نموذج 20الملحق رقم)  

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس  

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم المالية والمحاسبية

 التخصص: تدقيق محاسبي ومراقبة التسيير

   استمارة استبيان

 السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته أما بعد:

م والتخصص يف إطار حتضري مذكر خترج املندرجة ضمن متطلبات احلصول على شهادة ماسرت )يف القس    
ل املعايري احملاسبية املذكورين أعاله(، ومن خالل عنوان حبثنا "املدقق اخلارجي وعالقته بالتدقيق الداخلي يف ظ

 الدولية" .

قة اليت ترب  بني وضوع مذكرتنا بإعطاء أرائكم حول العالنضع بني أيديكم هذه االستمارة ملساعدتنا على اجناز م
نتائج هذا البحث  املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي ومدى التزام كل منهما باملعايري احملاسبية الدولية، علما بان 

 سوف تكون حتت طلبكم يف أي وقت إذا رغبتم يف ذلك .

للعمل على زيادة الثروة العلمية  ونشكركم على تعاونكم الصادق واستجابتكم الكرمية     

:من إعداد الطالب  

بلمومن احمد -  
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 المحور األول: البيانات الشخصية

 اجلنس:                ذكر                    أنثى         -

 سنة فما فوق       54سنة       من  54اىل 03سنة       من 03العمر:                اقل من  -

 الوظيفة احلالية:       أستاذ جامعي          حمافظ حسابات           حماسب معتمد        خبري حماسيب     -

 سنة    04سنة       أكثرمن 04اىل 03سنوات        من  03اىل 34سنوات       من  34اخلربة املهنية:   اقل من  -

 املؤهل العلمي: ليسانس                   ماجيسرت                        دكتوراه           شهادة مهنية              -

 المحور الثاني: عملية التدقيق والقائم بها

 ( يف اخليار الذي ميثل رأيكمxضع إشارة )

 محايد ال نعم لعبارةا
    الغش والتصرفات غري القانونية.عملية التدقيق كفيلة باكتشاف حاالت  -
    مهنة التدقيق علم وفن يف نفس الوقت. -
    ميكن أن نطلق عن عملية التدقيق بأهنا عملية حتقق أو تأكد. -
    املدقق يف اجلزائر اليتمتع باستقاللية تامة ملزاولة مهامه. -
    حمافظ احلسابات ملزم بتسليم تقاريره يف الوقت املناسب. -
    حمافظ احلسابات إذا وجد حالة غش وتزوير ميكنه رفع القضية إىل احملكمة.  -
ال ميكن للمدقق مهما كان صنفه مزاولة مهنة التدقيق من دون توفر  -

 القوانني.
   

    يسهل ويساعد مستخدمي تقرير املدقق. 03/30القانون  -
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 بالمدقق الداخليالمحور الثالث: المدقق الخارجي وعالقته 

 حمايد ال نعم العبارة
 

    املدقق اخلارجي يعتمد وبدرجة اكرب على املدقق الداخلي أكثر من العكس. -
تعترب اجنازات املدقق الداخلي باملؤسسة نقطة انطالق عمل بالنسبة للمدقق  -

 اخلارجي.
   

    إن دقة عمل املدقق الداخلي يعتمد عليها املدقق اخلارجي. -
يكشف املدقق اخلارجي عن حاالت الغش والتزوير من خالل تقسية لنظام  -

 الرقابة الداخلية فق .
   

    يعمل كل من املدقق الداخلي واخلارجي على حتقيق أهداف املؤسسة.   -
    يساهم تقرير كل من املدقق الداخلي واخلارجي يف ترشيد قرارات املؤسسة. -
القيام بأعمال املدقق الداخلي ولكن هذا األخري ال ميكن للمدقق اخلارجي  -

 ميكنه ذلك.
   

    القانون حجر أساس تنظيم مهنة التدقيق. -
    هل من الضروري أن يكون لكل مؤسسة مدقق داخلي ومدقق خارجي. -
 

 المحور الرابع: المعايير المحاسبية الدولية ومدى التزام المدقق بها 

 مع التعليل يف كلتا احلالتني ( حسب رأيكxضع إشارة )

   البد للمدقق أن يلتزم باملعايري احملاسبية الدولية                                                                              -0
حمايد            نعم            ال      

..................................................التعليل:.............................................
...................................................................................................... 

بصفتك مدقق فهل إعداد القوائم املالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية يساهم يف حتسني نوعية املعلومة  -2
          حمايد      احملاسبية               نعم             ال        
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...................التعليل:............................................................................
...................................................................................................... 

                        هل يف رأييك مصداقية وصحية تقرير املدقق متوقفة على االلتزام باملعايري احملاسبية الدولية                                        -0
         حمايد       نعم             ال      

التعليل:...............................................................................................
....................................................................................... ............... 

             هل املعايري احملاسبية الدولية مطبقة على ارض الوقائع يف اجلزائر                                                                -5
                                                                                                                   حمايد     نعم             ال       

التعليل:...............................................................................................
......................................   ................................................................ 

هل ميكن للمدقق االستدالل مبعيار حماسيب دويل معني بذاته يف تربير رأييه يف حني أن اجلزائر مل تصل إىل  -4
                                                                                                             حمايد(.                      نعم            ال       IASتطبيقه )

التعليل:...............................................................................................
............................................................... ....................................... 

هل ميكن يف رأييك انه ميكن للمدقق مهما كان نوعه رغم عدم االلتزام باملعايري احملاسبية الدولية أن يصل إىل  -6
                                                 حتقيق أهداف املؤسسة                                                                                       

                                                                                                             حمايد         نعم            ال      
..........................................التعليل:.....................................................

 ...................................................................................................... 

امللف الدائم واملساعد من بني أدوات عمل املدق لكن امللف الدائم يعترب األكثر أمهية باملقارنة مع امللف  -7
 حمايد            نعم               ال        اعداملس

التعليل:...............................................................................................
..................................................................................................... 

 ؟ هل ترى بان تقرير املدق ميكن أن يتخذ عدة أنواع ختتلف باختالف اآلراء اليت يبديها -8 
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      نعم           ال     

التعليل:...............................................................................................
..................................................................................................... 

بتوفرها لوحدها ميكن لعملية التدقيق أن تتم وبالشكل هل ميكن اعتبار األمانة املهنية كقاعدة أساسية و  -9
       ؟    نعم        الاملطلوب

التعليل:...............................................................................................
.....................................................................................................  
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