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 واقع تبني المعاير الدولية للتدقيق

 EDIMCOدراسة حالة مؤسسة 



 شكر و عرفان
 القائل فهو ، العمل هذا الجناز وفقنا الذي وتعاىل سبحانه اهلل شكرأ

 ( ألزيدنكم شكرمت لئن)
 

 والسالم الصالة عليه اهلل رسول ولقول
 (اهلل يشكر مل الناس يشكر مل من)

 
 الذي ،للدكتور بوشرف الجياللي والتقدير والعرفان الشكر جبزيل أتقدم أن إال يسعين ال

 مل
 يف الالمتناهي تواضعه وعلى ، القيمة النصائح من ومثيلهه وقت من بالكثري علينا بخلي

 . املعاملة
 .املشرف نعم فكان

 
 . وجهنا و أرشدنا اْلجناز هذا العمل الذي  الدكتور محمد العيدونشكر 

 
 وعلى ، املذكرة مناقشة قبوهلم على املناقشة جلنة ألعضاء املسبق بالشكر أتقدم كما

 .الدراسة من استفادة أكرب حتصيل سبيل يف والنقائص لألخطاء مهتوتصحيحا مهتجمهودا
 . يل العون يد مدهم على هؤالء كل أشكر



 إهداء
 هذا وعملي جهدي مثرة أهدي

 ناالرمح برضا رضاها واقرتن أقدامها حتت اجلنة اهلل جعل من إىل
 اخلالق بطاعة طاعتها وارتبطت

 -عمرها يف وبارك اهلل حفظها أمي -
 واملثابرة والصرب العمل حب وعلمين العلم طريق يل يسر من إىل

  -عمره يف وبارك اهلل حفظه أيب-
 عائليت أفراد وكل أخوايت إىل

 الذين كانوا سندا يل يف حيايت . صديقايتو  أصدقائيإىل كل 
 مسرية مهبم مجعتين من وكل ، 0202 دفعة زمالئي إىلو 

 .الدراسة



 تلخيص
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التطور الذي عرفه العامل خاصة يف جمال ااْلقتصاد صاحب تطور على مستوى حجم نشاطات املؤسسة  إن      

مؤسسات ضخمة ذات معامالت متشعبة مما  إىلمن كوهنا مؤسسات  صغرية  ذات معامالت بسيطة  فانتقلت 

 . املستثمرة أمواهلااحلفاظ على   األموالرؤوس  ألصحابْاوجب ااْلخد جبملة من الوسائل و التقنيات  تضمن 

     قتصاد يف العامل لتطور اال اتطورا مناظر  شهد األخريو هذا   .وسائل التدقيق احملاسيبهذه الويف  مقدمة      

واقع تبين نفس السياق و رغبة يف توحيد املمارسة املتعلقة بالتدقيق على مستوى احمللي و كذا الدويل جاء  يف و

تكمن يف توضيح املساعي الدولية للتدقيق ومدى فعاليتها يف  املوضوع أمهيةاملعاير الدولية للتدقيق و من هنا فْان 

املعايري اليت  تضبط  بأهمشفافية القوائم املالية و كذا التعريف  أعطاءالتحقق من صحة ودقة و صدق البيانات و 

 ل العامل  .ااْلستثمار املتبادل بني املؤسسات دو 

هذه املعاير يف اجلزائر و  مالءمة التدقيق احملاسيب و ضرورة  تبين معاير أمهيةويسعى هذا البحث يف توضيح     

 تكيفها مع الواقع احلايل .
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 الجداول فهرس : أوال

 الصفحة الجدول عنوان الجدول رقم
 22 التدقيق أهدافتطور  10
 22 التدقيق. أعمالالرقابة على جودة  أهداف 12
 020 املتعلقة بْاستمارة ااْلستبيان. اإلحصائيات 10
 022 .اجلنس حسب العينة أفراد توزيع 10
 021 .العمرية الفئات حسب العينة أفراد توزيع 10
 000 .احلالية الوظيفة حسب العينة أفراد توزيع 10
 002 .املهنية اخلربة سنوات حسب العينة أفراد توزيع 10
 واملتطلبات الدويل التدقيق ومزايا مبيزة املتعلقة االستبيان نتائج 12

 .له املصاحبة
000 

 يف الدولية للمتغريات اجلزائر مواكبة مبدى املتعلقة االستبيان نتائج 11
 .التدقيق جمال

000 

 التوحيد حنو اجلزائر توجه بانعكاسات املتعلقة االستبيان نتائج 01
 .التوجه هذا ومتطلبات

002 

 001 .الدولية التدقيق معايري على االطالع حسب العينة أفراد توزيع 00
 التدقيق معايري على االطالع درجة حسب العينة أفراد توزيع 02

 .الدولية
000 
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 األشكالثانيا فهرس 

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
 01 املعاير إلصداراخلطوات املنتهجة  10
 022 .اجلنس حسب العينة أفراد توزيع متثيل 12
 021 .العمرية الفئات حسب العينة أفراد توزيع متثيل 10
 002 .املهنية اخلربة سنوات حسب العينة أفراد توزيع متثيل 10
 001 .الدولية التدقيق معايري على االطالع حسب العينة أفراد توزيع متثيل 10
 002 الدولية التدقيق معايري على االطالع درجة حسب العينة أفراد توزيع متثيل 10

 



 الفهرس
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 الصفحة عنوان
 41 جانب النظري

 41 اإلطار النظري للتدقيق المحاسبي الفصل األول
 41 مدخل مفاهيمي للتدقيق المحاسبي المبحث األول
 41 فروض و معاير التدقيق و ْالتزامات المدقق المبحث الثاني
 14 مسار تنفيد عملية التدقيق المبحث الثالث
 34 عرض معاير التدقيق الدولية  الفصل الثاني

 31 تبني معاير التدقيق الدوليةالمبحث ااْلول 
 14 معاير وظيفة التدقيق المحاسبي المبحث الثاني
 41 معاير اإلثبات في التدقيق المحاسبي المبحث الثالث

  جانب التطبيقي
 EDIMCO 441نظرة عامة حول مؤسسة  4
 422 التطبيقيةمكونات و منهجية الدراسة  2
 423 اعداد ااْلستبيان و تفريغ بياناته 4

 



 جدول المالحق
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 رقم امللحق البيان الصفحة
 15 مقدمة ْاستمارة ااْلستبيان 561
 10 معلومات عامة عن عينة الدراسة 566
أمهية التدقيق احملاسيب   561

 على  املستوى الدويل
 10 احملور األول

 10 احملور الثاين اجلزائر و التدقيق الدويل  561
 11 احملور الثالث املعاير الدولية للتدقيق  561
اجلزائر و واقع تبين املعاير  511

 الدولية للتدقيق
 16 احملور الرابع

 



 مقدمة عامة

 

 أ
 

  أنواعهايف ظل املتغريات و التطورات االقتصادية اليت عرفها العامل اليت حتدث يف بيئة املؤسسة بْاختالف  

الذي  األمرعدم وجود شفافية  ،وجد هنالك تعدد يف طرق عرض القوائم املالية  وفهمها  إنشائهاو منط  وإشكاهلا

يف شركات  أي،يف استثمارات اقتصادية  أمواهلم توظيفعلى  يبحثونالذين  األجانبعائق على املستثمرين  أصبح

 مر على العامل شهده الذي التطور صاحب قدو رحبية وفوائد. أهدافحتقيق  إىلومؤسسات ومشاريع هتدف 

 ذات صغرية مؤسسات كوهنا من فانتقلت ، االقتصادية املؤسسات ونشاطات حجم مستوى على تطورا لعصورا

 ما ، التسيري عن فيها امللكية تنفصل احلجم كبرية متشعبة  عمليات ذات ضخمة مؤسسات إىل بسيطة معامالت

 املستثمرة أمواهلم على احلفاظ املؤسسات ألصحاب تضمن والتقنيات الوسائل من ملةو ااْلخد جب  ضرورة أوجب

 التدقيق الوسائل هذه مةمقد ويف ، التالعبات ورمبا احملاسبية األخطاء من واحلد  ملواردهم األمثل واالستغالل

 متعددة شركات هناك فأصبحت ، اجلغرافية احلدود العاملية التحوالت هذه إطار يف املؤسسات وختطت .احملاسيب

 يف املؤسسات أصحاب ثقة مدى يف يتمثل كبري إشكال وبرز ، العامل من خمتلفة بيئات يف تنشط اجلنسيات

 سعت عليه القائمني كفاءة مدى وكذا العالقة ذات البلدان من بلد كل يف املطبق احملاسيب التدقيق أسلوب

 يف وكان ، أخرى إىل دولة من احملاسيب التدقيق ممارسة بني الفرو قات تذليل وراء للتدقيق والدولية اإلقليمية اهليئات

 واليت ، عنه املنبثقة اللجان من وغريها الدولية  التدقيق بلجنة للمحاسبني ممثال الدويل اإلحتاد اهليئات هذه مقدمة

 خلطوات أطر بوضع أو ، التدقيق مبهنة بالقائمني تعلق فيما سواء اإلرشادات من مجلة إصدار إىل اهتدت

 . للتدقيق دولية معايري يف ممثلة املمارسات توحيد على تعمل التدقيق وإجراءات

 مست اليت التغريات هذه يف االخنراط عليها كان ، حديثا اجلزائر سلكته الذي االقتصادي النهج على بناء    

 يف الدولية احملاسبة معايري األخرية الفرتة يف اجلزائر تبين ورغم ، انعكاساهتا مع التاْقلم ا وحماولة االقتصادية اجلوانب

 ، قصورا تشهد بقيت فإهنا اجلزائر يف التدقيق مهنة مزاولة خص فيما أنه إال ، اجلديد املايل احملاسيب النظام إطار

 . االقتصادي الطابع من أكثر القانوين طابعال عليها وطغى



 مقدمة عامة

 

 ب
 

 

 : اآليت يف واملتمثلة املذكرة هذه يف حبثها يتوجب اليت اإلشكالية طرح أمهية تبدو سبق مما

 ؟ على واقع االقتصاد في الجزائر الدولية التدقيق معايير  أن تؤثر  يمكن مدى أي إلى

 : الفرعية األسئلة

 ئيسي  األسئلة  اآلتية و ينجم على السؤال الر  

 ؟ للتدقيق دولية معايري بإصدار للتدقيق دويل طابع إضفاء حنو املساعي عالقة ما 

 ؟ الدولية التدقيق معايري مضمون يتمثل فيما  

 اجلزائر؟ يف تطبيقها إمكانية مدى وما ؟ الدولية التدقيق معايري تطبيق أمهية تكمن فيما  

 ؟ امهية التدقيق احملاسيب على املستوى الدويل فيما تكمن 

 ؟ تكمن العالقة بني التدقيق يف اجلزائر و التدقيق الدويل افيم 

  ؟ تساعد يف حتسني اداء املدققهل املعاير الدولية 

 : فرضيات

 املرتبطة ،اجلديدة املتغريات ظل يف الدويل التدقيق ملشروع كمكمل الدولية التدقيق معايري جاءت 

 . العاملية االقتصادية بالتحوالت

 الدولية املعامالت تعرتض قد اليت العوائق بعض ختطي على التدقيق يساعد. 

 وإن حىت ، الدولية احملاسبة معايري مع فعلت كما الدولية التدقيق معايري تطبيق اجلزائر بإمكان  

 . اجلزائري الواقع مع تأقلمها ذلك أقتضى

 

 



 مقدمة عامة

 

 ج
 

 : الموضوع اختيار أسباب

 : أمهها والذاتية املوضوعية األسباب من جلملة يعود للموضوع اختيارنا لعل

 ضرورة مدى ، إبراز قصدنا وبالتايل ، املايل احملاسيب للنظام انتقاهلا ظل يف اجلزائر تشهدها اليت التطورات 

 . الدولية التدقيق مبعايري ذلك إتباع

 اجلزائر يف التدقيق مهنة قصور ظل يف املوضوع بأمهية شعورنا. 

 التدقيق ، معايري تطبيق على أقدمت للجزائر املشابه االقتصادي الواقع ذوي من الدول من الكثري كون 

 . الدولية

 ختصصه زيادة كفاءة يف منه ورغبة التدقيق ملواضيع للطالب الشخصي امليول. 

 

 : البحث أهداف

 : الدراسة إليها تسعى اليت األهداف من

 احملاسيب للتدقيق دولية معايري تبين من الفائدة إبراز حماولة . 

 و مدى تاْتريها على اقتصاد يف اجلزائر تبين معاير التدقيق  من الغاية معرفة. 

 معايري وتطبيق التوحيد حنو اجلزائر توجه انعكاس مدى يف املختصني آراء على اإلطالع . 

 . أخرى جهة من االقتصادي انفتاحها وعلى ، جهة من اجلزائر يف املهنة على الدولية التدقيق

 : الدراسة منهج

 اْلجناز هذا البحث ،سنستعمل املنهج الوصفي و املنهج التحليل.

 

 



 مقدمة عامة

 

 د
 

 : السابقة الدراسات

 فإن الباحث علم حدود ويف ، التدقيق موضوع تناولت اليت الوطين املستوى على الدراسات من العديد هناك

 : التالية الدراسات كانت للتدقيق الدويل اجلانب وكذا الدولية التدقيق معايري مواضيع تناولت اليت الدراسات

 الدولية التجارب ضوء على الجزائر في المالية للمراجعة متكامل إطار نحو ، مسعود صديقي . 

 حول البحث إشكالية تدور 2004 اجلزائر، جامعة ، التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية ، دكتوراه أطروحة 

 امليدانية املمارسة بضبط كفيل الدولية التجارب ضوء على اجلزائر يف املالية للمراجعة مرجعي إطار إرساء كون

 . املختلفة األطراف قبل من عنها املعرب االحتياجات عن واإلجابة للمراجعني

 الفصل يف وتناول  ، األول الفصل يف للمراجعة العلمي للتأصيل فتطرق ، فصول مخسة إىل املوضوع الباحث قسم

 بينما التوقعات لفجوة اإلجرائي الضبط فعاجل فيه الثالث الفصل أما ، املراجعة خماطر ظل يف الفعال التوصيل الثاين

 نتائج وحتليل توزيع أعتمد اخلامس الفصل ويف ، املالية للمراجعة الدولية التجارب لعرض الرابع الفصل كان

 ، الباحث إليها توصل اليت النتائج أهم بني من لعل .اجلزائر يف املالية املراجعة إطار لتصور منه حماولة يف استبيانني

 ، دوليا العمل وقيود للتوجيهات الوطنية املراجعة وانسجام موافقة ضرورة إىل ا تدعو للمراجعة الدولية املنظمات أن

 ، الدول مستوى على نتائجها و الوطين املستوى على املراجعة نتائج بني الضرورية املقاربات إجراءب  السماح بغية

  قتصادياال واالنفتاح الشركات هلذه الدويل والتسعري اجلنسيات املتعددة الشركات نشاط قيد ظل يف خاصة

 . الدويل

 الدويل التوافق حيقق قد الذي املراجعة ملمارسات الوطين بالتوحيد الباحث إهتمام الدراسة هذه على املالحظ

 ، ضرورة بداياته يف التوافق من جعلت اليت اجلوهرية األسباب يف متمثال مهما جانبا أغفل أنه غري ، للمهنة

 .التوافق حماوالت أعقب والذي دوليا املراجعة لتوحيد للمحاسبني الدويل اإلحتاد وحماوالت

 



 مقدمة عامة

 

 ه
 

 :  تقديم الخطة

 عاجلنا هذا املوضوعي  يف جانبه النظري من خالل فصلني.

 التدقيق معايري يف عرض خصصناه الثاينالفصل  أما .احملاسيب للتدقيق النظري اإلطارتطرقنا يف الفصل األول 

استمارة ْاستبيان  بإعدادوقمنا  . EDIMCOو قمنا يف اجلانب التطبيقي بدراسة حول مؤسسة  الدولية.

 مقسمة إىل أربعة حماور تتناول مبوجبها أسئلة حول املعاير الدولية وواقع تبين هذه املعاير.
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 املعلومات وتسجيل وتبويب جتميع من احملاسب انتهاء فبعد ، احملاسب عمل ينتهي حيث من املدقق عمل يبدأ

 العمليات هذه سالمة مدى على احلكم يف املدقق دور يأيت ، املؤسسة نشاط عن الناجتة بالعمليات املتعلقة

 من هلا ملا نظرا ، هذا وقتنا يف االهتمام من كبريا حيزا التدقيق مهنة أخذت .األخطاء و التالعبات من وخلوها

 باملران تكتسب مهنة أهنا على إليها ينظر كان قريب وقت حىت أنه من الرغم فعلى ، مستويات عدة على أدوار

 ، إليها احلاجة تزايدت املؤسسات حجم وكرب االقتصادي النشاط لتوسع كنتيجة تشعبها وحبكم أهنا إال ، فقط

 املفاهيم من مجلة واألكادميية واملهنية احلكومية اهليئات خمتلف فأصدرت ، حيكمها نظري إطار من بد ال وكان

 سنحاول ، سبق مما وانطالقا ، تفصيل أكثر لدراسة . فيها النظري اجلانب حصر منها حماولة واملعايري واألهداف

 :مباحث ثالثة إىل ذلك سبيل يف وقسمناه ، التدقيق ملهنة النظري لإلطار التطرق الفصل هذا يف

 

  .احملاسيب للتدقيق مفاهيمي مدخل :األول المبحث

  .املدقق والتزامات التدقيق ومعايري فروض :الثاني المبحث

 التدقيق عملية تنفيذ مسار :الثالث المبحث
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 .المحاسبي للتدقيق مفاهيمي مدخل :األول المبحث

 اإلجتماعية احلياة وبتطور العصور مر على عايشتها اليت الظروف مبختلف احملاسيب التدقيق مهنة تأثرت

 نظرا ، به حضيت الذي املتزايد اإلهتمام حجم يالحظ أن ميكنه شهدهتا اليت للتطورات واملتتبع ، واإلقتصادية

 األطراف ومد ، واجملتمع قتصادية اإل الوحدات لكل والنمو التقدم حتقيق يف وتلعبه لعبته الذي الكبري للدور

  .إختاذها املراد للقرارات أساسيا مدخال تعترب اليت باآلراء املختلفة

 ، التدقيق مهنة يصون نظري إطار حتديد وحاولت ، التطورات هذه الوصية واهليئات املنظمات خمتلف سايرت

 .هذهاملهمة ومصداقية جودة وعلى العملي اجلانب على سلبا تنعكس قد تأويالت ألي تفاديا

 مث ومن ، وأهدافه أمهيته ، ه مفهوم ، للتدقيق التارخيي التطور إىل املبحث هذا يف سنتطرق سبق ملا كتحليل

 .أنواعه اىل التطرق

 .للتدقيق التاريخي التطور :األول المطلب

 إختاذ يف عليها يعتمد اليت احملاسبية البيانات صحة من التحقق إىل اإلنسان حاجة من نشأهتا التدقيق مهنة تستمد

 تدل حيث ، احلكومات لدى أوال احلاجة هذه ظهرت قد و ، للواقع البيانات تلك مطابقة من والتأكد ، قراراته

 احلسابات صحة من للتأكد املدققني تستخدم كانت واليونان املصريني قدماء حكومات أن على التارخيية الوثائق

 ، والسجالت Audit الالتينية الكلمة من مشتقة لدفاتر با املثبتة القيود إىل يستمع وقتها املدقق كان و . العامة

 تدقيق كلمة أن جند هكذا و .صحتها مدى على للوقوف

 1Audir، يستمع معناها و

                                                           
  17/18ص ،  2000، األردن للنشر، وائل دار ، األولى اطبعة ، )والعملية النظرية لناحية (الحسابات تدقيق علم ، هللا عبد أمين خالد11 
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  :م 1500 سنة حتى القديم العصر من الفترة

