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 -مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس 
 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية

 قسم المالية والمحاسبة
 تخصص تدقيق محاسبي ومراقبة التسيير

 
 استمارة استبيان

 
 

يف إطار حتضري مذكرة الستكمال متطلبات شهادة ماسرت حتت عنوان وسائل التدقيق احملاسيب واملايل واليت      
نستوضح من خالهلا مدى أمهية التدقيق احملاسيب واملايل وتوضيح اخلطوات اليت جيب على املدقق أخذها بعني 

املدقق واليت تساعده يف الوصول إىل اهلدف االعتبار لدى أدائه مهمته، وإبراز أهم الوسائل اليت يعتمد عليها 
                                                     الرئيسي وهو إبداء رأي فين حمايد عن املركز املايل للمؤسسة.  

 
كأكادمييني ومهنيني،  يسعدين سيدي سيديت اختياركم ضمن عينة الدراسة للمشاركة يف إثراء هذا املوضوع     

 مبوضوعيتكم وكونكم ستولون كل االهتمام هلذه األسئلة. مينقناعة 
سوى ألغراض  تعهد لكم أن حتاط مسامهاتكم بالسرية التامة، وأهنا لن تستخدمأاملسبق،  يومع شكر      

 البحث العلمي.
 
 

 :معلومات عامة عن عينة الدراسة
 ذكر                         أنثى   الجنس:      

   ماجستري    ليسانس        ماسرت         دكتوراه        المؤهل العلمي:  
                                                                         حماسب     أستاذ جامعي        خبري حماسيب         حمافظ حسابات        طالب ماسرت     الوظيفة الحالية:  
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المحور األول: ما أهمية وأهداف التدقيق المحاسبي والمالي وما مدى تأثير المسؤولية المدنية والجزائية 
 على نتائج التدقيق المحاسبي والمالي.

 
 

 العبارة
موافق 
 تماما

غير  محايد موافق
 موافق 

غير 
موافق 
 إطالقا

      اكتشاف الغش واألخطاء يعترب هدف أساسي للتدقيق.  -1
إبداء رأي فين حمايد يستند على أدلة قوية عن مدى مطابقة  -2

 يعترب أيضا هدف أساسي. القوائم املالية للمركز املايل للمؤسسة
     

اعتماد اإلدارة على التدقيق يف تقرير ورسم السياسات  -3
 حاضرا أو مستقبال.اإلدارية واختاذ القرارات 

     

اجملتمع يتوقع من املدقق اكتشاف معظم حاالت الغش اليت  -4
 تكون يف القوائم املالية.

     

جود حتريف مادي وأخطاء جوهرية وخروج و  يف حالة -5
املبادئ املقبولة قبوال عاما، هل تعتقد أن الرأي السليب يكون 

 مقبوال على القوائم املالية.

     

ممارسة املدقق للشك املهين قد يساعده على اكتشاف  -6
 والتصرفات غري القانونية. األخطاء

     

الية يعتمدون على التدقيق الكتشاف مستخدمي القوائم امل -7
 الية.املالغش اليت تكون يف القوائم  حاالت
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 .على المستوى الدولي والمالي التدقيق المحاسبيالمحور الثاني: ما فائدة تطبيق المعايير الدولية وأهمية 
 
 

 العبارة
موافق 
 تماما

محا موافق
 يد

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقا

      معايري التدقيق الدولية تساعد يف حتسني أداء املدقق. -1

املعلومة  املعايري الدولية للتدقيق تساعد على حتسني جودة -2
 املالية.

     

على  املعايري الدولية للتدقيق تساعد مستخدمي تقرير املدقق -3
 اختاذ قرارات أحسن.

     

      عته. جنا مستوى من يزيد دوليا التدقيق توحيد إن -4
 العوائق بعض إزالة يف يساهم دوليا التدقيق نطاق اتساع إن -5

 .اجملال هذا يف والدولية اإلقليمية االقتصادية التكتالت داخل
     

 للتدقيق املمارسة جمال يف التوافق يصاحب أن الضروري من -6
 للممارسني. واخلربة التعليم متطلبات مستوى على توافق

     

املكاتب الدولية للتدقيق تقدم خدمات ذات جودة عالية  -7
 باملكاتب األخرى. مقارنة

     

 املكاتبثقة مستخدمي القوائم املالية يف التقارير الصادرة عن  -8
 الدولية ختتلف عن نظريهتا الصادرة عن املكاتب األخرى.
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المحور الثالث: هل يعتبر الحاسوب الوسيلة األهم الذي يعتمد عليها المدقق في أداء مهمته وما أثر ذلك 
 ة التدقيق.معلى مه

 
 

 العبارة
موافق 
 تماما

محا موافق
 يد

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقا

استخدام احلاسوب يف التسجيل ومعاجلة البيانات يؤدي إىل  -1
إجراءات خمتلفة يف مهمة التدقيق مقارنة مع األسلوب اليدوي يف 

 التسجيل ومعاجلة البيانات. 

     

أهداف التدقيق يف ظل املعاجلة اآللية ختتلف عن أهداف  -2
 التدقيق اليدوي.

     

التدقيق تسمح  استخدام تظم احلاسوب إلجناز أعمال -3
للمدقق باالستفادة من إمكانيات احلاسوب يف تنفيذ هذه 

  األعمال بسرعة وبدقة أكرب.

     

هل هناك أخطاء يتعرض هلا املدقق يف ظل النظام اآليل أثناء  -4
 أدائه ملهمته.

     

يعترب التدقيق احلاسويب أداة وتقنية للحفاظ على أهداف  -5
األخطاء واملخالفات من أجل إبداء  التدقيق اليدوي ومنع حدوث

رأي فين حمايد حول دقة وسالمة القوائم املالية واملركز املايل 
 للمؤسسة.
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 اإلهداء
 
 

 أهدي هذا العمل
 

 إلى الوالدين الكريمين أطال اهلل في عمرهما
 

 إلى أخواتي حفظهم اهلل
 

 إلى كل األهل واألقارب
 

 كما ال أنسى جميع األصدقاء



 الخاتمة العامة
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 الخاتمة العامة:
      
استعراض للفصول السابقة من هذه املذكرة إىل اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية هلا،  لقد سعيت من خالل     

املتمثلة يف إبراز أهم الوسائل اليت يعتمد عليها املدقق أثناء أدائه ملهمته، وكذلك األسئلة الفرعية املتفرعة منها، وقد  
يل، حيث تطور التدقيق ومر مبراحل خمتلفة كان ذلك من خالل استعراض نبذة تارخيية عن التدقيق احملاسيب واملا

 منذ القدم إىل يومنا هذا، كما قمت بإبراز أهم جوانب التدقيق من حيث املفهوم واألنواع واألهداف واألمهية.
   

باإلضافة إىل املبادئ اليت يرتكز عليها التدقيق واملعايري اليت متثل النموذج الذي يقتدي به املدقق يف ممارسته      
هنته، وصوال إىل أهم اخلطوات واإلجراءات اليت يسري عليها املدقق بغية حتصيل أكرب فعالية يف مهمة التدقيق مل

 والوصول إىل األهداف املسطرة.
  

 ويف األخري ذكر أهم الوسائل اليت يعتمد عليها املدقق من وسائل فنية ووسيلة النظام اآليل.     
 

 نتائج اختبار الفرضيات:
 ه فقد خلقنا إىل جمموعة من النتائج وذلك كما يلي:وعلي     

* إن الفرضية األوىل واليت متثلت يف ظهور التدقيق منذ العصر القدمي وتطور مفهومه مع تطور النشاط االقتصادي، 
حتققت صحتها، وذلك خالل استعراض النبذة التارخيية للتدقيق احملاسيب واملايل يف الفصل األول حيث مر مبراحل 

 املرحلة اليت كان املدقق يستمع فيها إىل القيود إىل يومنا هذا. من
* وفيما يتعلق بالفرضية الثانية اليت مفادها أن ممارسة مهنة التدقيق تتطلب شروطا جيب أن تتوفر يف املمارس هلا 

يها املدقق وتتمثل يف مبادئ وسلوك على املدقق احرتامها وشروط أخرى تتعلق باملعرفة اليت جيب أن يتحصل عل
عن طريق التعليم والتدريب، تبثث صحتها، فمن ال شك منه أن كل مهنة هلا مبادئ حتكمها وتسريها وجيب أن 

حيرتمها ممارسها، وكذلك مهنة التدقيق مهنة عريقة هلا مبادئها وهناك صفات جيب أن تتوفر يف املدقق كاملعرفة 
سلوك املدققني اليت على املدقق أن يتقيد هبا أثناء ممارسته للمهنة، واحملافظة على أسرار املهنة، باإلضافة إىل قواعد 

حيث تؤثر سلبيا أو إجيابيا على النظرة اليت يوليها اجملتمع حول مهنة التدقيق، فإذا متسكوا بالسلوك املهين الرفيع 
 يعلو مركز مهنة التدقيق يف اجملتمع والعكس صحيح.

دقيق احملاسيب واملايل تتم وفق مراحل متكاملة ومتسلسلة، حيث تتكون كل * أما الفرضية الثالثة بأن عملية الت
مرحلة من خطوات يقوم هبا املدقق حسب تسلسلها حىت يتمكن من االنتقال إىل املرحلة املوالية وإهناء املهمة 

من قبول  املوكلة إليه، فقد حتققت كذلك، حيث تقوم مهنة التدقيق على إجراءات وخطوات يتبعها املدقق وذلك
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املهمة وتوفر النية للقيام باملهمة، مرورا بتقييم نظام الرقابة الداخلية ومجع أدلة اإلثبات، وصوال إىل تقدمي التقرير 
 النهائي الذي ميثل الركيزة اليت يعتمد عليها مستخدمي القوائم املالية.

أدائه ملهمته على وسائل معينة تساعده يف * وأخريا فيما خيص الفرضية الرابعة اليت تنص على أن املدقق يعتمد يف 
الوصول إىل اهلدف الرئيسي املتمثل يف إعداد تقرير هنائي يتضمن رأيه الفين احملايد حول القوائم املالية اليت متثل 

الوضعية احلقيقية للمؤسسة، تعترب صحيحة، حيث مهمة التدقيق تستند على وسائل وتقنيات تسمح جبمع أدلة 
ية لتدعيم حكمها على حالة املؤسسة، وتتمثل أهم هذه الوسائل يف الوسائل الفنية كاجلرد باإلضافة اإلثبات الكاف

إىل وسيلة النظام اآليل حيث أصبحت املعاجلة والتسجيل للعمليات احلسابية يف ظل النظام اآليل مما أوجب على 
 دقيق احلاسويب.املدقق اعتماده على النظام اآليل للقيام باملهمة، وبالتايل ظهر الت

 
 توصيات واقتراحات:

 من استنتاجات الدراسة ميكن اقرتاح التوصيات التالية:     
 * على املدقق استعمال وسائل أكثر تطورا ألهنا تساعده للقيام باملهمة بسرعة أكثر وبدقة.

لى مكاتب املدققني للوقوف * ضرورة قيام هيآت مهنية معينة مبهنة احملاسبة والتدقيق باإلشراف والرقابة املستمرة ع
 على مدى إلزامهم مببادئ االستقالل واألمانة والسلوك املهين والعمل وفق املعايري.

* ضرورة أن يصبح التدقيق واقعا قانونيا ملزما، ويصبح وعيا، أن يكون يف كل مؤسسة مهما كان حجمها، تدقيق 
سسة نفسها، ومدقق خارجي مستقل بأتعاب داخلي دقيق، حبيث يكون لديها دليل تدقيق داخلي خاص باملؤ 
 حقيقية، يقدم تقاريره إىل اجلمعية العامة للمسامهني أو املالكني.

 
 آفاق الدراسة:

إن هذه الدراسة تضمنت نتائج من شأهنا حتسني ورفع جودة أعمال التدقيق وكذلك مساعدة املؤسسة على      
عليه تبقى بعض اإلشكاليات اليت تستحق املزيد من البحث جناحها وتطورها وحتقيق أهدافها بأفضل النتائج، و 

 والدراسة نذكر منها ما يلي:
* إجراءات وأساليب التدقيق احلاسويب.                                                                            

يق.                                                * تأثري خطر الرقابة يف ظل املعاجلة اآللية للمعلومات على جودة التدق
 * حاجة التدقيق احملاسيب واملايل يف اجلزائر ملعايري التدقيق الدولية يف ظل اعتماد معايري احملاسبة الدولية.
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 الشكر
 
 
 

 أشكر اهلل سبحانه وتعالى الذي وفقني النجاز هذا العمل
 

 كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف 
 

 السيد بن حمو عصمت محمد على اإلرشادات والتوجيهات والتشجيع
 

 ولكل من ساعدني في إنجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد
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 تمهيد:
 

 وظهور عرفها النشاط االقتصادي العاملي اليت للتطورات نظرا حتميا أمرا كان وتطوره التدقيق ظهور إن     
 وظائفها وتشعب املؤسسات نشاط توسع ومع املسامهني، من كبريا عددا تضم أن ميكن اليت مؤسسات األموال

اليت  املالية للبيانات أخرى أطراف حاجة زادت فقد ذلك، عن فضال اإلدارة، ألعمال املالك صعوبة مراقبة زادت
 من إليهم اإلدارة أوكلت من أعمال ملراقبة املالك إليها جلأ اليت الفعالة األداة يعترب فالتدقيق تصدرها املؤسسات،

 للشركة املالية على الوضعية واالطمئنان املؤسسات تصدرها اليت املالية البيانات وسالمة صحة من جهة، وللتأكد
 أخرى.  جهة من ونتيجة نشاطها

                                                                                            
ومن هذا املنطلق، سيتناول هذا الفصل اإلطار النظري للتدقيق احملاسيب واملايل من خالل التطرق ألهم      

ضافة إىل خمتلف أنواع التدقيق، كما سيتناول هذا الفصل مقومات التدقيق اليت تتمثل اجلوانب املتعلقة بالتدقيق باإل
 يف معايري وفروض التدقيق، ويف األخري أمهية التدقيق وأهدافه وأمهية معايري الدقيق الدولية.   

 
                            حيث ينقسم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث:                                                  

                          املبحث األول: ماهية التدقيق احملاسيب واملايل                                                                                 
                                                                              املبحث الثاين: مقومات التدقيق احملاسيب واملايل                               

 املبحث الثالث: أمهية التدقيق احملاسيب واملايل
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 المبحث األول: ماهية التدقيق المحاسبي والمالي
 

حملاسبية اليت يعتمد عليها يف تستمد مهنة التدقيق نشأهتا من حاجة اإلنسان إىل التحقق من صحة البيانات ا     
 اختاذ قراراته، والتأكد من مطابقة تلك البيانات للواقع.

من خالل هذا املبحث سيتم التطرق إىل مفهوم التدقيق واملراحل اليت مر هبا منذ القدم إىل يومنا هذا وأخريا      
 أنواعه.

 
 

 المطلب األول: نبذة تاريخية عن التدقيق
 

 يزاول اإلنسان كان حيث وتعقده، االقتصادي النشاط تطور معه مفهوم وتطور القدمي منذ التدقيق ظهر لقد     
 مبا آخرين أشخاص إىل هتاإدار  تفويض إىل جلأ أعماله حجم وبكرب بنفسه، والتجاري االقتصادي نشاطه ويدير
            1.نشاطاته إدارة هلم أوكلت من رقابة إىل احلاجة ظهرت وبذلك املالية، العمليات تسجيل مهام فيها

 يف يعتمد عليها اليت احملاسبية البيانات صحة من التحقق إىل اإلنسان حاجة من ومنه نشأت مهنة التدقيق     
تدل  حيث لدى احلكومات، أوال احلاجة هذه ظهرت وقد للواقع، البيانات تلك مطابقة من والتأكد اختاذ قراراته،

احلسابات  صحة من للتأكد تستخدم املدققني كانت واليونان املصريني قدماء حكومات أن على التارخيية الوثائق
      2العامة.
 :اآليت يف نلخصها مراحل مهنة التدقيق عدة تطور عرف وقد     

 
 :  م 1500 قبل ما المرحلة -1

 جند صحتها، وهكذا مدى للوقوف على والسجالت الدفاتر يف املثبتة القيود إىل يستمع وقتها املدقق كان     
                                  3يستمع. "، ومعناهاAudire"الالتينية  الكلمة من " مشتقةAuditingكلمة تدقيق "

 خاصة هتتم كانت العائلية واليت واملشروعات احلكام على تقتصر كانت تلك احلقبة يف التدقيق مهنة أن إال     
 الوصول هو منها واهلدف الواحدة، الفرتة يف مرات عدة متكررة العملية تكون هذه حيث السلعي، املخزون جبرد

     4.للدفاتر غش أو تالعب أي ملنع إىل الدقة
                                                           

 .8، ص2003حممد بوتني، املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إىل التطبيق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  1
 .18 -17، ص2000خالد أمني عبد اهلل، علم تدقيق احلسابات )الناحية النظرية والعملية(، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، األردن،  2
 .3، ص1998 عمان، للنشر، وائل دار البنوك، يف والرقابة لتدقيق، ااهلل عبد أمني خالد 3
 .14، ص1996بريوت،  النهضة العربية، دار الطبعة الرابعة، اشتيوى إدريس عبد السالم، املراجعة معايري وإجراءات، 4
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 م:                                                                             1850 و 1500 مابين المرحلة -2
 والتالعب الغش اكتشاف على اقتصر إذ السابقة، الفرتة عن الفرتة هذه خالل التدقيق هدف يتغري مل     

                                                                                               1احملاسبية. الدفاتر يف والتزوير
 حيث الصناعية، الثورة بظهور وذلك الصناعي النشاط ليشمل التدقيق نطاق اتسع املرحلة هذه يفحيث      
 املرحلة هذه يف وقد ظهرت اإلدارة، عن املال رأس ملكية فصل بسبب واالختالس التالعب اكتشاف أمهية زادت

 إىل نشري كما دقة التقرير، بغرض منتظم حماسيب نظام وجود بضرورة االعرتاف وهي التدقيق يف جديدة اجتاهات
     2الصغرية. أو للمؤسسات الكبرية سواء للحسابات مستقل الستعراض العام القبول

                                                                                                                
 م:                                                                            1905م و1850 مابين مرحلةال -3

 وحدات تكوين إىل احلاجة ظهرت وبالتايل للمجتمع شامل تغيري حصل الصناعية، الثورة ظهور بعد     
 عمليات بتسجيل االهتمام وليس االقتصادية الوحدة عمليات بتسجيل احملاسبة اهتمام بدأ هنا ومن اقتصادية،
                                                                                                          3.الوحدة صاحب

                                                                4:كاآليت فكانت الفرتة هذه خالل التدقيق أهداف أما     
                                                                                             واخلطأ. الغش اكتشاف -
                                                                                   الفنية. األخطاء ومنع اكتشاف -
 احملاسبية.    ئاملباد تطبيق يف األخطاء اكتشاف –
 
 م إلى يومنا هذا:                                                                              1905المرحلة ما بين  -4 

 يف كبرية بدرجة الداخلي الرقابة نظام على االعتماد وكذا الكربى الشركات ظهور هو الفرتة هذه ميز ما أهم     
 من اهلدف خيص فيما علمي، أما أساس وفق اإلحصائية العينات أسلوب استعمال إىل باإلضافة عملية التدقيق،
 إن بل اإلدارة، مسؤولية من هو احلاالت هذه مثل فاكتشاف واخلطأ، الغش اكتشاف يعد فلم عملية التدقيق،
 5.املايل املركز عدالة تبني احملاسبية البيانات كانت إذا واحملايد فيما املستقل املدقق تقرير هو الرئيسي غرض التدقيق

 
 

                                                           
، 2011ري، جامعة اجلزائر، التدقيق احملاسيب من منظور املعايري الدولية ومدى إمكانية تطبيقها يف اجلزائر، مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسي حممد أمني مازون،  1
  . 03ص
 .06د.عبد الفتاح الصحن، مبادئ وأسس املراجعة علما وعمال، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، ص   2
 .09، ص 1982زكريا حممد الصادق إمساعيل، مراجع احلسابات، كلية التجارة، جامعة طنطا،   3
 .16اشتيوي إدريس عبد السالم، مرجع سبق ذكره، ص  4
 .    19، ص2006احملاسيب من الناحية النظرية والعملية، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، األردن،  هادي التميمي، مدخل إىل التدقيق  5
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 المطلب الثاني: تعريف التدقيق المحاسبي والمالي
 

املستندات  فحص بهواليت تصب كلها يف نفس املعىن، ويقصد  تدقيقهناك العديد من التعاريف لل     
عن املركز املايل  وحقيقية ا تعرب بصورة واضحةهنعلى أ دققوحسابات املؤسسة من أجل اطمئنان امل والسجالت

القياس احملاسيب والكمي للعمليات  التأكد من صحةو  خالل فرتة زمنية حمددة، ويشمل الفحص ونتيجة النشاط
    املؤسسة واليت سجلتها يف دفاترها. اهباليت قامت 

                                                                                                                   
 جلمع ومنهجية منظمة عملية هو التدقيق": يلي كما للتدقيق األمريكية المحاسبة جمعية تعريف جاء -1

 مدى لتحديد وذلك االقتصادية، واألحداث األنشطة بنتائج تتعلق موضوعي، اليت بشكل والقرائن وتقييم األدلة
                         1".التدقيق بنتائج املعنية األطراف وتبليغ املقررة، واملعايري النتائج هذه بني التوافق والتطابق

      
 
األدلة  على احلصول ألجل منظمة إجراءات" :أنه على التدقيق األمريكيين المحاسبين إتحاد عرف كما-2

 بني هذه العالقة درجة لتحديد موضوعية، بصورة وتقييمها واألحداث، االقتصادية باألرصدة أو باإلقرارات املتعلقة
          2."املستفيدين إىل النتائج وإيصال معني، ومقياس اإلقرارات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
مبزاعم  اخلاصة اإلثبات ألدلة املوضوعي والتقييم معللج منظمة منهجية عملية" كما يعرف التدقيق أيضا:-3

 املقررة املعايري مع وتطابقها املزاعم تلك متاشي مدى وحتديد االقتصادية، واألحداث التصرفات مرتبطة بنتائج
    3بالتدقيق". املعنيني التقارير ملستخدمي النتائج وتوصيل

                                                                                                                         
املالية  والعمليات الداخلية الرقابة ألنظمة االنتقادي الفحص تستهدف إجراءات مجلة"وهناك تعريف آخر:  -4

 قواعد وانسجامها مع وسالمتها انتظامها من للتأكد الثبوتية املستندات واقع من الدفاتر يف أثبتت اليت واحملاسبية
 اليت نتيجة األعمال بصدق النتائج تظهر حسابات وأن الصحيح املايل املركز تظهر امليزانية أن حبيث احملاسبة،
 مستعملي تصرفحتت  يوضع مكتوب بتقرير املدقق به يقوم الذي الفحص وينتهي املالية، الدورة خالل حتققت
                                                                 4فيه". الفين رأيه املدقق يعطي اليت املالية القوائم

                                                           
 .18، ص1990  بريوت، اجلامعية، الدار التطبيق، و التنظري بني املراجعة الصبان وآخرون، مسري حممد 1
 .20هادي التميمي، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .03ص  2005 القاهرة، اجلامعية، الدار خمتلفة، ألغراض خمتلفة مراجعاتد. أمني السيد أمحد لطفي،  3
 
 03 .ص ، 2001 قسنطينة، منتوري، جامعة منشورات احلسابات، ومراجعة مراقبة يف تطبيقات و دروس وآخرون، احلفيظ عبد األرقم 4
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                          1:التالية الرئيسية النقاط يشمل أنه مالحظة ميكن ،تدقيقلل املختلفة التعاريف خالل ومن     

 تدقيق حيدد برنامج وضع خالل من منطقي بشكل متتابعة مراحل عدة يف التدقيق ينفذ :منظمة عملية التدقيق *
                                                                         .مهمته لتنفيذ املدقق يتبعها اليت اخلطوات

القيام  سبيل ويف التدقيق، عملية جوهر ذلك ويعترب :موضوعي بشكل وتقييمها اإلثبات أدلة الحصول على *
                                             .متحيز غري موضوعي ذهين باجتاه االحتفاظ املدقق على يتعني بذلك

احلكم  وإصدار للتقييم املدقق كأداة يستخدمها اليت املوضوعة القواعد جمموعة هي :عليها متعارف معايير *
                                                                    .عليها املتعارف احملاسبة مبادئ مثل الشخصي

مكتوب  لتقرير مهمته من االنتهاء بعد املدقق إعداد ضرورة :المعنية األطراف إلى التدقيق نتائج إيصال *
                                                            .بالتدقيق املعنية لألطراف فيه ما وتبليغ فحصه نتائج يتضمن

 
                                2:هي أساسية نقاط ثالث على ركزت أهنا السابقة التعاريف من نالحظ كما      

حتليلها،  تسجيلها، مت اليت العمليات وسالمة صحة من للتأكد والسجالت، البيانات فحص به يقصد :الفحص*
                 .املؤسسة بنشاط اخلاصة االقتصادية لألحداث النقدي أو الكمي القياس فحص وتبويبها، أي

لواقع  السليم للتعبري كأداة اإلداري للنظام الفرعية األنظمة نتائج صالحية مدى على احلكم به يقصد :التحقيق*
                                                           .معينة زمنية فرتة يف للمؤسسة احلقيقية للوضعية املايل املركز متثيل مدى وعلى املؤسسة،

داخل  كانت سواء املعنية، األطراف إىل يقدم تقرير شكل يف والتحقيق الفحص نتائج بلورة به يقصد :التقرير*
 .ومثرته التدقيق من األخرية العملية هو التقرير بأن نقول أن ونستطيع خارجها، أو املؤسسة

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .   06، ص2012ستغامن، ميلود فاطمة، التدقيق احملاسيب واملايل يف املؤسسة، مذكرة ماسرت، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة م 1
، 2000والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، العدد األول،  ققو مسعود صديقي، دور املراجعة يف إسرتاتيجية التأهيل اإلداري للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية، جملة الباحث، كلية احل 2

 .65ص 
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 : ملخص لتعريف التدقيق1.1الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

شريقي عمر، التنظيم املهين للمراجعة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية المصدر: 
 .12، ص2012والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، 

 
 األخري هذا وأن الرأي، إبداء هو التدقيق عملية من الرئيسي اهلدف أن أعاله، الشكل خالل من يتضح     

 املرجع وهي املالية القوائم إعداد يف املعتمدة للمعايري التدقيق حمل املؤسسة احرتام مدى حول موضوعه ينصب
 اهلدف هذا حتقيق وأن عليها، املتعارف احملاسبية املبادئ احرتام خالل من الشركة يف واملعتمد املطبق احملاسيب
 ذلك يف ومتبعا واملالئمة، الكافية اإلثبات ألدلة مجع يتخلله والدفاتر للسجالت بفحص القيام املدقق من يتطلب

 والتقنيات األدوات من العديد امليداين عمله أثناء ويستخدم التدقيق، من اهلدف لتحقيق ومالئمة منهجية مدروسة
 1واإلجراءات.