 و ، العائلية املشروعات كذا و احلكومية الوحدات على مقتصرة كانت أهنا الفرتة هذه يف احملاسبة عن يعرف ما

 وكان . احملاسبية بالدفاتر غش أو تالعب أي حدوث منع و ، الدقة إىل الوصول هو خالهلا من اهلدف كان

 صحة مدى على يقف أن على ، عليه تتلى كانت اليت للحسابات باإلستماع يكتفي الفرتة هذه خالل املدقق

 .جتربته على بناء املعلومات هذه

  : م 1850 حتى 1500 من الفترة

 التزوير و والتالعب الغش إكتشاف على اقتصر إذ ، السابقة الفرتة عن الفرتة هذه خالل التدقيق هدف يتغري مل

 رغم و ، املدققني إىل احلاجة من زاد ما وهو ، امللكية بإنفصال يسمى ما شهدت أهنا غري . احملاسبية الدفاتر يف

 .تفصيلية بصفة التدقيق ممارسة بقيت ذلك

  : م 1905 حتى 1850 من الفترة

 وبالتايل ، املتحدة اململكة يف الصناعية الثورة مع تزامنا الكبرية املسامهة شركات ظهور الفرتة هذه شهدت

 أمواهلم على حفاظا املدققني على الطلب يف املسامهني إحلاح من زاد ما ، واإلدارة املالك بني التام االنفصال

 تدقيق املسامهة شركات على أوجب الذي ، 1862سنة الربيطاين الشركات قانون صدور ذلك وعزز . املستثمرة

 .مستقل مدقق قبل من حساباهتا

  :1كاآليت فكانت الفرتة هذه خالل التدقيق أهداف أما

 . واخلطأ الغش اكتشاف

 .  الفنية األخطاء ومنع اكتشاف

 .احملاسبية املبادئ تطبيق يف األخطاء اكتشاف

 
                                                           

 02مرجع سبق ذكره ص  هللا عبد أمين خالد1 
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  :هذا يومنا إلى م 1905 من الفترة

 يف كبرية بدرجة الداخلية الرقابة نظام على اإلعتماد كذا و الكربى الشركات ظهور هو الفرتة هذه ميز ما أهم

 من اهلدف خيص فيما أما علمي أساس وفق اإلحصائية العينات أسلوب إستعمال إىل باإلضافة ، التدقيق عملية

 إن بل . اإلدارة مسؤولية من هو احلاالت هذه مثل فاكتشاف ، واخلطأ الغش اكتشاف يعد فلم ، التدقيق عملية

 املركز  عدالة تبني احملاسبية البيانات كانت إذا فيما احملايد و املستقل املدقق تقرير هو الرئيسي التدقيق غرض

  .1املايل

 .التدقيق مفهوم :الثاني المطلب

 الصادرة واألطراف اهليئات اختالف ب هذا و ، التدقيق يف تعار يف إليها التطرق مت اليت اجلوانب تعددت لقد

 التعاريف هذه أهم نذكر و .اهلدف نفس يف تصب أهنا إال ، املفاهيم هذه بني الشكلي االختالف رغم و . عنها

  :2يلي فيما

: American accounting associator 1. منظمة عملية هو التدقيق"األمريكية احملاسبة مجعية تعريف جاء 

 ، اإلقتصادية واألحداث األنشطة بنتائج تتعلق اليت ، موضوعي بشكل والقرائن األدلة وتقييم جلمع ومنهجية

 "3املراجعة بنتائج املعنية األطراف وتبليغ ، املقررة املعايري و النتائج هذه بني والتطابق التوافق مدى لتحديد وذلك

 األدلة على احلصول ألجل منظمة إجراءات " :أنه على احملاسيب التدقيق األمريكيني احملاسبني إحتاد عرف كما

 بني العالقة درجة لتحديد ، موضوعية بصورة تقييمها و ، واألحداث اإلقتصادية باألرصدة أو باإلقرارات املتعلقة

  ."املستفيدين إىل النتائج وإيصال ، معني مقياس و اإلقرارات هذه

 

                                                           
 02/ 19ص ،  2006، األردن للنشر، وائل دار ، الثالثة الطبعة ، والعملية النظرية الناحية من التدقيق إلى مدخل ، التميمي هادي1

 الكتاب ، والتطبيق النظرية بين المراجعة ، سعيد الدين كمال ، حجاج حامد احمد ومراجعة تعريب ، هنكي امرسون ، توماس وليم2 

 18 ص ، 1997 ، السعودية ، للنشر المريخ دار ، األول .
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 األدلة على احلصول ألجل منظمة إجراءات " :أنه على احملاسيب التدقيق األمريكيني احملاسبني إحتاد عرف كما .2

 بني العالقة درجة لتحديد ، موضوعية بصورة تقييمها و ، واألحداث االقتصادية باألرصدة أو باإلقرارات املتعلقة

  ."1املستفيدين إىل النتائج وإيصال ، معني مقياس و اإلقرارات هذه

 :يلي ما استخالص ميكن ، التعريفيني خالل من

 أدلة مجع التدقيق عملية يف يشرتط  مسبق خمطط على قائمة فهي وبالتايل ، منظمة عملية التدقيق عملية 

 . عدمها من املالية القوائم  عدالة حول خالهلا من رأيه املدقق يبين ، إثبات وقرائن

 حتيز كل عن بعيدة موضوعية بصفة تتم أن أي ، لألدلة مجعه يف احلياد املدقق يلتزم أن . 

 املصدر يعترب والذي ، احملاسيب النظام فحص إىل القوائم يف املقدمة املعلومات الفحص عملية تتعدى أن 

 املعلومات. هلذه

 له الطالبة األطراف لصاحل املالية القوائم مصداقية حول رأيه يتضمن لتقرير، املدقق إيصال 

 املعلومات ومصداقية نوعية على معلل رأي إعطاء بغية ، مستقل و مؤهل مهين طرف من تعريف جاء .3

 ، الظروف كل يف املعلومات هذه إعداد يف الواجبات احرتام مدى وعلى ، املؤسسة طرف من املقدمة املالية

 للصورة املعلومات هذه متثيل مدى يف هبا املعمول احملاسبية واملبادئ والقوانني القواعد احرتام مدى وعلى

  "2 .املؤسسة ونتائج املالية وللوضعية الصادقة

 مؤهل مهين من فحص " التدقيق فإن ، الفرنسي املعتمدين واحملاسبني احملاسبني اخلرباء مصف تعريف على بناء .4
 ا"م ملؤسسة النتائج حسابات وجدول امليزانية ومصداقية انتظام حول رأي إلبداء ، ومستقل

 

                                                           
-giquesérationnels et straté, opaspects financiers -le Interneô, Audit et ContrLIONNEL.C et GERARD.V 1  , 1 

Dalloze, Paris, 1992, p21 

 

dition , Dunod , é -, 1erere des entreprises èinformation financi’audit de l’Guide pour l –B, Audit Financier  2

Paris , 1991, p28 
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 :يلي ما استخالص ميكن والرابع الثالث التعريفني على بناء

 . املالية للمعلومات بناء إنتقادي فحص هو التدقيق -

 .  اإلستقاللية عنصر املدقق شخص يف يشرتط ، الكفاءة عنصر إىل إضافة -

 .  األدلة من جمموعة يتضمن أن أي ، معلال يكون املدقق هذا رأي -

  .احملاسبية واملبادئ بالقوانني التقيد من املدقق يتأكد أن

 :أنه على للتدقيق وشامل بسيط تعريف صياغة ميكن بالتايل

 املقدمة املالية املعلومات ومصداقية صحة من للتأكد ، ومستقل حمرتف شخص به يقوم ، خمطط انتقادي فحص"

 وقرائن بأدلة مدعم وموضوعي حمايد فين برأي املدقق خالله من يديل ، احملاسيب النظام وكذا املؤسسة طرف من

 تقرير يف إثبات

   :1هي 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 أي ، وتبويبها ،

 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

 ، حمايد فين رأي إبداء من املدقق متكني خالهلما من ينتظر ، مرتابطتان عمليتان والتحقيق الفحص أن إىل نشري

 ومركز لنتيجة وسليمة صحيحة صورة انعكاس إىل أدت االقتصادية لألحداث القياس عملية كانت إذا فيما

 .احلقيقي املؤسسة

                                                           
 1

 كلية ، األول العدد ، الباحث مجلة ، » الجزائرية االقتصادية للمؤسسة اإلداري التأهيل إستراتيجية في المراجعة دور « ، صديقي مسعود1

 .65 ص ، 2000 ، ورقلة جامعة ، االقتصادية والعلوم الحقوق
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 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

 .التدقيق وأهمية أهداف:الثالث المطلب

 .التدقيق أهداف: األول الفرع

 على وكذا األهداف يف تطور التطور هذا صاحب فقد ، للتدقيق التارخيي التطور إطار يف الذكر أسلفنا كما

 خالل من ذلك توضيح وميكن . الداخلية الرقابة نظام على اإلعتماد درجة إىل إضافة ، والفحص التحقق مستوى

 : التايل اجلدول

 1تطور اهداف التدقيق 10جدول
 

 الداخلية الرقابة أهمية الفحص أو التحقق مستوى التدقيق من الهدف الفترة
 مهمة غري مبدئي تفصيل االختبارات بعض واالختالس الغش اكتشاف 1850 قبل

 مهمة غري مبدئي تفصيل اإلختبارات بعض واإلختالس واخلطأ الغش اكتشاف 1905-1850
واكتشاف  املايل املركز عدالة حتديد 1933-1905

 واخلطأ غش
 

 بسيطة اهتمام درجة تفصيلي اختباري فحص

واكتشاف  املايل املركز عدالة حتديد 0491-0411
 واخلطأ الغش

 

 االهتمامبداية  ختباريا

واكتشاف  املايل املركز عدالة حتديد 1960-1940
 واخلطأ الغش

 وجوهري قوي اهتمام ختباريا

 نتائج تقييم ، اخلطط مراقبة حتى االن 1960
 الرفاهية األعمال، حتقيق

 وغريها االجتماعية
 

 التدقيق للبدء بعملية جوهرية أمهية اختباري
 

                                                           

  18ص ، 2006 .األردن، للنشر، املسرية دار ، ( النظرية )الناحية المعاصر الحسابات تدقيق ، املطارنة فالح غسان1 :
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 ص ، 2006 .األردن، للنشر، املسرية دار ، ( النظرية )الناحية المعاصر الحسابات تدقيق ، املطارنة فالح غسان :المصدر
18 

 الثورة أعقبت اليت الفرتة هي التدقيق من اهلدف مستوى على تطورات صاحبتها اليت الفرتة أن املالحظ من

 من سابقاهتا عن نشاطها تغري كربى شركات ظهور عنها إنبثق اليت التحول نقطة مبثابة كانت واليت ، الصناعية

 .اإلدارة عن منفصلة وملكية خمتلفة ووسائل متنوعة نشاطات ذات شركات إىل البسيط النشاط ذلك

 حلج قضية يف على الدليل ولعل ، التدقيق أهداف تطور يف هام دور الفرتة تلك يف اإلجنليزي للقضاء كان كما

 حراسة كلب بأنه املدقق للقاضي املشهورة العبارة ذلك LOPASE فيها وصف واليت ، 1896 سنة القطن

 عملية من األساسي اهلدف أن العبارة هذه من واملغزى 1 .اجملرمني أثر إلقتفاء قوية شم حاسة ذا كلب وليس

 هدف فإن ، عموما .التدقيق لعملية ثانوية كنتيجة ذلك يظهر وإمنا ، الغش أو األخطاء اكتشاف ليس التدقيق

 ونتائج املايل املركز عن صادقة بصورة تعرب املالية التقارير كون عن حمايد فين رأي إعطاء هو احلسابات تدقيق

  .2التدقيق حمل للمؤسسة الفرتة أعمال

  :3املتطورة أو واحلديثة ، التقليدية ، أساسيتني مبجموعتني التدقيق أهداف حتديد ميكن كما

 :التقليدية األهداف : أوال

 رئيسية أهداف

 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 

 
 

                                                           
  09ص ،  2000، األردن ، صفاء دار ، األولى الطبعة ، الحسابات لتدقيق الحديث المدخل ، جمعة حلمي احمد1  

organisation,’dition dérationnel, Les éaudit op’pratique de l Philipe LAURENT. et Piere TCHERKWSKY, 2 

Paris, 1992, p 29. 

 

 10ص ،  1998، األردن ، المستقبل دار ، الحسابات لتدقيق والعملية العلمية األصول ، الرفاعي محمود خليل ، الخطيب راغب خالد3 
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 .1المتطورة أو الحديثة األهداف  :ثانيا

 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. 

 :يلي ما منها نذكر وميدانية عملية أخرى أهداف هناك ، هلا تطرقنا واليت العامة األهداف إىل باإلضافة

 القوائم  )اإلفصاح( عرض0
 املقبولة احملاسبية واملبادئ املعايري عليه تنص مبا تقيدت املؤسسة أن من التأكد إىل البند هذا خالل من املدقق يهدف

 الطرق هذه تطبيق يف الثبات درجة قياس عن فضال ، قبلها من املتبناة احملاسبية والسياسات والطرق عاما قبوال
 على واملؤثرة للمؤسسة الفعلي بالواقع املرتبطة املشاهد هذه حول التقرير على املدقق جيرب مما ، أخرى إىل فرتة من

 .عنه واملعلن املفحوصة املالية القوائم عناصر مصداقية درجة
 :الشمولية2

 املدقق يتأكد وحىت ، إستثناءات أي دون حدوثها وقت املؤسسة قبل من تسجيلها مت قد العمليات كل أن يعين
 عن تعرب شاملة حماسبية معلومات توفري بغرض وذلك ، والسجالت الدفاتر كل على اإلطالع عليه ذلك من

 . املؤسسة وضعية
 :والتحقق الوجود1
 .فعال موجودة وخصوم أصول من امليزانية يف الواردة العناصر مجيع أن من املدقق يتأكد أن أي
 :والمديونية الملكية9

                                                           
 . االقتصادية العلوم كلية ، دكتوراه أطروحة ، الجزائر في المالية للمراجعة متكامل إطار نحو ، صديقي مسعود1 

 42 ص ، 4002 الجزائر، جامعة التسيير،. 
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 ، امليزانية يف الواردة األصول لكل املؤسسة ملكية من القانونية الوثائق طريق عن يتأكد أن املدقق على جيب هنا
 .مثال املصادقات طريق عن األخرية هذه تكون وقد ، أخرى ألطراف فعال مستحقة الديون وأن
 
 :التقييم5

 احملاسبية ئ للمباد وفقا تقييمها مت احملاسبية العمليات كل كون من التأكد املدقق على أنه املبدأ هذا يعين

 .ألخرى دورة من التقييم طرق ثبات مع ، عليها املتعارف

 : فني رأي إبداء .6

 القوائم متثيل عدالة حول ثبات إ وقرائن بأدلة مدعم حمايد فين رأي إعطاء هو احلسابات ملدقق األساسي اهلدف

  :1وإجراء بالفحص القيام التدقيق عملية إطار يف عليه ينبغي لذلك .األعمال ونتيجة املايل للمركز املدققة املالية

 .  املطبقة والطرق اإلجراءات من التحقق

 .واخلصوم األصول عناصر مراقبة

 .  التنظيمي اهليكل تقييم

 .  للعمليات السليم التسجيل من التأكد

 .  السابقة السنوات ختص اليت والنواتج األعباء لكل السليم التسجيل من التأكد

  . واألخطاء ، التالعبات ، الغش حاالت عن الكشف حماولة

 .التدقيق أهمية : الثاني لفرعا

 أو داخلية أطرافا كانت سواء املؤسسة مع مصلحة ذات كثري جهات ختدم وسيلة كونه يف تتمثل التدقيق أمهية إن

 بني ومن مستقبلية، خطط ورسم قرارات الختاذ احملاسبية البيانات على كبري حد إىل تعتمد إذ ، خارجية

 :جند التدقيق من املستفيدين

                                                           
1 B. Mokhtar , Guide pratique d’audit financier et comptable , Maison des livres , Alger , 1986 , p22 
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 املستقبلي التخطيط عملية يف خاصة كبري بشكل التدقيق على املؤسسة إدارة تعتمد :المؤسسة إدارة .1 .

 ويزيد الثقة من كبرية درجة سيمنحها قوائمها على املدقق مصادقة فإن وبالتايل ، مسبقا املسطرة أهدافها لتحقيق

 . اإلدارة جملس أعضاء أداء مستوى على احلكم مفتاح يعترب كما ، عليها االعتماد نسبة من

 من عزز املالك عن اإلدارة وانفصال اإلقليمي االمتداد ذات املسامهة شركات ظهور إن :والمساهمين المالك .2

 ، وتالعبات اختالس حدوث ومنع املسامهني ألموال األمثل التسيري يضمن طرف من بد ال فكان ، التدقيق أمهية

 .ممكن عائد أكرب هلم يضمن جدد مستثمرين جلب يف يساهم احلسابات مدقق تقرير أن كما

 ملعرفة بتحليلها ويقومون ، املالية القوائم وسالمة بصحة املدقق تقرير على هؤالء يعتمد :والموردون الدائنون .3

 لدى حلقوقهم حتصيلهم هلم يضمن ما ، املؤسسة لدى السيولة درجة وكذا  بااللتزام الوفاء على والقدرة املايل املركز

  . املؤسسة

 ارتباطهم عند وخاصة ، االقتصادية الوحدة استمرارية مبعرفة ينحصر باملعلومات الشرحية هذه اهتمام: العمالء .4

  .1األولية املواد أو للبضاعة وأساسي رئيسي كمورد عليها معتمدين كانوا وإذا ، األجل طويلة مبعامالت معها

 أهنم كما ، عملهم أرباب ورحبية بإستقرار املتعلقة باملعلومات مهتمون هلم املماثلة واجملموعات هم : العمال .5

  العمل فرص وتوفر  التقاعد ومنافع مكافآهتم دفع على املشروعات قدرة تقييم من متكنهم اليت باملعلومات مهتمون

 إىل املؤسسات تلجأ ، مايل عسر ملواجهة أو نشاطاهتا توسيع بغرض :األخرى اإلقراض ومؤسسات البنوك .6

 على املؤسسات لقدرة ومعرفتها اخلطر درجة معرفة عليها األخرية هذه أن غري ، املالية املؤسسات من القروض

 للمركز ومتثيلها املالية القوائم صدق يؤكد الذي احلسابات مدقق تقرير إىل ذلك يف وتعود ، مستقبال السداد

  . للمؤسسة املايل

 
                                                           

 ، المالية القوائم مستخدمي احتياجات تلبية في ومسؤوليته الحسابات مراقب دور حول دراسة ، القريشي رشيد إياد ، الجعفري نجم الصمد عبد1 

 2006 ، بغداد جامعة ، القانونيين للمحاسبين العربي المعهد
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 :الحكومية الهيئات .7

 النشاط مراقبة منها ، األغراض من العديد يف املشروعات تصدرها اليت البيانات على الدولة أجهزة بعض تعتمد

 واقعية بيانات على تعتمد مجيعا وهذه ، الضرائب فرض أو للدولة االقتصادية السياسات رسم أو االقتصادي

   .1وسليمة

 العامة( )املصلحة التدقيق أمهية أن 2002 عام املعايري إصدار عند للمحاسبني الدويل اإلحتاد جلنة بينت وقد

 :يف تكون

 السليمة اإلدارية القرارات وضع يف يساعد  . 

 الضرييب للنظام العادل التطبيق عند والكفاءة الثقة بناء يف الضرائب خرباء يساعد  . 

 وفعالية بكفاءة املؤسسات موارد استغالل. 

 .التدقيق أنواع:الرابع المطلب

 عملية جوهر من ليغري ذالك أن إال ، منها إليه ينظر اليت والزاوية ختتلف ، احملاسيب للتدقيق عديدة أنواع هناك

 : التايل النحو على التدقيق أنواع بدراسة وسنقوم . التدقيق

  اإللزام حيث من -

  اإلختبارات( )حجم الفحص مدى حيث من -

  التدقيق عملية توقيت حيث من -

  التدقيق عملية نطاق حيث من -

 التدقيق بعملية القائم حيث من -

 
                                                           

  12ص ، ذكره سبق مرجع ، الرفاعي محمود خليل ، الخطيب راغب خالد1 
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 .اإللزام حيث من :األول الفرع

 .اختياري وتدقيق ، إلزامي تدقيق ، نوعني إىل القانوين اإللزام حيث من التدقيق ينقسم

 .اإللزامي التدقيق : أوال

 املالية القوائم واعتماد حساباهتا لتدقيق خارجي مدقق تعيني بضرورة املؤسسة يلزم حيث ، به القيام القانون حيتم

   .1املقررة العقوبات طائلة حتت املخالف وقوع به القيام عدم عن ويرتتب ، هلا اخلتامية

 .االختياري التدقيق : ثانيا

 هنا املدقق واجباتن  وتكو ، مالكها أو املؤسسة إدارة من بطلب وتكون ، بقانون امللزمة غري التدقيق عملية هي

 يتم قد ، األشخاص وشركات الفردية املؤسسات ففي.التدقيق لعملية الطالب مع املسبق إلنفاقه وفقا حمددة

 اليت للفائدة نتيجة ، اخلتامية املالية قوائمها واعتماد املؤسسة حسابات لتدقيق خارجي مدقق خبدمات االستعانة

 تتخذ واليت ، املايل واملركز األعمال نتائج عن احملاسبية املعلومات صحة على الشركاء اطمئنان حيث من تتحقق

 املؤسسات حالة يف أما . جديد شريك انضمام أو انفصال حالة يف وخاصة الشركاء حقوق لتحديد كأساس

 إىل تقدم اليت وتلك الدفاتر من املستخرجة البيانات دقة يف للمالك الثقة يعطي املدقق فوجود ، الفردية

  . الضرائب مصلحة وخاصة اخلارجية اجلهات

 اإلختبارات(. الفحص)حجم مدى حيث من :الثاني الفرع

 : نوعني إىل اإلختبارات حجم وفق التدقيق ينقسم

 )تفصيلي( شامل تدقيق : أوال

 ، املالية السنة خالل متت اليت واألعمال واملستندات والدفاتر القيود كافة التدقيق عملية تشمل أن به املقصود

 يتعارض فهو ، باهظة نفقات يكلف كونه إىل باإلضافة كبريين ووقتا جهدا التدقيق من النوع هذا ويتطلب

                                                           
 12ص ،  1990، بيروت ، الجامعية الدار ، والتطبيق التنظير بين المراجعة ، الفيومي محمد ، الصبان سمير محمد1 
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 على يقتصر استخدامه فإن وبالتايل ،باستمرار مراعاهتما على املدقق حيرص واليت والتكلفة الوقت عاملي مع
 . الصغري احلجم ذات املؤسسات

 .اختباري تدقيق : ثانيا

 من املدقق ينتقيها عينة فحص أساس على ويرتكز ، الكربى الشركات ظهور مع التدقيق من النوع هذا ظهر

 حجم ويعتمد ، النتائج تعميم يتم أن على باملؤسسة اخلاصة واملستندات واحلسابات والسجالت الدفاتر جمموع

 وجب والسجالت الدفاتر يف كثرية أخطاء توافر حالة ففي ، الداخلية الرقابة نظام وسالمة قوة مدى على العينة

 . العينة حجم توسيع املدقق على

 . التدقيق عملية توقيت حيث من : الثالث الفرع

 :نوعني إىل التدقيق تقسيم ميكن املعيار هذا وفق

 .مستمر تدقيق : أوال

 سواء مسبقا حمدد زمين لربنامج وفقا ككل املالية السنة خالل اإلختبارات وإجراء الفحص عمليات خالله من تتم

 التدقيق من النوع وهذا .منتظمة غري بطريقة أو ...شهرية أو أسبوعية بصفة تتم كأن ، منتظمة بطريقة كانت

   :1حالة يف خاصة بصفة املدقق يتبعه

 . عملياهتا وتعدد كرب وكذا املؤسسة حجم كرب -

 . كفاءته مدى على للحكم الداخلية الرقابة نظام تقييم من التمكن عدم -

  . مستمرة بصفة املؤسسة على الرتدد من ميكنهم ما ، املدقق مساعدي من كبري عدد توافر -

 

 

 
                                                           

  194ص ،  2001، مصر ، الجامعية الدار ، والمراجعة المحاسبة في متقدمة دراسات ، الدهراوي مصطفى الدين كمال1 
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  :1 يلي فيما تلخيصها ميكن وعيوب مزايا النوع وهلذا

 :المستمر التدقيق مزايا0

 على املدقق تردد كثرة  السنة مدار على الكايف الوقت لوجود نظرا تفصيال أكثر بتدقيق يقوم أن للمدقق ميكن

  والتالعب الغش ارتكاب فرص وتقليل ودقة بسرعة وإجنازه العمل انتظام يف أثره له املؤسسة

  قصري بوقت النهائي التدقيق من االنتهاء من املدقق متكن -

  يستفحل أن قبل التالعب اكتشاف من وميكن ، سريعة بصورة لألخطاء املؤسسة تصحيح -

  املختلفة املؤسسات على مساعديه ووقت وقته يوزع حيث ، املدقق ألعمال بالنسبة العمل انتظام -

 .السنة طوال بتدقيقها يقوم اليت

 :المستمر التدقيق عيوب 2

 .تدقيقها سبق اليت األعمال يف املوظفني لتالعب احتمال هناك

 . التدقيق بأعمال القيام أثناء املؤسسة أعمال عرقلة

 . الروتني يف املدقق دخول احتمال و طويل لوقت المتدادها نظرا ومساعديه املدقق ترهق

 إحراج عنها ينجم  أو العمل مبصاحل تضر قد املوظفني مع صالت عنه ينتج قد املؤسسة على للمدقق الكثري الرتدد

 .للخطأ اكتشافه حالة يف

  .نهائي تدقيق : ثانيا

  هذا إىل اخلارجي املدقق ويلجأ ، اخلتامية املالية والقوائم احلسابات وإعداد املالية السنة إنتهاء بعد يتم بكونه يتميز

 

                                                           
 دار ، ، االول الجزء ، (العملية واإلجراءات النظري اإلطار) المتقدمة الحسابات مراجعة ، القاضي يوسف حسين ، دحدوح احمد حسين1 

 51 ص ، 2009 ، االردن ، للنشر الثقافة .
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 حيققها اليت املزايا ومن . كبرية بصورة العمليات فيها تتعدد ال واليت احلجم صغرية املؤسسات يف عادة األسلوب

 :1النهائي التدقيق

  احلسابات مجيع أن حيث ، تدقيقها يتم اليت واألرقام البيانات وتعديل التالعب احتماالت ختفيض -

 . وإقفاهلا تسويتها متت قد تكون

  على كثريا يرتددوا لن ومعاونيه املدقق ألن ، املؤسسة داخل العمل يف ارتباك حدوث عدم -

 . اإلقفال عملية من االنتهاء بعد إال والدفاتر السجالت إىل حيتاجوا ولن املؤسسة -

  اإلختبارات وإجراء العمليات تتبع يف ومساعديه املدقق جانب من السهو احتماالت من تضعف -

 الوقت حملدودية

 : النقاط بعض النهائي التدقيق على يعاب أنه إال

 . التدقيق بعملية للقيام الالزمة الزمنية الفرتة قصر -

  جانب من االهتمام عدم إىل يؤدي قد املالية السنة هناية يف الدفاتر إقفال بعد التدقيق بعملية القيام -

 املالية السنة هناية يف إال تكتشف لن األخطاء أن لعلمهم منهم املطلوبة األعمال بأداء باملؤسسة العاملني

 . التدقيق عملية يف البدء وقبل العام خالل األخطاء تلك لتسوية الفرصة لديهم وبالتايل ،

 تفادي  حماولة أو العالج إمكانية عدم عنه يرتتب قد املالية السنة هناية يف والتالعب األخطاء اكتشاف -

 . وقوعها من طويلة فرتة بعد سيكون والتالعب األخطاء اكتشاف توقيت ألن األخطاء تراكم

 السنة  هناية تواريخ كانت إذا خاصة ، التدقيق مكاتب يف العاملني وإرهاق العمل ارتباك إىل يؤدي قد -

 .متقاربة أو واحدة حساباهتا يدقق اليت للمؤسسات املالية

 

                                                           
  50ص ، ذكره سبق مرجع ، الفيومي محمد ، الصبان سمير حمد1 
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 .التدقيق عملية نطاق حيث من : الرابع الفرع

 :يلي ما إىل النطاق حيث من التدقيق يقسم

 .كامل تدقيق : أوال 

 يعين ال وهذا ، عمله ونطاق جمال حول قيودا املدقق مع املتعاقد الطرف أو اإلدارة فيه تضع ال الذي التدقيق هو

 والذي عمله هناية يف املدقق تقرير يف يشرتط ولكن ، الدورة خالل متت اليت العمليات كل بفحص املدقق قيام

 اليت املفردات اختيار حرية للمدقق وتكون ، استثناء دون املالية القوائم كل ميس أن واحملايد الفين رأيه يتضمن

 . املفردات كل حول كاملة املسؤولية حتمله مع الختباراته خيضعها

 .جزئي تدقيق : ثانيا

 النقدية العمليات كفحص ، معني لغرض موجهة أو اهلدف حمدودة وتكون املدقق هبا يقوم اليت العمليات هو

 ، املخازن حسابات فحص أو ، حمددة فرتة خالل اآلجل أو النقدي البيع عمليات فحص أو ، معينة فرتة خالل

 والنتائج اتبعت اليت اخلطوات متضمنا تقرير على احلصول إىل اجلزئي التدقيق يهدف .املخزون جرد من التأكد أو

 ومدى املالية القوائم عدالة مدى عن حمايد فين رأي على احلصول إىل يهدف وال ، الفحص إليها توصل اليت

 احلصول اجلزئي التدقيق يف املدقق على وجيب . الكامل التدقيق يف هو كما األعمال ونتيجة املالية للمراكز داللتها

   .1األداء يف تقصري إليه ينسب وال نفسه ليحمي ونطاقها هبا قيامه املطلوب املهمة يوضح كتايب عقد على

 .التدقيق بعملية القائم حيث من :الخامس الفرع
 :أساسيني نوعني إىل هبا القائم حيث من التدقيق عملية تقسيم ميكن
 .داخلي تدقيق : أوال

 وتتمتع يف احلكم التامة احلرية هلا ، املؤسسة مستوى على متواجدة مصلحة به تقوم التدقيق من النوع هذا

                                                           
 .23/ 22ص ، ذكره سبق مرجع ، الحسابات لتدقيق والعملية العلمية األصول ، الرفاعي محمود خليل ، الخطيب راغب خالد1 
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 هو الداخلي التدقيق وعمل ، والتطابق والتحقق التقييم مهام الداخلي للتدقيق وختول ، التصرف يف باالستقاللية

  .1باملؤسسة دائمة مصلحة طرف من ينفذ كونه دائم عمل

 حتت املوضوعة للوسائل دوري فحص عن عبارة " أنه على الداخليني واملراقبني للمدققني الفرنسي املعهد عرفه

 ومستقلة املؤسسة تابعة ملديرية مصلحة به تقوم النشاط هذا . املؤسسة وتسيري مراقبة قصد مديرية تصرف

 ."األخرى املصاحل باقي عن

 املعمول اإلجراءات كانت إذا مما التأكد هي الدوري النشاط هذا إطار يف الداخليني للمدققني الرئيسية األهداف

 واضحة اهلياكل ، فعالة التنظيمات ، شرعية العمليات ، صادقة املعلومات أن ، الكافية الضمانات تتضمن هبا

  .2ومناسبة

 .خارجي تدقيق : ثانيا

 احملاسبية والسجالت البيانات فحص بغية ، املؤسسة خارج من طرف بواسطة يتم الذي هو اخلارجي التدقيق

 احملاسبية املعلومات وصدق صحة حول حمايد فين رأي إبداء أجل من ، الداخلية الرقابة نظام تقييم على والوقوف

 مستعملي لدى والرضا العام القبول تنال حىت املصداقية إلعطائها وذلك ، هلا املولد احملاسيب النظام عن الناجتة

   .3أخرى( وهيئات ، الضرائب إدارة ، البنوك ، املستثمرين ، اخلارجية)املسامهني األطراف من املعلومات هذه

 فإن املؤسسة مستوى على الداخلي التدقيق بوجود أنه القول ميكن ، اخلارجي والتدقيق الداخلي التدقيق بني كربط

 أن له ميكن كما ، أعماهلا ونتائج حساباهتا ومصداقية صحة يف اخلارجي للمدقق الثقة من نوعا يعطي ذلك

  .4الداخلي التدقيق وأعمال إجراءات بعض على يعتمد

                                                           
07 dition , Alger , 2002, pé, BERTI audit comptable et financier ’LHAMINI Allel ,  1   

 

  15،ص  2005الجزائر، ، الجامعية المطبوعات ديوان ، الثانية الطبعة ، التطبيق إلى النظرية من الحسابات ومراقبة المراجعة ، بوتين محمد2  .

 

 المتميز األداء حول الدولي العلمي المؤتمر ، الرقابي األداء على والخارجية الداخلية المراجعة تكامل انعكاس ، محمد براق ، مسعود صديقي3 

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

 

organisation , Paris , 1987 , p69.’dition dé, audit interne ’orie et pratique de léThJacques RENARD ,   4 
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 .المدقق والتزامات التدقيق ومعايير فروض :الثاني المبحث

 ختلو وال ، التحليل عملية تسبق اليت األفكار قوامها على تبىن افرتاضات جمموعة أساس على التدقيق عملية تقوم

 مستوى على للحكم وسيلة وتعترب ، الوظيفة هذه هبا متارس اليت الكيفية حتكم املعايري من جمموعة من بدورها

 .للمدقق املهين األداء

 ببعض بالتقيد ملزم احلسابات مدقق فإن ، احلقوق من مبجموعة ويتمتع ومستقل مؤهل كونه إىل باإلضافة

 .املربم والعقد القانون يفرضه ما حدود يف الواجبات

 .املدقق وواجبات حقوق إىل باإلضافة ، معايريه ، التدقيق فروض بتقدمي املبحث هذا خالل من سنقوم

 .التدقيق فروض :االول المطلب

 ممنهجة تكون حىت التحليل عملية إطار يف األفكار أساسها على تبىن ، مسبقة معتقدات عن عبارة هي الفروض

 إلجياد االفرتاضات من جمموعة على تتوفر أن جيب األخرى هي ، التدقيق مشكلة حل إطار ويف . مبسطة و

  :1كاآليت هي و ، هلا شاملة نظرية

 للفحص املالية البيانات قابلية . 

 اإلدارة و املدقق من كل مصلحة بني حتمي تعارض وجود عدم . 

 عادية غري أخطاء أية من للفحص تقدم أخرى معلومات أية و املالية القوائم خلو . 

 األخطاء حدوث احتمال يلغي ، الداخلية للرقابة سليم نظام وجود . 

 املايل للمركز املالية لقوائم ا متثيل سالمة إىل يؤدي ، عليها املتعارف احملاسبة ملبادئ املناسب التطبيق 

 . األعمال ونتائج

                                                                                                                                                                                     
 

  25ص ، 26ص ،  2004، مصر ، الجامعية الدار ، والعملية العلمية األسس )المراجعة أسس (، الصبان سمير محمد ، الصحن الفتاح عبد1 

. 
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 يوجد  مل ما ، املستقبل يف كذلك تكون سوف املاضي يف صحيحة كانت اليت واملفردات العناصر 

 . ذلك عكس على الدليل

 ويعمل  يتصرف أن عليه دقق امل فإن ، احملايد الفين الرأي إبداء لغرض املالية البيانات فحص عند 

 . فقط كمدقق

 هبا يلتزم أن عليه مهنية التزامات املدقق على تفرض املهنية القوانني. 

 :التدقيق لفرضيات خمتصر شرح يلي فيما

 .للفحص البيانات قابلية : األول الفرع

 لقيام يشرتط أنه ذلك ، الفرضية هذه على قائمة التدقيق فعملية ، املالية القوائم حتتويه مما التأكد إمكانية هذا يعين

 املعايري من الفرض هذا وينبع . املالية البيانات على إلطالع ا يف املطلقة احلرية على يتوفر أن مبهمته املدقق

  :1يف تتمثل املعايري فهذه  .احملاسبية البيانات لتقييم املستخدمة

 تعرب اليت اباألحداث وارتباطه ، احملتملني املستخدمني الحتياجات احملاسبية املعلومات مالئمة ضرورة يعين :املالءمة

 .عنها

 إىل يصال أن بد ال فإهنما ، نفسها املعلومات بفحص أكثر أو شخصان قام إذا أنه ذلك معىن :للفحص القابلية

 . إليها التوصل جيب اليت نفسها النتائج أو املقاييس

  .موضوعية و عادلة بطريقة احلقائق تسجيل مبعىن :التحيز عن البعد

  .احملاسبية املعلومات هبا تتحلى أن جيب خاصية هي :الكمي للقياس القابلة

 

 
                                                           

  26ص ذكره، سبق مرجع .الصبان سمير محمد ، الصحن الفتاح عبد1 
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 .واإلدارة المدقق من كل مصلحة بين حتمي تعارض وجود عدم :الثاني الفرع

 ما وهو ، أخرى جهة من االقتصادية الوحدة إدارة و جهة من املدقق بني املصاحل يف تعارض وجود عدم يفرتض

 .1 بسهولة و بسرعة التدقيق عملية إجناز على يساعد الطرفني بني التعاون من قدر وجود ضمنا يعين

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

 على وبالتايل ، املالية القوائم خالل من األخطاء اكتشاف املدقق بإمكان يكون ال قد تواطؤ حدوث حالة يف

 .موسعة أخرى اختبارات خالل من التالعبات تلك يكتشف لعله املهين الشك نزعة على حيافظ أن املدقق

 .أخطاء حدوث احتمال يلغي الداخلية للرقابة سليم نظام وجود: الرابع الفرع

 االعتماد إمكانية بالتايل و ، املالية البيانات دقة من يعزز قد سليم داخلية رقابة نظام وجود أن الفرض هذا يعين

 .الشامل من بدال االختباري التدقيق على

 .سليمة مالية لقوائم يؤدي عليها المتعارف المحاسبة لمبادئ المناسب التطبيق : الخامس الفرع

 لنتائج املالية القوائم متثيل سالمة مدى من التأكد سيعزز احملاسبية باملبادئ عمله يف املدقق اسرتشاد أن أي

 حد إىل شخصية ستكون املدقق سيصدرها اليت األحكام فإن ، املبادئ هذه قصور أو غياب حالة ويف ، األعمال

 .موضوعية تربيرات ودون كبري

 .المستقبل في كذلك ستكون الماضي في صحيحة كانت التي والمفردات العناصر : السادس الفرع