 
 
 
 

                                                           
 .12، ص2012شريقي عمر، التنظيم املهين للمراجعة، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف،  1

 املهين املستقل

 التدقيق     

منهجية منسجمة                          -الفحص: عملية          
أدوات منهجية                  -اختيارية ومتدرجة         

تقنيات الرقابة                                 -جلمع عناصر اإلثبات     
 إجراءات التدقيق                       -بالعدد الكايف             

 موضوع الرقابة            

 معايري جيب احرتامها     

 هل املعايري احرتمت؟   

 الرأي   
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 المطلب الثالث: أنواع التدقيق المحاسبي والمالي 

                                                                                                                     
 بعملية التدقيق: القائم حيث من -1

                                 1:مها أساسيني، نوعني إىل بعملية التدقيق القائم حيث من التدقيق تقسيم ميكن      
 داخل من مستقلة تعمل أداة الداخلي فالتدقيق اخلارجي، قورن بالتدقيق ما إذا حديث يعتربالتدقيق الداخلي:  أ(

الية، وامل العمليات احلسابية التدقيق يف طريق عن الرقابة جمال يف اإلدارة أهداف خلدمة والتقييم املشروع للحكم
مّد  على تعمل يد اإلدارة يف وأداة الداخلية الرقابة حلقات أحد متثل الداخلي التدقيق بأن القول ميكننا هنا ومن

  باملعلومات.    باستمرار اإلدارة
 يكون مستقال حيث املؤسسة خارج من طرف بواسطة التدقيق اخلارجي هو الذي يتم :الخارجي التدقيق ب(
فرتة  خالل للمؤسسة املالية التقارير صدق وعدالة عن احملايد الفين الرأي هبدف إبداء وذلكاملؤسسة،  إدارة عن

  معينة.
                                                       2وهي: التدقيق اخلارجي من أنواع ثالثة بني الواقع يف ويفرق

 على بعض احلسابات مبحافظة أيضا وتعرف القانون، يفرضها اليت وهي: (Audit légal)القانوني  التدقيق *
 بغرض احلسابات حمافظ يقوم اليت اإلجبارية السنوية املراقبة أعمال يف وتتمثل واهليآت، الشركات من األنواع

 .نشاطها ونتائج املالية الشركة لوضعية الصادقة الصورة وإعطائها السنوية احلسابات وانتظامية صحة على الشهادة
 إدارة من بطلب ومستقل خارجي حمرتف يقوم شخص: (Audit contractuel)التعاقدي  التدقيق *

بني  يربم لعقد وفقا اختياريا النوع هذا ويكون سنويا، جتديدها وميكن معها، املتعاملة األطراف أحد أو املؤسسة
بني  املربم االتفاق يف احملددين واملدة والنطاق اهلدف حسب احلالة هذه يف مبهمته املدقق ويقوم وزبونه، املدقق

                                                                                                                                         .الطرفني

 وذلك احملكمة، من بطلب خارجي حمرتف شخص يقوم: (Expertise judiciaire)القضائية  الخبرة *
 .معها متعامل آخر وطرف معينة مؤسسة بني نزاع حل يف بتقريره لالستعانة

 
 
 
 

                                                           
 .07، ص2013مذكرة ماسرت، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ورقلة، املراجعة الداخلية والتدقيق يف البنوك التجارية، وآخرون،  صاحل مرصاد 1
 .27مرجع سبق ذكره، صحممد بوتني،  2
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 : أوجه االختالف بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي1.1جدول رقم 
 التدقيق الخارجي التدقيق الداخلي البيان

احملاسيب   املعلومات نظام من أن طريق التأكد عن اإلدارة خدمة الهدف
 نظام وسالمة ودقيقة لإلدارة، سليمة معلومات كفء يقدم

اكتشاف األخطاء واالحنرافات عن : الرقابة الداخلية وبالتايل
 منه. على احلد والعمل املوضوعة السياسيات

صدق  مدى عن احملايد الفين الرأي إبداء
حماسبية  فرتة عن املالية وعدالة التقارير
 الفئات إىل النتائج معينة وتوصيل

 .منها املستفيدة
عالقة القائم 

بعملية التدقيق 
 بالمؤسسة

 خارج من مهين معنوي أو طبيعي شخص موظف من داخل املؤسسة يعني من طرف اإلدارة.
 .(مستقل)املؤسسة

 عمليات الفحص بتوسيع اإلدارة، حيث يقوم طرف من حيدد نطاق العمل
مراجعة  على وإمكانات تساعده من وقت لديه ملا واالختبارات

 املؤسسة. عمليات

مبقتضى العقد املوقع بني املؤسسة  حيدد
التدقيق  واملدقق والعرف السائد ومعايري

 للمهن. والقوانني املنظمة عليها املتعارف
االستقالل في 

 أداء العمل
 حاجيات يدعم بعض اإلدارات لكنه عن جزئي باستقالل يتمتع

 .اإلدارات األخرى
 يف اإلدارة عن كامل باستقالل يتمتع
 .الرأي وإبداء والتقييم الفحص عملية

هناية  يف واحدة مرة الفحص يتم ما غالبا .بصفة مستمرة السنة مدار على الفحص يتم توقيت األداء
منقطعة  فرتات على أو املالية السنة
 .أحيانا

 املالية/أصحاب املصاحل/إدارة التقارير قراء  املؤسسة إدارة المستفيدون
 املؤسسة

 ديوان التطبيقية، واملمارسة النظري  اإلطار: احلسابات وتدقيق املراجعة طواهر وآخرون، التهامي حممد المصدر:
 .  34 ص ، 2005 الثانية، الطبعة اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات

 
 اإللزام:                                                                                            حيث من -2

       1:نوعني إىل القانوين اإللزام حيث من التدقيق ينقسم     

                                                           
 .19، ص2000أمحد حلمي مجعة، املدخل احلديث لتدقيق احلسابات، دار الصفاء للنشر والتوزيع،   1
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 قانون الضرائب، قوانني الشركات، قانون) القيام به القانون حيتم الذي التدقيق هو :اإللزامي التدقيق أ(
 هتااحساب لفحص أتعابه، تقدر اليت وهي العامة اجلمعية خالل من خارجي مدقق تعيني ، حيث يتم(االستثمار

 اخلتامية.      املالية قوائمها واعتماد
 املؤسسة القيام به إىل أصحاب تقرير أمر ويرجع اختياري، يكون أن التدقيق يف األصل :االختياري ب( التدقيق

 واملؤسسات الفردية ألهنا األشخاص شركات يناسب هذا التدقيق فإن املصاحل، لذلك أصحاب من غريهم وإىل
 االنفصال، أو عند االنضمام الشركاء أنصبة حتديد مدقق عند من املعتمدة احلسابات إىل واالطمئنان الثقة يف تفيد

     .قروض طلب عند املدقق من املعتمدة املالية التقارير إىل البنوك وكذلك اطمئنان
  

 حيث نطاق عملية التدقيق:                                                                            من -3
 1:نوعني إىل التدقيق نطاق حيث من التدقيق ينقسم     

 ملعايري أو ذلك خيضع ولكن يؤديه الذي للعمل حمدد غري إطارا للمدقق خيول الذي هو :الكامل أ( التدقيق
 سالمة القوائم مدى عن الفين رأيه إبداء يف هناية األمر مدقق كلّ  على عليها، ويتعني املتعارف التدقيق مستويات

 .اختباراته مشلتها اليت واملفردات الفحص نطاق عن النظر بغض ككل املالية اخلتامية
 يقتصر حبيث التدقيق، جمال أو نطاق على القيود بعض وضع يتضمن الذي التدقيق وهو :الجزئي ب( التدقيق
 سبيل احلصر، على العمليات تلك املدقق تعني اليت اجلهة وحتدد غريها دون العمليات بعض على عمل املدقق

بوضوح  مسؤوليته لتحديد عمل من به قام ما تفاصيل تقريره يف يربز أن احلالة هذه يف املدقق على ويتعني
ونطاق  حدود يبني كتايب عقد أو اتفاق وجود ويتعني ومعلومات، قوائم من به يرتبط وما التقرير ملستخدمي ذلك
                                                                      حتقيقه. املراد التدقيق واهلدف

        
                                                           :االختبارات حجم أو الفحص مدى حيث من -4

                                       2:نوعني إىل املدقق به يقوم الذي الفحص مدى زاوية من التدقيق تقسيم ميكن     
الدفاتر،  القيود، مجيع بتدقيق املدقق يقوم أن التفصيلي أو الشامل التدقيق يعين :التفصيلي أو الشامل أ( التدقيق
هذا التدقيق  أن املالحظ من الفحص، حملّ  املفردات بتدقيق مجيع يقوم أن أي واملستندات، احلسابات السجالت،

إىل  التدقيق هذا استخدام سيؤدي احلجم كبرية املؤسسات حالة يف إنه حيث احلجم، صغرية للمؤسسة يصلح
املدقق اخلارجي على مراعاهتا  حيرص اليت والتكلفة الوقت عاملي مع وتعارضها التدقيق عملية أعباء زيادة

                                                                                                       .باستمرار

                                                           
 .91، ص نعما ،التوزيعاحلسابات، دار املستقبل للنشر و  قيقخالد راغب اخلطيب وآخرون، األصول العلمية والعملية لتد  1
 .11، مرجع سبق ذكره، صوآخرونصاحل مرصاد  2
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عينة  فحص أساس على ويرتكز الكربى، الشركات ظهور مع التدقيق من النوع هذا ظهر :االختباري ب( التدقيق
النتائج،  يتم تعميم أن على باملؤسسة اخلاصة واملستندات واحلسابات والسجالت الدفاتر جمموع من املدقق ينتقيها
الدفاتر  يف كثرية توافر أخطاء حالة ففي الداخلية، الرقابة نظام وسالمة قوة مدى على العينة حجم ويعتمد

 العينة.   حجم توسيع املدقق على وجب والسجالت
 
                                                                                  :التدقيق عملية توقيت حيث من -5

                                                           1نوعني: إىل التدقيق عملية توقيت حيث من التدقيق ينقسم     
ويلجأ  املالية اخلتامية، والقوائم احلسابات وإعداد املالية السنة انتهاء بعد النهائي التدقيق يتم النهائي: أ( التدقيق

                              . احلجم واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف عادة األسلوب هذا إىل اخلارجي املدقق
للمؤسسة،  املالية السنة مدار على تتمّ  االختيارية واإلجراءات الفحص عملية أن يعين :المستمر التدقيق ب(

يف هناية السنة  الدفاتر إقفال بعد آخر تدقيق إجراء ضرورة مع مسبقا، حمدد زمين لربنامج ووفقا منتظمة وبطريقة
العيوب  معاجلة على املستمر يعمل فالتدقيق. اخلتامية املالية القوائم إلعداد الضرورية التسويات من املالية للتحقق
من  وغريها األموال لشركات مناسبا يعد التدقيق من النوع وهذا النهائي، التدقيق إىل وجهت اليت واالنتقادات
 ضخم. بعمل تقوم اليت املؤسسات

 
 

 المبحث الثاني: مقومات التدقيق المحاسبي والمالي
 

تقوم عملية التدقيق على جمموعة من الفروض تبىن على قوامها األفكار اليت تسبق عملية التحليل، باإلضافة      
 إىل جمموعة من املعايري اليت تعترب الوسيلة للحكم على مستوى األداء املهين للمدقق.

 من خالل هذا املبحث يتم تقدمي مبادئ تدقيق احلسابات، فروضه، ومعايريه.      
 
 

 المطلب األول: مبادئ تدقيق الحسابات
 

  2 هناك مبادئ مرتبطة بركن الفحص ومبادئ مرتبطة بركن التقرير:     

                                                           
 .12املرجع السابق، ص 1
 . 10-09ميلود فاطمة، مرجع سبق ذكره، ص 2
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المبادئ المرتبطة بركن الفحص:                                                                                    -1
دأ املعرفة التامة بطبيعة أحداث املؤسسة وآثارها الفعلية واحملتملة على  ويعين هذا املبتكامل اإلدراك الرقابي: *

كيان املؤسسة وعالقتها باألطراف األخرى من جهة والوقوف على احتياجات األطراف املختلفة للمعلومات 
                    احملاسبية عن هذه اآلثار من جهة أخرى.                                                          

ويعين هذا املبدأ أن يشمل مدى فحص مجيع أهداف املؤسسة مبدأ الشمول عن مدى الفحص االختياري: *
الرئيسية والفرعية وكذلك مجيع التقارير املالية املعدة بواسطة املؤسسة، مع مراعاة األمهية النسبية هلذه األهداف 

                                                                              وتلك التقارير.                         
ويشري هذا املبدأ إىل ضرورة التقليل من عنصر التقدير الشخصي أو التمييز أثناء مبدأ الموضوعية في الفحص: *

دعمه خصوصا اجتاه العناصر الفحص وذلك باالستناد إىل العدد الكايف من أدلة اإلثبات اليت تؤيد رأي املدقق وت
واملفردات اليت تعترب ذات أمهية كبرية نسبيا وتلك اليت يكون احتمال حدوث اخلطأ فيها أكرب من غريها.       

ويشري هذا املبدأ إىل وجوب فحص مدى الكفاية اإلنسانية يف املؤسسة مبدأ فحص مدى الكفاية اإلنسانية: *
ا من أمهية يف تكوين الرأي الصحيح لدى املدقق عن أحداث املؤسسة وهذه جبانب فحص الكفاية اإلنتاجية ملا هل

الكفاية هي املؤشر للمناخ السلوكي للمؤسسة وهذا املناخ يعرب عن ما حتويه املؤسسة من نظام القيادة والسلطة 
 واحلوافز واالتصال واملشاركة.

 
المبادئ المرتبطة بركن التقرير:                                                                                 -2
ويشري هذا املبدأ إىل مراعاة أن يكون تقرير مدقق احلسابات أداة لنقل أثر العمليات مبدأ كفاية االتصال: *

رة حقيقية تبعث على الثقة بشكل حيقق األهداف املرجوة من االقتصادية للمؤسسة جلميع املستخدمني هلا بصو 
 إعداد التقارير.                                                                                                  

ؤسسة ويشري إىل مراعاة أن يفصح املدقق عن كل ما من شأنه توضيح مدى تنفيذ أهداف املمبدأ اإلفصاح: *
وهي تطبيق للمبادئ واإلجراءات احملاسبية والتغيري فيه، وإظهار املعلومات اليت تؤثر على داللة التقارير املالية، 

وإبراز جوانب الضعف إن وجدت يف أنظمة الرقابة الداخلية.                                                    
راعاة أن تكون حمتويات تقرير املدقق وكذا التقارير املالية منصفة جلميع ويشري هذا املبدأ إىل ممبدأ اإلنصاف: *

املرتبطني باملؤسسة.                                                                                                  
ه به املدقق وأن تبىن حتفظاته وهو أن يشمل التقرير تفسريا واضحا لكل تصرف غري عادي يواجمبدأ السببية: *

 ومقرتحاته على أسباب حقيقية وموضوعية.
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 المطلب الثاني: فروض التدقيق                                                                                 
 

 وهو لنظرية، عام إطار وضع يف تساهم نتائج إىل التوصل بغية منظم تفكري ألي البداية نقطة الفروض متثل     
                                                                               .التدقيق لفروض بالنسبة نفس الشيء

 جتمع بالتدقيق املهتمني بني عليها متعارف موضوعية فكرة عن الفرض يعرب:" يلي كما التدقيق فرض ويعرف     
         1"للتدقيق. العلمية املبادئ عليه تبىن أو منه يستفيد الذي األساس وتعترب واحد، رقايب مفهوم من أكثر بني

    2وتتمثل أهم فروض التدقيق فيما يلي:
                                                                     

                                                                                          للفحص: البيانات قابلية -1
 عن املالية الناجتة على املعلومات احلكم بغية احملاسبية واملستندات البيانات فحص على التدقيق يتمحور     

ومصداقية  من جهة، املعلومات احملاسبية لتقييم املستخدمة املعايري من الفرض هذا وينبع املعتمد، النظام احملاسيب
                                                      :يلي فيما املعايري هذه وتتمثل أخرى، جهة من املقدمة املعلومات

 اليت ثباألحدا وارتباطه احملتملني، املستخدمني الحتياجات احملاسبية املعلومات مالءمة ضرورة يعين :المالءمة* 
                                                                                                         .تعرب عنها

 أن يصال بد ال فإهنما نفسها، املعلومات بفحص أكثر أو شخصان قام إذا أنه ذلك معىن :للفحص القابلية *
                                                            .إليها التوصل جيب اليت نفسها أو النتائج إىل املقاييس

                                                 وموضوعية. عادلة بطريقة احلقائق تسجيل مبعىن :التحيز عن البعد *
 احملاسبية. املعلومات هبا تتحلى أن جيب خاصية هي :الكمي للقياس القابلة *
 
                                                             واإلدارة: المدقق مصلحة بين حتمي تعارض وجود عدم -2

 الذي واقعية للمدقق معلومات تقدم اإلدارة أن حيث واملدقق، اإلدارة بني املنافع تبادل على الفرض هذا يقوم     
 قرارات الختاذ صاحلة اإلدارة مبعلومات بتزويد املدقق يقوم نفس الوقت ويف احملايد، الفين رأيه أساسها على يبدي
                                                                                                        .سليمة

                                                           
 26. ص ، 2000 األوىل، الطبعة املنصورة، العصرية، املكتبة للتطبيق، وإطار حتليل :للمراجعة الدولية املعايري الناغي، السيد حممود .د   1
 .26ص ، 2004 اإلسكندرية، اجلامعية، الدار والعملية، العلمية املراجعة أسس وآخرون، الصحن الفتاح عبد .د  2
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                                              تواطئية: أي أخطاء من للفحص تقدم التي المعلومات خلو -3
 وعدم الكافية، املهنية العناية بذل طريق عن الواضحة اكتشاف األخطاء يف املدقق مسؤولية الفرض هذا يثري

 املتعارف التدقيق مبعايري تقيده عند خاصة فيها التواطؤ اليت مت والتالعبات األخطاء اكتشاف على مسؤوليته
  .عليها

                                                                                                         
                                                                                 الداخلية: للرقابة سليم نظام وجود -4

 كما التقليل من األخطاء والتالعبات،ب يسمح املؤسسة داخل الداخلية للرقابة وقوي سليم نظام وجود إن     
    .التفصيلي التدقيق االختباري بدال من بالتدقيق االكتفاء طريق عن اقتصادية التدقيق عملية جيعل

             
  المحاسبية:                                                                          للمبادئ المناسب التطبيق -5

 االلتزام يعترب إذ عليها، املتعارف احملاسبية للمبادئ وفقا إعدادها مت قد املالية القوائم أن على الفرض هذا يقوم     
 احلقيقي املايل للمركز ومتثيلها اخلتامية املالية القوائم صالحية مدى على للحكم حقيقيا مؤشرا احملاسبية باملبادئ

 للمؤسسة.      
                                                                                           

                             المستقبل: في كذلك تبقى سوف الماضي في صحيحة كانت التي المفردات -6
 نظام وضمن سليمة إجراءات وفق ومتت املاضي يف املؤسسة قامت هبا اليت العمليات بأن الفرض هذا يقضي     
 املهنية العناية بذل املدقق على الضروري من فإنه ولذلك املستقبل، يف كذلك ستكون الداخلية للرقابة سليم

 اليت البيانات ملعاجلة اآللية النظم إدخال مع وخاصة املفروض، النظام إجراءات يف الضعف مواطن لكشف الالزمة
   .احلديثة املؤسسات يف الفرضية هذه صالحية بعدم أصبحت هتدد

      
                                                                  فقط: كمدقق عمله يزاول الحسابات مدقق -7

 عدم بشرط التدقيق، حمل املؤسسة وبني املربمة بينه االتفاقية حسب مهامه املدقق يتوىل هذا الفرض، حسب     
   .معيار االستقالل رأسها على واليت التدقيق مبعايري االتفاقية هذه إخالل

 
  

                                     المركز: وهذا تتناسب مهنية التزامات عليه يفرض للمدقق المهني المركز -8
 يف مسلكه ملتزما يكون أن عليه تفرض املستقل املدقق يتمتع هبا اليت املهنية املكانة أن الفرض هذا ويعين     

 .املكانة هذه مع بطريقة تتناسب
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 المطلب الثالث: معايير التدقيق
 

 حيث ومفاهيم التدقيق، لفروض ومنطقية طبيعية وهي كنتيجة التدقيق، نظرية يف رئيسيا عنصرا املعايري تعترب     
 وتلقى ودولية حملية هيآت مهنية تصدرها عليها متعارف معايري على تعتمد املهن من كغريها التدقيق أن مهنة

 متثل التدقيق، كما مبهمة يف القيام املتبعة اإلجراءات يف وتنعكس اهليآت، هذه أعضاء طرف من القبول العام
 الرجوع للمدقق ميكن إرشادية قواعد وتعرب عن املهنية، ممارسته يف املدقق به يقتدي الذي النموذج التدقيق معايري
 املهنية املسؤولية طبيعة لتحديد الفين العمل نوعية وكفاءة لتقييم العام اإلطار متثل املهين، كما أدائه يف تقييم إليها

 كيان ذات وجيعلها املهنة هذه يف الثقة يدعم مما املستفيدة منها، للجهات التدقيق عملية للمدقق وطبيعة
        1مستقل.

أعضاء  بني العام االتفاق طريق عن أو املهنية السلطات بواسطة وضعها يتم لألداء مقاييس:"وتعرف على أهنا     
                                              2لألداء". مقياسا ومتثل العمل طريقة يوضح عاما مرشدا لتكون املهنة

 وتنقسم معايري التدقيق إىل ثالث معايري أساسية كالتايل:  
 
 المعايير العامة أو الشخصية:                                                                                      -1

 يف حصرها وميكن احلسابات، ملدقق الذايت بالتكوين مباشرة مرتبطة كوهنا بالشخصية املعايري هذه مسيت     
                                                                                                            :اآليت

املعرفة  لديه شخص بواسطة تتم أن جيب التدقيق عملية أن على املعيار هذا ينصوالعملي:  العلمي التأهيل*
يتمتع  أن جيب املدقق أن املعيار هذا كمدقق، يعين للعمل تؤهله اليت املهنية والكفاءة العملية واخلربة العلمية
املهنية، إضافة  باملمارسة املرتبطة اجملاالت من وغريها والتدقيق والضرائب احملاسبة جماالت يف الكافية العلمية باملعرفة

 تلك يف احلديثة بالتطورات ملما ليظل للمهنة ممارسته طوال والتعليم التدريب يف ر املدققيستم أن جيب ذلك إىل
                                                    3.جديدة جماالت يف املعرفة الكتساب مستعدا ويظل اجملاالت،

 هذا حياد مبدى مرتبطة النهائي تقريره يف املدقق رأي مصداقية درجة كون يف املعيار هذا أمهية تتمثل االستقالل:*
 بكامل ومتتعه املدقق، ونضج واستقامة نزاهة يف االستقاللية تتمثل، التدقيق حمل املؤسسة عن واستقالله األخري
 أن احلسابات، وصدق لشرعية الضامن باعتباره عليه كما من جهة، سابقة لعقوبات تعرضه وعدم املدنية، حقوقه

                                                           
 .19-18مرجع سبق ذكره، صالتنظيم املهين للمراجعة، شريقي عمر،   1
 .36، ص1995، 05إبراهيم شاهني، مفهوم معايري األداء املهين يف املراجعة املالية اخلارجية، جملة احملاسبني، الكويت، العدد   2
 .35، ص1998اإلسكندرية،  احلديث، اجلامعي املكتب املراجعة، الفيومي وآخرون، أصول حممد  3
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 وال أعماهلم يشاركهم ال وأن الرقابة، موضوع املؤسسة أعضاء اجتاه احلرية بكامل يتمتع أي فعال، مستقال يكون
                                                                                           1عمل. عقد بالشركة يربطه

كما أنه  التدقيق، ملهنة واألخالقية الفنية باملعايري التزامه ضرورة املدقق على املعيار هذا يوجبالمهنية:  العناية*
فتوفر عنصري  التدقيق، عملية خطوات جلميع الكايف االهتمام يعطي وأن خدماته، جودة بتحسني مطالب
    .املهين جودة أدائه مستوى من ترفع العمل يف جدية توفر يشرتط وبالتايل غري كايف، واالستقالل الكفاءة
متأكدا  يكن مل وإن يقوم به، وملاذا به، يقوم الذي العمل طبيعة جيدا يتفهم أن املدقق من املهنية العناية تتطلب

التخطيط  تتطلب كما االستشارة املناسبة، عن البحث مسؤوليته على يقع فإنه العمل، هذا من جزء أي من
ودقيقة،  كاملة عمل أوراق بإعداد وأن يقوم عنها، مسؤوال يكون مهنية مهمة أو نشاط ألي الكامل واإلشراف

املدقق  قام اليت األدلة يف الشك يثري هذا كامل فإن غري وبشكل اهتمام دون العمل أوراق إعداد مت إذا ألنه
واجملتمع،  األعمال وأصحاب العمالء جتاه مبسؤولياته يف القيام املدقق جيتهد أن املهنية العناية وتقتضي بتجميعها،

اخلدمة   تكون وأن واهتمام، وبدقة إبطاء بدون املهنية اخلدمات تقدمي املدقق مسؤولية على االجتهاد هذا ويفرض
  2كاملة.

 
                                                                                    3الميداني: العمل معايير -2

أدائه  خالل هبا املدقق مر اليت املراحل توضح أهنا كما التدقيق، عملية وتنفيذ ختطيط على املعايري هذه تشتمل     
 ميكن أنه إال ونظمها عملياهتا اختالف على املؤسسات مع خمتلف تتطابق معايري حتديد صعوبة ورغم ملهمته،
                          :يلي حصرها فيما ميكن املؤسسات أغلب تتناسب مع قد املعايري من جمموعة حتديد

 واملعطيات تتالءم مكتوبة عمل خطة بوضع مطالب املدقق أن املعيار هذا يعينالمالئمين:  واإلشراف التخطيط*
 الفحص عملية أثناء هبا يقوم خطوة لكل الزمين لإلطار حتديده أن التدقيق، كما حمل املؤسسة بيئة تفرضها اليت

 العمل مراحل تطور مع واملتابعة للتعديل اخلطة هذه خضوع إمكانية مع ورائها، من الغرض بلوغ فرص من سيعزز
 باعتباره أدائهم وتقييم أعماهلم ومتابعة مساعديه مسؤوليات بتحديد مطالب املدقق فإن أخرى، ناحية من

التدقيق.                                                                                      عملية عن واملباشر األول املسؤول
املؤسسة  يف الداخلية الرقابة نظام بدراسة املدقق قيام هو املعيار هذا من املغزى الداخلية: للرقابة الكافي الفهم*

نظام الرقابة  قوة أو فضعف املدقق، منها ينطلق اليت النقطة يعترب كونه سالمته مدى على والتعرف موضوع التدقيق
 عنه ينتج داخلية سليم رقابة نظام فوجود ،(العينة حجم) املدقق به سيقوم الذي الفحص مقدار حيدد الداخلية

املؤسسات  يف أمرا مستحيال يعد احملاسبية املعلومات كافة تدقيق كون عليها، االعتماد ميكن مالية معلومات
                                                           

 .38حممد بوتني، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .39حممد الفيومي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص   2
 .24-22حممد أمني مازون، مرجع سبق ذكره، ص 3
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ما  ،العينة جمال لتوسيع يلجأ املدقق كونه مهمة من سيصعب الداخلية الرقابة نظام ضعف فإن وباملقابل الكبرية،
                                                                                   .واجلهد الوقت من املزيد يتطلب

األدلة  على املدقق حيصل أن على امليداين العمل معايري من هذا املعيار ينصالكافية:  التدقيق أدلة جمع*
 األدلة هذه تقوم أن شريطة املالية، القوائم حول لرأيه إبدائه يف إليه يستند سليما أساسا لتكون الكافية والقرائن

معقول  إثبات دليل يدعمها كان إذا فقط مربرة تكون املدقق إليها يصل اليت التحقق، فالقرارات قابلية فرض على
 اليت املعلومات احلسابية، العمليات املادية، كاملالحظة صور، أو أشكال عدة اإلثبات أدلة تأخذ قد  .ومالئم

 أن املدقق اجليدة، وعلى الداخلية الرقابة وإجراءات اإلدارة، رجال إقرارات املستندات، الثالث، يقدمها الطرف
                    .بالدليل االقتناع على يساعد فكالمها كميتها، شأن شأهنا األدلة هذه( صالحية) ونوعية جودة يقيم

حىت  نسبيا العينة حجم كرب يفرض ما املستخدمة، للعينة التمثيل من عال قدر على تكون أن تعين األدلة فكفاية
تتمتع  أن يعين فذلك األدلة، جودة خيص فيما أما احملاسبية، املعلومات من قدر أكرب على العينة تنعكس

                     الكمي. للقياس قابليتها إىل باإلضافة الشخصي، التحيز من وخلوها باملوضوعية
      

                                                                                      1التقرير: إعداد معايير -3
 حول الصريح احملايد رأيه يتضمن هنائي، تقرير بكتابة الفحص عملية أداء عقب مدقق كل مهمة تنتهي     

 املدقق على يتعني اليت من الضوابط جمموعة من ختلو ال التقرير كتابة مهمة أن غري احلسابات، شرعية وصدق
                                                                                      :معايري أربعة إىل وتنقسم االعتبار، أخذها بعني

أن  التقرير، معايري من األول املعيار يعين :المالية القوائم إعداد عند المحاسبية المبادئ تطبيق مدى عن رأي*
  .عليها املتعارف احملاسبية للمبادئ وفقا أعدت قد القوائم املالية كانت إذا ما حول املدقق من توضيحا يتضمن

نذكر:                                                                   عليها املتعارف احملاسبية املبادئ أهم ومن     
                                                                                               .االستمرارية مبدأ -
                                                                            .الدورية والنتائج الدورات استقاللية مبدأ -
                                                                                   .النقدية الوحدة استقرار مبدأ -
                                                                          .احملاسبية الطرق استمرارية أو ثبات مبدأ -
                                                                                            .واحلذر احليطة مبدأ -
                                                                                                    .املزدوج القيد مبدأ -
                                                                                                  .املوضوعية مبدأ -
 إىل تقريره يف يشري أن املدقق على يتعنيعليها:  المتعارف المحاسبية المبادئ تطبيق في الثبات مدى*

                                                           
 .19-17صاحل مرصاد وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 على إطالعه إىل استنادا أخرى، إىل فرتة من عليها املتعارف احملاسبية املبادئ تطبيق يف املؤسسة استمرارية وثبات
 هو اإلثبات هذا من والغاية التقارير، خالل من السابقة للسنوات املالية القوائم عند إعداد استخدمت املبادئ اليت
 التغريات توضيح املدقق على يتوجب كما الدورات، اختالف على املالية القوائم بني إجراء املقارنات القدرة على
                                                     .املالية القوائم على وانعكاساهتا املطبقة احملاسبية املبادئ على اليت طرأت

 أغفلتها قد ضرورية تعد مالية معلومات أية إىل إشارته ضرورة املدقق من املعيار هذا يقتضيالكافي:  اإلفصاح*
املالية  للقوائم املستعملة للجهات احملتمل للتضليل تفاديا وذلك معديها، من نية سوء أو حسن عن املالية القوائم
يرتكز  أن هنا، اإلفصاح بكفاية تفاديها، املقصود املمكن من كان سليمة غري قرارات اختاذ إىل تؤدي قد واليت
اجملدية.                                                  غري التفصيالت إىل يتعداها أن دون اجلوهرية املعلومات على

القوائم املالية  ووضوح وعدالة صدق مدى عن املدقق تعبري التقرير يتضمن بأن املعيار هذا يقضي الرأي: إبداء*
انطالقا  عليه فيتوجب رأيه،إبداء  عن املدقق امتناع حالة يف أما املؤسسة، أعمال ونتائج املايل للمركز ومطابقتها

أي  املالية، بالقوائم املدقق اسم فيها اليت يرتبط األحوال كل ويف االمتناع، هذا أسباب يوضح أن التقرير معايري من
 تقرير فإن بالقوائم، تتعلق اليت املكتوبة التبليغات أو أو املستندات التقرير يف امسه استخدام على املدقق موافقة عند

 يتحملها. اليت املسؤولية ودرجة املدقق خصائص فحص يتضمن أن جيب التدقيق
 

 : ملخص لمعايير التدقيق2.1شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معايري التدقيق املتعارف عليها     

 معايري إعداد التقارير    معايري العمل امليداين    معايري عامة        

 الكفاءات املهنية الالزمة-
 االستقالل واحلياد      -
 بذل العناية املهنية الالزمة-

التخطيط السليم للتدقيق -
واإلشراف املالئم على املسامهني            

فحص وتقييم نظام الرقابة - 
                        الداخلية
مجع أدلة اإلثبات الكافية -

 واملالئمة

 

إعداد القوائم املالية وفقا -
احملاسبية املتعارف  للمبادئ

عليها                        
الثبات يف تطبيق املبادئ -

احملاسبية املتعارف عليها               
اإلفصاح الكايف واملناسب                -
إبداء الرأي الفين يف القوائم -

 املالية كوحدة واحدة
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الديسطي(، دار املريخ  مدخل متكامل)ترمجة: د.حممد عبد القادرألفني أريرت، جيمس لوبك، املراجعة: المصدر: 

 . 42، ص2009للنشر، الرياض، 
 

 ميكن تبويب املعايري الدولية للتدقيق وفق آخر إصدار يف اجلدول التايل:     
 

 : تلخيص المعايير الدولية وفق آخر إصدار2.1جدول رقم 
 المعيارعنوان  رمز المعيار عنوان المعيار رمز المعيار
ISA200   أهداف تدقيق احلسابات ومبادئه العامة ISA520 اإلجراءات التحليلية 
ISA210 شروط االرتباطات مبهمة التدقيق ISA530 عينة التدقيق والوسائل االختيارية 
ISA220 الرقابة على جودة أعمال التدقيق ISA540 تدقيق التقديرات احملاسبية 
ISA230  أوراق عمل التدقيق(التوثيق)إعداد ISA550 األطراف ذات العالقة 
ISA240 الغش واخلطأ ISA560 األحداث الالحقة 
ISA250  دراسة القوانني واللوائح عند أداء عملية

 التدقيق للقوائم املالية
ISA570 االستمرارية 

ISA260  توصيل أمور التدقيق لألشخاص
 املسؤولني عن احلوكمة

ISA580  اإلدارةإقرارات 

ISA300 التخطيط ISA600 االعتماد على أعمال مدقق آخر 
ISA315  الفهم الكايف للمؤسسة وحميطها

 وأخطارها
ISA610 االعتماد على أعمال املدقق الداخلي 

ISA320 األمهية النسبية ISA620 االعتماد على أعمال اخلرباء املتخصصني 
ISA330  إجراءات املدقق استجابة لألخطار

 املقيمة
ISA700 تقرير املدقق عن القوائم املالية 

ISA402  التدقيق يف حالة استخدام العميل
 ملنظمة خدمات

ISA710 املقارنات 

ISA500 أدلة اإلثبات يف التدقيق ISA720 املعلومات األخرى املرافقة للقوائم املالية 
ISA510  األرصدة االفتتاحية يف العمليات

 اجلديدة
ISA800 املدقق عن مهام التدقيق ذات  تقرير

 األغراض اخلاصة
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 .46-45ميلود فاطمة، مرجع سبق ذكره، صالمصدر: 
 المبحث الثالث: أهمية التدقيق المحاسبي والمالي

 
للتدقيق أمهية كبرية حيث يعترب وسيلة ختدم جهات كثرية أي مستخدمي القوائم املالية، كما يهدف إىل      

 لغش اليت توجد يف السجالت والدفاتر احملاسبية.اكتشاف األخطاء وأعمال ا
وعليه سوف يتم التطرق يف هذا املبحث إىل أمهية التدقيق احملاسيب واملايل وأهدافه، باإلضافة إىل أمهية معايري      

 التدقيق الدولية.  
 