 أن للمدقق اتضح إذا أنه يعين وهذا . املشروع استمرار فرض وهو ، احملاسبة فروض أحد من مستمد الفرض هذا

 . املستقبل يف كذلك الوضع استمرار يفرتض فإنه ، الداخلية الرقابة نظام سالمة على وقوفه وكذا رشيدة اإلدارة

 الرقابة نظام مستوى على لضعف مالحظته أو التالعبات إىل اإلدارة ميول أي ، ذلك عكس للمدقق اتضح وإذا

 االعتبار بعني ذلك وأخذ احلرص عليه وجب ، الداخلية

                                                           
  .26ص ،  2000، اإلسكندرية ، الجامعية الدار ، المراجعة أصول ، وآخرون ، الصحن الفتاح عبد1 
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 .بها يلتزم أن عليه مهنية التزامات المدقق على تفرض المهنية القوانين :السابع الفرع

 مراقب مركز يفرضها واليت عمالئه اجتاه هبا االلتزام املدقق على اليت املسؤوليات جمموع إىل الفرض هذا يتطرق

  .احلسابات

 .عليها المتعارف التدقيق معايير :الثاني المطلب

 ومسؤول ، وحمايد مستقل ، مدرب ، مؤهل شخص مبعرفة تؤدى أهنا كمهنة احلسابات تدقيق مييز ما أهم من

 لضمان مهنية مستويات هي املعايري هذه .عليها املتعارف التدقيق معايري هو ذلك ضمان إىل والسبيل ، مهنيا

 التقرير وإعداد التدقيق أعمال وتنفيذ وختطيط التكليف قبول يف املهنية مبسؤولياته ووفائه احلسابات مدقق التزام

 واالستقالل املهنية الكفاءة مثل املطلوبة املهنية للصفات احلسابات مدقق مراعاة املعايري هذه وتشمل ، بكفاءة

   .1واألدلة التقرير ومتطلبات

 متعلقة معايري ، املدقق)عامة( بالشخص متعلقة معايري ، جمموعات ثالث إىل عليها املتعارف ا املعايري تنقسم

 :وهيا كاأليت التقرير، إعداد ومعايري ، امليداين بالعمل

 .الشخصية أو العامة المعايير : األول الفرع

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

 . والعملي العلمي التأهيل من كايف قدر هلم أشخاص أو شخص بواسطة الفحص عملية تتم أن -

  واالستقالل احلياد عنصري املدقق لدى يتوافر أن -

 . التقرير إعداد يف وكذا عمله أثناء املعتادة املهنية بالعناية املدقق يتحلى أن -

 

 

 

                                                           
  41__ ص ، 2004، اإلسكندرية الجامعية، الدار ، المال لسوق الحسابات مراقب خدمات ، علي نصر الوهاب عبد1
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 .والعملي العلمي التأهيل :أوال

 والكفاءة العملية واخلربة العلمية املعرفة لديه شخص بواسطة تتم أن جيب التدقيق عملية أن على املعيار هذا ينص

 جماالت يف الكافية العلمية باملعرفة يتمتع أن جيب املدقق أن املعيار هذا يعين . كمدقق للعمل تؤهله اليت املهنية

 املدقق يستمر أن جيب ذلك إىل إضافة . املهنية باملمارسة املرتبطة اجملاالت من وغريها والتدقيق والضرائب احملاسبة

 مستعدا ويظل ، اجملاالت تلك يف احلديثة بالتطورات ملما ليظل للمهنة ممارسته طوال والتعليم التدريب يف

  .1جديدة جماالت يف املعرفة الكتساب

 .االستقالل :ثانيا

 األخري هذا حياد مبدى مرتبطة النهائي تقريره يف املدقق رأي مصداقية درجة كون يف املعيار هذا أمهية تتمثل

 حقوقه بكامل ومتتعه ، املدقق ونضج إستقامة و نزاهة يف االستقاللية تتمثل .التدقيق حمل املؤسسة عن واستقالله

 أن ، احلسابات وصدق لشرعية الضامن باعتباره عليه كما . جهة من سابقة لعقوبات تعرضه وعدم ، املدنية

 وال أعماهلم يشاركهم ال وأن ، الرقابة موضوع املؤسسة أعضاء إجتاه احلرية بكامل يتمتع أي ، فعال مستقال يكون

   .2عمل عقد بالشركة يربطه

 .3استقالليته له حتفظ اليت النقاط من جمموعة على اجلزائري املشرع أوصى فقد ، احلسابات حمافظ خيص فيما

 .أحد معينة شركة حسابات حمافظ يكون أن جيوز فال

 . وأزواجهم املؤسسة مبسئويل الرابعة الدرجة لغاية واألصهار األقرباء

 . حسابات حمافظ  نشاط غري دائم نشاط حبكم تعويضات أو مرتبا أو أجرة يتقاضون ممن وأزواجهم األشخاص
 مال رأس (1/11متلك أخرى مؤسسات من أزواجهم أو اإلدارة جملس وأعضاء باإلدارة القائمون األشخاص

  ) . التدقيق حمل الشركة

                                                           
  35 .ص ،  1998، اإلسكندرية ، الحديث الجامعي المكتب ، المراجعة أصول ، لبيب عوض ، الفيومي محمد1 

 . 38ص ، ذكره سبق مرجع ، بوتين حمدا2 

  1993افريل  25في المؤرخ  93/08التشريعي المرسوم ،  06مكرر  715المادة انظر . الجزائري التجاري القانون3 
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  :1يلي مما احلسابات حمافظ مينع كما

 . مباشرة غري أو مباشرة بصفة مسامهات فيها ميتلك شركات حسابات مبراقبة القيام -

 . املسريين عن اإلنابة أو باملسامهة أو مباشرة بصفة سواء تسيري بأعمال القيام -

 . مؤقتة بصفة ولو التسيري أعمال على القبلية املراقبة مهام قبول -

 . عليها اإلشراف أو املراقبة اهليئة أو املؤسسة حماسبة يف التنظيم مهام قبول -

 . حساباهتا يراقب هيئة أو شركة لدى قضائي خبري مهمة أو جبائي مستشار وظيفة ممارسة -

 . عهدته انتهاء من سنوات 3 من أقل بعد راقبها اليت اهليئة أو الشركة يف مأجور منصب شغل -

 القانون  من 6 مكرر 715 املادة يف خصوصا عليها املنصوص واملوانع التنايف حاالت على زيادة -

 أتعاب أو أجور على حتصلوا الذين املعنويني أو الطبيعيني األشخاص تعيني ميكن ال ، اجلزائري التجاري

 3 خالل اهليئة أو الشركة من ضمانات أو تسبيقات أو قروض شكل يف سيما ال ، أخرى امتيازات أو

  .اهليئة أو الشركة نفس لدى حسابات كمحافظي األخرية سنوات

 . مباشرة غري أو مباشرة مصاحل فيها له تكون اليت املؤسسات يف مهمة بأي القيام من مينع -

 اختصاصاته  ضمن تدخل وظيفة أو مهمة لطلب الزبون لدى مباشرة غري أو مباشرة بصفة السعي مينع -

 . القانونية

 أي استعمال  وكذا أخرى امتيازات أو تعويضات منح أو األتعاب بتخفيض الزبائن عن البحث من مينع -

 . اجلمهور لدى اإلشهار أشكال من شكل

 

                                                           
  10رقم القانون ،  70إلى  65من المواد -  1والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب الخبير بمهن والمتعلق  2010جوان  29في المؤرخ1 

 .11 ص ، 42 العدد ، الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة ، المعتمد .
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 .املهنية العناية :ثالثا

 بتحسني مطالب أنه كم ، التدقيق ملهنة واألخالقية الفنية باملعايري التزامه ضرورة املدقق على املعيار هذا يوجب

 واالستقالل الكفاءة عنصري فتوفر . التدقيق عملية خطوات جلميع الكايف االهتمام يعطي وأن ، خدماته جودة

 .املهين أدائه جودة مستوى من ترفع العمل يف جدية توفر يشرتط وبالتايل ، كايف غري

 متأكدا يكن مل وإن ، به يقوم وملاذا ، به يقوم الذي العمل طبيعة جيدا يتفهم أن املدقق من املهنية العناية تتطلب

 التخطيط تتطلب كما .املناسبة ستشارةاال عن البحث مسؤوليته على يقع فإنه ، العمل هذا من جزء أي من

 ، ودقيقة كاملة عمل أوراق بإعداد يقوم وأن ، عنها مسئوال يكون مهنية مهمة أو نشاط ألي الكامل واإلشراف

 املدقق قام اليت األدلة يف الشك يثري هذا فإن كامل غري وبشكل اهتمام دون العمل أوراق إعداد مت إذا ألنه

 واجملتمع األعمال وأصحاب العمالء جتاه مبسؤولياته القيام يف املدقق جيتهد أن املهنية العناية وتقتضي ، بتجميعها

 تكون وأن ، واهتمام وبدقة إبطاء بدون املهنية اخلدمات تقدمي مسؤولية املدقق على جتهاداال هذا ويفرض ،

  . 1كاملة اخلدمة

 .الميداني العمل معايير : الثاني الفرع

 صحيح برأي للخروج كاف غري فإنه ضروري هو ما بقدر املدقق الشخص لدى واالستقاللية الكفاءة توفر إن

 مبرحلة متعلقة أخرى معايري مراعاة عليه وجه أحسن على بعمله املدقق يقوم فحىت ، احلسابات مصداقية حول

 .امليداين الفحص

 أدائه خالل املدقق هبا مر اليت املراحل توضح أهنا كما ، التدقيق عملية وتنفيذ ختطيط على املعايري هذه تشتمل

 اختالف على املؤسسات خمتلف مع تتطابق معايري حتديد صعوبة ورغم ، به املنوطة الوظائف إىل إضافة ملهمته

 يلي فيما حصرها ميكن املؤسسات أغلب مع تتناسب قد املعايري من جمموعة حتديد ميكن أنه إال ونظمها عملياهتا

: 
                                                           

  39ص ، ذكره سبق مرجع ، لبيب عوض ، الفيومي محمد1 
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 املالئمني واإلشراف التخطيط  . 

 الداخلية الرقابة نظام وتقييم دراسة . 

 اإلثبات أدلة ومالئمة كفاية . 

 .ناالمالئم واإلشراف التخطيط :أوال

 حمل املؤسسة بيئة تفرضها اليت واملعطيات تتالءم مكتوبة عمل خطة بوضع مطالب املدقق أن املعيار هذا يعين

 الغرض بلوغ فرص من سيعزز الفحص عملية أثناء هبا يقوم خطوة لكل الزمين لإلطار حتديده أن كما ، التدقيق

 . العمل مراحل تطور مع واملتابعة للتعديل اخلطة هذه خضوع إمكانية مع ، ورائها من

 باعتباره أدائهم وتقييم أعماهلم ومتابعة مساعديه مسؤوليات بتحديد مطالب املدقق فإن ، أخرى ناحية من

 . التدقيق عملية عن واملباشر األول املسئول

   :1يلي فيما وختطيطها التدقيق عملية برنامج من املتوخاة األساسية األهداف حتدد

 يف واملثبت املتوقع  باألداء وأعوانه املدقق من املنجز األداء مقارنة خالل من ، للرقابة كأداة الربنامج يستعمل

  منها لالنتهاء املتوقع والتاريخ الباقية األعمال مقدار حتديد إمكانية وكذا ، الربنامج

 الفحص وخطوات  فحصهااملراد  املفردات على اشتماله خالل من الفحص نطاق وبدقة التدقيق برنامج يوضح

 . وتوقيته

 الالزمة الزمنية والفرتة ، به  القيام جيب ما على احتوائه خالل من ، التدقيق لعملية األساسي املوجه الربنامج يعترب

 . املفردات بفحص يقوم الذي املدقق وحتديد ، منها واالنتهاء التدقيق عملية يف البدء وتوقيت ، لذلك

 اخلانة على مدقق  كل وتوقيع ، مدقق كل مهام حتديد من انطالقا ، املهين باألداء القائم املدقق مسؤولية حتديد

 به القائم للعمل املقابلة
                                                           

 جامعة ، التسيير وعلوم االقتصادية العلوم كلية ، ماجستير مذكرة ، والتطبيق النظرية بين الداخلية المراجعة ، ربيعة صالح1 

 48 ص ، 2004 ، الجزائر .
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 .الداخلية للرقابة الكافي الفهم :ثانيا

 مدى على والتعرف التدقيق موضوع املؤسسة يف الداخلية الرقابة نظام بدراسة املدقق قيام هو املعيار هذا من املغزى

 الفحص مقدار حيدد الداخلية الرقابة نظام قوة أو فضعف ، املدقق منها ينطلق اليت النقطة يعترب كونه سالمته

 االعتماد ميكن مالية معلومات عنه ينتج سليم داخلية رقابة نظام فوجود ، )العينة حجم( املدقق به سيقوم الذي

 ضعف فإن وباملقابل . الكبرية املؤسسات يف مستحيال أمرا يعد احملاسبية املعلومات كافة تدقيق كون ، عليها

 الوقت من املزيد يتطلب ما ، العينة جمال لتوسيع يلجأ كونه املدقق مهمة من سيصعب الداخلية الرقابة نظام

 . واجلهد

  :1التالية بالوسائل املؤسسة عن املعلومات جتميع خالل من الداخلية الرقابة نظام وتقييم دراسة للمدقق ميكن

 . الداخلية الرقابة لنظام الكتايب الوصف

 . الداخلية الرقابة نظام لوصف التدفق خرائط استخدام

  . الداخلية الرقابة نظام عن استقصاء قوائم إعداد

 : تتضمن عمل ورقة بإعداد املدقق يقوم ، السابقة الدراسة بعد

 .الداخلية الرقابة نظام يف ضعف نقاط

 . الداخلية الرقابة نظام يف قوة نقاط

  . التدقيق حمل للمؤسسة املقرتحة التوصيات

 : التالية النتائج السابقة الدراسة على يرتتب

 .التدقيق إجراءات توسيع

 . التدقيق إجراءات اختصار

 .اآلخرين املدققني أعمال على االعتماد
                                                           

 . 27/28ص     2005، عمان للنشر، صفاء دار ، الثانية الطبعة ، الحديث التدقيق إلى المدخل ، جمعة حلمي احمد1  
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  :1يلي ما يراعي أن جيب ، موضوعي حكم إىل الوصول من املدقق يتمكن حىت

 تطبيق إمكانية  يدرس خالله من والذي ، مبدئيا برناجما املدقق ويضع ، جيد داخلية رقابة نظام وجود افرتاض

 .إليها املتوصل النتائج خالل من األخري هذا بتعديل يقوم مث ، املؤسسة يف الربنامج هذا عناصر

 من عمل فريق  طرف من الداخلية الرقابة نظام تقييم عملية إجناز فيفضل ، كبرية املؤسسة كانت إذا ما حالة يف

 .واملساعدين املدققني

 .أحكامهم  بني ما تقارب إىل يتوصلوا حىت ، بالتدقيق يقوم الذي الفريق أعضاء بني ما اآلراء تبادل

 . الكافية التدقيق أدلة جمع :ثالثا

 أساسا لتكون الكافية والقرائن األدلة على املدقق حيصل أن على امليداين العمل معايري من الثالث املعيار ينص

 . التحقق قابلية فرض على األدلة هذه تقوم أن شريطة ، املالية القوائم حول لرأيه إبدائه يف إليه يستند سليما

 .ومالئم معقول إثبات دليل يدعمها كان إذا فقط مربرة تكون املدقق إليها يصل اليت فالقرارات

 يقدمها اليت املعلومات ، احلسابية العمليات ، املادية كاملالحظة ، صور أو أشكال عدة اإلثبات أدلة تأخذ قد

 يقيم أن املدقق وعلى . اجليدة الداخلية الرقابة وإجراءات ، اإلدارة رجال إقرارات ، املستندات ، الثالث الطرف

   .2بالدليل االقتناع على يساعد فكالمها ، كميتها ن شأ شأهنا األدلة هذه )صالحية (ونوعية جودة

 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

 

                                                           
 االقتصادية العلوم كلية ، منشورة غير ماجستير مذكرة ، المؤسسة تسيير تحسين في ومساهمتها مهمتها الداخلية المراجعة ، لطفي شعباني1 

 44 ص ، 2004 ، الجزائر جامعة ، التسيير وعلوم .

 

 51،/ 52ص ، ذكره سبق مرجع ، هنكي امرسون ، توماس وليم2 
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 .التقرير إعداد معايير : الثالث الفرع

 شرعية حول احملايد الصريح رأيه يتضمن ، هنائي تقرير بكتابة الفحص عملية أداء عقب مدقق كل مهمة تنتهي

 أخذها املدقق على يتعني اليت الضوابط من جمموعة من ختلو ال التقرير كتابة مهمة أن غري . احلسابات وصدق

  :معايري أربعة إىل وتنقسم االعتبار، بعني

  عليها املتعارف احملاسبية املبادئ مع املالية القوائم أتفاق مدى

 .  احملاسبية املبادئ تطبيق يف الثبات

   .متهئمال و احملاسيب اإلفصاح كفاية

 . املالية القوائم يف الرأي إبداء

 .عليها المتعارف المحاسبة مبادئ مع المالية القوائم أتفاق مدى :أوال

 أعدت قد املالية القوائم كانت إذا ما حول املدقق من توضيحا يتضمن أن التقرير، معايري من األول املعيار يعين

 .عليها املتعارف احملاسبية للمبادئ وفقا

   :1التالية اجملموعات إىل املعيار هذا نظر وجهة من عليها املتعارف احملاسبية املبادئ تبويب ميكن

 .العامة المبادئ :األولى المجموعة

 :اآليت يف املبادئ هذه إمجال ميكن

 ؛ الشمول مبدأ   (3                   ؛         الثبات مبدأ  (2              ؛      واحلذر احليطة مبدأ (1

 .اإلفصاح مبدأ     (5                                      ؛                النسبية األمهية مبدأ   (4

 األعمال بتطبيق الشركات من العديد لقيام نتيجة ، احملاسبية املعلومات بأمن يتعلق جديد آخر مبدأ إضافة ميكن

 .املعلومات تكنولوجيا استخدام عن نتجت ي والت ، االلكرتونية بالتجارة يسمى ما خالل من احملاسبية
                                                           

  28ص ، ذكره سبق مرجع ، الحديث التدقيق إلى المدخل ، جمعة حلمي احمد1 
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 .بالربح المرتبطة العلمية المبادئ :الثانية المجموعة

 : اآليت يف املبادئ هذه إمجال ميكن

 .بالنفقات اإليرادات مقابلة مبدأ    (2 ؛                                اإليراد حتقق مبدأ (1

 .المالي بالمركز المرتبطة العلمية المبادئ :الثالثة لمجموعةا

 : اآليت املبدأ تتضمن

 . التارخيية التكلفة مبدأ   (2 ؛               مستقبال حتقيقها املنتظر القيمة مبدأ (1

 .1عليها المتعارف المحاسبية المبادئ تطبيق في الثبات مدى :ثانيا

 من عليها املتعارف احملاسبية املبادئ تطبيق يف املؤسسة وثبات استمرارية إىل تقريره يف يشري أن املدقق على يتعني

 من السابقة للسنوات املالية القوائم إعداد عند استخدمت اليت املبادئ على إطالعه إىل استنادا ، أخرى إىل فرتة

 اختالف على املالية القوائم بني املقارنات إجراء على القدرة هو اإلثبات هذا من والغاية . التقارير خالل

 على وانعكاساهتا املطبقة احملاسبية املبادئ على طرأت اليت التغريات توضيح املدقق على يتوجب كما  .الدورات

 . املالية القوائم

 .الكافي اإلفصاح :ثالثا

 عن املالية القوائم أغفلتها قد ضرورية تعد مالية معلومات أية إىل إشارته ضرورة املدقق من املعيار هذا يقتضي

 إىل تؤدي قد واليت املالية للقوائم املستعملة للجهات احملتمل للتضليل تفاديا وذلك ، معديها من نية سوء أو حسن

 املعلومات على يرتكز أن ، هنا اإلفصاح بكفاية املقصود .تفاديها املمكن من كان سليمة غري قرارات إختاذ

 . اجملدية غري التفصيالت إىل يتعداها أن دون اجلوهرية

 

                                                           
 .02 ص ، ذكره سبق مرجع ، الحديث التدقيق إلى المدخل ، جمعة حلمي احمد1 
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 .الرأي إبداء :رابعا

 للمركز ومطابقتها املالية القوائم ووضوح وعدالة صدق مدى عن املدقق تعبري التقرير يتضمن بأن املعيار هذا يقضي

 التقرير معايري من انطالقا عليه فيتوجب ، رأيه إبداء عن املدقق امتناع حالة يف أما . املؤسسة أعمال ونتائج املايل

 موافقة عند أي ، املالية بالقوائم املدقق أسم فيها يرتبط اليت األحوال كل ويف . االمتناع هذا أسباب يوضح أن

 التدقيق تقرير فإن ، بالقوائم تتعلق اليت املكتوبة التبليغات أو املستندات أو التقرير يف أمسه استخدام على املدقق

   .1يتحملها اليت املسؤولية ودرجة املدقق فحص خصائص يتضمن أن جيب

 .احلسابات مدقق تقرير إطار يف ، الثالث املبحث يف املدقق رأي إلبداء بالتفصيل وسنتطرق

 .المدقق وواجبات حقوق :الثالث المطلب

 .المدقق حقوق : األول الفرع

 احلقوق هذه وختتلف ، والسجالت للدفاتر الشامل بالفحص بالقيام له تسمح واليت احلقوق ببعض املدقق يتمتع

 صاحب أو اإلدارة يف املتمثل اآلخر الطرف وكذا بينه املربم العقد إطار يف له املوكلة املهمة طبيعة على بناء

 .املؤسسة

 واملراسالت واملوازنات احملاسبية السجالت على املكان عني ويف وقت أي يف االطالع احلسابات حملافظ ميكن.1

 باإلدارة القائمني من يطلب أن وميكنه اهليئة أو للشركة التابعة والكتابات الوثائق كل عامة وبصفة واحملاضر

 .2الزمة يراها اليت التفتيشات بكل يقوم وان واملعلومات التوضيحات كل اهليئة أو للشركة والتابعني واألعوان

 معلومات على الشركة مقر يف احلصول املؤهلة األجهزة من يطلب أن احلسابات حمافظ ميكن.2

 .معها مسامهة عالقة هلا أخرى مؤسسات آو هبا مرتبطة مبؤسسات تتعلق

                                                           
 ،  57ص ، ذكره سبق مرجع ، هنكي امرسون ، توماس وليم1 

 ،  2009، والتوزيع للنشر المستقبل دار ، األولى الطبعة ، والعملي النظري الحسابات تدقيق علم ، الرفاعي محمود خليل ، الخطيب راغب خالد2 

 __128 ص
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 حسب  يعد يقدم حماسبيا كشفا احلسابات حملافظ األقل على أشهر 6 كل الشركات يف باإلدارة القائمون .3

 .القانون عليها بنص اليت احملاسبية والوثائق احلصيلة خمطط

 يف التدخل حبق وحيتفظ ، تقريره أساس على للتداول تستدعى كلما العامة اجلمعيات احلسابات حمافظ حيضر.4

 .مهمته بأداء املتعلقة اجلمعية

 ميكن وال مهمته بداية يف احلسابات حمافظ أتعاب بالتداوالت املكلفة املؤهلة اهليئة أو العامة اجلمعية حتدد.5

 .املعنية اهليئة او الشركة من احملققة املالية النتائج أساس على األحوال من حال أي يف اإلتعاب احتساب

 مدته مسبق بإشعار يلتزم ان عليه وجيب القانونية التزاماته من التخلص دون يستقيل أن احلسابات حمافظ ميكن.6

 .احلاصلة واإلثباتات املراقبات عن تقريرا ويقدم أشهر 3

 اجلمعية أمام موقفه عن والدفاع والرد املؤسسة إىل ترسل خطية مذكرة طريق عن ، عزله اقرتاح مناقشة حق.7

 ذلك استخدام أو تعسفيا عزال احلسابات مدقق عزل دون حتول اليت الضوابط احد احلق هذا ويعترب . العامة

  . احلسابات مدقق على للتأثري

 عرقلت اليت األسباب ذكر وعليه ، حوهلا رأي تكوين يستطع مل إذا املالية القوائم يف رأيه إبداء عن االمتناع حق.8

 .عمله

 .1المدقق واجبات  :الثاني الفرع
 وميكن ، وموضوعي جيد بشكل حلسابات ا تدقيق أعمال إلجناز به االلتزام املدقق على يتعني فيما تتمثل

  :يلي فيما تلخيصها
 يف ، وقوائم وسجالت ودفاتر مستندات من يتضمنه وما ، املؤسسة يف املتبع احملاسيب النظام وفحص تدقيق 1

 . التدقيق عملية نطاق حيث من املدقق مع املربم االتفاق ضوء
 . وتدقيقها بفحصها قام اليت احلسابات بشان وافية بصورة تقاريره بإعداد قيامه .2

                                                           
 للجمهورية الرسمية الجريدة ، المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب الخبير بمهن لمتعلقوا  2010جوان  29في المؤرخ101 .  

 2010 جويلية 11 ل الموافق ، 42 العدد ، الجزائرية
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 إذا أو ، ذلك اإلدارة جملس رئيس أمهل إذا ، لالجتماع العامة اجلمعية دعوة اإلدارة جملس رئيس من الطلب .3
 . الشركة أسهم محلة من % 15 عن يقل ال ما ذلك طلب
 . الكافية اإلثبات أدلة ومجع ، احلسابات تدقيق أثناء الالزمة املهنية العناية بذل .4
  التجاري القانون أحكام تطبيق قصد التسيري هيئات مهمته ممارسة عرقلة حالة يف كتابيا يعلم .5
 .للعهدة مالية سنة آلخر املوايل يناير أول من ابتداء سنوات 10 ملدة زبائنه مبلفات االحتفاظ .6

 .التدقيق عملية تنفيذ مسار :الثالث المبحث

 أداء يف فعالية أكرب حتصيل على وتساعد هلا احلسن السري تضمن وإجراءات خطوات وفق التدقيق عملية تسري

 .الوظيفة هذه من واملرجوة املسطرة األهداف إىل الوصول بغرض وذلك ، هبا القائمني

  :1تشمل خطوات أربع وفق التدقيق لعملية العام املسلك إىل املبحث هذا خالل من سنتطرق

 التدقيق عملية وختطيط املهمة قبول  . 

 الداخلية الرقابة نظام تقييم . 

 اإلثبات أدلة مجع . 

 التقرير إعداد.  

 .التدقيق عملية وتخطيط المهمة قبول :األول المطلب

 قبوله يف واملتمثلة العملية هبذه القيام يف النية لديه تتوفر أن بد ال ، التدقيق عملية بتخطيط املدقق يقوم أن قبل

 أي ، التدقيق عملية لتخطيط املناسب الوقت كتوفر ، العناصر من جملموعة وفقا الشرط هذا ويتحقق ، املهمة

 األمانة تنقصهم أشخاص مع التعامل تفادي فرصة للمدقق أيضا يتيح ما ، كاف وقت قبل باملهمة معرفته

 . املتوقع العميل مسعة بدقة يفحص أن بد ال هذا يتفادى وحىت ، واالستقامة
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 .التمهيدية الخطوات : األول الفرع

 تنفيذ يف الشروع قبل مراعاهتا املدقق على يتعني اليت التمهيدية اخلطوات من عدد هناك

  : يلي فيما واملتمثلة ، التدقيق إجراءات

 .التدقيق موضوع للمؤسسة القانوين للشكل وفقا يتم والذي :تعيينه صحة من التحقق

 تعيينه جتديد عدم  سبب عن منه فيتحرى ، املهين السلوك آداب قواعد من قاعدة وهي : السابق باملدقق االتصال

 . عليه املعروضة املهمة قبول من  يدحما كمهين مينعه ما واألسباب املربرات من جيد فقد ، استقالته أو عزله أو

 .  التدقيق عملية نطاق من التأكد

 خمتلف ومسريي املسئولني  على اخلطوة هذه خالل من املدقق يتعرف إذ :التدقيق حمل املؤسسة مع أوىل اتصاالت

 يقوم كما معهم يشتغل من ومع معهم حوارا وجيري املصاحل

 واالستفادة الفرصة يغتنم أن وعليه ، ووحداهتا نشاطاهتا ، املؤسسة أماكن على خالهلا من يتعرف ميدانية بزيارات

 النظام بدراسة املدقق يقوم :احملاسيب النظام وتقييم فحص ا وكذالكتكراره عليه يتعذر فقد ، هذه العمل زيارة من

  :1أمهها العناصر من جمموعة وفق  املؤسسة يف فعال املطبق احملاسيب

 .نضام احملاسبة املالية اجلديد .1 

 .والرتحيل القيد كيفية .2 

 . وكفايتها السجالت دقة .3 

  .املؤسسة هبا تقوم اليت العمليات أهم استخالص  .4

 .املنتهجة اإلهتالك طرق . 5 

  .املخزونان تقييم طريقة .6  

 وجدت إن الصعبة بالعملة العمليات .7 
                                                           
1 Robert OBERT, Révision et certification des comptes, Dunod, Paris, 1995, p40. 
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 عن أعدت اليت وامليزانية اخلتامية احلسابات على يطلع أن فعليه : سابقة لسنوات املالية 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

 ، توقيعاهتم من وصورة ، منهم لكل االختصاص ومدى ، باملؤسسة واملسئولني املوظفني بأمساء كشف طلب

 باملؤسسة. واملسؤوليات السلطات وتوزيع

 الناحية على اإلطالع  عليه يتعني أنه إال ، للمدقق مباشرا التزاما ليست الضريبية الناحية أن رغم : الضرييب 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 : الثاني الفرع

 الفنية اإلجراءات إلمتام وملساعديه له عمل خطة بوضع املدقق يقوم ، التمهيدية اخلطوات كافة من انتهائه عقب

   :1يلي ما يتضمنه ما بني ومن ، مرسوم برنامج وفق اخلطة هذه وترتجم  .التدقيق لعملية

 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  

 نفذ وإجراء خطوة كل عن املسئول الشخص مالحظات  

 اإلجراء إجناز عن املسئول الشخص توقيع.  

 

                                                           
 . 143ص ، ذكره سبق مرجع ، ، الرفاعي محمود خليل ، الخطيب راغب خالد1 
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 مهنية ملستويات مبادئ وفق حمددة أهداف لتحقيق األطراف حمكمة خطة هو بل ، خلطوات سردا ليس الربنامج

 وتفصيلية فنية وتعليمات املدقق به يقوم أن جيب ملا ملخص فهو ، أغراض عدة خيدم والربنامج . عليها متعارف

 املستنفذة الساعات وعدد التدقيق عملية تتبع على املدقق تساعد وختطيط رقابة أداة فالربامج . لتنفيذها ملساعديه

 11 .عملية كل يف

 لو حىت بتدقيقها يقوم اليت املؤسسات كامل يف الربنامج نفس بتطبيق املدقق يقوم أن املمكن غري من أنه كما

 أو اهلدف مستوى على سواء خصوصياهتا مؤسسة لكل ألنه ، القطاع نفس يف تنشط املؤسسات هذه كانت

 هبا اخلاصة العمل ظروف مؤسسة فلكل ، هبا املتواجدة احملاسبية واملعلومات املعطيات حجم مستوى على حىت

 :مها التدقيق برامج من نوعني تصنيف ميكن .غريها عن مييزها وما

 .ثابتة تدقيق برامج : أوال

 ومساعدوه املدقق هبا يتقيد ، التدقيق عمليات كافة يف تدخل اليت واخلطوات اإلجراءات كافة حتوي برامج هي

 على بناء املدقق يضيفها واليت ، ثانوية تعترب اليت ت التعديالت بعض من ختلو ال أهنا غري . ملهامهم أدائهم أثناء

 . السابقة املؤسسات من غريها دون املدققة املؤسسة خصوصيات من له متنحه وما التمهيدية باخلطوات قيامه

   :2أمهها عديدة مزايا الربامج وهلذه

  إتباعها الواجب العمل خلطوات واضحة صرحية تعليمات تعترب أهنا

  العمل خطة إلحكام املتشعبة الكبرية املشاريع يف ضرورية أهنا

 تطمئن أهنا . وختصصه  وكفاءته خربته حسب كل ومساعديه املدقق بني العمل تقسيم على تساعد بل متكن أهنا
 لبعض التكرار دون حتول  كما ، الضرورية اخلطوات أو اإلجراءات بعض اختاذ عن السهو عدم إىل املدقق

  املساعد غياب حالة يف ، وقت ضياع أو عناء دون العمل يتمم أن مساعد أي يستطيع باستعماهلا ، اخلطوات
 العمل هذا مثل به املنوط اآلخر

                                                           
 .سابقان .مرجع و موضوع1 

 

 . 212ص ،  2004، األردن للنشر، وائل دار الثانية، الطبعة ، )النظرية الناحية (الحسابات تدقيق علم ، هللا عبد أمين خالد2 
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 يستخدم كما ، املنازعات حال يف كدليل يستخدم وبذلك ، بأدائه املدقق قام مبا كامال سجال الربنامج يعترب

 . املساعدين على مراقبة كأداة

 ، املزايا هذه من بالرغم لكن  . هلا ونواة املقبلة األعوام يف التدقيق لعمليات أساسا يعترب النوع هذا فإن أخريا

 تفكري استقاللية من تنقص روتينية عمليات إىل التدقيق خطوات حيول قد أنه الربامج من النوع هذا على يعاب

 إذا أيضا العيوب هذه تفادي ميكن ولكن . لديه واالبتكار اإلبداع روح يقتل أنه كما ، الشخصي وتقديره املدقق

 اليت التعديالت واقرتاح املوضوعة الربامج تلك عن مالحظاهتم إبداء على دوما مكتبه موظفي املدقق شجع ما

 مناسبا يراه ما عليه ليدخل واألخرى الفينة بني هذا الثابت الربنامج مبراجعة املدقق قيام إىل إضافة ، مناسبة يروهنا

 .التعديالت من

 .1متدرجة تدقيق برامج  :ثانيا

 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 الشروع بعد ما إىل اإلختبارات

 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

 .التدقيق مهمة على اإلشراف :الثالث الفرع

 خربته حسب كل فرقته أعضاء بني للمهام وتقسيمه التدقيق لعملية املدقق متابعة هو التدقيق يف اإلشراف معىن

 . طرفهم من كاملة املهمة إجناز أو هلم السلطة تفويض دون ، وختصصه وكفاءته

 . التدقيق بعملية األول واملعين املسئول  باعتباره ، هبا يقومون اليت األعمال على املستمر باإلطالع مطالب هو بل

 
                                                           

 مرجع سبق  ذكره ، نفس الصفحة، ، هللا عبد أمين لدخا1 
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 :1يلي فيما اإلشراف نقاط أهم تلخيص ميكن

 التدقيق أهداف حتقيق حنو املدققني توجيه . 

 بكفاءة إجنازها على القادر الشخص إىل التدقيق مهام من مهمة كل تسند أن على حرصه . 

 التدقيق فريق بني النظر وجهات يف اختالف من ينشأ قد ما إزالة . 

 األولويات حسب املهام ترتيب . 

 األمثل  االستغالل بغرض التدقيق فرقة ألفراد اليومي األداء وحتليل وفحص ، املنتهي العمل فحص 

 . للطاقات

 الزيادة أو العجز لتفادي للمساعدين املالئم العدد توظيف على حرصه. 

 يف متاطلهم  لتفادي للمساعدين املستمر التوجيه خالل من ، والتكلفة الوقت عاملي احرتام على حرصه 

 . مهامهم أداء

 مؤهالهتم  كل من االستفادة بغرض املساعدين على )الرتقية( واملعنوي املادي التحفيز عاملي طرح . 

 .العمل أوراق : الرابع الفرع

 اإلختبارات ومدى وتوقيت طبيعة على للتدليل املدقق هبا حيتفظ اليت امللفات أو السجالت هي التدقيق أوراق

 ، بالسياسات االلتزام ، عليها احلصول مت اليت املعلومات ، املتبعة اإلجراءات من ، التدقيق عملية خالل املنفذة

 ممارسة عند وترشيده املدقق مساعدة هو التدقيق أوراق من األساسي اهلدف  ومنهونا . التدقيق عملية ونتيجة

  .2رأيه تدعم اليت واإلثباتات األدلة وتوفري ، الفحص

 النهائي رأيه بإبداء له تسمح اليت والقرائن األدلة خمتلف توفري وكذا ، نشاطاته بتنظيم للمدقق العمل أوراق تسمح

 : مها نقطتني وفق التدقيق أوراق بني التمييز وميكن . احملاسيب املعلومات نظام خمرجات حول

                                                           
  79ص ،  2009، األردن ، للنشر الراية دار ، األولى الطبعة ،والتدقيق الحسابات مراجعة ، سواد عاطف زاهرة1 

  80ص ، سبق ذكره  مرجع2 
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 الدائم امللف  

 ( . احلالية الدورة )ملف اجلاري امللف 

 .اإلجراءات ترتيب مراعاة مع األول التدقيق عملية مسار ضمن امللفات من للنوعني سنتطرق

 .الدائم الملف : أوال

 ختتلف امللف هذا حمتويات أن ،كما الالحقة الدورات يف لالستعمال الصاحلة املؤسسة يف األساسية الوثائق يشمل

   :1على امللف هذا يشتمل أن ميكن وعموما .آلخر تدقيق مكتب ومن أخرى إىل مؤسسة من

 :عموميات .1

 والنظام مساهم كل حصة بيان مع املسامهني بني وتوزيعها األسهم وعدد التأسيس بعقود يتعلق ما كل تشمل

 مع ، التنظيمية واخلريطة داخلها األساسية التصنيع ومراحل وأنشطتها عملياهتا يصف ما وكل ، للمؤسسة الداخلي

  قبلها من املرسومة اإلنتاجية اخلطة بتحقيق الكفيلة التقنية والوسائل داخلها املسئولني األشخاص ومراكز أمساء ذكر

 :الداخلية الرقابة بنظام تتعلق وثائق2

 مدقق وصف تقدمي مع ، املاضية للسنوات الداخلية الرقابة بنظام املتعلقة التقارير كل على البند هذا يشتمل

 . والوظائف املديريات مستوى على بإجراءاهتا االلتزام ومدى ملقوماهتا

 :والتقارير السنوية الحسابات .3

 ، واألعباء النواتج حسابات ، وخصوم أصول من باملؤسسة املتعلقة احلسابات كل على العنصر هذا حيتوي

 واالستثنائية واخلاصة العامة التقارير وكذا املاضية، الثالث للسنوات بالنسبة التدقيق برامج ، النتائج حسابات

 . املؤسسة حبسابات املتعلقة

 
 

                                                           
 ، الجامعية  المطبوعات ديوان ، )التطبيقية والممارسة النظري اإلطار (الحسابات وتدقيق المراجعة ، صديقي مسعود ، طواهر التهامي محمد1 