 

            المطلب األول: أهمية التدقيق
 

 كانت أطرافا سواء املؤسسة مع مصلحة ذات كثرية جهات ختدم وسيلة كونه يف تتمثل التدقيق أمهية إن     
بني  ومن خطط مستقبلية، ورسم قرارات الختاذ احملاسبية البيانات على كبري حد إىل تعتمد إذ خارجية، داخلية أو
     :جند التدقيق من املستفيدين

                                                                                                                
 الذين املالك باعتبارهم املدقق ولتقرير املالية للقوائم األول املستخدم املسامهون يعترب المالك والمساهمون: -1

هبا  اليت متدهم املعلومات إىل املسامهون وحيتاج عنهم، كوكيل الشركة إدارة على يف الرقابة ليساعدهم املدقق يعينون
 السوقية القيمة مث للشركة ومن املايل األداء السهم، عائد: املعلومات هذه أهم ومن الختاذ القرارات، املالية القوائم
                                                                                            1البورصة. يف للشركة

                                                                         2ومنه يهتم املسامهون بالتدقيق للتأكد من:
                                                              قدرة املسؤولني على التسيري الناجع.                -
االستغالل اجليد واألمثل لألموال املستثمرة قبل االلتزام بقرارات جديدة.                                             -
 الكشف عن األخطاء والغش ومنع حدوثها أو على األقل احلد من انتشارها.       -
 

                                                           
 الدار األول، اجلزء واألمريكية، والدولية املصرية املراجعة معايري ضوء يف العملية املمارسة ومشاكل املهنية املتطلبات :املال لسوق احلسابات مراقب خدمات علي، نصر الوهاب عبد 1

 .22، ص2001اإلسكندرية،  اجلامعية،
 .08، ص2007قتصادية، جامعة سكيكدة، عزوز ميلود، دور املراجعة يف تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصادية، مذكرة ماجستري، كلية علوم التسيري والعلوم اال 2
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 واملستقل، احملايد املدقق قبل من اعتمادها يتم اليت املالية القوائم على املؤسسة إدارة تعتمد دارة المؤسسة:إ -2
أن  إثبات يف ملموس تأثري ذو فهو املسامهني، أو للمالك اإلدارة إفصاح على الصدق إلضفاء أداة تقريره إذ ميثل
    1بكفاءة. املالك أموال إدارة يف بدورها قامت قد اإلدارة

 
درجة املخاطرة  عن خاصة كثرية معلومات الشركة أسهم يف احملتمل املستثمر حيتاج :المحتملون المساهمون -3

أعماهلا  ونتائج ومركزها املايل للشركة املايل األداء للسهم، واملتوقع احلايل العائد األسهم، يف باالستثمار املتعلقة
تدقيق  عن املدقق تقرير فإن املعلومات، لذلك املستثمرين هبذه هؤالء إلمداد الرئيسي املصدر املالية القوائم وتعترب
قرار  اختاذ يف عليها اعتمادهم زيادة مث معلومات، ومن من هلم تقدمه فيما ثقتهم يدعم سوف القوائم هذه

                                                                     2      عدمه. من الشركة أسهم يف االستثمار
                                                                                                                      

وشركات االستثمار  صناديق لمث االستثمارية، واملؤسسات البنوك تعترب :واالستثمارية التمويلية المؤسسات -4
للشركات  القوائم املالية اليت توفرها املعلومات على تعتمد فهي ولذلك لالقتصاد، األول املمول املالية، األوراق يف

 .املالية األوراق يف االستثمار وتشكيل حمافظ االئتمان منح قرارات اختاذ يف املالية أوراقها يف املستثمرين أو املقرتضة
توفرها  اليت املعلومات يف والوثوق إمكانية االعتماد مدى حتديد يف املدقق تقرير على املؤسسات هذه وتعتمد
وحجم  املهنية احلسابات مدقق ومسعة اسم باختالف املعلومات هذه يف الوثوق درجة وختتلف املالية، القوائم
              3مكتبه.

                                                                                                                             
يف  العمال حقوق على احلفاظ يف هاما دورا العمال ونقابات احتادات تلعب :العمال ونقابات اتحادات -5

 عوائد العمل بشأن احلكومية اجلهات أو املؤسسة إدارة مع التفاوض آلية خالل من وذلك السوق، ظل اقتصاد
 يساعد ماليا العمال مستشارا ونقابات احتادات لدى يكون ما وعادة واجتماعية، مادية ومزايا وحوافز من أجور
 تلك هذا، دوره يف املايل عليها املستشار يعتمد اليت املعلومات أهم ومن بنجاح، التفاوض عملية إمتام إدارهتا يف

 حصة والسيولة، الرحبية مؤشرات املايل للمؤسسة، باملركز بدورها ترتبط واليت الدفع على املؤسسة اخلاصة بقدرة
 هذه ملثل الرئيسي املصدر املالية القوائم ومتثل يف املستقبل، واملتوقعة للعمل احلالية والعوائد من السوق املؤسسة

       4فيها. وثقتهم عليها العمال ونقابات احتادات اعتماد مدى يدعم ققاملد تقرير فإن املعلومات، لذلك
 

                                                           
 .08، ص2000ربوع، مراجعة احلسابات بني النظرية والتطبيق، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، يوسف حممود ج 1
 .13، ص2009حجاز خدجية، استخدام أساليب املعاينة اإلحصائية يف ترشيد احلكم الشخصي ملدقق احلسابات، مذكرة ماجستري، جامعة سطيف،  2
 نفس املرجع والصفحة سابقا. 3
 .23املرجع السابق، ص 4
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عند ارتباطهم  وخاصة االقتصادية، الوحدة استمرارية مبعرفة ينحصر باملعلومات الشرحية هذه اهتمام :الزبائن -6
      1األولية. املوادأو  للبضاعة وأساسي رئيسي كمورد عليها معتمدين كانوا وإذا األجل، طويلة معها مبعامالت

 
 املؤسسة بني تتم واليت املعلومات يف املطلوبة الثقة تعطي املايل املركز سالمة إن :والموردون الدائنون -7

 السيولة درجة أن كما املايل، واملركز املالية القوائم يف دققامل برأي يستعينوا أن ميكن حيث ودائنيها ومتعامليها
     2.اجتاهها ولتحديد املالية احلالة سالمة لتقرير كأساس تعترب هي وبالتايل هلم، قصوى أمهية ذات تعدان والربح

 
 من العديد يف الشركات تصدرها اليت املالية القوائم على الدولة أجهزة بعض تعتمد :الحكومية الجهات -8 

 ميكن وال الضرائب، فرض أو للدولة االقتصادية السياسات رسم أو االقتصادي النشاط مراقبة منها األغراض،
 فحصا بفحصها تقوم حمايدة جهات طرف من ومعتمدة فيها موثوق معلومات دون األعمال بتلك القيام للدولة
                                                                    3فيها. احملايد الفين الرأي وإبداء دقيقا

                                                                                                                
 هلا من ملا املدقق لتقرير هاما مستخدما الدول من للعديد بالنسبة املال سوق هيئة تعترب :المال سوق هيئة -9

 العاملة والشركات البورصة يف املقيدة الشركات فإن القانون، وحبكم املالية، األوراق سوق على ورقايب دور إشرايف
 لسوق العامة للهيئة عليها احلسابات مدقق وتقرير املالية أوراقها من صورة بتقدمي ملزمة املالية األوراق يف جمال

 الشركات هلذه احملاسيب واإلفصاح القياس مبتطلبات يتعلق فيما تشريعيا شبه دورا األخرية هذه تلعب املال، حيث
 4احلسابات. وتعيني مدقق

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
غداد، دراسة حول دور مراقب احلسابات ومسؤوليته يف تلبية احتياجات مستخدمي القوائم املالية، املعهد العريب للمحاسبني القانونيني، جامعة ب وآخرون، عبد الصمد جنم اجلعفري  1

2006. 
 .08عزوز ميلود، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .09ذكره، صيوسف حممود جربوع، مرجع سبق  3
 .24، صذكره بقرجع سم علي، نصر الوهاب عبد 4
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 المطلب الثاني: أهداف التدقيق
 

       1واملتطورة: واحلديثة التقليدية، أساسيتني، مبجموعتني التدقيق أهداف حتديد ميكن     
                                                                                                                          

                                                                                          :التقليدية األهداف -1
                                                                                                 رئيسية: أهدافأ( 
عليها                           االعتماد ومدى بالدفاتر، املثبتة احملاسبية البيانات وصدق ودقة صحة من التحقق -
                        املايل. للمركز املالية القوائم مطابقة مدى عن قوية أدلة على يستند حمايد فين رأي إبداء -

 فرعية:                                                                                                  ب( أهداف
                                              غش.   أو أخطاء من والسجالت بالدفاتر يوجد قد ما اكتشاف -
                                 ذلك. دون حتول وإجراءات ضوابط بوضع والغش، األخطاء ارتكاب فرص تقليل -
                   أو مستقبال.    حاضرا القرارات واختاذ اإلدارية السياسات ورسم تقرير يف عليه اإلدارة اعتماد -
                              الستثماراهتم. املناسبة القرارات اختاذ من ومتكينهم املالية القوائم مستخدمي طمأنة -
                                                                   الضريبة. مبلغ حتديد يف الضرائب دائرة معاونة -
 املدقق.    ملساعدة احلكومية للهيئات االستمارات وملء املختلفة يرالتقار  تقدير -
  

                                                                               المتطورة: أو الحديثة األهداف -2
             معاجلتها. وطرق وأسباهبا االحنرافات وحتديد األهداف، حتقيق ومدى تنفيذها ومتابعة اخلطط مراقبة -
                                                                   املرسومة. لألهداف وفقا األعمال نتائج تقييم -
                                      النشاط. نواحي مجيع يف اإلسراف منع طريق عن ممكنة، إنتاجية كفاية أقصى حتقيق -
 اجملتمع.                                                           ألفراد الرفاهية من ممكن قدر أقصى حتقيق -

                                                      2:يلي ما منها نذكر وميدانية عملية أخرى أهداف هناك
 ومجيع واخلصوم األصول مجيع من التأكد إىل االقتصادية املؤسسة يف احلسابات مدقق يسعى: والتحقق الوجود*

املعلومات  نظام من الناجتة املعلومات أن حيث فعال، املوجودة اخلتامية املالية القوائم ويف امليزانية يف الواردة العناصر
 التحقق إىل املدقق فيسعى معينة، وكمية معني تاريخ عند معني مبلغ السلعي املخزون إىل بالنسبة مثال تقر احملاسبية

                                          .للمخزونات املادي أو الفعلي اجلرد خالل من املعلومات هذه من

                                                           
 .10، صذكره بقمرجع ساألصول العلمية والعملية لتدقيق احلسابات،  ،ب وآخرونراغب اخلطي خالد  1
 .15، مرجع سبق ذكره، صطواهر وآخرون التهامي حممد 2
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 عناصر كل أن من التأكد خالل من السابق البند إمتام إىل البند هذا يف تدقيقال عملي :والمديونية الملكية*
 شرعي حق هي احلقوق أو املخزونات يف املتواجدة فالوحدات عليها، التزام واخلصوم للمؤسسة ملك هي األصول

 املعلومات وحقيقة صدق تأكيد على يعمل بذلك فالتدقيق أخرى، ألطراف فعال مستحقة هي هلا والديون
                    .خارجية أم داخلية سواء عديدة أطراف إىل تقدم واليت هلا، املولد املعلومات نظام عن احملاسبية الناجتة

على  الضروري من بات املعلومة يف توافرها الواجب العناصر أهم بني من الشمول أن مبا :االكتمال أو الشمولية*
هذه  احتواء خالل من متت اليت األحداث كل على وشاملة معربة معلومات توليد احملاسبية املعلومات نظام

ينبغي  الشمولية إىل الوصول وبغية احلدث، إىل بصلة متت اليت األساسية واملركبات املعطيات على املقدمة املعلومة
هذه  جتهيز على أخرى جهة ومن جهة، من والسجالت الدفاتر يف املثبتة احملاسبية البيانات وصحة دقة من التأكد

أهم  بني من يعترب والذي للمؤسسة، احلقيقية الوضعية عن ومعربة شاملة معلومات بتوفري يسمح بشكل البيانات
                                                .احملاسبية املعلومات نظام ملخرجات املصداقية إلعطاء التدقيق أهداف

 للطرق وفقا احملاسبية األحداث تقييم ضرورة إىل البند هذا خالل من التدقيق يهدف :والتخصيص التقييم*
 هذه ختصيص مث املخزونات وتقييم اإلعدادية املصاريف إطفاء أو االستثمارات اهتالك كطرق هبا املعمول احملاسبية
 من البند هبذا الصارم االلتزام إن عاما قبوال املقبولة احملاسبية املبادئ مع وبانسجام املعنية، احلسابات يف العملية

                                                                                              :يلي ما يضمن شأنه
                                                                         .والغش األخطاء ارتكاب فرص تقليل - 
                                                                                      .احملاسبية باملبادئ االلتزام - 
                                                                     .أخرى إىل دورة من احملاسبية الطرق ثبات -
 مصداقية ذات معلومات على احلصول إىل احملاسبية للمعلومات الطالبة األطراف تسعى :واإلفصاح العرض*

 واليت احملاسبية املعلومات نظام خمرجات على األخرية هذه إفصاح خالل من للمؤسسة احلقيقية الوضعية عن ومعربة
 املعلومات هذه إن احملاسبية، واملبادئ يتماشى سليم بشكل جتهيزها ومت املهنية، املمارسة للمعايري وفقا أعدت
 جهة ومن جهة، من هلا املولد النظام داخل متت اليت اخلطوات صحة ليثبت دققامل طرف من للفحص قابلة تعترب

                                .املؤسسة داخل معني لوضع احلقيقي التمثيل خالل من مصداقيتها من أخرى ليتأكد
الناجتة  احملاسبية املعلومات حمايد حول فين رأي إبداء إىل التدقيق عملية خالل من املدقق يسعى :فني رأي إبداء*

من  والتحقيق بفحص القيام التدقيق ميليه ما إطار ويف األخري هذا على ينبغي ولذلك هلا، املولد النظام عن
                                                                                                   التالية: العناصر

                                                                        .املطبقة والطرق اإلجراءات من التحقق -
                                                                                    .واخلصوم األصول عناصر مراقبة -
                                                                        .للعمليات السليم التسجيل من التأكد -
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                                 .السابقة السنوات ختص اليت والنواتج األعباء لكل السليم التسجيل من التأكد -
                                                                  .واألخطاء التالعب الغش، أنواع كشف حماولة -
                                                                                         .واخلطط األهداف تقييم -
                                                                                        .التنظيمي اهليكل تقييم -

 وعن احملاسبية املبادئ بتطبيق االلتزام مدى حول حمايد فين رأي يبدي أن دققامل على جيب بأنه القول نستطيع
 ومتعارف تقليدية األهداف هذه وكل احملاسبية املعلومات نظام عن الناجتة املعلومات وصراحة ومصداقية صدق
                        :أصبحت حيث أرقى أهداف إىل هتدف أصبحت احلايل الوقت يف بينما القدم منذ عنها

                                                            .االحنرافات وأسباب التنفيذ درجة ومتابعة والسياسات اخلطط مراقبة -
                                                         .املؤسسات قبل من احملققة األعمال ونتائج األداء تقييم -
                                                                             .وإنتاجية اقتصادية كفاية أقصى حتقيق -
                                                .وجدت إن احملاسبية والسجالت الدفاتر يف اجلوهرية األخطاء اكتشاف -
 تساعد حىت أكثر مصداقية إلعطائها اإلدارة طرف من املودعة والتقارير املالية الوثائق على املصادقة -

 .القرارات اختاذ يف مستخدميها
 
 

 الدولية المطلب الثالث: أهمية معايير التدقيق
 

 1 ملعايري التدقيق الدولية أمهية كبرية تتمثل يف:     
تكون  وأن عليها، ومتعارف ومقبولة مناسبة املعايري هذه تكون أن شرط على عديدة فوائد الدولية التدقيق ملعايري
حني  من فيها النظر إعادة ويلزم أذهاهنم، من غموض أي إلزالة املهنة أعضاء لكل ومبلغة حتريري بشكل موثقة
 جهة من املستجدة للظروف مسايرهتا لغرض والتطوير للتحسني وإخضاعها منها املرجوة الفوائد حتقق حىت آلخر

 أخرى.                                    جهة من تطبيقها خالل تظهر اليت والثغرات القصور ألوجه ومعاجلتها
                                                          :  التالية االعتبارات إىل األمهية هذه سبب نرد أن ميكن     

 الوطنية.                                                                                                           للمعايري املكمل مبثابة تعترب -
 والدولية.                                                                                                                 احمللية التدقيق مكاتب بني التعاون تشجع -
التدقيق،  معايري احلاجة لتوحيد ستفرض املعلومات وتكنولوجيا الدولية، التجارة حترير العوملة، مثل التغريات إن

 التوحيد.                                                                                     هذا يف األساس هي الدولية التدقيق معايري وستكون

                                                           
 .78-77أمني مازون، مرجع سبق ذكره، صحممد  1
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لدول كثرية.                         الوطنية املعايري من بغريها باملقارنة الدول بني جتانسا أكثر الدولية التدقيق معايري إن -
       . تدقيق حساباهتا يف الدولية التدقيق معايري على االعتماد يوجب اجلنسيات متعددة الشركات انتشار إن -
 يعطي مستخدمي سوف تطبيقها بضرورة علم هناك يكون واليت للتدقيق الدولية املعايري من جمموعة وجود -

 عمل على املصداقية يف الثقةإضفاء  طريق وعن املدقق، برأي مربرة ثقة أخرى بلدان يف املوجودين تقارير التدقيق
     عنها.                           تقرير بإعداد يقوم اليت القوائم املالية على مصداقية إضفاء من املدقق متكن فإهنا املدقق اخلارجي

دولية  وجود معايري من تنتج اليت الفوائد تلك على احلصول يفرض سوف للتدقيق دولية معايري وجود إن -
    هبا.                                                         التمسك وااللتزام مت قد احملاسبية املعايري بأن كبري بتأكيد القارئ تزويد طريق عن للمحاسبة،

                               احملاسبة الدولية.         معايري جمموعة وتوسيع لتحسني إضافية حوافز توفر سوف الدولية التدقيق معايري إن -
 تساعد القراء سوف الدولية احملاسبة ملعايري القوة جوانب إضافة طريق عن الدولية التدقيق معايري إن -

  دولية.                                                                                      مالية مبقارنات القيام واملستخدمون على
اجملاالت  يف والسيما لالستثمارات، الالزم املال رأس تدفق على يساعد سوف للتدقيق دولية معايري وجود إن -

   والتنمية.                                                                          للتطور طريقها يف هي اليت واملناطق
معايري  تنتج أن طريقها للنمو يف اليت للبالد مبكان السهولة من جيعل سوف املعايري من دولية جمموعة تطوير إن -

     هلا.                                                                                    فائدة ذات تكون اجملموعة وتلك للتدقيق، حملية
بني اإلدارة  خالهلا فصل يكون اليت اجملاالت كافة يف ورياضر  يعترب باملصداقية يتسم والذي الفعال التدقيق إن -
الفعالية  تلك ملثل احلاجة إن ،( تلك التقارير تستخدم اليت) اخلارجية واألطراف( املالية التقارير تنتج اليت)

كما  اخلارجية، األطراف عن منفصلة اإلدارة تكون اجلنسية حيث املتعددة الشركات حالة يف تتعاظم واملصداقية
لذلك  اخل،... اجلغرافية واحلدود والسياسية االقتصادية النظم أو الثقافة سواء يف االختالفات من بالكثري تتسم أهنا
 . احمللية البيئة يف بنظريهتا مقارنة أمهية أكثر اخلصوص هذا يف تعترب التدقيق الدولية معايري فإن
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لمحاسبي والماليالفصل األول: اإلطار النظري للتدقيق ا
 

27 
 

 خالصة الفصل األول:
 

من خالل ما ورد يف الفصل نستنتج أن تطور التدقيق احملاسيب واملايل كان نتيجة تطور الواقع االقتصادي      
والتغريات اليت مست املؤسسات جراء االنفصال التام بني املالك واإلدارة األمر الذي حتم االستعانة بطرف 

                                                                  مستقل وحمرتف يديل برأي فين حمايد.                        
 

حيث أخذ التدقيق اهتمام واسع من طرف الباحثني والدراسيني واملهنيني إلعطائه حيزا يضم مفهومه ومبادئه      
                               اليت حتكمه، حيث يرتكز مفهومه على ثالث نقاط أساسية فحص، حتقيق، تقرير.                   

 
 وهناك فروض ومعايري حتكم التدقيق حيث متثل نقطة البداية ومقياس يوضح طريقة العمل.                               

 
وللتدقيق أمهية كبرية يف كوهنا وسيلة، هتدف إىل خدمة األطراف املستخدمة للقوائم املالية حبيث تعتمد عليها      

 يف اختاذ قراراهتا ورسم سياساهتا وأهدافها.
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 تمهيد:
بغرض تدعيم الدراسة النظرية وإضفاء جانب تطبيقي على املوضوع، قمت بإعداد استمارة استبيان تعكس      

وجهات نظر املختصني يف جمال التدقيق حول أمهية وأهداف التدقيق احملاسيب واملايل وفائدة خروج التدقيق من 
 ليها املدقق أثناء أدائه ملهمته.          الصيغة احمللية إىل الصيغة الدولية واستنتاج أهم وسيلة اليت يعتمد ع

 
ولتحقيق هدف هذه الدراسة قسمنا استمارة االستبيان إىل ثالثة حماور ختص كال من اهلدف الرئيسي للتدقيق      

احملاسيب واملايل، وأمهية التدقيق احملاسيب واملايل على املستوى الدويل، واعتبار احلاسوب الوسيلة األهم اليت يعتمد 
                                                                        عليها املدقق.                                                                                                                

 
                                                      كما مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث تتمثل يف:           

 املبحث األول: مكونات الدراسة التطبيقية.                                                                          
                                    املبحث الثاين: منهجية الدراسة التطبيقية.                                                

 املبحث الثالث: حتليل نتائج االستبيان.
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 المبحث األول: مكونات الدراسة التطبيقية
 

أداة  يف ممثلة مع املوضوع، مالءمتها على بناء اختريت اليت الدراسة عناصر املبحث هذا خالل من سيتم عرض    
 إىل وسيلة معاجلة هذه الدراسة. باإلضافة العينة، يف واملتمثل الدراسة حمل واجلزء الدراسة،

 
 

           المطلب األول: أداة الدراسة                                                                                                   
 

 أهم بني من تعد اليت و االستبيان أداة باستخدام املباشر التحري أسلوب على الفصل هذا يف االعتماد     
 من املختارة العينة نظر وجهة تطابق مدى ملعرفة وهذا واألحداث، للظواهر الشخصي بالتقدير األدوات املتعلقة
 جمتمع الدراسة.

 
 االستبيان:                                                                                                               استمارة تصميم -1

                                                                              : أمهها االستبيان استمارة إعداد لدى مراعاهتاحاولت  اليت النقاط من مجلة هناك     
 املستجوبني قبل من للفهم وقابلة سهلة تكون حبيث بسيطة، بصفة االستمارة أسئلة تصميم اإلمكان قدر * حماولة
على  باإلجابة األسئلةهذه  تسمح حبيث الدراسة، مبوضوع واسع إطالع على يكونوا أن املفرتض من والذين

 إلعداد مواضيع التدقيق املراجع من مذكرات وكتب وملتقيات اليت تناولت ببعض استعنت وقد البحث، فرضيات
   .العينة املدروسة لدى اإلجابة والقبول نسبة لرفع االستبيان تصميم جوانب بكل لإلحاطة وهذا االستبيان، هذا

العربية.                    باللغة صياغتها ومت ، سؤاال 20تضم  حيث عادية، أوراق على االستبيان طباعة * متت
الفصلني األول والثاين.                                      يف النظري اإلطار مع االستبيان يف والتدرج الرتتيب * توافق

 اجمليبني من امللل إىل يؤدي ما يان،االستب حجم من يزيد إجابات عدة طرح املغلقة كون اإلجابة طريقة * اعتماد
عشوائية.                                                  إجاباهتم جيعل ما من التكليف نوعا وخيلق( العينة أفراد)

 األسئلة.  من ممكن عدد أكرب طرح * حماولة
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 العينة:                                                                        أفراد على االستبيان استمارة نشر -2
 فيما توضيحها ميكن طرق عدة على اعتمدنا االستبيان استمارات من ممكن قدر أكرب وتوزيع نشر هبدف     
                                                                                                                 :يلي
 توزيعها من اهلدف شرح وحماولة املستجوب إىل لالستمارة املباشر التسليم خالل من وهذا :الشخصية المقابلة* 

                    ممكن. وقت أقل يف االستمارة ملء ضرورة على أحلينا كما يكتنفها، قد الذي الغموض وإبعاد
اإللكرتوين  الربيد إيل اآليل احلاسب بواسطة االستبيان استمارة إرسال مت الطريقة هلذه وفقا :اإللكتروني البريد* 

 للمرسل. اإللكرتوين الربيد إىل الطريقة بنفس إرجاعها إعادة مث حمتواها عن اإلجابة مت ومن املستجوبني، لبعض
 
 

                                                                        المطلب الثاني: عينة الدراسة
      
كشرط  احملاسبة والتدقيق، حيث وضعنا يف بيئة نشاطا األكثر األطراف يف امليدانية الدراسة هذه جمتمع يتحدد     

 لألكادمييني.                                                                         بالنسبة والتدقيق احملاسبة يف علمية احليازة لشهادة والعملي، فكان العلمي املؤهل أساسي
فئات:                                                                             بأربع ممثلة فكان جمتمع الدراسة     

وتدقيق.                                                                    حماسبة ختصص املاسرت طلبة األولى: الفئة* 
جامعيني.                                                                                   أساتذة الثانية: الفئة* 
                                                       احلسابات.                             حمافظي الثالثة: الفئة* 
 حماسبة.     خرباء الرابعة: الفئة* 
 حماسبني.                                                                                  الفئة الخامسة: *

 بشكل حتديدها يتم مل حبيث الدراسة، تمعجم من عشوائية عينة باختيار قمت هذه الدراسة، إمتام ولغرض     
 .املعنية الفئات مشلت استمارة، 25قمت بتوزيع  إذا مسبق،
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 المطلب الثالث: معالجة نتائج االستبيان                                                                             
 

قمت بتجميع البيانات احملصلة  االستبيان، الستمارات النهائي التحصيل وعقب التحليل، عملية تسهيل بغية     
 حسب طبيعة املعلومة.                                                                    Excelوتفريغها يف برنامج 

مت استخالصها  جداول جمموعة إعداد مت الدراسة، عينة ختص اليت املعلومات وتبويب مجع خيص وفيما     
 وتسهل أكثر وضوحا أشكال، تعطي يف جداول مت الربنامج ، وبنفسExcel 2007باالعتماد على برنامج 

                                                                                                        .والتحليل املالحظة عملييت
األساليب  من مجلة باالعتماد على العينة أفراد إجابات وتبويب جتميع مت الثالثة، االستبيان حملاور بالنسبة     

:  جند األساليب هذه بني ومن ، ملخرجات االستبيان واملوضوعي اجليد التحليل على املساعدة اإلحصائية
ألفرادها  الشخصية املعلومات على بناء العينة، فئات بني التفريق بغية املئوية، حيث تستعمل التكرارات والنسب

 عبارات االستبيان. كافة يف املؤشرين هذين اعتماد ومت العينة، إمجايل إىل العينة أفراد إجابات توجه ومعرفة
 
 

 المبحث الثاني: منهجية الدراسة
 

يف هذا املبحث سنعرض املنهجية املتبعة يف هذه الدراسة وذلك بالتطرق إىل هيكل االستبيان الذي ينقسم      
 إىل ثالثة حماور إضافة إىل إبراز هدف الدراسة وتفريغ عينة الدراسة وذلك لتسهيل حتليل النتائج.