 .130 /128 ص ، 2003 الجزائر،
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 :للحسابات الدائمة التحاليل 4

 بغية ، احلسابات بعض على أجريت اليت اهلامة التحاليل ببعض الدائم ملفه يف املدقق حيتفظ أن املفيد من يكون

 احلسابات حتاليل تستخدم ما عادة. للمقارنة كسنة احلالية السنة معطيات أخذ و السابقة بالسنوات مقارنتها

 غري وإىل املخزونات ، املوردين ، املؤونات الزبائن ، األجل طويلة الديون ، القروض األسهم، ، باملصاريف املتعلقة

 .املؤسسة نشاط طبيعة من انطالقا أمهيتها املدقق يرى اليت احلسابات من ذلك

 :واالجتماعي الجبائي بالجانب يتعلق ما كل .5

 املعدالت وعلى عهإتبا الواجب التصاريح نظام على والدالة الضرائب إدارة من الواردة بالوثائق املدقق حيتفظ

 ألمهيتها، نظرا االجتماعي الضمان يف واالشرتاك  جبائية والشبه اجلبائية بالرقابة يتعلق ما وكل هلا اخلضوع الواجب

 االجتماعي والنظام املؤسسة داخل العمالية .املنظمات مع بالعالقات املتعلقة للوثائق بالنسبة الشأن وكذلك

 .داخلها

 :القانوني بالجانب يتعلق ما كل ..6

 وكذلك ، اإلدارة جمللس االجتماع حماضر مثل ، للمؤسسة القانوين للشق املكونة العناصر على النقطة هذه حتتوي

 .بالتقارير يتعلق وما االخرتاع برباءة املتعلقة والوثائق الصفقات عقود أو التأمني كعقد املؤسسة مع املربمة العقود

 .الداخلية الرقابة نظام تقييم :الثاني المطلب

 كانت أهنا ولو عنها الصادرة اجلهات باختالف الداخلية الرقابة نظام ختص اليت التعاريف واختلفت تعددت

 جمموع هو الداخلية الرقابة نظام" الفرنسيني احملاسبة خرباء جملس تعريف فكان .املضمون نفس يف تصب

 نوعية وكذا لألصول احلماية بتأمني املتعلق اهلدف لتحقيق ، املؤسسة يف التحكم يف تساهم اليت الضمانات

  ".1النجاعة وحتسني اإلدارة تعليمات تطبيق ضمان آخر جانب ومن ، املعلومة

 
                                                           
1 R. KHELASSI, L'audit interne-audit opérationnel, HOUMA, Alger, 2005, p71. 
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 ةباوالرق اإلجراءات جممل من مشكل 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

  . عنها الناجتة السنوية واحلسابات احملاسبية التسجيالت وصحة ؛صدق األصول محاية

   " .1اإلدارة سياسة مع القرارات تطابقو املؤسسة. لعمليات بنجاعة و املنظم التسيري

 سالمة مدى على حيكم أن املدقق على بد فال ، املؤسسة يف التحكم على تساعد اليت التنظيمية اخلطة باعتباره
 لكل تدقيقه استحالة باعتبار العينات من جمموعة على تقتصر هبا يقوم اليت الفحص عملية كون ، النظام هذا

 من كونه عليه يعتمد أنه كما . الداخلية الرقابة نظام سالمة ملدى وفقا العينات هذه نطاق وحيدد ، احلسابات
  املؤسسة هبا قامت اليت العمليات كل تعكس املستندات وكذا احملاسبية التسجيالت أن إثبات للمدقق املمكن غري
 ميكن اخلطوات من جبملة املدقق يلتزم ، الداخلية الرقابة نظام على واحلكم التقييم يف املتمثلة مهمته إطار يف

 :2يلي فيما تلخيصها

 اإلجراءات مجع  
 التطابق اختبارات  
 الداخلية الرقابة لنظام أويل تقييم  
 االستمرارية اختبارات  
 الداخلي الرقابة لنظام هنائي تقييم 

 

 .الجاري والملف اإلثبات أدلة :الثالث المطلب

 .اإلثبات أدلة: األول الفرع

 يعتمد ما كل متثل كوهنا يف مجيعها تشرتك أهنا إال اإلثبات أدلة تناولت اليت التعاريف تعدد رغم

 املسامهة وبالتايل الربهان تقدم فهي ، عليه متنازع موضوع عن معني حكم إىل للوصول الفرد عليه

 اليت األحكام بعكس ، موضوعية أسباب على القائم املطلوب احلكم وإصدار السليم االعتقاد تكوين يف
                                                           

organisation ’dition dé,  galéle lôcanismes du contréComprendre les m –financiers, Les audits Al. MIKOL  1 

paris , 1999, P141. 

 
2 J. E. Combes et M. C Labrousse Publi , Audit Financier et Contrôle de Gestion, Union éditions, 1997, p 10 
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 شخص من ختتلف شخصية عناصر وكلها القرار، ينفذ من وتنبؤات والعادات واآلمال والنزاعات امليول على تعتمد

 .آلخر

  :1اإلثبات أدلة أنواع

 واليت ، أمهها استخدام للمدقق ميكن أنه غري خمتلفة أشكاال التدقيق يف اإلثبات أدلة تأخذ قد

 :يلي فيما حصرها ميكن

 املادي الفحص   (4                                                             املستندات (1

 التحليلي الفحص( 5 املصادقات                                                              (0

                                                                      احلسابية الناحية من األرصدة (   صحة6الداخلية                           للرقابة سليم نظام ( وجود (3

 :2المستندات 1

 : أنواع ثالثة على وهي ، عمله يف املدقق عليها يعتمد اليت والقرائن األدلة أنواع أكثر من املستندات

 مثال الشراء كفواتري ، داخلها ومستعملة املؤسسة خارج معدة مستندات -

   القبض وإيصاالت البيع كفواتري ، خارجها ومستعملة املؤسسة داخل معدة مستندات -

  .أنواعها إختالف على احلسابية كالدفاتر ، املؤسسة داخل ومستعملة معدة مستندات -

 :المادي الفحص.2

 األدلة من النوع هذا يرتبط ما وغالبا ، مادية بصورة امللموسة األصول من أصل عد أو حبصر املدقق قيام به يقصد

 القبض وأوراق املالية األوراق وجود من التحقق يف إستخدامه ميكن كما ، والنقدية املخزون من كل بفحص

 .ملموسة ثابتة وأصول

                                                           
  85ص ،  1998، اإلسكندرية ، الجامعية الدار ، الحسابات لمراجعة والعملية العلمية األسس ، هالل هللا عبد ، الصبان سمير محمد1 

 

  180ص ، ذكره سبق مرجع ،) النظرية الناحية  (الحسابات تدقيق علم ، هللا عبد أمين خالد2  1
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 :المصادقات .3
 مبعلومات تزويده أجل من معها املتعاملني جمموع يف تتمثل املؤسسة عن مستقلة بأطراف املدقق استعانة يف تتمثل
 .األدلة أقوى من املصادقات وتعد ، كتابية أو تصرحييه إجابات صورة يف تكون قد واليت منهم طلبها أن سبق

   :1أنواع ثالثة إىل تقسيمها ميكن وعموما ، املطلوبة املعلومات باختالف وصيغتها شكلها يف املصادقات ختتلف
 عمياء مصادقات          سلبية .             مصادقات   إجيابية مصادقات

 :2التحليلي الفحص9

 أخرى بيانات أو معينة أرصدة معقولية مدى لتقييم (مثال كالنسب) والعالقات املقارنات استخدام به يقصد

 .السابقة السنة يف مثيله مع احلالية السنة يف الربح هامش مقارنة مثال ، املالية القوائم يف ظاهرة

 :الداخلية للرقابة سليم نظام وجود .5

 من حتتويه وما احملاسبية والسجالت الدفاتر إنتظام مدى على للحكم معيارا يعد الداخلية الرقابة نظام سالمة إن

 .والتالعب والغش األخطاء من وخلوها بيانات

 حيز وموضوعا منفذا يكون أن جيب بل ، وتعليمات لوائح يف مكتوبا النظام كون جمرد هنا بالوجود املقصود ليس

 هذه توفر إمكانية على يدل ذلك فإن ، الداخلية الرقابة نظام ضعف وهو العكس حالة يف أما .العملي التطبيق

 املدقق هبا يقوم اليت العينات على اإلختبارات نطاق يوسع ما ، وتالعبات أخطاء على السجالت و املستندات

 .املالية القوائم على املصادقة عن امتناعه لدى له قرينة بدورها تكون قد واليت

 يصاحبه احلجم كبرية املؤسسات يف وتنوعها النشاطات تعقد إن : الحسابية الناحية من األرصدة صحة .6

 احلسابية اآلالت على االعتماد أن جند لذلك ، حسابية أخطاء عنه ينتج قد ما احملاسبية العمليات يف تشعب

 اآللية احلاسبات استعمال على املدقق وقوف فإن وبالتايل اإلجناز، سرعة مع األخطاء تلك بتفادي يسمح
                                                           

  81ص ،  2007، مصر ، الحديث الجامعي المكتب ، الخارجية المراجعة أسس ، وآخرون  الصحن الفتاح عبد1 

  85ص نفسه، مرجع ، وآخرون  الصحن الفتاح عبد2 
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 كدليل باستخدامها له يسمح ما وهو الناحية هذه من األقل على والدفاتر السجالت انتظام على دليال يعترب

 .إثبات

 :العميل من االستفسارات .7

 واليت له األسئلة من جمموعة املدقق توجيه طريق عن العميل من مكتوبة أو شفهية معلومات على احلصول يعين

 األدلة من صالحية أقل االستفسارات تعترب ولكن . اجملاالت خمتلف يف العميل لدى العاملني إىل توجه ما غالبا

  .العميل ألهواء وفقا للتحيز عرضة فهي وبالتايل ، مستقل مصدر من ليست لكوهنا نظرا األخرى

 .الجاري الملف: الثاني الفرع

 اليت اإلثبات أدلة مع واحملاسبية منها املالية التدقيق موضوع الدورة وثائق ويتضمن ، احلالية بالسنة امللف هذا يتعلق

   :1التالية الوثائق على امللف هذا يشتمل أن وميكن  .املدقق مجعها

 ألرصدهتا املدعمة التحليالت وكذا للمؤسسة السنوية احلسابات، التدقيق لعملية تفصيلي برنامج

  التدقيق موضوع بالدورة املتعلقة واخلاصة العامة التقارير

 .التقييم يف املستعملة لذلك،الوسائل املدعم والتقرير الداخلية الرقابة نظام لتقييم املتبعة اخلطوات

 .واملوردون ، العمالء ، كالبنوك املؤسسة خارج من أطراف مع متت اليت املراسالت كل

 .الحسابات مدقق تقرير :الرابع المطلب

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

 قراراهتا اختاذ يف عليه تعتمد حيث فائقة عناية املدقق تقرير تويل املختلفة الفئات هذه ألن ، وغريهم املؤسسة وإدارة

 تكليفه أو املدقق بتعيني قامت اليت اجلهة إىل موجها عادة التقرير يكون .واملستقبلية منها احلالية سياستها ورسم

 شركات يف الشركاء جملس إىل أو ، الفردية املؤسسات يف الفرد املالك إىل أي ، التدقيق بعملية للقيام

                                                           
  131ص ، ذكره سبق مرجع ، صديقي مسعود طواهر، التهامي حمد1 
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 خيتلف التوجه أن جند وهكذا ، األموال شركات يف للمسامهني العامة باهليئة ممثلني املسامهني إىل أو ، األشخاص

 1التدقيق حمل للمؤسسة القانوين الشكل باختالف

 من جمموعة إىل التطرق املدقق على يتعني فإنه التقرير، 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

عدمه  من اجلوهرية املعلومات كافة على املالية القوائم احتواء على تأكيده إىل باإلضافة ، تطبيقها يف والثبات

 :التقارير من أنواع أربع على الوقوف ميكن وعموما

 .النظيف التقرير : األول الفرع

   :2هي شروط أربعة لديه توفرت إذا بتدقيقها قام اليت املالية القوائم على حتفظ بدون رأيه املدقق يصدر

 . 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

 اإلثبات أدلة على املدقق حصول  املايل ومركزه املشروع أعمال نتائج عن تعبريها ودقة املالية القوائم وعدالة صدق

 .املالية السنة هناية يف املايل واملركز األعمال لنتائج املالية  القوائم تعبري صدق على رأيه تربر اليت واملالئمة الكافية

 .التحفظي التقرير : الثاني الفرع

 الواردة واملعلومات البيانات يف أو التدقيق عملية خالل صادف إذا ، متحفظ برأي باإلدالء احلسابات مدقق يقوم

 يرى اليت انتقاداته أو اعرتاضاته متثل بتحفظات مقيدا احلالة هذه يف تقريره فيكون ، رأيه يقيد ما املالية القوائم يف

 املتعارف احملاسبية املبادئ تطبيق تعديل أو التدقيق عملية نطاق على قيود وجود مثل ، إليها اإلشارة الضرورة من

 هامة التحفظات تكون أن أي ، املدقق تقرير يف الوارد للتحفظ النسبية األمهية مالحظة الضروري ومن . عليها

                                                           
  129ص ، ذكره سبق مرجع ، ، هللا عبد أمين خالد1 

  31ص ، ذكره سبق مرجع ، الصحن وآخرون الفتاح عبد2 
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 توضح مستقلة فقرة حتفظ على ينطوي الذي التقرير يشمل أن جيب كما التقرير، يف ذكرها تربر كافية وبدرجة

  .التحفظ أسباب

 .السلبي التقرير : الثالث الفرع

 املركز حيث من سواء للمؤسسة الصحيح الواقع متثل ال املالية القوائم أن من املدقق يتأكد عندما الرأي هذا يصدر

 املؤدية األسباب بيان مسؤولية املدقق على وتقع ، عليها املتعارف احملاسبية للمبادئ طبقا األعمال نتيجة أو املايل

 عادة يقدم املدقق ألن احلدوث نادر أمرا السليب الرأي يعترب  . ذكرها مع وبراهني أدلة من الرأي هذا مثل إلصدار

  .1التوصيات هذه بتنفيذ الشركات تلتزم ما وغالبا السليب تقريره قبل التوصيات من جمموعة

 .الرأي إبداء عن االمتناع : الرابع الفرع

 ، التدقيق موضوع املالية القوائم عن فين رأي إعطاء يستطيع ال احلسابات مدقق أن الرأي إبداء عن االمتناع يعين

   :2يلي فيما توضيحها ميكن معينة ظروف على بناء ذلك يكون وقد

 اجلرد عملية حضور  من متكينه بعدم وذلك ، الشركة إدارة من عليه تفرض املدقق عمل على مفروضة قيود وجود

 . الشركة مع أرصدهتم بصحة مصادقات على للحصول املدينني بالعمالء االتصال من متكينه عدم أو

 مثل ، املالية ئمالقوا على تؤثر قد املستقبلية بنتائجها التكهن ميكن ال مستقبلية أحداث وجود

 عمال من قضية أو ، أخرى لشركة االخرتاع حقوق على كتعديها الشركة ضد مرفوعة قضائية دعاوى 

 . وغريها ...تعويضاهتم بدفع يطالبون الشركة

 فإنه ، رأيه  بإبداء تسمح واليت واملالئمة الكافية اإلثبات أدلة على احلصول املدقق على يتعذر عندما 

 . ذلك عن ميتنع

                                                           
  138ص ، ذكره سبق مرجع ، ، هللا عبد أمين خالد1 

  264ص ، ذكره سبق مرجع ، جربوع محمود يوسف2 
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 نتاجا كان احملاسيب التدقيق فتطور ، االستنتاجات من مجلة على الوقوف مت الفصل هذا يف تقدم ما ضوء على

 املالك بني التام االنفصال جراء املؤسسات مست اليت والتغيريات الصناعية الثورة عقب االقتصادي الواقع لتطور

 أنتقل ، موضوعي حمايد فين برأي يديل حمرتف مستقل خارجي بطرف االستعانة ضرورة حتم الذي األمر ، واإلدارة

 احملاسبية واملبادئ القانونية القواعد احرتام مدى حول الرأي إبداء إىل األخطاء ومنع الغش اكتشاف من مضمونه

 . املؤسسة نتائج أو املالية وللوضعية الصادقة للصورة املعلومات هذه متثيل مدى يف هبا املعمول

 واجلهد الوقت عاملي باختصار وتسمح املدقق ملهمة احلسن السري تضمن أساسية مراحل عرب مير الرأي هذا

 تدعم إثبات أدلة عن والبحث ، رقابتها نظام تقييم ، التدقيق لعملية ختطيط من ، فعالية أكرب حتصيل إىل وهتدف

 وشغلها اجلغرافية القيود ختطيها فإن ، الشركات هتشهد الذي امللكية انفصال ملبدأ كامتداد .للمدقق النهائي الرأي

 من اهلدف استكمال على حرصا التدقيق خدمات مستوى على توافق يصاحبه أن لزاما كان خمتلفة لبيئات

 التغيري من املستوى نفس يصاحبه أن بد ال كان اجلنسيات متعددة الشركات فظهور ، احملاسيب التدقيق

 التدقيق. خدمات مستوى على

 ، الدولية وكذا احمللية التدقيق مكاتب مستوى على بالتدقيق املتعلقة املمارسات توحيد يف ورغبة ، السياق نفس يف

 عن ذلك بعد خمتلفة مراحل على وتعديلها تطويرها مت املعايري من مجلة الدولية التدقيق معايري جلنة عن صدرت

 األمهية حسب متتابعة زمنية إصدارات يف املعايري صدرت وقد ، الدويل والتأكيد التدقيق معايري جملس طريق

 الفصل يف بالتفصيل املعايري هلذه وسنتطرق التدقيق، عملية مبراحل الرتباطاهتا وفقا تبويبها اجمللس أعاد مث النسبية

 .املوايل
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 ، آلخر جمال من ومتفاوتا اجملاالت خمتلف على كبريا االقتصادي تاثريا القطاع شهده الذي الدويل لالنفتاح كان

 غري أو املباشر سواء بتأثريه مستويات عدة على ثقل من األخري هلذا ملا ، احملاسيب التدقيق جمال بدوره يستثن  مل و

 بالتدقيق يسمى ما إطار يف االنفتاح هذا مواكبة إىل احلاجة ظهرت وبالتايل . االقتصادية املعامالت على املباشر

 وتسعى ، املنظمة الدول جلميع واللوائح القوانني حترتم الضوابط من جمموعة وضع حماولة خالل من ، املوحد

 و يف . هبا القائمني على من اجلغرافية القيود وتزيل ، الوظيفة هذه من املنتقاة املعلومات على أكثر إلضفاء جودة

 مير عرب احملاسيب للتدقيق موحد مفهوم إرساء على الدولية وكذا اإلقليمية املنظمات من العديد تسهر السياق نفس

 على وكذا ، مستوى  للنتائج على ، مبادئه ، التدقيق فروض غرار على ، مستويات عدة يشمل توافق حتقيق

 . املعايري مستوى

 الدويل االحتاد  عن املنبثقة الدولية التدقيق معايري جلنة مستوى على كبري باهتمام بدورها األخرية هذه فحضت

  .االقتصادي الواقع متطلبات  ، مع باستمرار تكييفها يتم معايري جمموعة بإصدار قامت للمحاسبني واليت

 : كاأليت مباحث ثالثة إطار يف املعايري هذه التايل الفصل خالل من نستعرض

 الدولية التدقيق معايير تبني :األول املبحث

 المحاسبي التدقيق وظيفة معايير    :الثاين املبحث

 المحاسبي التدقيق في اإلثبات معايير  .: الثالث املبحث
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 .الدولية التدقيق معايير تبني : األول المبحث

 من مجلة للمحاسبني الدويل االحتاد أقر ، احملاسيب للتدقيق العليا اهليئة وباعتباره ، املهنية التنظيمات من كغريه

 للتدقيق دولية صيغة إعطاء  ، ورائها من هدفه كان( ( ISAالدولية  التدقيق معايري مسمى حتت اإلرشادات

 .األداء مستوى رفع على والعمل

 منظمة 63 بني اتفاقية للمحاسبني الدويل االحتاد مبقتضى 1977 عام تأسس ، للمحاسبة عاملية منظمة هو

 حماسبة مهنة وتدعيم تطوير هو االحتاد هدف أن الدستور من الثانية الفقرة يف جاء وقد ، دولة 49 يف حماسبية

   .1متناسقة قواعد إطار يف مرتابطة دولية

 ،حماسب مليون 2.5من أكثر ميثلون قضائية ووالية بلد 123 من ومنظمة عضوا 157 عضويته يف االحتاد يضم

 املهنة وآداب والسلوك والتعليم والضمان احلسابات تدقيق مبجاالت تتعلق معايري الدويل احملاسبني احتاد ويضع

 األداء على الشركات يف احملرتفني احملاسبني لتشجيع توجيهات أيضا االحتاد ويصدر ، العام القطاع يف احملاسبية

   .2عال مبستوى

 .للتدقيق الدولية المعايير صدور كيفية : األول المطلب

 إىل احلاجة نشأت والتدقيق، باحملاسبة املتعلقة املمارسات توحيد يف والرغبة املنافسة وحدة العاملية التغريات بسبب

 الدولية .للمحاسبني الدويل االحتاد عن املنبثقة التدقيق ممارسات جلنة بواسطة تصدر ، للتدقيق دولية معايري وضع

 3الدولية التدقيق لجنة  :األول الفرع

 عن بالنيابة الدولية  التدقيق وأدلة مسودات إصدار وهي حمددة ومسؤولية صالحية الدولية التدقيق جلنة أعطيت

  اليت األعضاء الدول منظمات تعينهم ممثلني من سنوات مخس ملدة اللجنة أعضاء اختيار يتم  .االحتاد جملس

                                                           
  .67ص ،  2000، مصر ، االولى الطبعة ، – للتطبيق واطار تحليل - للمراجعة الدولية المعايير في دراسات ، الناغي السيد محمود1 

  21، والتنمية للتجارة المتحدة االمم مؤتمر تقرير ، "الحسابات لمراجعة الدولية المعايير تنفيذ في الصلة ذات واالعتبارات العملية لتحديات"2 

 5 ص ، 2008 اوت .