 
 

                                           المطلب األول: هيكل االستبيان                                   
 

  : جزأين إىل االستبانة تقسيم مت     
 
الوظيفة  العلمي، اجلنس، املؤهل)  الدراسة حتت للعينة الشخصية املعلومات اجلزء هذا مشل األول: الجزء -1 

 .  (احلالية
 
       سؤاال. 20جمملها  يف تشكل إىل ثالثة حماور املوضوع طبيعة مع متاشيا اجلزء هذا تقسيم مت الثاني: الجزء -2 

مدى تأثري املسؤولية املدنية واجلزائية احملاسيب واملايل و  التدقيق أمهية وأهدافحول  أسئلة 7ضم  األول: المحور* 
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.                                                                                            على نتائج التدقيق احملاسيب واملايل
على املستوى  املايل أمهية التدقيق احملاسيبأسئلة حول فائدة تطبيق املعايري الدولية و  8 ضم الثاني: المحور* 

اعتبار احلاسوب الوسيلة األهم أسئلة حول  5 ضم :الثالث المحور*                                     الدويل.
 الذي يعتمد عليها املدقق يف أداء مهمته وأثر ذلك على مهنة التدقيق.

 
 

 المطلب الثاني: هدف الدراسة
      
هتدف هذه الدراسة إىل إسقاط اجلانب النظري على الواقع امليداين، من خالل تقصي وجهات نظر عينة      

الدراسة حول مدى أمهية التدقيق احملاسيب واملايل يف املؤسسة، وإبراز أمهية توحيد التدقيق احملاسيب واملايل، واستنتاج 
وحتقيق هدفه الرئيسي وهو إعداد تقرير هنائي يبني فيه املركز  أهم وسيلة اليت يعتمد عليها املدقق يف إجناز مهمته

 املايل احلقيقي للمؤسسة.                                                                                               
                                     وميكن تفصيل أهداف هلذه الدراسة حسب حماور االستبيان إىل ما يلي:                

يهدف إىل معرفة مدى أمهية التدقيق احملاسيب واملايل واهلدف الرئيسي من التدقيق ومدى  المحور األول:* 
املسؤولية املدنية واجلزائية على عملية اكتشاف األخطاء، وخصص فيه السؤال التايل: "ما هي أمهية وأهداف 

وما مدى تأثري املسؤولية املدنية واجلزائية على نتائج التدقيق احملاسيب واملايل".                        التدقيق احملاسيب واملايل
يهدف إىل معرفة مدى تأثري وأمهية توحيد التدقيق احملاسيب واملايل حبيث يكون على املستوى  المحور الثاني:* 

سؤال التايل: "ما فائدة تطبيق املعايري الدولية وأمهية التدقيق الدويل وفائدة تطبيق املعايري الدولية، وذلك بصياغة ال
 احملاسيب واملايل على املستوى الدويل".  

يهدف إىل معرفة أهم وسيلة اليت يعتمد عليها املدقق يف إجناز مهمته والوصول إىل هدفه  المحور الثالث:* 
الرئيسي، بصياغة السؤال التايل: "هل يعترب احلاسوب الوسيلة األهم الذي يعتمد عليها املدقق يف أداء مهمته وما 

 أثر ذلك على مهمة التدقيق".
 
 
 
 
 
 



 مهمتهأدائه لإلبراز الهدف الرئيسي للتدقيق وأهم وسيلة يعتمد عليها المدقق أثناء  الدراسة التطبيقية
 

68 
 

 المطلب الثالث: تفريغ البيانات
 
 جنس:                  ال -1

 : توزيع أفراد العينة حسب الجنس1.3جدول رقم 
 

 %النسبة  التكرار الجنس
 %64 16 ذكر
 %36 9 أنثى

 %100 25 المجموع
 مستنبط من االستبيانالمصدر: 

 
 : تمثيل توزيع أفراد العينة حسب الجنس1.3شكل رقم 

 

 
 1.3من إعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول رقم المصدر: 

 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اجلنس، فنالحظ أن نسبة الذكور يف عينة  1.3يوضح لنا اجلدول رقم       

ذكر بينما بلغت نسبة اإلناث  16وهو ما يعادل  % 64الدراسة تفوق نسبة اإلناث، حيث تبلغ نسبة الذكور 
 إناث.                                                                                                               9أي  % 36
   ونالحظ أن نسبة الذكور تفوق نسبة اإلناث وذلك يرجع إىل أن غالبية ممتهين مهنة احملاسبة هم من الذكور.    
 
  
 

64% 

36% 

 ذكر

 أنثى
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 المؤهالت العلمية: -2
 : توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي2.3جدول رقم 

 
 المجموع دكتوراه ماستر ماجستير ليسانس المؤهالت العلمية

 25 2 8 7 8 التكرار
 % 100 % 8 %32 % 28 % 32 %النسبة 

 مستنبط من االستبيانالمصدر: 
 

 : تمثيل أفراد العينة حسب المؤهل العلمي2.3شكل رقم 
 

 
   2.3إعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول رقم المصدر: من 

 
يبني الدرجات العلمية والشهادات املتوفرة لدى أفراد عينة الدراسة، فكانت نسبة احلاصلني  2.3اجلدول رقم      

، أما احلاصلني على % 28، بينما نسبة احلاصلني على شهادة املاجستري % 32على شهادة الليسانس واملاسرت 
 .                                                                                                        % 8شهادة الدكتوراه 

املالحظ أن أكرب نسبة كانت على مستوى احلاصلني على شهادة الليسانس واملاسرت، تليها نسبة احلاصلني      
 اجستري مث شهادة الدكتوراه. على شهادة امل
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 الوظيفة الحالية: -3
 : توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة الحالية3.3جدول رقم 

 
 %النسبة  التكرار الوظيفة الحالية
 % 12 3 أستاذ جامعي

 % 32 8 محاسب
 % 16 4 محافظ حسابات
 % 12 3 خبير محاسب
 % 28 7 طالب ماستر
 % 100 25 المجموع

 مستنبط من االستبيانالمصدر: 
 

 : تمثيل توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة الحالية3.3شكل رقم 
 

    
 3.3من إعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول رقم المصدر: 

 
توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة املشغولة، فكانت نسبة وظيفة احملاسب  3.3نرى من خالل اجلدول رقم      
، بينما بلغت نسبة األساتذة اجلامعيني % 28، وبالنسبة لطلبة املاسرت % 16نسبة حمافظي احلسابات  32%

 .                                                                                                  % 12واخلرباء احملاسبني 
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واملالحظ أن أكرب نسبة كانت نسبة وظيفة احملاسبة، تليها نسبة طلبة املاسرت، أما بالنسبة للوظائف املتبقية       
 كانت نسبها متقاربة. 

 
 

 المبحث الثالث: تحليل نتائج االستبيان
 

 خصصنا هذا املبحث إىل حتليل النتائج املستخلصة من االستبيان واستخالص النتيجة النهائية لكل حمور.      
 
 

أهمية وأهداف التدقيق المحاسبي والمالي وما مدى تأثير المطلب األول: تحليل نتائج المحور األول حول 
 الي.المسؤولية المدنية والجزائية على نتائج التدقيق المحاسبي والم

 
 : نتائج المحور األول4.3جدول رقم 

 
 التكرار العبارات

 النسبة
موافق 
 تماما

محا موافق
 يد

غير موافق  غير موافق
 إطالقا

 المجموع

 4 ت العبارة األولى
 

21 0 0 0 25 

% 16 84 0 0 0 100 

 25 0 0 0 6 19 ت العبارة الثانية

% 76 24 0 0 0 100 

 25 0 5 8 12 0 ت العبارة الثالثة

% 0 48 32 20 0 100 

 25 0 0 3 22 0 ت العبارة الرابعة

% 0 88 12 0 0 100 

 العبارة
 الخامسة

 25 0 0 4 9 12 ت

% 48 36 16 0 0 100 

 25 0 0 0 22 3 تالعبارة 
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 100 0 0 0 88 12 % السادسة

العبارة 
 السابعة

 25 0 0 0 7 18 ت

% 72 28 0 0 0 100 

 إعداد الطالبة حسب نتائج االستبيانمن المصدر: 
 

 : تمثيل نتائج المحور األول4.3شكل رقم 
 

 
 4.3من إعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول رقم المصدر: 

 
 من خالل اجلدول والشكل نستنتج ما يلي:                                                                            

 
                                                      اكتشاف الغش واألخطاء يعتبر هدف أساسي للتدقيق. :1العبارة 

أمجع أفراد عينة الدراسة على أن اكتشاف الغش واألخطاء يعترب هدف أساسي للتدقيق، فكانت إجابات      
 مبوافق متاما. %16 من أفراد عينة الدراسة مبوافق، و 84%
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: إبداء رأي فني محايد يستند على أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم المالية للمركز المالي 2العبارة 
 للمؤسسة 

 يعتبر أيضا هدف أساسي.                                                                                          
أمجع أيضا أفراد عينة الدراسة على أن اهلدف الرئيسي والنهائي ملهمة املدقق هو إبداء رأي فين حمايد يستند      

القوائم املالية للمركز املايل احلقيقي للمؤسسة، حيث أجابت نسبة على أدلة قوية يفصح فيها عن مدى مطابقة 
 مبوافق. %24مبوافق متاما، و 76%
 

: اعتماد اإلدارة على التدقيق في تقرير ورسم السياسات اإلدارية واتخاذ القرارات حاضرا أو 3العبارة 
                                                مستقبال                                                            

غري موافقني على أن رسم السياسات اإلدارية واختاذ القرارات حاضرا أو  %20أظهرت نتائج الدراسة أن      
 عدم اإلجابة.        %32موافقني على ذلك، بينما اختار  %48 مستقبال ال يعتمد على تقرير التدقيق، يف حني نسبة

 
 : المجتمع يتوقع من المدقق اكتشاف معظم حاالت الغش التي تكون في القوائم المالية           4ارة العب

موافقني على أن املدقق عليه مسؤولية اكتشاف معظم حاالت  %88أظهرت نتائج الدراسة على أن نسبة      
 حمايدين.                                                           %12الغش اليت تكون يف القوائم املالية، يف حني نسبة 

 
: في حالة وجود تحريف مادي وأخطاء جوهرية وخروج المبادئ المقبولة قبوال عاما، هل تعتقد أن 5العبارة 

                    الرأي السلبي مقبوال على القوائم المالية                                                    
يرى معظم عينة الدراسة أن الرأي السليب مقبوال على القوائم املالية يف حالة وجود حتريف مادي وأخطاء      

مبوافق، يف حني اختاروا  %36مبوافق متاما و  %48جوهرية واخلروج عن املبادئ احملاسبية، حيث أجابت نسبة 
    عدم اإلجابة. 16%

                                                                                                    
 : ممارسة المدقق للشك المهني قد يساعده على اكتشاف األخطاء والتصرفات الغير القانونية     6العبارة 

ين يساعده الكتشاف األخطاء والتصرفات الغري أمجع أفراد عينة الدراسة على أن ممارسة املدقق للشك امله     
مبوافق متاما، وهذا ما يؤكد على أن اكتشاف الغش  %12أجابوا مبوافق، و  %88القانونية، فكانت نسبة 

 واألخطاء يعترب هدف أساسي للتدقيق.   
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: مستخدمي القوائم المالية يعتمدون على التدقيق الكتشاف حاالت الغش التي تكون في القوائم 7العبارة 
 المالية                                                                                                                    

أجابوا مبوافق متاما على أن مستخدمي القوائم املالية يعتمدون على التدقيق الكتشاف حاالت الغش  72%     
أجابوا مبوافق، وهذا ما يؤكد على أن اجملتمع يتوقع من املدقق اكتشاف  %28اليت تكون يف القوائم املالية، ونسبة 

 حاالت الغش اليت تكون يف القوائم املالية. 
 

 خالصة نتائج المحور األول:                                                                                       
مما سبق نستنتج أن اهلدف الرئيسي ملهمة التدقيق هو اكتشاف حاالت الغش واألخطاء والتصرفات الغري      

لشك املهين قبل البدء يف عملية التدقيق، حيث أن اجملتمع أي القانونية وذلك من خالل ممارسة درجة مالئمة من ا
 مستخدمي القوائم املالية يعتمدون على التدقيق الكتشاف معظم األخطاء.      

وترى فئة الدراسة أيضا أن إبداء الرأي السليب مقبوال عند وجود حتريف وأخطاء يف القوائم املالية، لذلك على      
وقعات اجملتمع بضرورة حتمل مسؤوليتهم عن اكتشاف األخطاء وأن يقبلوا التحدي ويتحملوا املدققني االمتثال لت

 املسؤولية، وهذا ما قد يؤدي إجيابيا على األداء املهين للمدقق.    
 
 

 والمالي فائدة تطبيق المعايير الدولية وأهمية التدقيق المحاسبيالمطلب الثاني: نتائج المحور الثاني حول 
 .على المستوى الدولي

 
 : نتائج المحور الثاني5.3الجدول رقم 

 
 التكرار العبارة

 النسبة
موافق 
 تماما

محا موافق
 يد

غير 
 موافق

غير موافق 
 إطالقا

 المجموع

 7 ت العبارة األولى
 

15 3 0 0 25 

% 28 60 12 0 0 100 

 25 0 0 2 16 7 ت العبارة الثانية

% 28 64 8 0 0 100 

 25 0 0 2 19 4 ت الثالثة العبارة
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% 16 76 8 0 0 100 

 25 0 1 1 17 6 ت العبارة الرابعة

% 24 68 4 4 0 100 

العبارة 
 الخامسة 

 25 0 2 5 14 4 ت

% 16 56 20 8 0 100 

العبارة 
 السادسة

 25 0 0 0 17 8 ت

% 32 68 0 0 0 100 

 25 0 2 9 8 6 ت العبارة السابعة

% 24 32 36 8 0 100 

 25 0 0 11 9 5 ت العبارة الثامنة

% 20 36 44 0 0 100 

 من إعداد الطالبة حسب نتائج االستبيانالمصدر: 
 

 : تمثيل نتائج المحور الثاني5.3شكل رقم 
 

 
 5.3من إعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول رقم المصدر: 
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 من خالل اجلدول والشكل نستنتج ما يلي:     
 

 : معايير التدقيق الدولية تساعد في تحسين أداء المدقق                                              1العبارة 
من أفراد عينة الدراسة موافقني على أن  %60أظهرت نتائج األجوبة على هذه الفرضية املقرتحة أن نسبة      

مبحايد،  %12مبوافق متاما، و  %28تطبيق معايري التدقيق الدولية ينعكس باإلجياب على مردودية املدقق، وأجاب 
 وباملقابل مل جيب أي فرد بغري موافق أو غري موافق إطالقا.                                                     

 
                               : المعايير الدولية للتدقيق تساعد على تحسين جودة المعلومة المالية2ة العبار 
من أفراد عينة الدراسة قد وافقوا على أن معايري التدقيق الدولية تعد  %64أظهرت هذه الفرضية املقرتحة أن      

مبوافق متاما، أما النسبة املتبقية  %28لية، يف حني أجاب من بني العوامل اليت تساهم يف حتسني جودة املعلومة املا
                                                                                            فكانت إلجابة حمايد.

 
            : المعايير الدولية للتدقيق تساعد مستخدمي تقرير المدقق على اتخاذ قرارات أحسن     3العبارة 

أجابوا مبوافق  %16أجابوا مبوافق، و %76فردا من عينة الدراسة أي  19أظهرت هذه الفرضية املقرتحة أن      
 أجابوا مبحايد ومل جيب أي فرد بغري موافق أو غري موافق إطالقا.                                            %8متاما، و 

 
                                                          دوليا يزيد من مستوى نجاعته : إن توحيد التدقيق4العبارة 

على أن ختلص التدقيق من احلدود اجلغرافية ووصوله إىل مستوى التوحيد  %68وافقت عينة الدراسة بنسبة      
 أفراد من العينة.                   6عادل أجابوا مبوافق متاما أي ما ي %24الدويل حيقق له مستويات وأداء أفضل، ونسبة 

 
: إن اتساع نطاق التدقيق دوليا يساهم في إزالة بعض العوائق داخل التكتالت االقتصادية 5العبارة 

 اإلقليمية والدولية في هذا المجال                                                                                        
من أفراد عينة الدراسة كانت إجاباهتم موافق على أن التوحيد الدويل للتدقيق يقلل من حجم العوائق  56%     

اليت قد تعرتض األطراف سواء اليت تسعى إىل تشكيل تكتالت اقتصادية أو حىت تلك املنظمة واهلادفة إىل توسيع 
من  %20يقابلها  %72عل نسبة املوافقني ككل مبوافق متاما، ما جي %16حجم املعامالت فيما بينها، وأجاب 

 من غري املوافقني. %8احملايدين و
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: من الضروري أن يصاحب التوافق في مجال الممارسة للتدقيق توافق على مستوى متطلبات 6العبارة 
 التعليم والخبرة للممارسين                                                                                                

وارتباط على مستوى الكفاءة التعليمية وكذا التكوينية أن يتحقق توافق  %100اشرتط مجيع أفراد العينة بنسبة      
 مبوافق متاما.                     %32مبوافق و  %68يف األشخاص املمارسني ملهنة التدقيق، حيث أجابوا نسبة 

 
                     : المكاتب الدولية للتدقيق تقدم خدمات ذات جودة عالية مقارنة بالمكاتب األخرى7العبارة 

بالنسبة جلودة املكاتب الدولية، اقتصرت نسبة األفراد غري املوافقني على جودة خدمات املكاتب الدولية      
، والنسبة %24واملوافقني متاما  %32، بينما بلغت نسبة املوافقني %8 مقارنة بنظريهتا أي املكاتب احمللية على

 املتبقية كانوا حمايدين.                                                                                                
 

: ثقة مستخدمي القوائم المالية في التقارير الصادرة عن المكاتب الدولية عن نظيرتها الصادرة عن 8العبارة 
                                                                                                    المكاتب األخرى

موافق،  %36فيما يتعلق بثقة األطراف املستعملة للتقارير الصادرة عن مكاتب التدقيق الدولية كانت نسبة      
درة عن املكاتب الدولية اختالفا عن التقارير موافق متاما، ما يعين أن غالبية األفراد يرون يف التقارير الصا %20و

                                                                                          الصادرة عن املكاتب احمللية.
 

 خالصة نتائج المحور الثاني:                                                                                            
أمجع أفراد عينة الدراسة على املوافقة على العبارات اليت ختص اإلجيابيات وكذا التسهيالت اليت تقدمها تلك      

جودة املعلومة املالية، ومن مستوى املدقق، وتساعد مستخدمي تقريره النهائي  املعايري، فهم يرون أهنا حتسن من
                                                                                        على اختاذ قرارات أحسن.

        ا بالغالبية على وجود أمهية وراءه.وجند أن أفراد عينة الدراسة ليس لديهم مانع من توحيد التدقيق، كما وافقو      
فقد مت االتفاق على أن خروج التدقيق من الصيغة احمللية إىل صيغة التوحيد يف البيئة الدولية يزيد من مستوى 

جناعته، كما أنه يساهم يف ختطي بعض العوائق يف هذا اجملال اليت تعرتض تفصيل التكتالت االقتصادية اإلقليمية 
 والدولية.

كما مت التأكيد على أنه وبغرض حتصيل األهداف من وراء هذا التوحيد وتقليل الفوارق بني املمارسات على       
 مستوى املتطلبات العلمية والعملية لدى املمارسني مبا يتناسب والتطورات االقتصادية الدولية. 
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الحاسوب الوسيلة األهم الذي يعتمد عليها المدقق في  المطلب الثالث: نتائج المحور الثالث حول اعتبار
 أداء مهمته وما أثر ذلك على مهنة التدقيق.

 : نتائج المحور الثالث6.3جدول رقم 
 

 التكرار العبارات
 النسبة

موافق 
 تماما

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 إطالقا

 المجموع

 25 0 0 0 19 6 ت العبارة األولى 
% 24 76 0 0 0 100 

 25 19 6 0 0 0 ت العبارة الثانية
% 0 0 0 24 76 100 

 25 0 0 0 2 23 ت العبارة الثالثة
% 92 8 0 0 0 100 

 25 0 0 0 7 18 ت العبارة الرابعة
% 72 28 0 0 0 100 

العبارة 
 الخامسة

 25 0 0 0 20 5 ت
% 20 80 0 0 0 100 

 االستبيانمن إعداد الطالبة حسب نتائج المصدر: 
 

 : تمثيل نتائج المحور الثالث6.3شكل رقم 
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 6.3من إعداد الطالبة باالعتماد على اجلدول رقم  المصدر:
 من خالل اجلدول والشكل نستنتج ما يلي:                                                                        
 

: استخدام الحاسوب في التسجيل ومعالجة البيانات يؤدي إلى إجراءات مختلفة في مهمة 1العبارة 
                                                                                         التدقيق مقارنة مع األسلوب اليدوي 

يرى كل أفراد عينة الدراسة على أن استخدام احلاسوب يف التسجيل ومعاجلة البيانات يؤدي إىل إجراءات      
             مبوافق متاما. %24مبوافق، و %76خمتلفة يف مهمة التدقيق مقارنة مع األسلوب اليدوي، فكانت إجابة 

 
 عن أهداف التدقيق اليدوي                              : أهداف التدقيق في ظل المعالجة اآللية تختلف2العبارة 

مل يرى أفراد عينة الدراسة اختالف بني أهداف التدقيق يف ظل املعاجلة اآللية والتدقيق اليدوي، حيث أجابوا      
              بغري موافق.                                               %24بغري موافق إطالقا، ونسبة  %76بنسبة 

 
: استخدام نظم الحاسوب إلنجاز أعمال التدقيق تسمح للمدقق باالستفادة من إمكانيات 3العبارة 

 الحاسوب في تنفيذ األعمال بسرعة وبدقة أكبر
أن استخدام  نظم احلاسوب إلجناز أعمال التدقيق تسمح للمدقق يف  %100اشرتط مجيع أفراد العينة بنسبة      

 أجابوا مبوافق.              %8مبوافق متاما، بينما  %92عمال بسرعة وبدقة أكرب، فكانت إجابة أفراد العينة تنفيذ هذه األ
 

                          هل هناك أخطاء يتعرض لها المدقق في ظل النظام اآللي أثناء أدائه لمهمته: 4العبارة 
أجابوا مبوافق على أن هناك أخطاء يتعرض هلا املدقق يف ظل النظام  %28أجابوا مبوافق متاما ونسبة  72%     

                                                                                                    اآليل أثناء أدائه ملهمته.
ف التدقيق اليدوي حيث أن هناك مما يؤكد على أن أهداف التدقيق يف ظل املعاجلة اآللية ال ختتلف عن أهدا

 أخطاء يتعرض هلا املدقق يف ظل النظام اآليل.                                                                        
 

يعتبر التدقيق الحاسوبي أداة وتقنية للحفاظ على أهداف التدقيق اليدوي ومنع حدوث األخطاء : 5العبارة 
                             جل إبداء رأي فني محايد حول دقة وسالمة القوائم المالية والمركز المالي للمؤسسةوالمخالفات من أ

أمجع أفراد عينة الدراسة على أن التدقيق احلاسويب أداة وتقنية للمحافظة على أهداف التدقيق ومنع حدوث      
 موافقني متاما.             %20من أفراد عينة الدراسة موافقني، ونسبة  %80األخطاء والغش، فكانت نسبة 
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                                                                                           خالصة نتائج المحور الثالث:

قق هو احلاسوب حيث له أمهية كبرية نستنتج من نتائج احملور الثالث على أن أهم وسيلة يعتمد عليها املد     
 وذلك بتوفري الوقت الالزم ألداء عملية التدقيق وذلك من خالل تنفيذ األعمال بسرعة وبدقة أكرب.                       

كما أمجع أفراد العينة على أن أهداف التدقيق يف ظل التسجيل واملعاجلة اآللية ال ختتلف عن أهداف التدقيق       
 ي وهو اكتشاف الغش واألخطاء.                                                                          اليدو 
ولقد أدى استخدام نظم املعاجلة اآللية إىل خلق بيئة ساعدت على الوقوع يف األخطاء.                                

فظة على أهداف التدقيق ومساعدة املدقق على اكتشاف الغش ومنه ظهر التدقيق احلاسويب كأداة وتقنية للمحا
 واألخطاء يف القوائم املالية. 
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 خالصة الفصل الثالث:

 
املالحظ مما سبق أن الدراسة التطبيقية ممثلة يف استمارة االستبيان مشلت عينة من اجملتمع من أكادمييني      

 ومهنيني من ذوي التخصص يف احملاسبة والتدقيق.
      
 وخلصت هذه الدراسة إىل:     

الية اليت تعكس الصورة * اهلدف الرئيسي للتدقيق هو اكتشاف الغش واألخطاء وإضفاء الثقة على القوائم امل
 احلقيقية للمركز املايل للمؤسسة.

 
* ارتأى أفراد عينة الدراسة يف التوحيد الدويل للتدقيق السبيل الرتقاء خدمات التدقيق إىل مستويات أحسن، وما 

 يدعم ذلك كون مكاتب التدقيق الدولية تقدم خدمات ذات جودة مالية مقارنة باملكاتب احمللية.
 

ل حتليل النتائج يالحظ أن الرأي الذي يبديه املدقق على القوائم املالية يعترب نقطة انطالق بالنسبة * ومن خال
ملستخدمي القوائم املالية، وعلى املدقق بدل العناية املهنية بالرغم من عدم وجود قانون إلزامي أو عقد يلزمه على 

 م املالية من تقدمي تقارير مالية أكثر دقة ومصداقية.ذلك، وذلك امتثاال ملا ينتظره اجملتمع أي مستخدمي القوائ
 

 * استخدام احلاسوب يعترب أهم وسيلة يعتمد عليها املدقق يف أداء مهمته.
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 تمهيد:

 
تعترب مهنة التدقيق من املهن العريقة يف اجملتمع نظرا للخصائص اليت تتميز هبا وما تقدمه للمجتمع من      

خدمات، حيث حتكمها مبادئ أخالقية تدل على عدة فضائل كالتواضع والنزاهة يف أداء املهنة، كما تتطلب 
ارسة هذه املهنة عن طريق التعليم ممارستها شروطا تتعلق باملعرفة اليت جيب أن يتحصل عليها الراغب يف مم

           والتدريب، وتقع عليه مسؤوليات وتقسم إىل ثالثة أشكال هي: مدنية، جزائية وانضباطية.                                              

 

رير هنائي يتضمن رأيه ومن أجل قيام املدقق مبهمته وبغية الوصول إىل اهلدف الرئيسي منها املتمثل يف إعداد تق     
الفين احملايد حول القوائم املالية واملركز املايل للمؤسسة، تسري عملية التدقيق وفق خطوات وإجراءات تضمن السري 

 احلسن هلا وتساعد على حتصيل أكرب فعالية يف إعداد القائمني هبا وبغرض الوصول إىل األهداف املسطرة.    

 

رحلة همهيدية تتضمن تخخيص املهمة واحلصول على معرفة عامة حول املؤسسة، م حيث تبدأ مهنة التدقيق مب     
تأيت مرحلة تقييم نظام الرقابة الداخلية ويف األخري إعداد تقرير يبني فيه رأيه الفين احملايد.                                   

وسائل فنية، وأهم وسيلة تتمثل يف النظام اآليل  لتحقيق األهداف الذي يريد التوصل إليها املدقق، يستخدم املدقق
 حيث كان له تأثري كبري على التدقيق.                                                                            

 

         ومنه سوف أتطرق يف هذا الفصل إىل:                                                                  
                            املبحث األول: التنظيم املهين للتدقيق احملاسيب واملايل.                                                                       

                                                     املبحث الثاين: تنفيذ عملية التدقيق احملاسيب واملايل.                                          
 املبحث الثالث: أهم وسائل التدقيق احملاسيب واملايل.
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 المبحث األول: التنظيم المهني للتدقيق

 

املدقق هو من ميارس مهنة تدقيق احلسابات اليت أعدها احملاسب وعليه جيب أن يتمتع مببادئ وسلوك      
 مركز املهنة، كما تقع عليه مسؤوليات. للحفاظ على

من خالل هذا املبحث سيتم تقدمي تعريف للمدقق والصفات الواجب توفرها فيه، باإلضافة إىل املبادئ      
 والسلوك اليت حتكم مهنة التدقيق، وأخريا عرض املسؤوليات اليت تقع على املدقق.

 
 

 ها فيهالمطلب األول: تعريف المدقق والصفات الواجب توفر 

 
 تعريف المدقق:  -1

يعرف مدقق احلسابات على أنه: "خبري حماسيب مستقل عن املخروع يعينه املالك وكيال عنهم مقابل أتعاب      
يتفق عليها بصفة دورية لتدقيق أعمال اإلدارة اليت تنعكس نتائجها على التقارير والقوائم املالية اخلتامية اليت 

عملية فحصه هلذه القوائم للمالك وبالتايل هو ال خيضع لسلطة اإلدارة حىت تتوفر له تعدها، ويرفع بتقريره عن 
 1احلياد واالستقالل يف أداء مهنته وأن يتوافر له التدريب الكايف على أعمال الفحص".

 
كما ميكن تعريفه: "هو شخص يقوم بفحص وتدقيق احلسابات ونتائجها اليت أعدها احملاسب ليبني لذوي       

            2خأن حقيقة حال املؤسسة طبقا لألصول الفنية".ال
                                                   

 على الخهادة يف مهمته تتمثل حيث احلسابات، تدقيق مهنة ميارس من هو املدقق أنوميكن تعريفه أيضا: "     
 للطابع إمهال دون عاما، قبوال املقبولة احملاسبية للمبادئ مطابقتها حيث من املقنع وطابعها احلسابات صحة

 ومن ،أخرى جماالت إىل تتوسع قد احلسابات فحص عملية أن كما ،التدقيق ملهنة واالجتماعي االقتصادي
 الوضعية عن بصدق املقدمة الوثائق تعبري مدى يبني أن جيب املدقق فإن احلسابات، صحة على الخهادة خالل

     3ة".املؤسس واقع جيد بخكل ترتجم املالية القوائم أن ميتقي على قادرا يكون أن وجيب للمؤسسة، احلقيقية
        

                                                           
، 2012جامعة عبد احلميد ابن باديس مستغامن، بن مختة إميان وآخرون، واقع املعايري الدولية للتدقيق يف اجلزائر، مذكرة ماسرت، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  1

 .39-38ص 
 .67مرجع سبق ذكره، ص أسس املراجعة العلمية والعملية، د. عبد الفتاح الصحن،   2
 .27، ص  2007أمحد حممد نور وآخرون، دراسات متقدمة يف مراجعة احلسابات، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،   3
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 ،والتقرير والتحقيق الفحص عملية يف مهمته ترتكز احملاسبني من معني نوع هو املدقق أنويعرف أيضا: "     
 بكفاءة املهام هذه تتم وحىت املالية، القوائم إعداد على القائم وهو آخر شخص مزاعم صحة من يتحقق حيث

 همارس اليت والظروف العملية مفهوم حتدد واليت وثابتة منطقية وأسس ومعايري قواعد على تعتمد أن جيب فإنه
  1."فيها

 
 وزيادة املعلومات تلك على الثقة يضفي وإمنا املالية، املعلومات خلق إىل يؤدي ال املدقق عمل عامة، وبصفة     

 رأيه خالله من يبدي تقرير شكل يف التقييم ذلك نتائج وتوصيل نتقاديها حتليلية بطريقة تقييمها طريق عن قيمتها
    2.هلا املستخدمة األطراف إىل املالية القوائم حول احملايد الفين

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3الصفات الواجب توفرها في المدقق: -2

                                حىت يقوم املدقق مبزاولة مهنة التدقيق جيب أن تتوفر فيه صفات يذكر منها:                     
جيب على املدقق أن يكون موضع ثقة يف عمله، أن يكون كتوم وأمني يف أسرار ( المحافظة على أسرار المهنة: أ

عمله وأن ال يطلع املؤسسات األخرى على أسرار عمله.                                                          
يكون أمينا خملصا يف عمله حبيث يعطيه القدر الوايف من حقه وأن يعمل بضمريه ويبذل جيب أن ب( األمانة: 

أقصى جهوده العملية والفنية يف تنفيذ العمل الذي كلف به وأن يعرض النتائج اليت توصل إليها بأمانة دون همويه 
                                          أو حتريف.                                                                 

عليه أن يكون متمكن من علم احملاسبة والتدقيق وأن يكون لديه معرفة كافية يف العلوم ج( الثقافة والمعرفة: 
االجتماعية واإلنسانية، وأن يطلع على كل ما هو جديد يف احملاسبة والتدقيق وكذلك فيما خيص القوانني اخلاصة 

الضريبة والقانون التجاري وقانون الخركات وأن يكون ملما مببادئ االقتصاد وكذلك باألصول العلمية مثل قوانني 
للتنظيم واإلدارة.                                                                                                       

تتطلب صرب وتأين يف الدراسة والتحليل والتحقيق يف  ة التدقيقإن مهند( الصبر واللباقة والقدرة على التصرف: 
العمليات والبحث عن احلقيقة وكذلك تتطلب اللباقة عند التعامل مع املوظفني والعمالء للحصول على املعلومات 

           الصحيحة، وجيب على املدقق عند مزاولته لعمله أن ال تكون لديه سوء النية.                            
باإلضافة إىل هذه الصفات هناك صفات أخرى:                                                                 

أن يكون سريع البداهة حاضر الفهم ملما مببادئ علم النفس من أجل معامالته مع الغري.                      -
                          مريه، أن يضع مصلحة عمله فوق مصلحته.أن يكون سيد نفسه ال سلطان عليه لغري ض -

                                                           
  .52مرجع سبق ذكره، ص التنظيم املهين للمراجعة، شريقي عمر،   1
 نفس املرجع والصفحة سابقا. 2

 .41-39، ص ذكره بقمرجع سوآخرون،  بن مختة إميان  3
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أن يكون دقيقا غري متهاون يف املخاكل اليت يقابلها سواء كانت كبرية أو صغرية.                                          -
                              أن يزود نفسه باملعلومات اخلاصة باملؤسسة اليت يدقق حساباهتا عن طريق زيارهتا.  -
أن ال يقيم عالقات شخصية تغطي على عمله وإمنا جيب خلق جو من الرد واالحرتام بينه وبني املوظفني  -

وكذلك العمل التعاون يف سبيل حتقيق املنفعة للمؤسسة.                                                                    
 نا من لغته قادرا على التعبري حتدثا وكتابة بكل وضوح واقتدار.أن يكون متمك -

 
 

 المطلب الثاني: مبادئ وسلوك مهنة التدقيق
 
                                                              1التدقيق: لمهنة العملية للممارسة العامة األخالقية المبادئ -1

 إطار كان مهما ،بالتدقيق قائم مهين شخص كل يف تتوفر أن جيب اليت األسس من جمموعة عن عبارة وهي     
                                                      :يلي فيما تلخيصها وميكن ،تعاقدي تدقيق أو قانوين تدقيق سواء عمله

 عملية إطار يف املختلفة ملهامه أدائه أثناء وصرحيا وشريفا مستقيما يكون أن املدقق على جيب :الكمال مبدأ*
                                                                                                                .التدقيق

 املسبقة اآلراء أثر تفادي وعليه ومنصفا، عادال يكون أن مدقق مهين شخص كل على أي :الموضوعية مبدأ*
                                                                            .التدقيق لتقرير إعداده أثناء موضوعيته على

                               . مهامه أداء يف متحيزا وغري حمايدا حرا، املدقق يكون أن أي :االستقاللية مبدأ*
 الالزمة املهنية العناية ببذل وذلك للمهنة، مزاولته أثناء كفاءته مستوى على احملافظة املدقق على :الكفاءة مبدأ*

                                          .التدقيق عملية على املخرفني طرف من إليه املوكلة املهام بأداء واالكتفاء
 ملهامهم، أدائهم أثناء عليها لعونيط اليت املعلومات سرية على احملافظة ومساعديه املدقق على :السرية مبدأ*

                                                     .بذلك هلم املصرح غري األطراف إىل نقلها عدم اخلصوص وجه وعلى
 .لعمله أدائه أثناء للمهنة والعملية التقنية املعايري احرتام املدقق على :المهنة قواعد احترام*

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2التدقيق: لمهنة المهني السلوك قواعد -2
 اليت املهنية اهليآت أو العمالء أو الزمالء سواء الغري مع تعاملهم طريقة يف يظهر للمدققني املهين السلوك إن     

 حتتله الذي املركز بني متبادلة عالقة توجد أنه حيث عامة، بصفة د اجملتمعأفرا مع وحىت املهنة تنظيم على تخرف
                                                                         .املهنة تلك يف للعاملني األخالقي والسلوك االجتماعي اهلرم يف مهنة أي

                                                           
 .80، ص ذكره بقمرجع سالتنظيم املهين للمراجعة، شريقي عمر،   1
  .82-80ص سابق،الرجع امل  2
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ا يوليه اليت النظرة على إجيابا أو سلبا يؤثر املهنة ممارسة أثناء املدققني سلوك وطبيعة نوع أن ذلك ويعين     
 إذا وكذلك بالعكس، والعكساجملتمع  يف هنةامل مركز يعلو الرفيع املهين بالسلوك همسكوا فإذا ،التدقيق ملهنةاجملتمع 

 هلا، مهتخدما يقدمون اليت االجتماعية الفئات قبل من مهتوخلدما هلم واحرتاما تقديرا مهنة أية يف املهنيون وجد ما
 واملدققني عامة بصفة املهنيني على أنه أي أدائهم، مستوى لرفع هلم حافزا سيكون والتقدير االحرتام ذلك فإن

                                                                                    .الرفيع املهين بالسلوك التمسك خاصة بصفة
هبا  ويقصد األوىل، بالدرجة مهنيا كونه يتحملها اليت املهنية باملسؤولية للمدقق املهين السلوك قواعد وترتبط     

 وحىتاملسؤولية القانونية  من أكرب هو ما إىل تذهب وقد املهنة، وزمالء العمالءو  اجلمهور حنو وأمانته مسؤوليته
                                                                    . نفسه حنو كخخص احلسابات مدقق مسؤولية

 ومن املهنية ملسؤولياته دعما املدقق اهب يلتزم أن جيب اليت املهنة وسلوك آداب قواعد وجدت ذلك، أجل ومن     
                                                                                                 .املهنية العناية مستوى م

 بالعمالء، املهنيني عالقات حيكم املهنة وسلوك آداب دستور أن على الكتاب من الكثري جيمع حيث     
:                                                                        اآليت يف العالقات هذه ونلخص تمع،جملوبا بالزمالء

                                                                                       :بالعمالء المدقق عالقةأ( 
                                  :يلي فيما نلخصهما املهين السلوك عناصر من عنصران بعمالئه املدقق عالقة حيكم

 يطلبه نمل خدماته يقدم أن وجيب العمالء، جتاه العاطفي باحلياد املدقق يلتزم أن العنصر هذا ويعين :العمومية *
                                           .إخل..  الدين أو اجلنس أو الدخل أو السن اعتبارات عن بغض النظر

 إذا حىت أو الخخصية، مصلحته حتقيق يف رغبته تفوق لعميله مثالية خدمة تقدمي يف املدقق رغبة وتعين :النزاهة*
                                                                .الخخصية امليزات ببعض التضحية األمر اقتضى
                                                                                            بالزمالء: المدقق عالقةب( 
                                                       :اآليت يف نلخصها عناصر ثالثة بزمالئه املدقق عالقة حيكم

 األعضاء أحد حصول أن حيث بينهم، فيما الفنية املعرفة على احلصول يف نةامله أعضاء مخاركة ويعين :التعاون*
 بني بنخره املهنية اجلمعيات تقوم أن جيب العملية أو النظرية الناحية من سواء املهنة يف جديد أو تقدم أي على
                                                                                            .األعضاء باقي

 يف والعملية العلمية إجنازاته إىل تستند أن جيب املهين تمعاجمل يف العضو ع هبايتمت اليت املكانة أن تعين :المساواة*
                                              .أخرى اعتبارات ألي النظر دون العملية املمارسة وتطوير النظرية إثراء

 أن وجيب خارجي، طرف وأي عضو بني نزاع نخوب حالة يف لبعضهم املهنة أعضاء تأييد ويعين :التأييد*
 زميله سلطة يدعم أن جيب بل بسمعته، اإلضرار أو زميله سلطة إضعاف شأنه من تصرف أي املدقق يتحاشى
                                                 .لذلك مربر وجود دون للتهديد تعرضت ما إذا مسعته عن ويدافع
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                                                                                        بالمجتمع: المدقق عالقةج( 
مع تاجملو  املدقق مهنة بني ضمنيا عقدا طياته بني حيمل املهنة وسلوك آداب دستور أن الصدد هذا يف الباحثون نيب
 لتحقيق اختصاصهم نطاق يف القانون هلم مينحها اليت السلطة استغالل من أعضائها منع على مبوجبه املهنة وافقت

 على واحلفاظ اجملتمع خدمة على املهنة مقدرة زيادة شأنه من سلوكا املدقق يسلك أن جيب بل شخصية، مصاحل
 .التدقيق مبهام القيام مبناسبة املدقق يصدرها اليت التقارير يف وخاصة املهنة تقدمها اليت اخلدمات جودة يف ثقته
 
 

 المطلب الثالث: مسؤوليات المدقق
 

    :وانضباطية جزائية مدنية،: وهي أشكال ثالثة إىلاملدقق  عاتق على تقع اليت املسؤولياتسم تق     
                                                                                                                  

                                                                                             1:المدنية المسؤولية -1
 هتم بل قانونية، بطريقة األسهم فيها تتداول اليت املالية واألسواق املسامهني فقط  هتمال املدقق مهمة إن     

 بداخلها يعملون هنمأل سواء ،املراقبة املؤسسة مع مصلحة لديهم الذين األشخاص من العديد تلفةخم وبدرجات
                                                                                                                                                    . إخل...والدائنني والبنوك كاملستثمرين معها اقتصادية عالقات تربطهم ألهنم أو واألجراء،سريين كامل

 هذه يبذل مل حالة ويف مهامه، تأدية يف الالزمة املهنية العناية يبذل أن املدقق من ينتظرون هؤالء كل إن     
 أمام املدقق بذلك واضعني ذلك عن ينتج قد الذي الضرر عن التعويض طلب يف احلق فلهم املهنية، العناية

                                                                                                                 .مدنية مسؤولية
                                     :وهي عناصر ثالثة تتوفر أن جيب احلسابات مدقق على املدنية املسؤولية تقوم ولكي     

املهنية.                                          واجباته أداء يف احلسابات مدقق جانب من وتقصري إمهال حصول -
        احلسابات.                                                  مدقق إمهال نتيجة الغري أصاب ضرر وقوع -

                                           .املدقق وتقصري إمهال وبني بالغري حلق الذي الضرر بني سببية عالقة -
 فإن وبالتايل النتائج، دون الوسائل بتوفري ملزم عادية مهمة تأدية أثناء احلسابات مدقق أن هو العام املبدأ إن     
:                                                                                                    يثبت أن جيب عميله

.                                                                                   احلسابات مدقق من العمدي اخلطأ إما -
 أن جيب وما املدقق به قام ما مقارنة خالل من إال قيمي أن ميكن ال وهذامن مدقق احلسابات:   التقصري وإما -

                                            .املهنية للمعايري وفقا العادية االجتهادات االعتبار بعني أخذا به يقوم

                                                           
 .55-54املرجع السابق، ص  1
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 وفيه ومباشرا أكيدا يكون أن جيب فإنه ،املدقق إمهال أو تقصري عن ينتج أن ميكن الذي الضرر خيص وفيما     
 يستثمر كأن الغري، أو العميل هلا يتعرض مالية خسارة هو الغالب يف الضرر إن ،مكتسب حق على تعديا

 عن مالحظة أي دون هلا الصادقة الصورة على صادق املدقق أن أساس على تصفيتها قبل شركة يف أمواله شخص
 بصفة العالقة هذه والضرر، اخلطأ بني السببية العالقة يثبت أن املتضرر على جيب كما. الخركة استغالل استمرارية

ملدقق  الالزمة الرقابات نقص فمثال الضرر، حدوث مينع سوف العادية االجتهادات تنفيذ يكون عندما تنخأ عامة
 وضعيتها بسبب الخركة مع عقودهم جيددوا مل الذين املوردين طرف من املتحمل الضرر أصل هي احلسابات

  .املالية
 أكمل على معينة مهمة أداء املدقق يتوىل ال عندما خطأ هناك يكون ،املدقق حمل املؤسسة نظر وجهة ومن     
 بعض كخف عدم أو مارسها اليت الرقابة كفاية عدم أو غياب مثل التزاماته إحدى على يتخلى عندما أو وجه،

                                                                     .املسامهني جلمعية والتالعبات الغش بأعمال املتعلقة احلقائق
 مباشرا تأثريا هلا يكون اليت ملخالفاتوا األخطاء مجيع اكتخاف واجبه من ليس احلسابات مدقق أنويرى      
 يف عليها املنصوص واالجتهادات املهنية العناية بذل واجبه من ولكن صحتها، على يخهد اليت احلسابات على

 .   املهنية املعايري
                                                                                    

                                                                                                 :الجزائية المسؤولية -2
 يساهم بل هلا، يقدمها اليت واخلدمات فقط للمؤسسة املايل اجلانب على احلسابات مدقق مهمة تقتصر ال      
 ضمان دور له احلسابات مدقق فإن وبذلك املالية، املعلومة شفافية وتخجيعيف االمتثال لقانون األخالقيات  أيضا

 فإنه ذاته، حد يف القوانني خيالف الذي أو الدور هذا أداء عن يتغافل الذي املدقق فإن وبالتايل العامة، املصلحة
                                   1.املسؤولية من النوع هبذا املرتبطة العقوبات ويتحمل جزائية مسؤولية عاتقه على يقع

 األمانة، خيانةالنصب، : مثل العام القانون يف جنائية جرمية يرتكب أن ميكن األشخاص من كغريهاملدقق   إن     
 والرسوم، للضرائب خاضع اقتصادي متعامل بصفته الضرييب التخريع خمالفة عمل، رب بصفته العمل تخريع خمالفة
 أخرى خمالفات وهناك ،التدقيق مبهنة فقط خاصة ليست هي جزائية مسؤولية عنها تنخأ اليت الوضعيات هذه

 مدقق لصفة الخرعي غري كاالستعمال اجلنائي القانون عليها ويعاقب ترتكب قد التدقيق مبهنة خاصة
                                                                                                             2.احلسابات

                                                           
 .56-55صسابق، الرجع امل  1
دقيق يف اجلزائر، الوقع واآلفاق، كلية العلوم شريقي عمر، حمافظ احلسابات بني املهام واملسؤوليات: دراسة مقارنة بني اجلزائر وتونس واملغرب، امللتقى الوطين الثامن حول: مهنة الت  2

 .2010االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سكيكدة، 
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 إال املسؤولية هذه عن احلديث ميكن ال فإنه احلسابات، ملدقق اجلزائية للمسؤولية املكونة العوامل خيص وفيما     
                                                                                              1:وهي رئيسية عناصر ثالثة بتوفر

                                       .قانوين نص بوجود إال خمالفة يكون أن لفعل ميكن ال حيث :القانوني العنصر *
                                                                    .فعال أجنز قد الفعل يكون أن جيب :المادي العنصر *
    .مفرتض وبخكل عمدا اخلطأ حيدث أن جيب :األخالقي العنصر *

                               
                                                                            2:(التأديبية) االنضباطية المسؤولية -3

خاصة  أحكام على تنص ومراسيم قوانني مهاتنظ الدول مجيع ويف الواقع يف هي احلسابات مدقق مهمة إن     
، الداخلي نظامها هلا معينة هيئة سلطة حتت املهنة هذه همارس كما ،ة هبااخلاص املهنية الواجبات وتضع املهنةهبذه 
 الداخلي والنظام املهنية والواجبات للمهنة املنظمة للقوانني املهنة أعضاء خمالفة من االنضباطية املسؤولية وتنخأ
 املخالفة خطورة درجة حسب للمخالفني تأديبية عقوبات تضع اليت اهليئة هذه سلطتها، حتت يعملون اليت للهيئة

                                                                                               .تنفيذها على وتسهر املرتكبة
 اجلنائي العمل عن خيتلف وهو املهنة، وشرف مهنية عامة مصلحة عن الدفاع هدفه االنضباطي العمل إن     

                                                                                                 :أنه على يدل وهذا واملدين،
 أو جزائيا سواء عليه يدان مل أنه من الرغم على معني عمل عن انضباطي خبطأ احلسابات مدقق يتهم أن ميكن -

                                                                                                                                             مدنيا.

                   .مدنيا أو جزائيا عليه أدين الذي العمل نفس على االنضباطي املستوى على املدقق ن يدانأ ميكن -
                                                         فهو واسع نوعا ما ألنه يخمل: االنضباطي اخلطأ نطاق خيص وفيما     

                                                                     املهنية. والقواعد والتنظيمات للقوانني خمالفة كل -
                                                                                                   مهم. تقصري كل -
 التدقيق. مهنة مبمارسة مباشرة يرتبط ال كان ولو حىت والخرف، لألمانة خمالف عمل كل -
 
 
 
 
 

                                                           
 . 56، صذكره بقرجع سالتنظيم املهين للمراجعة، مشريقي عمر،   1
 .57-56صاملرجع السابق،   2
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 المبحث الثاني: تنفيذ عملية التدقيق المحاسبي والمالي
 

حىت يضمن املدقق الوصول إىل اهلدف الرئيسي يسعى ألداء مهمته وفق مراحل متكاملة حيث يقوم بتخطيط      
 عملية التدقيق م تقييم نظام الرقابة ومجع أدلة اإلثبات ويف األخري تقدمي التقرير.

 
 

 المطلب األول: تخطيط عملية التدقيق
 

 قبوله يف واملتمثلة العملية هبذه القيام يف النية لديه تتوفر أن بد ال يق،التدق عملية بتخطيط املدقق يقوم أن قبل     
 معرفته أي التدقيق، عملية لتخطيط املناسب الوقت كتوفر العناصر، من جملموعة وفقا الخرط هذا ويتحقق املهمة،
 واالستقامة، األمانة تنقصهم أشخاص مع التعامل تفادي فرصة للمدقق أيضا يتيح ما كاف، وقت قبل باملهمة
   1.املتوقع العميل مسعة بدقة يفحص أن بد ال هذا يتفادى وحىت

 
 :                                                                                       التمهيدية الخطوات -1

 التدقيق، إجراءات تنفيذ يف الخروع قبل مراعاهتا املدقق على يتعني اليت التمهيدية اخلطوات من عدد هناك     
                                                                                                               2:يلي فيما واملتمثلة

             التدقيق.              موضوع للمؤسسة القانوين للخكل وفقا يتم والذي تعيينه: صحة من التحقق*
 جتديد عدم سبب عن منه فيتحرى املهين، السلوك آداب قواعد من قاعدة وهي :السابق بالمدقق االتصال*

.       عليه املعروضة املهمة قبول من حمايد كمهين مينعه ما واألسباب املربرات من جيد فقد استقالته، أو عزله أو تعيينه
التدقيق.                                                                                 عملية نطاق من التأكد* 
 ومسريي املسؤولني على اخلطوة هذه خالل من املدقق يتعرف إذ :التدقيق محل المؤسسة مع أولى اتصاالت* 

 على خالهلا من يتعرف ميدانية بزيارات يقوم كما معهم، يختغل من ومع معهم حوارا وجيري املصاحل خمتلف
 عليه يتعذر فقد هذه، العمل زيارة من واالستفادة الفرصة يغتنم أن وعليه ووحداهتا، نخاطاهتا املؤسسة، أماكن

                                                           
 .28حممد أمني مازون، مرجع سبق ذكره، ص  1
 . 139، ص2009خالد راغب اخلطيب وآخرون، علم تدقيق احلسابات النظري والعملي، الطبعة األوىل، دار املستقبل للنخر والتوزيع،   2
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 .                                                                                                          تكرارها

.                          املؤسسة يف فعال املطبق احملاسيب النظام بدراسة املدقق يقوم :المحاسبي النظام وتقييم فحص*
 عن أعدت اليت وامليزانية اخلتامية احلسابات على يطلع أن فعليه :سابقة لسنوات المالية القوائم على اإلطالع*

 السابق، املدقق تقرير يف وردت حتفظات أية بنفسه ويفحص السابق، املدقق تقرير على ويطلع السابقة، السنة
.                                                                                   اإلدارة جملس تقرير ودراسة

 فعليه واملوظفني، للمدراء املمنوحة السلطات على خالله من املدقق يتعرف حيث :اإلداري التنظيم فحص*
 وتوزيع توقيعاهتم، من وصورة منهم، لكل االختصاص ومدى باملؤسسة، واملسؤولني املوظفني بأمساء كخف طلب

.                                                                             باملؤسسة واملسؤوليات السلطات
 الناحية على اإلطالع عليه يتعني أنه إال للمدقق، رامباش التزاما ليست الضريبية الناحية أن رغم :الضريبي النظام*

 سداد من يتأكد أن أيضا وعليه ،السابقة للسنوات الضريبية التقارير معاينة وكذا التدقيق، حمل للمؤسسة الضريبية
 .       الضرييب االلتزام هذا يعادل كايف خمصص تكوين مت هل تسدد مل وإذا املستحقة، الضرائب
        

                                                                                                التدقيق: مخطط -2
 اإلجراءات إلهمام وملساعديه له عمل خطة بوضع املدقق يقوم التمهيدية، اخلطوات كافة من انتهائه عقب     
                            1: يلي ما يتضمنه ما بني ومن مرسوم، برنامج وفق اخلطة هذه وترتجم ،التدقيق لعملية الفنية

.                                                                                     حتقيقها الواجب األهداف -
                                 .                   األهداف لتحقيق إتباعها الواجب الفنية واإلجراءات اخلطوات -
.                                                                وإجراء خطوة كل من لالنتهاء الالزم التقديري الوقت حتديد -
       .                                                        وإجراء خطوة كل يف فعال املستنفذ الوقت حتديد -
.                                                                        وإجراء خطوة كل عن املسؤول الخخص مالحظات -
 .                                                                            اإلجراء إجناز عن املسؤول الخخص توقيع -

 ملستويات مبادئ وفق حمددة أهداف لتحقيق األطراف حمكمة خطة هو بل خلطوات، رداس ليس الربنامج     
 فنية وتعليمات املدقق به يقوم أن جيب ملا ملخص فهو أغراض، عدة خيدم والربنامج ،عليها متعارف مهنية

 الساعات وعدد التدقيق عملية تتبع على املدقق تساعد وختطيط رقابة أداة فالربامج لتنفيذها، ملساعديه وتفصيلية
 اليت املؤسسات كامل يف الربنامج نفس بتطبيق املدقق يقوم أن املمكن غري من أنه كما،عملية كل يف املستنفذة

 على سواء خصوصياهتا مؤسسة لكل ألنه القطاع، نفس يف تنخط املؤسسات هذه كانت لو حىت بتدقيقها يقوم

                                                           
 .143املرجع السابق، ص  1
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 ظروف مؤسسة فلكل هبا، املتواجدة احملاسبية واملعلومات املعطيات حجم مستوى على حىت أو اهلدف مستوى
                                                                            1.غريها عن مييزها وما هبا اخلاصة العمل
                                                                                                                                                                  :مها التدقيق برامج من نوعني تصنيف ميكن     

                                                                          2:مقدما مرسومة أو ثابتة تدقيق أ( برامج
 ومساعدوه املدقق هبا يتقيد التدقيق، عمليات كافة يف تدخل اليت واخلطوات اإلجراءات كافة حتوي برامج هي
 قيامه على بناء املدقق فهايضي واليت ثانوية، تعترب اليت التعديالت بعض من ختلو ال أهنا غري ،ملهامهم أدائهم أثناء

 وهلذه ،السابقة املؤسسات من غريها دون املدققة املؤسسة خصوصيات من له همنحه وما التمهيدية باخلطوات
                                                                                           :أمهها عديدة مزايا الربامج

                                                 .إتباعها الواجب العمل خلطوات واضحة صرحية تعليمات تعترب أهنا -
                                                              .العمل خطة إلحكام املتخعبة الكبرية املخاريع يف ضرورية أهنا -
                  .وختصصه وكفاءته خربته حسب كل ومساعديه املدقق بني العمل تقسيم على تساعد بل همكن أهنا -
 التكرار دون حتول كما الضرورية، اخلطوات أو اإلجراءات بعض اختاذ عن السهو عدم إىل املدقق تطمئن أهنا -