  15ص ،  1987، بيروت ، للماليين العلم دار ، االولى الطبعة ، – الدولي المحاسبين اتحاد – الدولية التدقيق ادلة ، مرعي عصام تعريب3 
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  فيها عضوا يكون أن األعضاء املنظمات أو املنظمة تعينه الذي املمثل وعلى اللجنة لعضوية االحتاد جملس خيتارها

 ، اليابان ، اهلند ، االحتادية أملانيا مجهورية ، فرنسا ، كندا ، اسرتاليا عن ممثلني عضويتها يف األوىل اللجنة ضمت

 ذلك أمكن كلما يفرتض . األمريكية املتحدة والواليات ايرلندا ، املتحدة اململكة ، الفلبني ، هولندا ، املكسيك

 ممكن قدر اكرب على احلصول يتم حىت األعضاء غري الدول عن ممثلني اللجنة عن املنبثقة الفرعية اللجان تضم أن

 .املختلفة النظر لوجهات

 وقابال متجانسا إطارا الدويل االحتاد عن تصدر اليت الدولية املعايري تعترب IFAC التدقيق ممارسات جلنة مبعرفة

 املتعارف التدقيق معايري مع الدولية IAPC مطلقا تتعارض ال واليت ، الدولية املهنية املستويات على للتطبيق

 .1هبا خاصة تدقيق معايري إصدار دولة أية على حترم وال ناحية من عليها

 ، والتناسق املعايري مستوى على التوحيد من كل بني التفريق من بد ال الدولية التدقيق معايري يف اخلوض قبل

 يعين التناسق بينما العامل، حول موحدة معايري هناك تكون أن يعين التوحيد أن يف بينهما األساسي الفرق ويكمن

   .2أدىن كحد الدولية املعايري سقف حتت تكون أن على احمللية بيئتها مع يتالءم مبا معايريها دولة كل تسن أن

 قصور عند إليها اللجوء ميكن واليت عليه املتفق الدويل املهين العرف توضح قرائن هي الدولية التدقيق فمعايري

   .3احمللية املعايري

 التدقيق معايري جملس صالحيات من هي حاليا الدولية التدقيق معايري وتعديل إصدار سلطة أن إىل اإلشارة جتدر

  IAASB .الدولية والتأكيد

 

                                                           
 ها علي المتعارف للمعايير وفقا التطبيق واليات االساسية المفاهيم – الخارجية المراجعة ، علي نصر الوهاب عبد ، الصبان سمير محمد

 15ص ، 2002 ، االسكندرية ، الجامعية الدار ، – الدولية والمعايير

  2007سبتمبر ، الدوحة ، قطر بجامعة للمحاسبة العلمية الجمعية ، الرابع العدد ، المحاسبة أخبار مجلة ، الحميد ابراهيم الرحمن عبد2 

 23 ص .

 

 العربية بالمملكة المهنية الممارسة تنظيم في استخدامها امكانية ومدى الدولية المراجعة معايير ، الشمري معيوف حامد عيد3 

 .33ص ، 1994 ، الرياض ، 1 ط ، للبحوث العامة االدارة ، السعودية .
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 . الدولية التدقيق معايير تصدر ولماذا كيف : الثاني الفرع

 ييل ما الدولية التدقيق معايري صدور عند يراعى

 معايري لصدور املهم من فانه ، أخرى إىل دولة من بأخرى أو بدرجة ختتلف الوطنية التدقيق معايري أن طاملا انه .1

 بالقبول حتظى أن هلا يراد أو حتظى دولية معايري إىل الوصول وحماولة االختالفات هذه مثل مراعاة دولية تدقيق

 للمحاسبني الدويل االحتاد عن املنبثقة الدولية التدقيق ممارسة جلنة تفعله ما وهذا ، دوليا العام

 ال انه إال ، املالية القوائم تدقيق على تطبيقها تستهدف فإهنا الدولية التدقيق معايري تضع عندما اللجنة أن .2 

 احلال هو كما أخرى ومعلومات مهنية خدمات على تطبق حبيث األمر لزم إذا املعايري هذه مواءمة يتم أن مينع

 : بشان

 السنوية ربع املالية القوائم فحص . 

 التقديرية املالية القوائم اختبار . 

 املالية القوائم جتميع. 

 املعايري فهم وجيب ، هبا اخلاصة اإلرشادات وكذا األساسية واإلجراءات املبادئ تشمل الدولية التدقيق معايري أن.3

 . هبا اخلاصة اإلرشادات ضوء يف واإلجراءات

  :1للتدقيق دويل معيار إصدار عند التالية اخلطوات الدولية التدقيق ممارسة جلنة تتبع عادة .4

 حوهلا ومتعمقة منفصلة دراسات عمل حتتاج اليت املوضوعات الختيار فرعية جلنة تكوين  

 املختار املوضوع على املتعمقة الدراسة بإجراء الفرعية اللجنة تقوم . 

 املقرتح املعيار مسودة بإعداد الفرعية اللجنة تقوم  . 

 املقرتح باملعيار املرفقة الدراسة بتوثيق الفرعية اللجنة تقوم  . 

                                                           
  158، ذكره سبق مرجع ، علي نصر الوهاب عبد ، الصبان سمير محمد1 
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 الدويل االحتاد  جلان على توزيعه يتم ، املقرتح املعيار مسودة الدولية التدقيق ممارسة جلنة أقرت إذا 

  .1املسودة على والتعليق الرأي إلبداء ، الصلة ذات الدولية املنظمات وكذا للمحاسبني

 تقوم مث املقرتح  املعيار مسودة على األطراف هذه وآراء تعليقات الدولية التدقيق ممارسة جلنة تتسلم 

 .املعيار صياغة بتنقيح

 النهائية صورته يف املعيار إصدار يتم ذلك بعد .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ذكره نفس الصفحة سبق مرجع ، علي نصر الوهاب عبد ، الصبان سمير محمد1 
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  :1اآليت الشكل يف املعايري إلصدار املنتهجة اخلطوات توضيح ميكن

 : رياخلطوات املنتهجة اْلصدار املعاي 10الشكل رقم 

 (0دراسة اآلراء و إعادة الصياغة)

      

 بعد موافقة                                 

 (2اءعضاء )¾                               

 

(5(                  )4)                                                 (3) 

 

 

 

 

 

،مرجع سبق ذكره -للتطبيق  إطارحتليل و -في المعاير الدولية للمراجعةدراسات حممود السيد الناغي : املصدر

 .33ص 

                                                           
 37ص ،  1992، مصر ، للنشر الجديدة الجالء مكتبة ، الثانية الطبعة ، – والممارسة النظرية اطار – المراجعة ، الناغي السيد محمود11 

 

 اللجنة الدائمة      

 اللجنة الفرعية 

الدول األعضاء اليت خيتارها 
 االحتاد إلبداء يف املسودة.

إعداد مسودة حول المعاير يرسل إلى 

 اللجنة األولى

ْاصدار املعيار الدويل ْاعتبارا من 
 تاريخ حيدد معه

ْاختيار موضوع 

 الدراسة

دراسة املوضوع  البيانات  والتوصيات  
 الصادرة عن املنضمات املهنية .واملعاير 

من ¾ يف حالة حصول املسودة املعدلة على 
 (6ااْلصوات )
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 تتعارض عندما التطبيق يف األولوية تعطى ال الدويل االحتاد عن الصادرة الدولية التدقيق معايري أن إىل اإلشارة جتدر

 اليت احلاالت يف املعايري هبذه التلقائي االلتزام ويتم ، بلد أي يف املالية املعلومات بتدقيق اخلاصة احمللية األنظمة مع

   .1الدولية املعايري مع األنظمة هذه فيها تتفق

 سنة حسب هلا مبوب بيان يلي فيما ، معيارا  27م  1988عام بداية حىت الدويل االحتاد عن صدر لقد

   :2صدورها

   :هي معايري ثالثة صدرت 1980 عام يف

 . )جانفي( احلسابات تدقيق وجماالت أهداف .1

 .')جانفي( احلسابات مدقق تكليف كتاب .2

 .التدقيق)سبتمرب( يف األساسية املبادئ .3

  : هي أخرى معايري أربعة صدرت 1981 عام يف

 . )فيفري( التخطيط .4

 . )جويلية(آخر مدقق عمل على االعتماد .5

 . )جويلية(به املرتبطة الداخلية والضوابط احملاسيب النظام وتقييم دراسة .6

 .)سبتمرب( التدقيق أعمال يف اجلودة رقابة .7

   :هي معايري أربعة صدرت 1982 عام يف

 .)جانفي( التدقيق يف اإلثبات أدلة .8

 . )جانفي( التوثيق .9

 . )جويلية( الداخلي املدقق عمل على االعتماد . 10

                                                           
 57الناغي نفس المرجع ص  السيد محمود11 
  140/  139ص ، المرجع نفس2
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 .. )أكتوبر ( واخلطأ الغش . 11

   :1مها آخران معياران صدر 1983 عام يف

 .)جويلية( التحليلية املراجعة . 12

 .(1989 جانفي يف وعدل أكتوبر( املالية البيانات عن املدقق تقرير . 13 ) .

   :هي أخرى معايري أربعة صدرت 1984 عام يف

 . )فيفري(تدقيقها مت مالية عمليات مستندات يف الواردة األخرى املعلومات . 14

 .)فيفري( للبيانات اآللية املعاجلة بيئة يف التدقيق . 15

 .)أكتوبر( اآليل باحلاسب باالستعانة التدقيق أساليب . 16

 .. )أكتوبر( التابعة اجلهات . 17

   :هي أخرى معايري مخسة صدرت 1985 عام يف

 . )فيفري( اخلبري عمل من االستفادة . 18

 . )فيفري( التدقيق عمليات يف العينة . 19

 . )سبتمرب( احملاسيب النظام وتقييم دراسة على للبيانات اآللية املعاجلة بيئة اثر . 20

 .) أكتوبر ( امليزانية تاريخ بعد ما األحداث) املدقق تقرير توقيت . 21

 .. )أكتوبر( اإلدارة عن الصادرة اإلقرارات . 22

   :هي معايري ثالثة صدرت 1980 عام يف

 . )جانفي( احلسابات تدقيق وجماالت أهداف .1

 .')جانفي( احلسابات مدقق تكليف كتاب .2
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 .التدقيق)سبتمرب( يف األساسية املبادئ .3

  : 1هي أخرى معايري أربعة صدرت  1981عام يف

  )فيفري( التخطيط .4

  )جويلية(آخر مدقق عمل على االعتماد .5

  )جويلية(به املرتبطة الداخلية والضوابط احملاسيب النظام وتقييم دراسة .6

 )سبتمرب( التدقيق أعمال يف اجلودة رقابة .7

   :هي معايري أربعة صدرت  1982عام يف

 )جانفي( التدقيق يف اإلثبات أدلة .8

  )جانفي( التوثيق .9

  )جويلية( الداخلي املدقق عمل على االعتماد . 10

 . )أكتوبر ( واخلطأ الغش . 11

   :مها آخران معياران صدر  1983عام يف

 )جويلية( التحليلية املراجعة . 12

 (1989 جانفي يف وعدل أكتوبر( املالية البيانات عن املدقق تقرير . 13 ) .

   :هي أخرى معايري أربعة صدرت  1984عام يف

  )فيفري(تدقيقها مت مالية عمليات مستندات يف الواردة األخرى املعلومات . 14

 )فيفري( للبيانات اآللية املعاجلة بيئة يف التدقيق . 15

 )أكتوبر( اآليل باحلاسب باالستعانة التدقيق أساليب . 16
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 . )أكتوبر( التابعة اجلهات . 17

   :1هي أخرى معايري مخسة صدرت  1985عام يف

  )فيفري( اخلبري عمل من االستفادة . 18

  )فيفري( التدقيق عمليات يف العينة . 19

  )سبتمرب( احملاسيب النظام وتقييم دراسة على للبيانات اآللية املعاجلة بيئة اثر . 20

 ) أكتوبر ( امليزانية تاريخ بعد ما األحداث) املدقق تقرير توقيت . 21

 . )أكتوبر( اإلدارة عن الصادرة اإلقرارات . 22

   :مها آخران معياران صدر  1986عام يف

 )جانفي( االستمرار مبدأ . 23

 . )أكتوبر( للمدقق خاصة تقارير . 24

   :يه أخرى معايري ثالثة صدرت  1987عام يف

  التدقيق وخطر النسبية األمهية . 25

  )أكتوبر( احملاسبة يف التقديرية البيانات تدقيق . 26

 . املتوقعة ليةاامل املعلومات فحص . 27

 طبقا املعايري هذه تبويب االحتاد أعاد مث النسبية األمهية حسب متتابعة زمنية إصدارات يف املعايري صدرت

 ، اإلصدار لتاريخ طبقا احدمها ، معيار لكل رقمان ذلك على بناء لدينا أصبح . التدقيق عملية مبراحل الرتباطاهتا

 ترقيما الثاين التبويب اخذ حني يف ، 1 الرقم من يبدأ ترقيما األول التبويب واخذ ، املعيار ملوضوع طبقا والثاين
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  :1يلي كما التدقيق عملية تقسيم بعد  200رقم من يبدأ

 .معايري 6 وعدده 299 إىل 200 من األرقام املعايري من اجملموعة هلذه خصص :المسؤوليات .1

 .معايري 3 وعددها 399 إىل 300 من األرقام املعايري من اجملموعة هلذه خصص :التخطيط .2

 . معياران وعددها 430 اىل 400 من األرقام املعايري من اجملموعة هلذه خصص : الداخلية الرقابة .3

 . معيار 12وعددها 599 إىل 500 من األرقام املعايري من اجملموعة هلذه خصص :التدقيق في اإلثبات .4

  معايري 3وعددها 699 إىل 600 من األرقام املعايري من اجملموعة هلذه خصص :اآلخرين عمل استخدام .5

 . وعددها معياران 799 إىل 700 من األرقام املعايري من اجملموعة هلذه خصص :التدقيق عملية انتهاء .6

 .معايري 4 وعددها 899 إىل 800 من األرقام املعايري من اجملموعة هلذه وخصص :متخصصة مجاالت .7

   :2أمهها من اخلصائص ببعض الدولية التدقيق معايري متتاز كما

 ، املدققني حترك  إمكانية على القيود بعض يشكل الذي األمر ، امليداين العمل إجراءات تفصيالت على الرتكيز

 عملية إمتام عند اإلمكان قدر املوضوعية من والقرب واالختالف التفاوت تقليل يف تتمثل ميزة ذلك كان وان

  لتوفري وذلك ، حتفظا أكثر التسمية تلك أن شك وال ، دولية تدقيق إرشادات لفظ اللجنة استخدمت  التدقيق

 وإتاحة املعايري بتلك لالسرتشاد العامل دول يف املهنية املنظمات أمام مفتوحا اجملال لرتك عليها املرونة من جيد قدر

 . دولة بكل البيئية الظروف مع تكييفها ميكن حىت أمامها الفرصة

 ، العامل دول معظم  يضم كبري دويل جتمع عن صادرة ألهنا ، غريها من ومشوال عمومية أكثر املعايري هذه تعترب

 تعترب أهنا كما ، الدويل النطاق على عاما قبوال ويلقى التدقيق مهنة ينظم الذي العام اإلطار متثل فهي وبالتايل

 . إليها احلاجة عند املهنة مزاويل قبل من إتباعها جيب عامة أساسية قواعد
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 .لها الموجهة واالنتقادات الدولية التدقيق معايير أهمية : الثاني المطلب

 .الدولية التدقيق معايير أهمية : األول الفرع

 تكون وان ، 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

   .1أخرى جهة من تطبيقها خالل تظهر اليت والثغرات القصور ألوجه ومعاجلتها

  : التالية االعتبارات إىل األمهية هذه سبب نرد أن ميكن

 . الوطنية للمعايري املكمل مبثابة تعترب .1

 . والدولية احمللية التدقيق مكاتب بني التعاون تشجع .2

 ،التدقيق معايري لتوحيد احلاجة ستفرض املعلومات وتكنولوجيا ، الدولية التجارة حترير ، العوملة مثل تغريات إن .3

 . التوحيد هذا يف األساس هي الدولية التدقيق معايري وستكون 

  كثرية لدول الوطنية املعايري من بغريها باملقارنة الدول بني جتانسا أكثر الدولية التدقيق معايري إن .4

  . حساباهتا تدقيق يف الدولية التدقيق معايري على االعتماد يوجب اجلنسيات متعددة الشركات انتشار إن .5

 التطبيق  حمل ووضعها للتدقيق دولية معايري نشر من تنبع أهنا يعتقد حمددة، عوائد سبعة Moonitzحدد

   :2وااللتزام

 مستخدمي يعطي سوف تطبيقها بضرورة علم هناك يكون واليت للتدقيق الدولية املعايري من جمموعة وجود .1

 عمل على املصداقية يف الثقة إضفاء طريق وعن . املدقق برأي مربرة ثقة أخرى بلدان يف املوجودين التدقيق تقارير