                                                                                                  .اخلطوات لبعض
 املنوط اآلخر املساعد غياب حالة يف وقت، ضياع أو عناء دون العمل يتمم أن مساعد أي يستطيع باستعماهلا -
                                                                                                     .العمل هذا مثل به
 يستخدم كما املنازعات، حال يف كدليل يستخدم وبذلك بأدائه، املدقق قام مبا كامال سجال الربنامج يعترب -

                                                                                             .املساعدين على مراقبة كأداة
                                          .هلا ونواة املقبلة األعوام يف التدقيق لعمليات أساسا يعترب النوع هذا فإن أخريا -

 روتينية عمليات إىل التدقيق خطوات حيول قد أنه الربامج من النوع هذا على يعاب املزايا، هذه من بالرغم لكن
 ميكن ولكن ،لديه واالبتكار اإلبداع روح يقتل أنه كما الخخصي، وتقديره املدقق تفكري استقاللية من تنقص
 الربامج تلك عن مالحظاهتم إبداء على دوما مكتبه موظفي املدقق شجع ما إذا أيضا العيوب هذه تفادي

احلني  بني هذا الثابت الربنامج مبراجعة املدقق قيام إىل إضافة مناسبة، يروهنا اليت التعديالت واقرتاح املوضوعة
                                                                 .التعديالت من مناسبا يراه ما عليه ليدخل اآلخرو 

                                                                                           3متدرجة: تدقيق ب( برامج
 وكمية إتباعها الواجب التفصيلية اخلطوات وترك والتدقيق، الفحص لعملية الرئيسية اخلطوط حتديد يف تتمثل

 النوع هذا وميكن ،التدقيق بعملية القيام أثناء تقريرها يتم أي التدقيق، عملية يف الخروع بعد ما إىل االختبارات
                                                           

   سابقا.نفس املرجع والصفحة   1
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 .31حممد أمني مازون، مرجع سبق ذكره، ص  3



 دقيق وأهم الوسائل المعتمدة للتدقيق المحاسبي والماليمسار عملية التالفصل الثاني: 
 

40 
 

 كونه هو الربامج من النوع هذا يف ميزة وأهم ،هبم احمليطة الظروف مع والتماشي خرباهتم استغالل من املوظفني
 شروط دون التدقيق، بعملية القيام خالل تطرأ قد اليت الظروف مع التفاعل من التدقيق بأعمال للقائمني يسمح

 .                                                               احللول فعالية من حتد قد مسبقة قيود أو
                                                                           1:التدقيق مهمة على اإلشراف -3

 حسب كل فرقته أعضاء بني للمهام وتقسيمه التدقيق لعملية املدقق متابعة هو التدقيق يف اإلشراف معىن     
 باإلطالع مطالب هو بل، طرفهم من كاملة املهمة إجناز أو هلم السلطة تفويض دون وختصصه، وكفاءته خربته

 .                                        التدقيق بعملية األول واملعين املسؤول باعتباره هبا، يقومون اليت األعمال على املستمر
                                                                    : يلي فيما اإلشراف نقاط أهم تلخيص ميكن     

             .                                                              التدقيق أهداف حتقيق حنو املدققني توجيه -
.                    بكفاءة إجنازها على القادر الخخص إىل التدقيق مهام من مهمة كل تسند أن على حرصه -
.                                              التدقيق فريق بني النظر وجهات يف اختالف من ينخأ قد ما إزالة -
                                                                                       األولويات.         حسب املهام ترتيب -
.     للطاقات األمثل االستغالل بغرض التدقيق فرقة ألفراد اليومي األداء وحتليل وفحص املنتهي، العمل فحص -
                                        الزيادة.   أو العجز لتفادي للمساعدين املالئم العدد توظيف على حرصه -
 أداء يف هماطلهم لتفادي للمساعدين املستمر التوجيه خالل من والتكلفة، الوقت عاملي احرتام على حرصه -

.                                                                                                          مهامهم
 .    مؤهالهتم كل من االستفادة بغرض املساعدين على( الرتقية) واملعنوي املادي التحفيز عاملي طرح -
                                                                                                 2العمل: أوراق -4

 ومدى وتوقيت طبيعة على للتدليل املدقق هبا حيتفظ اليت امللفات أو السجالت هي التدقيق أوراق     
 االلتزام عليها، احلصول مت اليت املعلومات املتبعة، اإلجراءات من التدقيق، عملية خالل املنفذة االختبارات

 ممارسة عند وترشيده املدقق مساعدة هو التدقيق أوراق من األساسي اهلدف ،التدقيق عملية ونتيجة بالسياسات،
                                                                                                  . رأيه تدعم اليت واإلثباتات األدلة وتوفري الفحص،

 رأيه بإبداء له تسمح اليت والقرائن األدلة خمتلف توفري وكذا ، نخاطاته بتنظيم للمدقق العمل أوراق تسمح     
 :     مها نقطتني وفق التدقيق أوراق بني التمييز وميكن ،احملاسيب املعلومات نظام خمرجات حول النهائي

                                                                                              3الدائم: أ( الملف
 ختتلف امللف هذا حمتويات أن الالحقة،كما الدورات يف لالستعمال الصاحلة املؤسسة يف األساسية الوثائق يخمل

                                                           
 .79، ص2009زاهرة عاطف سواد، مراجعة احلسابات والتدقيق، الطبعة األوىل، دار الراية للنخر، األردن،   1
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                                                                                                                                                                              :                                                                                                                            على امللف هذا يختمل أن ميكن وعموما آلخر، تدقيق مكتب ومن أخرى إىل مؤسسة من
 كل حصة بيان مع املسامهني بني وتوزيعها األسهم وعدد التأسيس بعقود يتعلق ما كل تخمل :عموميات*

 واخلريطة داخلها األساسية التصنيع ومراحل وأنخطتها عملياهتا يصف ما وكل للمؤسسة، الداخلي والنظام مساهم
 اإلنتاجية اخلطة بتحقيق الكفيلة التقنية والوسائل داخلها املسؤولني األشخاص ومراكز أمساء ذكر مع التنظيمية،

                                                                                                     .قبلها من املرسومة
 للسنوات الداخلية الرقابة بنظام املتعلقة التقارير كل على البند هذا يختمل :الداخلية الرقابة بنظام تتعلق وثائق*

      .والوظائف املديريات مستوى على بإجراءاهتا االلتزام ومدى ملقوماهتا مدقق وصف تقدمي مع املاضية،
 وخصوم، أصول من باملؤسسة املتعلقة احلسابات كل على العنصر هذا تويحي :والتقارير السنوية الحسابات*

 العامة التقارير وكذا املاضية، الثالث للسنوات بالنسبة التدقيق برامج النتائج، حسابات واألعباء، النواتج حسابات
                                                               .املؤسسة حبسابات املتعلقة واالستثنائية واخلاصة

 اليت اهلامة التحاليل ببعض الدائم ملفه يف املدقق حيتفظ أن املفيد من يكون :للحسابات الدائمة التحاليل*
 عادة، للمقارنة كسنة احلالية السنة معطيات وأخذ السابقة بالسنوات مقارنتها بغية احلسابات، بعض على أجريت

 الزبائن األجل، طويلة الديون القروض، األسهم، اإلعدادية، باملصاريف املتعلقة احلسابات حتاليل تستخدم ما
 نخاط طبيعة من انطالقا أمهيتها املدقق يرى اليت احلسابات من ذلك غري وإىل املخزونات املوردين، املؤونات،
                                                                                                               .املؤسسة

 على والدالة الضرائب إدارة من الواردة بالوثائق املدقق حيتفظ :واالجتماعي الجبائي بالجانب يتعلق ما كل*
 جبائية والخبه اجلبائية بالرقابة يتعلق ما وكل هلا اخلضوع الواجب املعدالت وعلى إتباعه الواجب التصاريح نظام

 املنظمات مع بالعالقات املتعلقة للوثائق بالنسبة الخأن وكذلك ألمهيتها، نظرا االجتماعي الضمان يف واالشرتاك
                                                                   .داخلها االجتماعي والنظام املؤسسة داخل العمالية

 حماضر مثل للمؤسسة، القانوين للخق املكونة العناصر على النقطة هذه حتتوي :القانوني بالجانب يتعلق ما كل*
 املتعلقة والوثائق الصفقات عقود أو التأمني كعقد املؤسسة مع املربمة العقود وكذلك اإلدارة، جمللس االجتماع

                                                                          .القانونية بالتقارير يتعلق وما االخرتاع برباءة

                                                                                            1:الجاري الملف ب(
 اليت اإلثبات أدلة مع واحملاسبية منها املالية التدقيق موضوع الدورة وثائق ويتضمن احلالية، بالسنة امللف هذا يتعلق
                                                  : التالية الوثائق على امللف هذا يختمل أن وميكن، املدقق مجعها

                                                                                  .التدقيق لعملية تفصيلي برنامج -
                                                        .ألرصدهتا املدعمة التحليالت وكذا للمؤسسة السنوية احلسابات -
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                                                                  .التدقيق موضوع بالدورة املتعلقة واخلاصة العامة التقارير -
                    .التقييم يف املستعملة الوسائل لذلك، املدعم والتقرير الداخلية الرقابة نظام لتقييم املتبعة اخلطوات -
                                                                     .املفحوصة احلسابات عن النامجة املالحظات -
                               .واملوردون العمالء، كالبنوك، املؤسسة خارج من أطراف مع همت اليت املراسالت كل -
 .مهمته أداء أثناء املدقق فتصاد اليت املخاكل -
 
 

 المطلب الثاني: تقييم نظام الرقابة الداخلية وجمع أدلة اإلثبات
 
                                                                               1تقييم نظام الرقابة الداخلية: -1

 كانت أهنا ولو عنها الصادرة اجلهات باختالف الداخلية الرقابة نظام ختص اليت التعاريف واختلفت تعددت     
 .                                                                                            املضمون نفس يف تصب
 يف تساهم اليت الضمانات جمموع هو الداخلية الرقابة نظام" :الفرنسيني احملاسبة خرباء جملس تعريف فكان     

 ضمان آخر جانب ومن املعلومة، نوعية وكذا لألصول احلماية بتأمني املتعلق اهلدف لتحقيق املؤسسة، يف التحكم
                                                                                ."النجاعة وحتسني اإلدارة تعليمات تطبيق
 اإلجراءات جممل من مخكل نظام"  :بأنه الفرنسية احلسابات حملافظي الوطنية املنظمة عرفته حني يف     

         : من التحقق أجل من مسؤوليتها حتت وحراستها وتطبيقها بتعريفها اإلدارة تقوم واليت يليه، وما احملاسبية والرقابات
                                                      .                                                      األصول محاية -
.                                                                  عنها الناجتة السنوية واحلسابات احملاسبية التسجيالت وصحة صدق -
                                             .                                 املؤسسة لعمليات وبنجاعة املنظم التسيري -
 .                                                                             اإلدارة سياسة مع القرارات تطابق -

 مدى على حيكم أن املدقق على بد فال املؤسسة، يف التحكم على تساعد اليت التنظيمية اخلطة باعتباره     
 تدقيقه استحالة اعتبارب العينات من جمموعة على تقتصر هبا يقوم اليت الفحص عملية كون،  النظام هذا سالمة
 من كونه عليه يعتمد أنه كما ،الداخلية الرقابة نظام سالمة ملدى وفقا العينات هذه نطاق وحيدداحلسابات  لكل
 هبا قامت اليت العمليات كل تعكس املستندات وكذا احملاسبية التسجيالت أن إثبات للمدقق املمكن غري

                                                                                                                  .املؤسسة
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 ميكن اخلطوات من جبملة املدقق يلتزم الداخلية، الرقابة نظام على واحلكم التقييم يف املتمثلة مهمته إطار يف     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             : يلي فيما تلخيصها

 طرق املختلفة، القوانني)  املعطيات جبمع املدقق يقوم مكتوبة، غري أو مكتوبة كانت سواء جمع اإلجراءات:*
 بعض لتكوين وذلك للمؤسسة، الداخلية الرقابة نظام عن املعلومات من ممكن قدر أكرب ومعرفة ،…( العمل
 ووضع واألرشيف اجمللدات من املعلومات بعض استخراج يتم كما املعايري، ببعض ذلك ومقارنة النظام عن اآلراء

 املعلومات سري على يساعد فهذا باملؤسسة، املطبقة النظم لبعض العمليات سري خرائط بعض فحص أو خرائط
.                                                          باملؤسسة املعاملني من إجابات جتميع يف املتمثلة و اإلنخائية الطرق من أفضل بطريقة

 صعوبة أو سهولة ملعرفة واملسؤولني اخلرباء كتبها عمل طريقة احملاسبية األدبيات تبني والتطابق: الفهم اختبارات*
 اإلجراءات أن من للتأكد النظام باختبار تدعم أن جيب االعتماد، درجة من املدقق فليتأكد اإلجراءات، تطبيق

 سري خرائط يف مذكور هو كما بالفعل تطبيقها يتم الفحص مرحلة خالل مالحظتها همت واليت ذكرت اليت
                                                                           .والعاملني املسؤولني مع همت اليت واحملادثات الكتايب، الوصف العمليات،

 الداخلية، الرقابة نظام حول كافية معلومات على احلصول من املدقق همكن إذا الداخلية: للرقابة األولي التقييم*
 ومصداقيته، قوته يؤكد فهذا وجيدة حمددة بطريقة يعمل النظام كان فإذا ،النظاما هلذ أوليا تقييما يعطي أن ميكنه

 يؤكد فهذا عليه االعتماد عدم جيب وأنه مرضي غري النظام بأن االستنتاج إىل الفحص عملية أدت إن حني يف
 هناك الضعف ونقاط القوة نقاط فالستخراج، وغش تالعب وجود احتمال مع أخطاء ختلق وثغرات نقائص وجود

                                                                                              :             طريقتني
                                     .النظام وضعف قوة عن والبحث الداخلية الرقابة نظام فحص يف تكمن األوىل -
       .الداخلية الرقابة استقصاء قوائم تدعى قوائم يف جممعة األسئلة بعض طرح يف وتتمثل شكلية أكثر والثانية -

 يف إليها املتوصل القوة نقاط أن من االختبارات من النوع هذا خالل من املدقق يتأكد :االستمرارية اختبارات*
                               .ودائمة مستمرة وبصفة الواقع يف مطبقة أي فعال، قوة نقاط للنظام األويل التقييم

 من املدقق يتمكن ،الذكر السابقة االستمرارية اختبارات على باعتماده الداخلية: الرقابة لنظام النهائي التقييم*
 إىل باإلضافة هذا القوة، لنقاط تطبيق عدم أو تطبيق سوء اكتخاف عند سريه، وسوء النظام ضعف على الوقوف

 املتوصل النتائج على االعتماد، بالنظام لذلك األويل التقييم عند إليها توصل اليت( التصور ضعف) الضعف نقاط
 مع املالية املعلومات على ذلك أثر مبينا شاملة وثيقة يف حوصلة املتدخل يقدم( القوة ونقاط الضعف نقاط) إليها
 يقدمه الداخلية املراقبة حول تقريرا العادة يف هذه احلوصلةة وثيق همثل اإلجراءات، حتسني قصد اقرتاحات تقدمي
 املالية والقوائم احلسابات فحص يصعب أو يسهل، ملهمته اإلجيابية اجلوانب إحدى همثل كما اإلدارة، إىل املدقق

 املباشرة وحترياته تدقيقاته خيفف املدقق جتعل النظام هذا جودة إن آخر بتعبري الداخلية، املراقبة جودة مدى حسب
                                         :وضوح بكل وحيدد يظهر جيد، داخلي بتنظيم اجليد النظام يتميز، ذلك يف أكثر يتعمق جيعله ضعفه وأن
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  .      اجلميع طرف من ومفهوم ممكنا، ذلك كان إن مكتوب شكل يف املؤسسة يف فرد كل ومسؤولية وظيفة -

 إجناز عند إتباعها ينبغي اليت العمل وطرق إجراءات شكل يف العمليات كل ويراقب الالزمة الرخص يعطي نظام- 
 ثلمي الذي املعلومات نظام يف وإدخاهلا معاملتها كيفية يعطي كما املؤسسة، هبا تقوم اليت العمليات من عملية كل

.                                                                         املؤسسة يف املتمثل احلقيقي للنظام الصورة
 العمل يف وإخالص عالية كفاءات ذوي موظفني وجود حمتواه وتطبيق الداخلية الرقابة نظام أهداف لتحقيق ينبغي

    . ألهدافهم حتقيق ألهدافهااملؤسسة  حتقيق أن يؤمنون
                                                           

                                                                                               اإلثبات: جمع أدلة -2
 الفرد عليه يعتمد ما كل همثل كوهنا يف مجيعها تخرتك أهنا إال اإلثبات أدلة تناولت اليت التعاريف تعدد رغم     

 السليم االعتقاد تكوين يف املسامهة وبالتايل الربهان تقدم فهي عليه، متنازع موضوع عن معني حكم إىل للوصول
 واآلمال والنزاعات امليول على تعتمد اليت األحكام بعكس موضوعية، أسباب على القائم املطلوب احلكم وإصدار

                                      .آلخر شخص من ختتلف شخصية عناصر وكلها ،القرار ينفذ من وتنبؤات والعادات
 فهي م ومن االعتقاد، جمرد وليس املعرفة حد إىل بالتأكد للوصول الكفيلة بالوسائل همدنا اليت هي فاألدلة     

 عدالة حول احملايد الفين الرأي إلبداء املالئم األساس وضع بغرض، الواقع مع املطابقة تعين اليت احلقيقة إىل املفتاح
 وقرائن األدلة من جمموعة جبمع مطالب املدقق فإن النهائي، تقريره حمتوى تأكيد إىل سعيه إطار ويف املالية، القوائم

                                                                                                                                                                                           1.واحد آن يف واملالئمة الكافية اإلثبات
 حصرها ميكن واليت أمهها، استخدام للمدقق ميكن أنه غري خمتلفة أشكاال التدقيق يف اإلثبات أدلة تأخذ قد     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   :يلي فيما

 ثالثة على وهي عمله، يف املدقق عليها يعتمد اليت والقرائن األدلة أنواع أكثر من املستندات :المستندات*
.                                          مثال الخراء كفواتري داخلها، ومستعملة املؤسسة خارج معدة مستندات -  2:أنواع

.                                       القبض وإيصاالت البيع كفواتري خارجها، ومستعملة املؤسسة داخل معدة مستندات -
.                         أنواعها اختالف على احلسابية كالدفاتر املؤسسة، داخل ومستعملة معدة مستندات -

 الغش إمكانية تزداد حيث املؤسسة، قبل من املعدة تلك من أقوى املؤسسة خارج من املتأتية املستندات تعترب
 والقانونية الخكلية النواحي من فحصها على املستندات تدقيق يف املدقق عمل ويرتكز، األخرية احلالة يف واخلطأ

.                        والتواقيع املستندات تزوير شخص أي باستطاعة ألن اظيق يظل أن وعليه واملوضوعية،
 يرتبط ما وغالبا مادية، بصورة امللموسة األصول من أصل عد أو حبصر املدقق قيام به يقصد :المادي الفحص*

 املالية األوراق وجود من التحقق يف استخدامه ميكن كما والنقدية، املخزون من كل بفحص األدلة من النوع هذا
                                                           

 .37املرجع السابق، ص  1
 .180خالد أمني عبد اهلل، علم تدقيق احلسابات) الناحية النظرية(، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 املعطيات من للتحقق موضوعية وسيلة املادي الفحص أن القول ميكن،  ملموسة ثابتة وأصول القبض وأوراق
 غري أنه إال األدلة من النوع هذا أمهية رغم، األصل وحالة جودة تقييم أو األصل ووصف مقدار من كل حول
 قيام أن كما له، ملكيتها بالضرورة يعين ال املؤسسة لدى األصل وجود كون احلاالت، بعض يف لوحده كاف
                                                                                                  1.أخرى بأدلة دعمه جيب وبالتايل مستحيال، أمرا يعد األصول عناصر كل جبرد املدقق

 أجل من معها املتعاملني جمموع يف تتمثل املؤسسة عن مستقلة بأطراف املدقق استعانة يف تتمثل: المصادقات*
 من املصادقات وتعد كتابية، أو تصرحييه إجابات صورة يف تكون قد واليت منهم طلبها أن سبق مبعلومات تزويده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2.األدلة أقوى

 معينة أرصدة معقولية مدى لتقييم( مثال كالنسب) والعالقات املقارنات استخدام به يقصد :التحليلي الفحص*
 السنة يف مثيله مع احلالية السنة يف الربح هامش مقارنة ذلك مثال املالية، القوائم يف ظاهرة أخرى بيانات أو

                                                                                                             3.السابقة
 النهاية يف تستعمل كما هبا، القيام جيب اليت التدقيق عملية ليوجه املهمة بداية يف التحليل تقنية إىل املراقب يلجأ

 مع األقل على بعضها أو املؤشرات تلك مقارنة إىل باإلضافة هذا جمموعها، يف املالية املعلومات تناسق من للتأكد
        4.فيه مكانتها ملعرفة إليه تنتمي الذي وللقطاع املؤسسة تزاوله الذي للنخاط النموذجية واملعايري املؤشرات

 انتظام مدى على للحكم معيارا يعد الداخلية الرقابة نظام سالمة إن :الداخلية للرقابة سليم نظام وجود*
 بالوجود املقصود ليس، والتالعب والغش األخطاء من وخلوها بيانات من حتتويه وما احملاسبية والسجالت الدفاتر

 يف أما ،العملي التطبيق حيز وموضوعا منفذا يكون أن جيب بل وتعليمات، لوائح يف مكتوبا النظام كون جمرد هنا
 والسجالت املستندات هذه توفر إمكانية على يدل ذلك فإن الداخلية، الرقابة نظام ضعف وهو العكس حالة
 قرينة بدورها تكون قد واليت املدقق هبا يقوم اليت العينات على االختبارات نطاق يوسع ما وتالعبات، أخطاء على

                                                                   5.املالية القوائم على املصادقة عن امتناعه لدى له
 تخعب يصاحبه احلجم كبرية املؤسسات يف وتنوعها النخاطات تعقد إن :الحسابية الناحية من األرصدة صحة*
 يسمح احلسابية اآلالت على االعتماد أن جند لذلك حسابية، أخطاء عنه ينتج قد ما احملاسبية العمليات يف

 دليال يعترب اآللية احلاسبات استعمال على املدقق وقوف فإن وبالتايل اإلجناز، سرعة مع األخطاء تلك بتفادي
 6.إثبات كدليل باستخدامها له يسمح ما وهو الناحية هذه من األقل على والدفاتر السجالت انتظام على

                                                           
 38، صذكره بقحممد أمني مازون، مرجع س  1

 
 نفس املرجع والصفحة سابقا.  2
 .39املرجع السابق، ص  3
 .93حممد بوتني، مرجع سبق ذكره، ص  4
 .181خالد أمني عبد اهلل، علم تدقيق احلسابات) الناحية النظرية(، مرجع سبق ذكره، ص  5
 .40حممد أمني مازون، مرجع سبق ذكره، ص  6
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 املدقق توجيه طريق عن العميل من مكتوبة أو شفهية معلومات على احلصول يعين :العميل من االستفسارات*
 تعترب ولكن ،اجملاالت خمتلف يف العميل لدى العاملني إىل توجه ما غالبا واليت له األسئلة من جمموعة

 للتحيز عرضة فهي وبالتايل مستقل، مصدر من ليست لكوهنا نظرا األخرى األدلة من صالحية أقل االستفسارات
 1.العميل ألهواء وفقا

 
 

 المطلب الثالث: تقديم التقرير
 
 تقرير مدقق الحسابات:                                                                                                 

 ورجال واملقرضني كاملستثمرين املدقق خيدمها اليت املختلفة الفئات عليها تعتمد اليت الركيزة التقرير يعترب     

 يف عليه تعتمد حيث فائقة عناية املدقق تقرير تويل املختلفة الفئات هذه ألن وغريهم، املؤسسة وإدارة االقتصاد
 ،ققاملد بتعيني قامت اليت اجلهة إىل موجها عادة التقرير يكون، واملستقبلية منها احلالية سياستها ورسم قراراهتا اختاذ
 ممثلني املسامهني إىل أو األشخاص، شركات يف الخركاء جملس إىل أو الفردية، املؤسسات يف الفرد املالك إىل أي

 للمؤسسة القانوين الخكل باختالف خيتلف التوجه أن دجن وهكذا األموال، شركات يف للمسامهني العامة باهليئة

                                                                  2حسب الخكل. أيضا خيتلف التعيني ألن التدقيق، حمل
 وسيلة أو وأداة التدقيق لعملية النهائي املنتج مبثابة السنوية املالية القوائم عن احلسابات مراقب تقرير يعترب     

 عن احملايد الفين ورأيه والقرائن لألدلة وتقييمه فحصه نتائج بتوصيل املدقق يقوم أن خالهلا من ميكن واليت، االتصال

                                             3.األعمال ونتائج السنة هناية يف املايل للمركز املالية القوائم عرض وسالمة صحة
 جمموعة إىل التطرق املدقق على يتعني فإنهالتقرير،  إعداد معايري إطار يف قلنا وأن سبق وكما هذا إىل باإلضافة     

 االلتزام ،املالية القوائم إعداد يف احملاسبية املبادئ على االعتماد غرار على التقرير حملتوى الضوابط أو العناصر من
 . عدمه من اجلوهرية املعلومات كافة على املالية القوائم احتواء على تأكيده إىل باإلضافة ،تطبيقها يف والثبات

 مبحتوى بدوره املرهون رأيه باختالف بينها فيما ختتلف صور عدة يأخذ أن احلسابات مدقق لتقرير ميكن     

                                                                :التقارير من أنواع أربع على الوقوف ميكن وعموما املالية، القوائم

                                                                                                        .نظيف تقرير -
                                                                                                    .حتفظي تقرير -

                                                           
 رجع والصفحة سابقا.نفس امل  1
 .129خالد أمني عبد اهلل، علم تدقيق احلسابات)الناحية النظرية(، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .316عبد الفتاح الصحن وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  3
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                                                                                                        .سالب تقرير -
                                                                                                 .الرأي إبداء عن االمتناع -
 

 : التايل الخكل يف املدقق يعدها اليت يرالتقار  أنواع توضيح ميكن     
 : أنواع تقارير التدقيق1.2شكل رقم 

 
                                                  

 
  

                  
 
    
 

  
 
 
 
 
 

 .42ص ،ذكره بقأمني مازون، مرجع سحممد  المصدر:
 شروط أربعة لديه توفرت إذا بتدقيقها قام اليت املالية القوائم على حتفظ بدون رأيه املدقق يصدر :النظيف التقرير*

                                                                                                                          1:هي
عاما.                                قبوال واملقبولة عليها املتعارف احملاسبية للمبادئ وفقا أعدت قد املالية القوائم أن -
.                           املايل املركز قائمة يف أو الدخل قائمة يف سواء احلسابات على تؤثر جوهرية أخطاء وجود عدم -
.                                            املايل ومركزه املخروع أعمال نتائج عن تعبريها ودقة املالية القوائم وعدالة صدق -
 األعمال لنتائج املالية القوائم تعبري صدق على رأيه تربر اليت واملالئمة الكافية اإلثبات أدلة على املدقق حصول -

.                                                                              املالية السنة هناية يف املايل واملركز

                                                           
 .260، صبق ذكرهس مرجع، جربوع حممود يوسف   1 

تقارير التدقيق          
  

من ناحية الرأي     من ناحية التوجيه     

تقرير موجه إىل   حتفظيتقرير  تقرير نظيف
 أصحاب املخروع

تقرير موجه إىل                         
 اإلدارة

االمتناع عن إبداء         تقرير سالب
 الرأي                                                                               
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 يف أو التدقيق عملية خالل صادف إذا متحفظ، برأي باإلدالء احلسابات مدقق يقوم التحفظي: التقرير*
 همثل بتحفظات مقيدا احلالة هذه يف تقريره فيكون رأيه، يقيد ما املالية القوائم يف الواردة واملعلومات البيانات

 تعديل أو التدقيق عملية نطاق على قيود وجود مثل إليها، اإلشارة الضرورة من يرى اليت انتقاداته أو اعرتاضاته
 أي املدقق، تقرير يف الوارد للتحفظ النسبية األمهية مالحظة الضروري ومن، عليها املتعارف احملاسبية املبادئ تطبيق

 على ينطوي الذي التقرير يخمل أن جيب كما ،التقرير يف ذكرها تربر كافية وبدرجة هامة التحفظات تكون أن
                                                                        1.التحفظ أسباب توضح مستقلة فقرة حتفظ

 للمؤسسة الصحيح الواقع همثل ال املالية القوائم أن من املدقق يتأكد عندما الرأي هذا يصدر :السلبي التقرير*
 مسؤولية املدقق على وتقع عليها، املتعارف احملاسبية للمبادئ طبقا األعمال نتيجة أو املايل املركز حيث من سواء
                                     2.ذكرها مع وبراهني أدلة من الرأي هذا مثل إلصدار املؤدية األسباب بيان
 تلتزم ما وغالبا السليب تقريره قبل التوصيات من جمموعة عادة يقدم املدقق ألن احلدوث نادر أمرا السليب الرأي يعترب

                                                                              3التوصيات. هذه بتنفيذ الخركات
 عن فين رأي إعطاء يستطيع ال احلسابات مدقق أن الرأي إبداء عن االمتناع يعين :الرأي إبداء عن االمتناع*

                4ي:يل فيما توضيحها ميكن معينة ظروف على بناء ذلك يكون وقد التدقيق، موضوع املالية القوائم
 اجلرد عملية حضور من همكينه بعدم وذلك ،املؤسسة إدارة من عليه تفرض املدقق عمل على مفروضة قيود وجود -
.                    الخركة مع أرصدهتم بصحة مصادقات على للحصول املدينني بالعمالء االتصال من همكينه عدم أو
 قضائية دعاوى مثل املالية، القوائم على تؤثر قد املستقبلية بنتائجها التكهن ميكن ال مستقبلية أحداث وجود -

 بدفع يطالبون املؤسسة عمال من قضية أو أخرى، ملؤسسة االخرتاع حقوق على كتعديها املؤسسة ضد مرفوعة
                                               .                                                       وغريها تعويضاهتم

. عليها الرأي إبداء عن ميتنع احلالة هذه يف ،املالية القوائم بعض بتدقيق الرئيسي للمدقق آخر زميل قيام حالة يف -
 عن ميتنع فإنه رأيه، بإبداء تسمح واليت واملالئمة الكافية اإلثبات أدلة على احلصول املدقق على يتعذر عندما -

.                                                                                                                   ذلك
 وجود بسبب أو املدقق، جيريه الذي الفحص نطاق تضييق إىل الرأي إبداء عن االمتناع أسباب ترجع ما وغالبا -

 .فيها رأيه املدقق سيبدي اليت املالية القوائم على جوهري تأثري وهلا صحتها من التأكد ميكن ال هامة عناصر

 
 

                                                           
 .106 ص سبق ذكره، مرجع والعملي، النظري احلسابات تدقيق علماخلطيب وآخرون،  راغب خالد  1
 .138ص سبق ذكره، مرجع(، النظرية الناحية) احلسابات تدقيق علم اهلل، عبد أمني خالد  2
 .43ص ،ذكره بقحممد أمني مازون، مرجع س  3
 .264سبق ذكره، ص مرجع ،جربوع حممود يوسف 4 
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 المبحث الثالث: أهم وسائل التدقيق المحاسبي والمالي
 

يعتمد املدقق على وسائل معينة أثناء أدائه ملهمته أمهها وسائل فنية كاجلرد باإلضافة إىل وسيلة النظام اآليل      
 وذلك لتقدمي رأيه حول الوضعية املالية احلقيقية للمؤسسة.

 
 

 الوسائل الفنية للتدقيق المحاسبي والماليالمطلب األول: 
 
                                                                                              1:الفعلي الجرد -1

 أحد أو املدقق يقوم حيث املدقق، عليها يعتمد اليت القوية األدلة من املوجودات لعناصر الفعلي اجلرد يعترب     
 العملية هذه وتقتصر باملؤسسة، فعال وجوده من التأكد يف يرغب الذي للحساب الفعلي اجلرد بإجراء مساعديه

                                               .إخل...والنقدية واالستثمارات كالبضائع املادية املوجودات على
 ملكية صحة من للتأكد املستندي التدقيق إىل باإلضافة فإنه األصول، عناصر بعض بتدقيق املدقق يقوم فعندما
 الرصيد مع ذلك ومطابقة الفعلي وجوده من للتأكد األصل عليها يختمل اليت احملتويات جرد إىل يلجأ فإنه األصل
                                                                                                   .له الدفرتي

                                                     :منها الخروط بعض توفر جيبالفعلي،  اجلرد من الغاية ولتحقيق     
بنفسه.  املدقق عليه حيصل دليل من أقوىاجلرد، إذ ال يوجد دليل  عملية أثناء مساعديه أحد أو املدقق حضور -
                        جبردها.                                يقوم اليت األشياء معرفة على القدرة للمدقق تكون أن -
آخر.       عنصر حمل عنصر إحالل يتم ال حىت للجرد اخلاضعة العناصر مجيع على وشاملة فعالة برقابة القيام -
                               .خمتص خببري االستعانة أو باملخروع املتعلقة الفنية بالنواحي معرفةللمدقق  تكون أن -

 وهذا واحدة مرة كلها النقدية جرد يفضل فإنه املالية، األوراق يف واالستثمارات النقدية جرد حالة ويف     
 املبلغ إعادة م للجرد خضعت أخرى خزائن من مبالغ سحب طريق عن اخلزائن إحدى يف العجز تغطية الحتمال

 األوراق يف لالستثمارات بالنسبة وكذلك األمر، أول يف منها سحب اليت اخلزينة إىل اجلرد إهمام بعد املسحوب
                                            .مرة من أكثر العملية همت ما إذا اجلرد عملية يف مرتني األوراق بعض استعمال الحتمال نظرا املالية

                                                           
 .38-37شريقي عمر، التنظيم املهين للمراجعة، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 األصول على استعماله ميكن وال فقط، امللموسة األصول حالة يف استعماله ميكن الفعلي اجلرد أن إىل نخري كما
     .وجودها من للتحقق احملل كخهرة املعنوية

                                                                                    

 :                                                                                                         صادقاتالم -2
 من يتأكد أن دققامل يريد فعندما البيانات، بعض بصحة لالعرتاف املطلوبة اخلطية اإلقرارات عادة هبا يقصد     
 كل طرف من مكتوب إقرار على االعتماد وهي أال معينة وسيلة استعمال إىل يلجأ فإنه العمالء حسابات صحة

 ايةهن يف يراقبها اليت املؤسسة لدى حسابه رصيد خطأ أو صحة من التأكد هو اإلقرار هذا من والغرض عميل،
 إقرارا منهم فيها يطلب العمالء إىل خطابات إرسال املؤسسة من يطلب املدقق أن إىل هنا اإلشارة وجتدر ،الدورة
                                             1بتدقيقها. يقوم اليت املؤسسة لدى مهتحسابا أرصدة حول مصادقا أو مكتوبا
 عدة هناك ولكن ،املدقق عليها يعتمد اليت القوية األدلة من تعترب املصادقات أن القول ميكن هنا ومن     

                                                             2وهي: استعماهلا عند التالعب لتجنب هبا األخذ جيب اعتبارات
نفسها.                                                الخركة إدارة من للغري املصادقات طلبات تصدر أن جيب -
للغري.                                 وإرساهلا املصادقات هذه إعداد عملية على نائبه أو املدقق يخرف أن جيب -
                                                                 ادقات.املص إليهم ترسل من ارببإخ الخركة إدارة تقوم أن جيب -

 .  االعرتاض أو التوافق حيث من الردود دراسة بجي -
                                                       

                                                                                             3المستندية: المراجعة -3
 العدد مجع إىل املستندية املراجعة دفهتو  عمله، يف املدقق عليها يعتمد اليت األدلة أهم من املستندات تعترب     

 تعارضها وعدم احملاسبية الدفاتر يف تسجيلها سبق اليت العمليات صحة تثبت اليت والقرائن اإلثبات أدلة من الكايف
 املصاريف، مستندات العقود، جند للمدقق تقدم اليت املستندات هذه أمثلة ومن، والقوانني املخروع أنظمة مع

                                                        .إخل...الخراء فواتري اإلدارة، جمالس اجتماعات حماضر البيع، فواتري
 كلمة أو بامسه خامت ذلك يف ويستعمل بإلغائه يقوم أن املدقق على املستند، يف الواردة البيانات مراجعة وبعد     
                   .أخرى عملية إلثبات ثانية مرة تقدميه عدم هو املستند إلغاء من واهلدف روجع، قد املستند أن على تدل

 لذا كبريا، يكون املتداولة املستندات حجم فإن العمليات لكثرة ونظرا الكبرية املخروعات يف أنه إىل اإلشارة وجتدر
 املراجعة أسلوب إىل األحيان أغلب يف يلجأ فإنه وهلذا املستندات، هذه كل مراجعة املدقق على يتعذر فإنه

 األخري يف النتائج وتعميم اهب اخلاصة املستندات وفحص العمليات هذه من عينة اختيار على تقوم اليت االختبارية

                                                           
 .38املرجع السابق، ص  1
 .38حممد سعيد شهوان، الوجيز يف مراجعة وتدقيق احلسابات، مجعية عمال املطابع، القاهرة، ص  2
 .39شريقي عمر، التنظيم املهين للمراجعة، مرجع سبق ذكره، ص  3
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 مراجعة مبراجعتها قام اليت العينة على وليس العمليات كافة عن مسؤوال املدقق ويبقى املستندات، كل على
 .  فقط مستندية

                                                                                               
                                                                                       1:الحسابية المراجعة -4

 من التأكد إىل دفهت املراجعة هذه فإن وهلذا املؤسسة، دفاتر يف احلسايب للخطأ كثرية احتماالت هناك     
 صفحة من ميعاجملا ونقل وقسمة، وطرح وضرب مجع من والسجالت الدفاتر يف الواردة احلسابية العمليات سالمة
 احلسابية املراجعة نطاق ويخمل ،األستاذ دفرت إىل اليومية دفرت من القيود ترحيل ذلك إىل ضف بالدفاتر، ألخرى

                                                                                                              :يلي ما
 املمثل الرصيد صحة من والتأكد واخلصوم األصول عناصر وكذلك املراجعة ميزان يف املوجودة ميعاجملا مراجعة -

                                                                                          .اخلسارة أو الربح لصايف
                                                                                 .األستاذ دفاتر ألرصدة حسابية مراجعة -
 وكخوف الرأمسالية لإلضافات التحليلية الكخوف مثل باتاحلسا مدقق إىل املقدمة التحليلية الكخوف مراجعة -

                                                            .ميعاجملا هذه صحة من التأكد بغرض وذلك االستهالك،
                                                               .احلسابية الناحية من اخلتامية واحلسابات اجلرد قوائم تدقيق -

 ميكن ال التكرار أو احلذف عمليات أن اعتبار على ائياهن دليال تعترب ال املراجعة هذه أن القول وميكن     
  .املراجعة هذه مبثل اكتخافها

                                                                                    
 :                                                                                                   االستفسارات -5

 إىل يسعى دققامل فإن لذا املؤسسة، وسجالت تردفا يف املايل املركز حول املبهمة احلسابات بعض ترد قد     
 وموظفي رؤساء إىل كتابية أو شفوية أسئلة توجيه يف تتمثل اليت االستفسار عملية طريق عن وإيضاحها تدقيقها
 قبل من احلقيقة إخفاء الحتمال وهذا ومخقة جهدا تستدعي األمهية بالغة االستفسارات هذه كانت وإذا اإلدارة،

 إلمكانية وهذا منها الكتابية وخاصة رمسية شهادات على حيصل أن املدقق على فإنه املستفسرين، األشخاص
 تقيد مل اليت االلتزامات إثبات وكذا الداخلية الرقابة نظام وحتصني بتقييم االستفسار عملية وتسمح ا،هب االحتفاظ

 األسئلة توجيه كيفية على الوسيلة هذه خالل من دققامل عليها حيصل اليت القرائن قوة وتتوقف ،الدفاتر يف
                                                                                                    2.وصياغتها

                                                           
 .40املرجع السابق، ص  1
 .193ع سبق ذكره، صخالد أمني عبد اهلل، علم تدقيق احلسابات) الناحية النظرية (، مرج  2
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 ولذلك املؤسسة، لصاحل بالتحيز يتسم قد أنه االستفسار طريق عن اإلثبات دليل على مالحظته ميكن وما     
     1.آخر إثبات بدليل تدعيمه على العمل املدقق وعلى حاسم، دليل أنه أساس على إليه النظر ميكن ال فإنه
 

     
 :                                                                                                                       واالستنتاج القياس -6

 املدقق إليها ويصل معينة، بعمليات املؤسسة قيام على تدل إضافية أدلة على احلصول بغية املدقق به يقوم     
 فوائده بسداد ربطه يستدعي القرض وجود عند: ذلك أمثلة ومن البعض، ببعضها وربطها العناصر مقارنة بواسطة

 املماثلة املخاريع أو السابقة بالسنوات ومقارنتها الربح وإمجايل املبيعات حجم بني النسبة دراسة كذلك املستحقة،
 من واهلدف، السابقة السنوات مصاريف مع معينة مصاريف مقارنة وكذلك سوئه، أو املؤسسة سري حسن يبني

 استنتاجات استخالص هو السنة، نفس يف أو السابقة السنوات يف هاهبيخا وما العناصر بني املقارنات هذه إجراء
 النتائج أن على الطريقة هذه إتباعه نتيجة جديدة أدلة إضافة وكذا حمايد، فين رأي إىل الوصول من املدقق نهمك
                                                                                  2.صحيحة إليها توصل اليت

 من اخلامسة الفقرة أشارت حيث التحليلي، الفحص أو التحليلية باإلجراءات الوسيلة هذه كذلك وتسمى     
 التحليالت إىل البسيطة املقارنات من تتنوع قد التحليلية اإلجراءات تنفيذ طرق أن(  520)  رقم الدويل املعيار
 مع املوحدة، املالية والبيانات املالية البيانات على تطبق كما املتقدمة، اإلحصائية األساليب تستخدم اليت املعقدة
 حكمهم على بناء للموضوعات التطبيق ىومستو  والطرق اإلجراءات خيتارون املدققني أن االعتبار بعني األخذ

                                                                                                          3.الخخصي
 التأكد بعد إال إثبات كدليل معينة وثيقة أو مستند على االعتماد ميكنه ال املدقق بأن القول ميكن سبق، ومما     

 قرينة كانت إذا واحدة عملية صحة من للتأكد إثبات قرائن عدة مجع إىل يلجأ وقد به، اقتناعه م صحته من

 الذي الدليل قوة ليثبت خمتلفة أطراف ومن واحد دليل على للحصول وسائل عدة يستعمل وقد تقنعه، ال واحدة

 مجع يف يراعى أن وجيب وكافيا، مالئما األخري هذا يكون أن جيب بالدليل القتناعه املدقق أن كما عليه، حصل

 4.النسبية واألمهية والتكلفة الوقت أمهها عوامل عدة األدلة هذه
 
 
 

                                                           
 .40شريقي عمر، التنظيم املهين للمراجعة، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .41املرجع السابق، ص  2
 .257أمحد حلمي مجعة، مرجع سبق ذكره، ص  3
 .41شريقي عمر، التنظيم املهين للمراجعة، مرجع سبق ذكره، ص  4
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 المطلب الثاني: وسيلة النظام اآللي
 
                                                                                            تعريف الحاسوب:  -1

وتسمى  حمددة وظيفة منها كل تؤديا، بينه فيما املرتابطة و املستقلة األجهزة من جمموعة عن عبارة هو     
 عن البيانات معاجلة بوظيفة احلاسوب يقوم، و الربجميات بفضلا بينه فيما ومنظم متناسق بخكل تعملاملعدات 

 .                                                                                                         1العمليات تنفيذ خاللز اجلها تخغيل على القائم اإلنسان تدخل دون عديدة ومنطقية حسابية عمليات طريق
:                                                               2إىل ثالث مراحل أساسية سوباحلا وظيفة وختضع     

                                                                                خزهنا )املدخالت(.و  التعليماتو  البيانات استالم -

                                                             (.املعاجلة) التعليمات حسب املدخلة البيانات معاجلة -
        (.املخرجات) البيانات معاجلة من عليها احملصل النتائجتقدمي  –

                                     
 :                                                                                   3عالقة الحاسوب بمهنة التدقيق -2

 للمجتمع القانوين احملاسب يقدمها اليت الرئيسية اخلدمة هي والخائع التقليدي مبعناه التدقيق كون من بالرغم     
 قد وتنوعها واملخاريع األعمال توسع أن إال خدماته، إىل حتتاج اليت اجلهات ولكل وللمالكني األعمال ولرجال
:                                                                                    وهي بتقدميها القانوين احملاسب يقوم رئيسية خدمات ثالث هناك أن القول ميكن أخرى، خدمات أوجدت

 القوائم كانت فيما رأيه إبداء من املدقق لتمكني االختبار أساس على اإلثبات ألدلة فحصا ويتضمن :التدقيق -
 .معني تاريخ يف النقدية وتدفقاهتا نخاطها نتيجة وعن للمؤسسة، املايل املركز عن وعادلة حقيقة بصورة تعرب املالية

 وإعداد عليها املتفق واإلجراءات الفحص هي فرعية خدمات ثالث وتتضمن :العالقة ذات الخدمات -
                                                                                                                      .احلسابات

 بتقدمي القانونني احملاسبني مكاتب تقوم العالقة ذات واخلدمات للتدقيق إضافة : االستشارية الخدمات -
               .والتخغيلية واملالية اإلدارية االستخارات وخدمات الضريبية، اخلدمات أمهها من واليت أخرى، مهنية خدمات

                                                           
 .78، ص2008م املعلومات احملاسيب للمؤسسة، مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، عيادي حممد ملني، مسامهة املراجعة الداخلية يف تقييم نظا  1
 نفس املرجع والصفحة سابقا.  2
 .163، ص2008ئر، حواس صالح، التوجه اجلديد حنو معايري اإلبالغ املايل الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزا  3
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 جيب اليت اإلجراءات هي األوىل اإلجراءات، من نوعني إتباع عليه احلاسوب أوجب فقد ققللمد فبالنسبة     
 التدقيق طرق إجراءات هي والثانية احلاسوب، تستعمل معلومات أنظمة بيئة يف التدقيق ينفذ عندما إتباعها

 النظام ومكونات عناصر على التعرف فيجب احلسابات إعداد مبهمة التكليف عند أما ،احلاسوب مبساعدة
 تقدمي عند أما ،مثال اإلنساين والعنصر واإلجراءات واملساعدة الرئيسية الربامج وجمموعة كاألجهزة اآليل، احملاسيب

 .                                              احلاسوب باستخدام الصلة ذات انبباجلو  اإلملام فيجب االستخارية اخلدمات
 وقد التدقيق، عملية لتنفيذ املصممة احلاسوب مراجعة برامج بواسطة اآللية األنظمة بتدقيق املّدقق يقوم وكذلك     
 لعملية خصيصا معدة تكون أي خاصة، أو تدقيق عملية أية يف استخدامها ميكن أي عامة الربامج هذه تكون
:                                       يلي ما منها التدقيق، لعملية تنفيذا مهام بعدة الربامج هذه وتقوم معينة تدقيق

 الرتصيد حىت األولية القيود من ابتداء صحتها مدى واختبار املختلفة، املعامالت من إحصائية عينات اختبار -
                                                                                                  .النهائي والتبويب

                                                                         .احملاسبية والطرق املبادئ تطبيق يف الثبات مدى اختبار -
                                                                                .تلفةاملخ احلسابية العمليات اختبار -
                                      .حتصيلها يف وككاملخ الديون خمصص وتقدير للمدنيني الديون أعمال جدول عمل -
                                                                                      .املختلفة للحسابات احملاسبية النسب واستخراج املقارنات عمل -

 على تعتمد اليت املالية احملاسبة نظم وهي التدقيق بيئة يف إلكرتونيا البيانات تخغيل أن فيه الشك ومما     
 عملية عليه تقوم فرض وأول، نفسه املدقق وعلى التدقيق عملية على بالغا تأثريا أثرت قد احلاسوب، استخدام
 هذه عن الرأي يف الثقة تعطينا حىت األدلة جبمع القيام تستلزم منها، للتحقق املالية البيانات قابلية هو التدقيق
 صعوبات األمر بداية يف واجه الذي نفسه، للمدقق املهنية الكفاءة على احلاسوب استخدام أثر كماة.  املالي القوائم
 بني ومادية واضحة اإلثبات أدلة تعد ومل احملاسبية، البيانات تخغيل يف احلاسوب تستعمل مؤسسة يف التدقيق
 اهلندسة تكنولوجيا يف املزدوج التزايد مع البيانات تخغيل وخمرجات ، املالية للعمليات املستندي اإلثبات مصدر

 كما البيانات، بتخغيل اخلاصة الداخلية الرقابة أنظمة يف الضعف نقاط ملواجهة تعقيدا أكثر والربجميات اإللكرتونية
 اليت األساليب وكذا املدقق هبا يفكر اليت الطريقة من غريت قد احلاسوب استخدام ظل يف املتزايدة اإلمكانيات أن

              .                                                                                     مهمته يف عليها يعتمد
 فوريا امللفات ويدرس العمليات من هائلة كميات يعاجل أنه يف التدقيق يف احلاسوب استخدام أمهية وتكمن     

 االتصال، شبكات عرب األخرى احلاسوب أجهزة مع تلقائيا ويتصل بسرعة، املتكاملة البيانات قاعدة إىل ويصل
 بالسرعة ميتاز أنه إىل باإلضافة القرارات، هذه تدعم اليت املناسبة املعلومات وتوفر القرارات، الختاذ الفرصة وهتيئ

                                                                               .النتائج إىل الوصول يف والدقة العمل إجناز يف
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 التدقيق عملية يف كأداة أو التدقيق لعمالء احملاسبية البيانات إدارة يف اإللكرتونية احلاسبات نظم استخدام إن     
 باالستقالل املدقق يتمتع أن ينبغي حيث احلسابات، مدقق استقاللية مفهوم على اإلجياب أو بالسلب يؤثر مل

 تدقيقه شأن ذلك يف شأنه للبيانات اإللكرتوين التخغيل بيئة ظل يف التدقيق مهام لكافة أدائه عند واملايل الذهين
 .                                                                                        للبيانات اليدوي التخغيل لنظم
 بالثقة جديرة إثبات عناصر إىل التوصل جيب أنه على: ينص امليداين العمل معايري من الثالث املعيار إن     
 العائد الرأي إلبداء معقوال أساسا تكون أن شأهنا من اليت واإلثباتات، والتحريات واملالحظة باملعاينة وذلك

 رأيه لتأييد كافية إثبات أدلة على احلسابات مدقق حصول ضرورة هذا ويتطلب فيها، يدقق اليت املالية للبيانات
 احلاسوب باستخدام أو اليدوي التدقيق عملية طريق عن ذلك تنفيذ يتم وقد تدقيقها، املراد املالية القوائمخبصوص 

 استعمال انتخار سببه ما رغم التدقيق عملية إجناز ودقة سرعة عن إجيابيا انعكس مما احلسابات، تدقيق يف
 .والغش األخطاء من واحلد األمان توفري منها مخكالت من احلاسوب

                                                      
 :                                                                        1التدقيق أهمية استخدام الحاسوب في -3

 العمليات على ملبذولت االوق تقليل يف يساعد املختلفة التدقيق جماالت يف احلاسوب استخدام نإف وبالتايل     

 جماالت يف استخدامه أمهية وتنبع عام بخكل التدقيق عملية تكاليف وتقليل احلسابية العمليات وعلى الكتابية
                                                                  :التالية األمور حتقيق على يساعد أنه يف التدقيق

  ي.                                                           الخخص احلكم ارسةمم وعملية القرار اختاذ عملية حتسني -
                                                                                         .عام بخكل تدقيقال عملية جودة حتسني -
                                                   .احلاسوب استخدام بسبب تدقيقال يف حديثة أساليب استخدام إمكانية -
                                                          . سهولة أكثر بدرجة املعقدة تدقيقال عملياتإجناز بعض  إمكانية -

 يف احلاسوب إمكانيات من باالستفادة تدقيق تسمح للمدققال أعمالإلجناز  احلاسوب نظم استخدام إن     
حبيث:                                                                                      أكرب وبدقة بسرعة األعمالهذه  تنفيذ

 اخلطوات وإجراء العينات واختيار منها التحقق املطلوب البيانات لقراءة احلاسوب برامج استخدام من كنههم -
.                                                                                              األدلة جلمعالالزمة 

 صحة من التحقق عملية للمدقق احلاسوب سهل وبالتايل واحلسابية املنطقية االختبارات تنفيذتساعده يف  -
 البيانات إدارة يف اإللكرتونية احلاسبات استخدام أن أي اليدوي األداء تكلفة من أقل وبتكلفة السابقة العمليات
 .احملاسبية

 

                                                           
 .168عيادي حممد ملني، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 الحاسوبيالمطلب الثالث: إجراءات و أساليب التدقيق 
 
   :                                                                                     1الحاسوبي تعريف التدقيق -1

 به يقومة،  احلاسوبي اهليكلة أو للنتائج منهجي اختبارين بأنه: "االلكرتو  التخغيل بيئة يف تدقيقال عرفي     
 ".                                      عموما عليها املتعارف املعايري مع التطابق على رأيه إبداءهبدف  مؤهل و مستقل شخص

املادية، الربامج، اإلجراءات،  املكونات) املؤسسة معلومات لنظام مفصل فحص احلاسويب تدقيقال عتربي     
، التقييم العمليةه هذ تتضمن واملايل،  التدقيق فريق ملساعدة أو اإلدارة حلساب خمتص صالرقابة...( يقوم به شخ

 ، وتقدمي التوصيات.                                              الداخلية الرقابة تقييمو  ،اختبارهاو  اتيح الرقابة،مف حتديدو 
 ويؤكد ؤسسةامل أصول ايةمح يف يساهم احلاسب استخدام كان إذا فيما لتحديد وتقييم مجع عملية هو" أو     

 "                                                              بكفاءة مواردها ويستخدم بفاعلية أهدافهاحيقق و ا تهبيانا سالمة
 التحقق على يرتكز أن بجي للمعلومات اآليل التدقيق ظل يف تدقيقال هدف وبناءا على التعريف السابق فإن     

:                                                                                                            وجود من
                .عالية بكفاءة السليمة التقارير و القوائم إلعداد املعلومات توفر مالئمة حماسبية معلومات نظم -
      األدىن. حدها إىل يقللها أو املخالفات و ألخطاءا مينع حدوث الداخلية للرقابة فعال نظام -

     
 :                                                                                  2تدقيق المحاسبيال إجراءات -2

اليت جيب على املدقق القيام هبا لتحقيق أهداف  اخلطوات أو املمارساتتدقيق تلك ال جراءاتبإ يقصد     
                                                               تدقيق.ال برنامج يف اإلجراءاتالتدقيق حيث يتم توضيح هذه 

همكن  األخرية أنسوى  احلاسوبية والنظم اليدوية النظم يف تدقيقال إجراءات بني جوهرية اختالفات توجد وال     
 للمعلومات اآللية املعاجلة ظل يفتدقيق الدقق لذلك فإن امل مهام معظم أداء يف احلاسب قدرات من االستفادةمن 

                                                           
 .166املرجع السابق، ص  1
 .178-176املرجع السابق، ص  2
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 والبد البيانات وقواعد الربجميات، ألجهزة، االعاملني مثل احملاسيب املعلومات نظام مكونات مجيع خملي أن بجي
وذلك  اليدوية النظم ظل يف املطبقةتدقيق خمتلفة عن تلك  إجراءات يستخدم أن من احلاسوب بيئة يف دققللم

نظرا لألسباب التالية:                                                                                                      
 الرقابية اإلجراءات تنفيذ من للتحقق اتهقراء ميكن واليت امللموسة الورقية املستندية األدلة مجيع توافر عدم -

 جزئيا أو كليا احلاسوب على معتمدة بديلة أساليب استخدام إىلدقق امل طر، مما يضاحلاسوبية النظم يف املستخدمة
الرقابية.                           واإلجراءات بالسياسات االلتزام اختبارات إجراء يف النظام تطورحبسب مستوى 

 احلاسوبز جها استخدام يتطلب امم احلاسوب بواسطة إال احلاسوبية والسجالت امللفات قراءةدقق للم ميكن ال -
             التدقيق.                                                                                  أدلة مجع يف
لذلك فإنه جيب االهتمام جبودة  للمعلومات اآللية املعاجلة ظل يف وإخفائه تالعب لوجود كبري احتمال هناك -

التدقيق.              إثبات أدلة على تمادمدى االع على احلكم يف ألمهيتها نظرا التطبيقات على الرقابة أساليب
 مما يؤدي إىل اخنفاض احتمال حدوث أخطاء اإلمهال.  العالية والدقة بالسرعة باحلاسوب البيانات معاجلة تتميز -

                                     :التالية املراحل إىل للمعلومات اآللية املعاجلة ظل يف التدقيق إجراءات تقسيم وميكن    
 تكوين إىل اخلطوةهذه  دفتهويب احلاسو  النظام تخغيل بداية يف طوةدقق هبذه اخلامل يقوم: المبدئية المراجعة (أ

 استغاللى مد على الضوء وإلقاء اآليل احملاسيب املعلومات نظام داخل العمليات تدفقآلية  عن واضحة فكرة

ه املرحلة هذ وتتم الرقابية الضوابط وماهية احملاسبية التطبيقات اعتماددى م وحتديد التخغيل عمليات يف احلاسوب
   بإتباع اخلطوات التالية:                                                                                                      

، العلمي ومستواهم به العاملني األفراد وعددره مدي واسم القسم موقع مثل احلاسوب قسم عن املعلومات مجع -
 احلصولذلك البد للمدقق من ك املستخدمة للحواسب الفنية الناحية عل والتعرف األساسية متهومسؤوليا مهامهم

                                                       .القسم داخل تواضعها كيفيةضح  فتو  األجهزة ملوقع خريطة على
                                                . احلاسوب باستخدام تنفيذها يتم اليت األساسية احملاسبية التطبيقات حتديد -
 احملاسبية التطبيقات يف احلاسوب استخدامدى م حتديد خالل منوذلك  احملاسيب املعلومات نظام درجة حتديد -

 االعتمادمدى  حتديد وميكن، احملاسيب املعلومات نظام يف ثانويا أو رئيسيا دورا يلعب احلاسوب كان إذا ما وحتديد
 تخغيلها يتم اليت العمليات وأنواع وعدد املهام تنفيذ يف املستخدم احلاسوبزمن  دراسة خالل من احلاسوب على
.                                                                       عنه الصادرة املعلومات وقيمة خالله من
 األفضلالنظام احلاسويب، و  تخغيل قبل الرقابة وسائل بفحص املرحلةه هذ يف املدقق يقوم: اختبارات االلتزام (ب

 يف والضعف القوة مواقع حتديدهذه املرحلة  من واهلدفهبذا النظام،  اخلاصة الرقابة أساليب وضع يف يخارك أن
 وطبيعة، وكذلك حجم االختبارات اليت جيب القيام هبا عليه االعتماد إمكانية حتديد وبالتايل الداخلية الرقابة نظام
 على يتم واليت عليها الرتكيز إىل حتتاج اليت والعمليات األنخطة وحتديد تدقيقبال قياماملطلوب وتوقيت ال التدقيق أدلة
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                                                                                    .التفصيلية االختبارات حجم حتديد أساسها

                                                                       :التالية األسئلة على اإلجابة إىل االلتزام اختبارات دفتهو

؟                                                                             الضرورية الرقابية اإلجراءات تطبيق مت هل -
كيف يتم تنفيذ هذه اإلجراءات ؟                                                                                       -
                                                            من الذي يقوم بتنفيذها ؟                                      -

 النظم وحمللو املربجمون قبل من وضعها يتم متعددة رقابية أدوات تتضمن احلاسوبية ربامجفإن ال عام وبخكل
                     . احلواسيب أجهزة إىل األفراد من العمليات فحص مهمة من جزء وذلك لنقل فيها بتضمينها

 باملرحلةدقق امل يبدأهبا  والثقة الرقابة إجراءات على االعتماد إمكانية من التحقق بعد: التفصيلية االختبارات (ج

:       طريق عنوذلك  البيانات تخغيل يف الثقةمدى  وفحص التفصيلية االختبارات أجزاء يوه تدقيقلل األخرية
ق هبا.                             وموثو  حقيقية بيانات هيهبا  احلاسوب تغذية مت اليت األولية البيانات أن من التأكد -
.                                                                احلاسب على الربنامج تخغيل أثناء فجائي تدقيق إجراء -
 املعدة البيانات وكمالية دقةى مد على كماحل منهمكن  للتخغيل املؤيدة واألدلة تدقيقال سند أن من التحقق –

الكرتونيا.                                                                                                              
ة.                                          ومتكامل ودقيقة سليمة املعلومات من النظام رجاتأن خم من التأكد -
 بامللفات له صلة ال اآلالت بتخغيل القائم وأن اآلالت بتخغيل له عالقة ال الربنامجخمطط  كان إذا فيما التأكد -

 ةالرقاب أدوات وفعالية كفاية يؤكد أن ميكنإنه ف واكتماهلا التخغيل نتائج دقة دققللم تبنيوالنسخ احملفوظة. فإذا 
 تدقيق.ال برامج تعديل وبالتايل إضافية مراجعة إلجراء ضرورة هناكانت ك إذا فيما املدقق يقررويف هذه اخلطوة 

 
                                                                                      : 1أساليب تدقيق النظم الحاسوبية -3

 اإلجراءاتو  بالسياسات االلتزاممدى  من للتحقق معينة أساليب و تقنيات على الداخلي املدقق يعتمد    
ة منها ما يلي:                                                                               املؤسس بأنخطة املرتبطة الرقابة أدواتو 
 النظم ظل يف إتباعها يتم اليت تدقيقال تخطوادقق نفس امل يتبع املنهج هذا ظل يف التدقيق حول الحاسب: (أ

 أرصدة من التحقق وإجراءات للعمليات األساسية الرقابة باختبارات والقيام الداخلية الرقابة فهم دفاليدوية هب
 تخغيله كيفية إىل التعرف أو االستفادةتدقيق، وال حياول ال عمليات يف احلاسب على االعتماد دون احلسابات

 بدايتها من (املدخالت) البيانات عدادبإ األسلوب هذا حسب دققامل ويقوم. فيه املعلومات و البيانات ومعاجلة

 جراء)املخرجات( بإ خروجها و بو احلاس داخل لياآ معاجلتها بعد ويقوميدويا  بو احلاس جهاز يف إدخاهلاىت ح
 قدر إىل التوصل من املدقق يتمكن أن با، وجيصحته من ا والتحققيدوي إليها توصل اليت النتائج مع هلا مطابقة

                                                           
.299-298، ص2003أمحد عبد املالك حممد، الرقابة واملراجعة الداخلية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، فتحي رزق السوافريي،   1  
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 ، وهو ما يتطلب:             للقراءة قابل شكل يف املخرجات عن تفصيلية وقائمة املستندات أصول من كاف

. حفظ املستندات بخكل يسمح باالطالع عليها مبا يتالءم مع للقراءة قابل شكل يف األصلية املستندات توفر -
أغراض التدقيق.                                                                                                   

 ملستنداتا أصول بداية من املالية العمليات تتبع من املدقق لتمكني كاف بتفصيل املخرجات قائمة إعداد -
العكس)مسار التدقيق(.                                                                          و  املخرجات إىل وصوال

حنو صحيح العمليات  على تؤدي املستخدمة الربامج أن من بالتحققتسمح : التدقيق باستخدام الحاسوب (ب
 الصحيحة املعاجلة على الربامج قدرة لتحديد ومهية بعمليات القيام خالل من مباشرة باختبارها دققامل ويقوماملالية، 

فعالية النظام  من دققامل ليتحققجتة النا املخرجات وتفاصيل األخطار قائمة اختبارهبدف  البيانات ملختلف
احلاسويب. وأهم اجلوانب اليت جيب مراعاهتا:                                                                        

غب املدقق يف اختبارها.                  ير  اليت املمكنة احلاالت كافة على االختبارية البيانات حتتوي أن جيب -
تلك اليت سيتم  مع االختيارية للبياناتدقق امل استخدام عند اختبارها يتم اليت مجالربا تتماثل أن بجي -

 استخدامها طوال السنة.                                                                                         

                                   .                           السجالت من االختبارية البيانات حذفجيب  -
 بيانات اختيار يتمحيث  املتكامل االختبار ألسلوب امتدادا األسلوب هذا يعترب: أسلوب التتبع والمالحظة (ج

 كل عند تخغيلها نتائج وتتبع البياناتمميزة هلذه  عالمات وضع مع للعمليات الفعلية البيانات ضمن من االختبار
 نبجت أجل نؤسسة مللم الفعلية البيانات يستخدم أنه يف األسلوب هذا ويعتمد، الفعلية البيانات من نقطة

 إذا األسلوب هذا كفاءة وتزدادى فصلها، لد عنها تنجم قد اليت املخاكل نبجت وبالتايل العكسية القيود استخدام
 إال، التخغيل عمليات أثناء اخلاصة احلاالت الختبار العاديةغري  أو اخلاطئة االختبارية ياناتببعض الب تدعيمه مت

 الختبار ضمان يوجد ال أنه كما هلا املميزة العالمات وضع يتم اليت البيانات جمموعة حتديد يف تنحصر املخكلة أن

ه هذ أجزاء كل باختبار ضمان يوجد ال اختبارها يتم اليت الربامجويب وحىت احلاس النظام عليها يقوم اليت الربامج كل
        .                                         للتخغيل قابليتها من للتحقق الفرعية مبا يف ذلك الربامجالربامج 

ذه ه وتعترب باحلاسوب العامة التدقيق برامج استخدام على يعتمد أسلوب التدقيق بمساعدة الحاسوب: (د
التدقيق  برامجوهمتاز  املختلفة تدقيقال عمليات يف متخصصةمنخآت  بواسطة تصميمها يتم لتدقيقل أداة الربامج
:                                                                                                مها يزتنيمب باحلاسوب العامة

 جمال يف استخدامها على دققنيامل معظم تدريب خالهلا من ميكن اليت الطريقةتصمم هذه الربامج بنفس  -
التخغيل اآليل للبيانات.                                                                                              

ذه الربامج وهل ،خاصة برامج عدة تصميم تكلفة حتمل دون املهام من كبري لعدد واحد برنامج تطبيق إمكانية -
                                                                               عدة استخدامات أمهها:            
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     وغريها...اخل.                                               ومجع ضرب من احلسابية العمليات من التحقق -
 يف أوامر وضع خالل من الفحص هذا يتمحيث  واالكتمال والصحة اجلودةحيث  من السجالت فحص -

    .                              حمددة معايري بواسطة السجالت كافة لفحص للحاسوب العامة تدقيقال برنامج
تدقيق حسب طرق خمتلفة تساعد ال برنامج يصممحيث  التحليالت وإجراء البيانات ترتيب وإعادة تلخيص -

 إعادة مثل التدقيق يف يستخدمها اليت التحليالت إجراء من دققامل ميكن ترتيبا البيانات وترتيب شكل تغيري على
    .                                                        فعلي جرد إجراء يسهل بخكل املخزون عناصر ترتيب

 قوائم مقارنة مثل ؤسسةامل سجالت معالتدقيق األخرى  إجراءات من إليها التوصل مت اليت البيانات مقارنة -
)آليا(.                                                                           الدائنني ملفات مع ا(يدوي) الدائنني

 والتبويب الرتصيدوحىت  األولية القيود من صحتهامدى  واختبار املختلفة العمليات من إحصائية عينات اختبار -
.                                  عليها املتعارف احملاسبيةوالطرق  املبادئ تطبيق يف الثباتمدى  واختبار النهائي

  .املختلفة للبنود احملاسبية النسب واستخراج باملقارنات القيام -
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 خالصة الفصل الثاني:
 

مهنة التدقيق يتوقف على درجة تنظيمها والتزام املمارسني هلا بذلك التنظيم الذي يهدف خلدمة  إن جناح     
 مصاحل اجملتمع أوال م مصاحل أعضاء املهنة.                                                                            

 
دروسة وذلك لكي تكون أعماله ذات جودة وفعالية، ويف ولكي يقوم املدقق بتأدية مهمته، يتبع منهجية م     

 نفس الوقت لكي ال يتهم بالتقصري إذا اكتخفت بعض األخطاء بعد هناية املهمة.                                       
 

ذات  إن املدقق حيرس خالل تأديته ملهمته أن يعطي لكل خطوة األمهية والوقت الالزمني لكي تكون أعماله     
جودة عالية ولكي ال ينسى بعض اإلجراءات، وبذلك يكون قادرا يف هناية مهمته على إبداء رأي فين حمايد بكل 

موضوعية واستقاللية يضفي على القوائم املالية الثقة اليت يعتمد عليها خمتلف األطراف ذات املصلحة، سواء داخل 
 اذ قراراهتم ذات العالقة هبا.                                  أو خارج املؤسسة، الستخدام القوائم املالية يف اخت

 
ويستخدم املدقق يف إطار مهمته عدة وسائل لتحقيق األهداف اليت يريد التوصل إليها، وهناك وسائل فنية      

ووسائل النظام اآليل الذي أدى إىل ظهور التدقيق احلاسويب حيث فرضت عليه إتباع أساليب وإجراءات جديدة 
تتطلب بأن يكون لدى املدقق معرفة بطبيعة هلا عالقة باحلاسوب ألداء مهمته وحتقيق األهداف املسطرة، حيث 

النظام اإللكرتوين، حيث ساعد املدقق يف تقليل الوقت وحتسني جودة عملية التدقيق واجناز عمليات التدقيق 
 بدرجة أكثر سهولة.  
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 المقدمة العامة
 

 أ
 

 مقدمة عامة:
 

إن تطور االقتصاد وتزايد حاجات اجملتمع بصفة عامة، أدى إىل التطور على مستوى حجم ونشاطات      
املؤسسات االقتصادية، فانتقلت من كوهنا مؤسسات صغرية ذات معامالت بسيطة إىل مؤسسات ضخمة ذات 

صحاب هذه املؤسسات إىل عمليات متشبعة كبرية احلجم تنفصل امللكية فيها عن التسيري، وهذا ما أظهر حاجة أ
التعرف على مدى كفاءة اإلدارة يف أداء وظائفها وتقييم أداء املستويات اإلدارية املختلفة واالستغالل األمثل ملوارد 

املؤسسة، وبالتايل ظهور التدقيق كأداة رقابية فعالة يف يد املالك أو املسامهني لرقابة من أوكلت هلم تلك 
 املؤسسات.

أن خمرجات النظم احملاسيب يف املؤسسة هي املرآة اليت تعكس الوضعية املالية للمؤسسة ونتائج وباعتبار      
نشاطها خالل الدورة املالية، فإن التدقيق يعترب الوجه املكمل للعمل احملاسيب واملايل بصفة عامة، وذلك باعتباره 

ة الدورة املالية أي القوائم املالية الصادرة املرآة اليت تعكس مدى صدق وصحة وموضوعية نتائج هذا العمل يف هناي
عن النظام احملاسيب، وبذلك تركز مهمة التدقيق يف عملية فحص ومراجعة نتائج األنشطة واألحداث االقتصادية 
 اليت تقوم هبا املؤسسة من واقع املستندات يف إطار جمموعة من القواعد واملعايري اليت حتكم طبيعة مهنة التدقيق.

   
ولقد أدركت خمتلف األطراف املستفيدة من القوائم املالية اليت تنشرها املؤسسات االقتصادية أن التدقيق هو      

الوسيلة والتقنية القادرة على احلكم على مدى تعبري خمرجات النظام احملاسيب على الواقع الفعلي للمؤسسات، مما 
لفة على ضوء الرأي الذي يبديه املدقق حول مدى سالمة يتيح ألصحاب هذه احلاجة إمكانية اختاذ القرارات املخت

القوائم املالية اخلتامية للمؤسسة، وألجل هذا عملت خمتلف الدول على تنظيم مهنة التدقيق من الناحية النظرية 
وامليدانية، من خالل وضع شروط ملمارستها وخلق اهليآت املنظمة هلا ووضع دساتري آلداب وسلوك املهنة ومعايري 

 ملمارسة املهنية.ا
   

ومن أجل قيام املدقق باملهمة وبغية الوصول إىل اهلدف الرئيسي املتمثل يف إعداد تقرير هنائي يتضمن رأيه      
الفين احملايد حول القوائم املالية والوضعية املالية للمؤسسة فإنه البد أن يسلك مسار معني يضع مراحل ضرورية 

 ل لتحقيق األهداف اليت يريد التوصل إليها.ومتكاملة، حيث يعتمد على وسائ
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 مما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية:     
 

 طرح اإلشكالية:                                                                                                   
 

                                                                        فيما تتمثل أهم وسائل التدقيق المحاسبي والمالي؟
 

 تتفرع هذه اإلشكالية إىل األسئلة الفرعية التالية:                                                                        
                                      * كيف مت تطور التدقيق؟ وما ماهية التدقيق احملاسيب واملايل؟          

* ما هي الصفات الواجب توفرها يف املدقق؟                                                                          
           * كيف تتم عملية التدقيق احملاسيب واملايل؟                                                                

 * ما الذي يعتمد عليه املدقق أثناء أدائه ملهمته؟
 

 فرضيات البحث:                                                                                                   
  

                                                                  على ضوء اإلشكالية والتساؤالت الفرعية، ميكن االنطالق من الفرضيات التالية:         
* تتطلب ممارسة مهنة التدقيق شروطا جيب أن تتوفر يف املمارس هلا وتتمثل يف مبادئ وسلوك على املدقق 
         احرتامها وشروط أخرى تتعلق باملعرفة اليت جيب أن يتحصل عليها املدقق عن طريق التعليم والتدريب.    

* تتم عملية التدقيق احملاسيب واملايل وفق مراحل متكاملة ومتسلسلة، حيث تتكون كل مرحلة من خطوات يقوم 
هبا املدقق حسب تسلسلها حىت يتمكن من االنتقال إىل املرحلة املوالية وإهناء املهمة املوكلة إليه.                              

ته على وسائل معينة تساعده يف الوصول إىل اهلدف الرئيسي املتمثل يف إعداد تقرير * يعتمد املدقق يف أداء مهم
 هنائي يتضمن رأيه الفين احملايد حول القوائم املالية والوضعية املالية احلقيقية للمؤسسة.   

 
 مبررات اختيار الموضوع:                                                                                

 
األسباب الموضوعية:                                                                                                          

                                                                                     أمهية موضوع التدقيق.      * 
* تعترب دراسة التدقيق مبثابة املرحلة النهائية يف جمال الدراسات احملاسبية.                                          

يعمل املدقق على التأكد من سالمة ودقة البيانات  * املؤسسة مليئة باملخاطر مما أدى باالهتمام بالتدقيق، حيث
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  املالية.                                                                                                                     
قناعة أن التدقيق حباجة  * إن االطالع على اخلدمات املتعددة اليت تقدمها مهنة التدقيق يف الدول املتقدمة، ميلي

إىل تطوير مستمر، وذلك من خالل التنظيم اجليد للمهنة.                                                              
* الرغبة يف معرفة الوسائل واألدوات اليت تساعد املدقق يف أداء مهمته والوصول إىل هدفه الرئيسي وهو تقدمي 

 مدى صدق وسالمة القوائم املالية.تقرير هنائي يبني 
األسباب الذاتية:                                                                                                 

                                    الرغبة يف اكتساب معارف جديدة والتخصص يف جماالت املتعلقة باحملاسبة والتدقيق. *
 * الرغبة يف التعرف أكثر على عمل املدقق.

 
 أهمية البحث:                                                                                                      

 
دقق على * تلعب مهنة التدقيق أمهية كبرية يف التنمية االقتصادية وذلك من خالل الدور الرقايب الذي يقوم به امل

أنشطة املؤسسات االقتصادية، حيث يقوم املدقق مبراجعة حسابات املؤسسة اختياريا أو إجباريا هبدف إبداء رأي 
                                                                                           فين حمايد حول املركز املايل للمؤسسة.

 باعتباره الركيزة أو األداة األساسية يف التحقق من صحة ودقة املعلومات احملاسبية.  * تكمن أمهية التدقيق
 

 حدود الدراسة:                                                                                                
 

 للتدقيق يف اجلزائر أما من الناحية الزمنية، ترتبط هذه الدراسة من الناحية املكانية بدراسة التنظيم املهين     
تضمنت أهم املراحل اليت مر هبا التدقيق منذ القدم إىل يومنا هذا باإلضافة إىل اإلجراءات واألساليب والوسائل 

 احلديثة اليت يعتمد عليها املدقق يف أداء مهمته.
 

                                                        منهج البحث:                                                
      
 الوصفي والتحليلي.خمتلف التساؤالت الفرعية، استدعى ذلك إتباع املنهج كالية و لإلجابة على اإلش     
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 الدراسات السابقة:
                                                                                                           

                                                  هناك العديد من الدراسات اليت تناولت موضوع التدقيق نذكر منها:     
، مل للمراجعة المالية في الجزائر على ضوء التجارب الدوليةنحو إطار متكا* دراسة صديقي مسعود، 

                                                        .2004أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
ر على ضوء التجارب الدولية كفيل تدور إشكالية البحث حول كون إرساء إطار مرجعي للمراجعة املالية يف اجلزائ

            بضبط املمارسة امليدانية للمدققني واإلجابة عن االحتياجات املعرب عنها من قبل األطراف املختلفة.
قسم الباحث املوضوع إىل مخسة فصول، تطرق للتأصيل العلمي للمراجعة يف الفصل األول، وتناول يف الفصل 

ل خماطر املراجعة، أما الفصل الثالث فعاجل فيه الضبط اإلجرائي لفجوة التوقعات بينما  الثاين التوصيل الفعال يف ظ
كان الفصل الرابع لعرض التجارب الدولية للمراجعة املالية، ويف الفصل اخلامس اعتمد توزيع وحتليل نتائج 

                                                    استبيانني يف حماولة منه لتصور إطار املراجعة املالية يف اجلزائر.
لعل من بني أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث، أن املنظمات الدولية للتدقيق تدعوا إىل ضرورة موافقة وانسجام 

التدقيق الوطين للتوجيهات وقيود العمل دوليا، بغية السماح بإجراء املقاربات الضرورية بني نتائج التدقيق على 
الوطين ونتائجه على مستوى الدويل، خاصة يف ظل قيد نشاط الشركات املتعددة اجلنسيات والتسعري املستوى 

 الدويل هلذه الشركات واالنفتاح االقتصادي الدويل.    
، دراسة مقارنة )حالة مراجعة الحسابات بين المعايير العامة والمعايير الدولية* دراسة حمي الدين حممود عمر، 

                                       .2008اجلزائر(، مذكرة متطلبة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، املركز اجلامعي باملدية، 
تدور إشكالية البحث موقع معايري التدقيق املتعارف عليها من املعايري الدولية وتأثريها على نظام التدقيق يف 

       اجلزائر.                                                                                                           
قسم الباحث املوضوع إىل ثالث فصول، فكان الفصل األول كمدخل مفاهيمي للمراجعة، وتطرق يف الفصل 

الثاين ملعايري املراجعة املتعارف عليها ومعايري املراجعة الدولية مع مقارنة بني االثنني، أما الفصل الثالث فتناول فيه 
                                                                    إسقاط للمعايري العامة على املعايري الدولية. 

أهم ما توصل إليه الباحث، أن جناح املدقق يف تأدية أدواره، يتوقف على الفهم العميق لإلطار النظري والتطبيقي 
 للتدقيق وهذا باالعتماد على معايري التدقيق الدولية.

مذكرة مقدمة لقوائم المالية في ظل معايير المحاسبة والمراجعة الدولية، عرض ومراجعة ا* دراسة عزه األزهر، 
.                                           2009ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، جامعة سعد دحلب بالبليدة، 

يف ظل معايري احملاسبة  تدور إشكالية البحث حول كون عرض ومراجعة القوائم املالية للنظام احملاسيب املايل معدة
والتدقيق الدويل.                                                                                                          
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قسم الباحث املوضوع إىل أربعة فصول، فضمن الفصل األول مفاهيم عامة حول احملاسبة واملراجعة، وعاجل يف 
رض القوائم املالية وفق املعايري الدولية، أما الفصل الثالث فتطرق فيه إىل مراجعة القوائم املالية وفق الفصل الثاين ع

معايري املراجعة الدولية، بينما تناول النظام احملاسيب املايل يف الفصل الرابع.                                              
اسة أن معايري احملاسبة والتدقيق الدويل تقرب املمارسات الدولية وتشجع أهم ما توصل إليه الباحث يف هذه الدر 

 االستثمارات األجنبية.
                                                                  :عنوان حتت ،2006* دراسة محدي حممد ملني، 

La profession comptable au Maghreb –Algérie, Libye, Mauritanie, Tunisie, Maroc 
 تشخيص الدراسة هذه خالل من الباحث حاول حيث للباحث، الرمسي املوقع على منشور حبث عن عبارة وهي
 على املشرفة اهليئة املهنة، نشأة: التالية الرئيسية احملاور خالل من العريب املغرب دول يف والتدقيق احملاسبة مهنة حالة
                                                                      .للمهنة املنظمة القانونية والنصوص وهياكلها املهنة تنظيم

 مع اجلزائر يف املهنة منها تعاين اليت املشاكل إبراز بذلك حماوال اجلزائر يف املهنة تنظيم على دراسته يف الباحث زرك
 حاول وقد ،فقط املهنة بتقدمي اكتفى فقد األخرى للدول بالنسبة أما بتطويرها، تسمح اليت اإلجراءات على الرتكيز

 وتوصل منها، تعاين اليت املشاكل على والتغلب باملهنة للنهوض إسرتاتيجية وضع الدراسة هذه خالل من الباحث
 االقتصادي التطور يف هاما دورا تارخييا لعبت اجلزائر يف والتدقيق احملاسبة مهنة أن وهي رئيسية نتيجة إىل

 لتطورها الالزمة املساعدة تلق مل املقابل ويف االقتصادية، واملؤسسات االقتصاد مستوى على احلاصل واالجتماعي
                                                                                          .املهنيني وتكوين ومحايتها

 املهنة، مستوى من للرفع للمهنيني املتخصص بالتكوين االهتمام ضرورة الباحث عليها زرك اليت التوصيات ومن
 .احملاسبني للخرباء متخصص تكوين معهد إنشاء طريق عن وذلك

 
 صعوبات البحث:                                                                                                          

 
* قلة املراجع املتعلقة باملوضوع على مستوى املكتبات اجلامعية خاصة فيما تعلق بوسائل التدقيق احملاسيب واملايل. 

* كانت هناك صعوبات خاصة فيما خيص الدراسة التطبيقية وذلك لكون املوضوع حساس فمن الصعب احلصول 
 على املعلومات. 
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                                                                                 خطة البحث:                           
 

ملعاجلة املوضوع بطريقة تسمح باإلملام جبميع اجلوانب املهمة ولإلجابة على خمتلف التساؤالت، قسمت      
 البحث إىل ثالثة فصول، ولكل فصل ثالثة مباحث.

 
                                                          قيق المحاسبي والماليالفصل األول: اإلطار النظري للتد

* فكان املبحث األول عبارة عن مدخل للتدقيق احملاسيب واملايل، بالتطرق ملختلف جوانبه من تطوره التارخيي، 
                                                                                                      مفهومه، أنواعه.

                                         * كما تعرضنا يف املبحث الثاين إىل مقومات التدقيق أي مبادئه، فروضه ومعايريه.
    * أما املبحث الثالث فكان حول أمهية التدقيق احملاسيب واملايل وإبراز أهدافه وأمهية املعايري الدولية.  

 
الفصل الثاني: مسار عملية التدقيق وأهم الوسائل المعتمدة للتدقيق المحاسبي والمالي                            

* يف املبحث األول مت التطرق إىل التنظيم املهين للتدقيق وذلك بإعطاء تعريف للمدقق والصفات الواجب توفرها 
                                     يق، واملسؤوليات اليت تقع على املدقق.فيه، واملبادئ والسلوك اليت تنظم مهنة التدق

* ويف املبحث الثاين فقد اشتمل على أهم اخلطوات اليت يتوجب على املدقق أخذها بعني االعتبار لدى أدائه 
أدلة اإلثبات، وصوال إىل ملهمته، من قبول املهمة وختطيط عملية التدقيق، مرورا بتقييم نظام الرقابة الداخلية ومجع 

تقدمي التقرير النهائي.                                                                                                     
* أما املبحث الثالث والذي تضمن أهم وسائل التدقيق احملاسيب واملايل بذكر أهم الوسائل الفنية للتدقيق ووسيلة 

 ام اآليل والتطرق إىل إجراءات وأساليب التدقيق احلاسويب.      النظ
 

الهدف الرئيسي للتدقيق وأهم وسيلة يعتمد عليها المدقق أثناء إلبراز  الفصل الثالث: الدراسة التطبيقية
                                                                                                             أدائه لمهمته

* املبحث األول اشتمل عناصر الدراسة التطبيقية، ممثلة يف أداة الدراسة وهو االستبيان، باإلضافة إىل عرض عينة 
 الوسائل املساعدة يف معاجلة نتائج االستبيان.                       الدراسة واليت هلا عالقة باملوضوع، وصوال إىل

* ويف املبحث الثاين مت التطرق إىل منهجية الدراسة، وهذا بتناول هيكل االستبيان حيث ينقسم إىل ثالثة حماور 
الرئيسية، وأخريا  رئيسية، مث إبراز اهلدف من هذه الدراسة وحماولة تفصيل أهداف الدراسة حسب حماور االستبيان

تفريغ البيانات بغية تسهيل عملية التحليل والتحصيل النهائي لنتائج االستبيان.                                   
    * أما يف املبحث الثالث تضمن حتليل نتائج االستبيان. 
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 الملخص:

العريقة يف اجملتمع حيث حتكمها مبادئ أخالقية، كما تتطلب ممارستها شروطا تتعلق تعترب مهنة التدقيق من املهن 
 وتقع عليه مسؤوليات.باملعرفة اليت جيب أن يتحصل عليها الراغب يف ممارسة هذه املهنة 

صحة وسالمة القوائم املالية اليت تعكس حول مدى اهلدف الرئيسي من عملية التدقيق هو إبداء رأي فين حمايد 
 الوضعية املالية للمؤسسة.

اإلثبات اليت من املدقق تنفيذ عملية التدقيق يف مراحل متتابعة حيث يقوم جبمع أدلة ولتحقيق هذا اهلدف يتطلب 
 تدعم رأيه.

وصول إىل هدفه الرئيسي وتتمثل يف: اجلرد، املراجعة املستندية، يف إطار مهمته وسائل تساعده لليستخدم املدقق 
حيث له أمهية كبرية القياس واالستنتاج، باإلضافة إىل أهم وسيلة هو احلاسوب املراجعة احلسابية، االستفسارات، 

 .وذلك بتوفري الوقت الالزم ألداء عملية التدقيق وذلك من خالل تنفيذ األعمال بسرعة وبدقة أكرب
 
Résumé : 
La profession de l’audit est considérée parmi les professions prestigieuses 
dans la communauté. 
L’audit exige des conditions liées à la connaissance qui doit être obtenu 
pour qui veut pratiquer cette profession.   
L’objectif principal de l’audit est exprimer une opinion motivée sur la 
régularité et sincérité des états financiers afin de fournir la situation 
financière de l’entreprise. 
Pour atteindre l’objectif  l’auditeur doit faire la mission d’audit avec des 
étapes séquentielles et collecte des preuves pour appuyer son opinion. 
L’auditeur utilise des moyens technique comme l’inventaire et la 
moyenne la plus importante et le système automatisé.  
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