 . عنها تقرير بإعداد يقوم اليت املالية القوائم على مصداقية إضفاء من املدقق متكن فإهنا اخلارجي املدقق
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 دولية معايري وجود من تنتج اليت الفوائد تلك على احلصول يفرض سوف للتدقيق دولية معايري وجود إن .2

 . هبا وااللتزام التمسك مت قد احملاسبية املعايري بان كبري بتأكيد القارئ تزويد طريق عن ، للمحاسبة

 . الدولية احملاسبة معايري جمموعة وتوسيع لتحسني إضافية حوافز توفر سوف الدولية التدقيق معايري إن .3

 القراء تساعد سوف الدولية احملاسبة ملعايري القوة جوانب إضافة طريق عن الدولية التدقيق معايري إن .4

 . دولية مالية مبقارنات القيام على واملستخدمني

 اجملاالت يف سيما وال ، لالستثمارات الالزم املال رأس تدفق على يساعد سوف للتدقيق دولية معايري وجود إن .5

 . والتنمية للتطور طريقها يف هي اليت واملناطق

 معايري تنتج أن للنمو طريقها يف اليت للبالد مبكان السهولة من جيعل سوف املعايري من دولية جمموعة تطوير إن .6

 . هلا فائدة ذات تكون اجملموعة وتلك ، للتدقيق حملية

         بني فصل خالهلا يكون اليت اجملاالت كافة يف ضروريا يعترب باملصداقية يتسم والذي الفعال التدقيق إن .7

 الفعالية تلك ملثل احلاجة إن التقارير تلك تستخدم اليت) اخلارجية واألطراف (املالية التقارير تنتج اليت) اإلدارة )

 كما ، اخلارجية األطراف عن منفصلة اإلدارة تكون حيث اجلنسية املتعددة الشركات حالة يف تتعاظم واملصداقية

 ، اخل... اجلغرافية واحلدود والسياسية االقتصادية النظم أو الثقافة يف سواء االختالفات من بالكثري تتسم أهنا

  .1احمللية البيئة يف بنظريهتا مقارنة أمهية أكثر اخلصوص هذا يف تعترب الدولية التدقيق معايري فان لذلك

 .الدولية التدقيق لمعايير الموجهة االنتقادات : الثاني الفرع

 قبل 1971 عام) يف اجلدال مت فقد ، والتدقيق احملاسبة معايري تدويل ملوضوع املوجهة االنتقادات من العديد هناك

 وتشكك معقدة، ملشكلة بسيط حل هي دولية معايري وضع عملية بان '( الدولية احملاسبة معايري جملس تكوين
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 والتقاليد اخللفيات يف الكبرية الفروق تتناول حبيث الكافية باملرونة ستكون الدولية املعايري أن يف االنتقادات هذه

 .القومية السيادة مع تتعارض ألهنا السياسية الناحية من ترفضها أن ميكن اليت األقطار وبعض ، االقتصادية والبيئة

 حماسبية مكاتب هبا تقوم تكتيكية حركة هي الدولية واحملاسبة للتدقيق معايري وضع عملية أن املراقبني بعض يرى

 البيئات يف الدولية املعايري لتطبيق الزمة ضرورة هي الكربى احملاسبة مكاتب أن ويقال ، أسواقها لتوسيع دولية

 . القومية

 .الدولية المحاسبة بمعايير الدولية التدقيق معايير عالقة : الثالث المطلب

           املثال سبيل على نذكر متعددة حماور يف الدولية التدقيق ومعايري الدولية احملاسبة معايري بني الرتابط يتبلور

   :1يلي ما

 عن باإلفصاح اخلاص   1رقم الدويل احملاسبة مبعيار باالستمرارية املتعلق  570رقم الدويل التدقيق معيار ارتباط

 ، املالية القوائم عليها تبىن اليت األساسية الفروض احد هي االستمرارية أن على ينص حيث ، احملاسبية السياسات

 يفرتض مث ومن ، مستقبال نشاطها يف مستمرة أهنا على عادة املؤسسة إىل ينظر" املعيار هذا يف االستمرارية وتعرف

 التدقيق معيار من الثالثة بالفقرة هذا ويرتبط  " أساسية    بصورة عملياهتا حجم ختفيض أو التصفية نية توفر عدم

 املدقق رأي فيه يضفي الذي الوقت يف  "على تنص واليت ، املالية القوائم تدقيق ونطاق هدف 200رقم الدويل

 الستمرارية تأكيد هو الرأي هذا أن يفرتضوا أال القوائم هذه مستخدمي على يتعني ، املالية القوائم على الثقة

 ."املؤسسة

 إذا ما فيها يبني مستقلة  فقرة يف رأيه عن صراحة املدقق يعرب بان يقضي والذي 700 الدويل التدقيق معيار يرتبط

 واستخدامات ومصادر أعماهلا نتائج وكذلك للمؤسسة املايل املركز عادلة بصورة تظهر ككل املالية القوائم كانت

 عشر الثالث املعيار أوهلما ، الدولية احملاسبة معايري من مبعيارين املعيار هذا يرتبط ، معينة فرتة خالل األموال
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 الواجب باملعلومات يرتبط الذي اخلامس املعيار وثانيهما ، املتداولة واملطلوبات املوجودات عرض بطريقة املتعلق

 واملالحظات الدخل وبيان ، امليزانية تتضمنها واليت منها الالزم األدىن احلد وبيان املالية القوائم يف عنها اإلفصاح

 . املالية للقوائم مكمال جزءا تعترب اليت التفسريية واملعلومات األخرى والبيانات

 احملاسبة مبعيار  امليزانية بتاريخ الالحقة واألحداث احملتملة باألحداث املتعلق 560 الدويل التدقيق معيار ارتباط

 تتعلق اليت امليزانية لتاريخ الالحقة األحداث عن اإلفصاح ضرورة على املعيار هذا ينص حيث ، 10 رقم الدويل

 قبل من سليم قرار اختاذ أو تقومي إعداد على يؤثر إغفاهلا كان إذا ، التاريخ ذلك بعد نشأت وأحوال بأوضاع

 التدقيق معيار ويوضح أخرى، ملؤسسة كبرية مؤسسة شراء بعملية القيام مثل ، املالية القوائم مستخدمي

 1هبا القيام عليه الواجب واإلجراءات امليزانية تاريخ بعد تقع اليت األحداث جتاه املدقق مسؤوليات

 .المحاسبي التدقيق وظيفة معايير  المبحث الثاني

 ختص ومعايري ، 230إىل 200 من املعايري يف ممثلة املبادئ ختص معايري الدولية التدقيق معايري تضمنت

 .402 إىل 300 من الداخلية والرقابة بالتخطيط متعلقة ايريومع ، 260 إىل 240 من املسؤوليات

 : يلي كما مطالب ثالث وفق املعايري هذه يف سنفصل

 .المحاسبي للتدقيق العامة المبادئ معايير : األول المطلب

 : يلي فيما احملاسيب للتدقيق العامة املبادئ ختص واليت للتدقيق الدولية املعايري توضيح ميكن

  . العامة ومبادئه الحسابات تدقيق أهدافISA200   :األول الفرع

 فيما الرأي إعطاء من املدقق يتمكن أن ألجل هو احملاسبية البيانات تدقيق من اهلدف أن على املعيار هذا ينص

 حسب يتم التدقيق وان ، معروف إطار وحسب املادية اجلوانب مجيع ومن حمضرة املالية القوائم كانت إذا 

   .2مادية احنرافات أية من خالية املالية القوائم أن من معقول تأكيد على احلصول ألجل العينات
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 مبثابة الرأي يفرتض أن يستطيع ال القارئ أن إال ، املالية القوائم صدق على يشجع املدقق رأي أن من بالرغم

 شؤون إدارة يف اإلدارة فعالية أو كفاءة يثبت ال انه كما ، املستقبلية قيمتها وكذا املؤسسة استمرارية بشان تأكيد

   .1املؤسسة

   :2يلي فيما فتتمثل ، للمدقق املهنية املسؤوليات حتكم اليت األخالقية املبادئ خيص فيما

 االستقاللية  

 األمانة  

 املوضوعية  

 املهنية والعناية الكفاءة  

 السرية  

 املهين السلوك 

 الفنية( التقنية املعايري( 

 الظروف االعتبار بعني األخذ مع ، املهين احلذر بنظرة التدقيق وتنفيذ بتخطيط املدقق يقوم أن مراعاة إىل باإلضافة

  . املالية القوائم يف املادية األخطاء إىل تؤدي رمبا اليت

 من خالية ككل املالية القوائم بان معقولة تأكيدات توفري إىل هتدف التدقيق عملية أن املعيار نفس يف ورد كما

 أعمال خالل عليها حيصل اليت واملالئمة الكافية اإلثبات أدلة من ذلك املدقق ويستنتج ، أمهية ذات أخطاء أي

 مسؤولية بينما ، حوهلا الرأي وإبداء تكوين هي املدقق فمسؤولية ، املالية القوائم عن املسؤولية خيص فيما . التدقيق

  ذهه مسؤوليتها من اإلدارة يعفي ال املالية القوائم تدقيق أن كما ، املؤسسة إدارة عاتق على تقع وعرضها إعدادها

                                                                                                                                                                                     
 

  162ص ، ذكره سبق مرجع ، علي نصر الوهاب عبد ، الصبان سمير محمد1 
  28ص ،  2002، لبنان ، الحقوقية المنشورات دار ،  2الطبعة ،  2الجزء ، المالية البيانات تدقيق ، صبح يوسف داوود2

  



عرض معاير التدقيق الدوليةالفصل الثاني :  
 

80 
 

 

   .1التدقيق بمهمة االرتباطات شروط  : ISA210الثاني  الفرع

 عليه يطلق ما وهذا ، وغريها واألتعاب واملسؤوليات التدقيق أعمال طبيعة على االتفاق والعميل املدقق على جيب

 من آخر شكل بأي أو بالتدقيق التعاقد كتاب يف عليها املتفق البنود هذه تثبيت وجيب ، التكليف أو التعاقد بنود

 قبل العميل إىل التعاقد كتاب األول يرسل أن العميل وكذلك املدقق من كل وملصلحة املفيد ومن ، العقد أشكال

 . للمهمة فهم سوء أي لتجنب التدقيق مبهمة البدا

 ، تنظيمية أو قانونية نصوص مبوجب املدقق ومسؤوليات التدقيق أعمال ونطاق أهداف وضع الدول بعض يف يتم

 3.توضيحي بغرض التعاقد بكتاب مطالب هو احلالة هذه يف فحىت

   :2يلي ما يتضمن عموما انه إال آخر، إىل عميل من املهمة لرسالة األساسية احملتويات ختتلف

 املالية القوائم تدقيق من اهلدف  

 املالية القوائم عن اإلدارة مسؤولية  

 إىل اإلشارة يشمل والذي التدقيق، نطاق :  

  واألنظمة القوانني -

  هبا املدقق يتقيد واليت الرمسية اجلهات عن الصادرة املهنية البيانات -

  التدقيق مهمة نتائج عن اتصاالت أية أو تقارير أي شكل -

 ال خماطر يوجد حيث الداخلية والرقابة احملاسبة وأنظمة للتدقيق اجلوهرية واحلدود االختبارات طبيعة بشان احلقيقة

 السجالت إىل ( االطالع ) الوصول حرية  مكتشفة غري تبقى القوائم يف املادية األخطاء بعض وحىت جتنبها ميكن

                                                           
  25ص ، ذكره سبق مرجع ، الحديث التدقيق إلى المدخل ، جمعة حلمي احمد1  .

  33ص ، نفسه مرجع2 
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 أخرى بيانات أية إضافة حرية للمدقق املعيار أجاز وقد ، التدقيق  بشان مطلوبة تكون معلومات وأية واملستندات

  :1غرار على أمهيتها يرى

 . التدقيق خبطة املتعلقة الرتتيبات -

 . األتعاب احتساب أسس ذكر -

 تضمينها يف املدقق يرغب قد واليت وغريها ، مرة ألول التعيني حالة يف وجد إن السابق املدقق مع ترتيبات -

 . التكليف كتاب

 تستدعي الظروف  كانت إذا ما االعتبار بعني األخذ املدقق على" بالتدقيق التكليف إعادة حالة يف -

 تعاقد كتاب إرسال عدم املدقق يقرر وقد ، التعاقد كتاب مبوجب هبا املعمول التعاقد ببنود النظر إعادة

 : بينها من معينة عوامل تتوافر مل ما تدقيق فرتة لكل جديد

  التدقيق ونطاق هدف فهم أساء العميل أن على يدل مؤشر أي -

  بالتعاقد اخلاصة البنود يف تعديل أي -

  املالكني أو اإلدارة جملس ، العليا اإلدارة يف مؤخرا حدثت مستجدة تغريات -

  املؤسسة أعمال حجم أو طبيعة يف جذرية أو هامة تغريات -

  ".2قانونية متطلبات -

  التدقيق أعمال جودة على الرقابة :ISA 220 .الثالث  الفرع

                                                           
 30/ 29ص ، ذكره سبق مرجع ،  صبح يوسف داوود1 

  37/ 36ص ، ذكره سبق مرجع ، صبح يوسف داوود   2       

 مالءمة حسب الخدمات هذه يقدم الذي المنفرد المهني أو التدقيق خدمات يقدمون الذين المؤسسة في الشركاء إما تعني التدقيق مؤسسة -

 الحالة
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 بان للتأكد صممت التدقيق مؤسسة على جيب أنه املعيار هذا تضمن اليت اجلودة رقابة وإجراءات سياسات تنفيذ

 وضعها يتم حبيث ، املناسبة الوطنية املمارسات أو املعايري أو الدولية التدقيق ملعايري وفقا متت قد التدقيقات كافة

 .حدا على تدقيق عملية كل مستوى /     التدقيق مكتب مستوى  :1مها مستويني على

  :2التايل اجلدول يف التدقيق أعمال جودة على الرقابة وأهداف سياسات توضيح وميكن هذا

 . التدقيق أعمال جودة على الرقابة أهداف : 02 رقم جدول

 الهدف )السياسة( العنصر

 المهنية المتطلبات
 

 املهين والسلوك واملوضوعية والسرية واألمانة االستقالل مببادئ االلتزام التدقيق مؤسسة موظفي على جيب -
. 

 
 والكفاءة المهارات
. 

 
 للقيام املطلوبة املهنية والكفاءة الفنية املعايري على وحافظوا حصلوا بأفراد  من الذين مزودة تكون أن املؤسسة على

 .بعناية مهامهم باجناز
 

 المهام توزيع
 
 مثل يف املطلوبة والكفاءة املهنية املهين التدريب من درجات ميتلكون أفراد إىل التدقيق أعمال تعهد أن جيب -

 .احلالة هذه
 

 
 التفويض

 
 بان معقولة قناعة وذلك لتوفري ، كافة املستويات على لألعمال ومتابعة وإشراف توجيه هناك يكون أن ينبغي -

 .املناسبة اجلودة مبعايري يفي املنجز العمل
 

 
 التشاور
 

 
 .املناسبة اخلربة ذوي مع الضرورة عند املؤسسة وخارج داخل التشاور جيب -

 
 والمحافظة القبول
 العمالء على

 

    
 العمالء مع عالقتها ومتابعة احملتملني للعمالء تقومي إجراء املؤسسة على جيب -

 استبقاء أو بقبول قرار اختاذ عند املؤسسة على جيب كما ، مستمرة بصفة احلاليني
 مالئم بشكل العميل خلدمة وقابليتها املؤسسة استقاللية االعتبار بعني تأخذ أن العميل
 . العميل إدارة هبا تتمتع اليت واألمانة

 
 

                                                           
  42ص ، ذكره سبق مرجع ، ، جمعة حلمي احمد1  -2
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 لمراقبة
 

 اجلودة رقابة وإجراءات سياسات تطبيق وفعالية مالءمة باستمرار تراقب أن املؤسسة على جيب
 

  النظري اإلطار – المتقدمة الحسابات مراجعة ، القاضي يوسف حسني ، دحدوح امحد حسني : المصدر

 71 /73ص ، ذكره سبق مرجع ، -العملية واإلجراءات                                .

 اليت اجلودة رقابة وإجراءات سياسات اختيار التدقيق مكتب على جيب ، الفردية التدقيق عمليات خيص فيما

 أن ، إشرافية مسؤوليات لديهم ممن ومساعديه املدقق على يتعني . الفردية التدقيق عمليات طبيعة مع تتناسب

 واإلشراف التوجيه نطاق يف البت عند هلم املوكل العمل أداء يف وقدرهتم املساعدين مهارات احلسبان يف يأخذوا

  . منهم لكل املناسب والتدقيق

 التدقيق )التوثيق( عمل أوراق إعداد  :ISA 230الرابع  الفرع

 بعملية لعالقتها هبا واالحتفاظ عليها احلصول مت اليت أو املدقق قبل من املعدة األوراق يف التدقيق أوراق تتمثل

 أية أو االلكرتونية الوسائل أو األفالم أو األوراق يف خمزونة معلومات شكل على العمل أوراق وتكون ، التدقيق

   .1أخرى وسائل

  : كوهنا يف العمل أوراق أمهية تكمن

 التدقيق عملية تنفيذ ويف التخطيط يف تساعد  

 التدقيق أعمال ومراجعة اإلشراف يف تساعد  

 املدقق رأي تدعم واليت املنجزة التدقيق أعمال عن الناجتة التدقيق أدلة متثل 

 .2المسؤوليات معايير  :الثاني لمطلب

 املعايري حتددها االعتبار بعني أخذها عليه مسؤوليات للمدقق فان ، التدقيق ملهام أدائه خالل حقوق له مثلما

 : التالية الثالث الدولية

                                                           
 . 155ص ، ذكره سبق مرجع ، ، القاضي حسين ، دحدوح حسين1 

 222ص ،  2002، لبنان ، الحقوقية المنشورات دار ،  2الطبعة ، 1 الجزء ، المالية البيانات تدقيق ، صبح يوسف داوود2 . 



عرض معاير التدقيق الدوليةالفصل الثاني :  
 

84 
 

  . والخطأ الغش  : ISA 240األول  الفرع

 مع يتماشى أصبح التطور هذا أن لدرجة باستمرار املتبعة أساليبه وتتبدل ، احلقول من الكثري يف الغش حيدث

 بعد املالية والقوائم احملاسبية السجالت يف الغش مبوضوع االهتمام زاد وقد ، املعرفة وحقول امليادين شىت يف التقدم

 قاموا اليت الشركات يف الغش اكتشاف يستطيعوا مل الذين احلسابات مدققي ضد املرفوعة القضايا عدد ازدياد

 األخطاء أو الغش أعمال بسبب فادحة خلسائر تكبدها أو الشركات من كبري عدد إفالس إىل أدى مما ، بتدقيقها

 حال يف الشركات لتلك املايل الوضع حقيقة عن املالية القوائم تعرب أن املستحيل من كان وملا ، املقصودة غري

 عملية وتنفيذ ختطيط على املدقق يساعد معيار وجود حتتم الضرورة فان جوهرية وأخطاء اختالسات على احتوائها

   .1واخلطأ الغش كشف عن املدقق مسؤولية ليعاجل  240رقم الدويل التدقيق معيار جاء ولذلك التدقيق

 أو املتعمدة األخطاء ميثل الغش أن أوضح حيث ، اخلطأ ومصطلح الغش مصطلح بني بالتفرقة املعيار اهتم

 ، ومهية عمليات كتسجيل ، الغري أو باملؤسسة العاملني من أكثر أو واحد بواسطة املالية القوائم يف املقصودة

 بينما . اخل...املستندات أو السجالت من عمليات حذف أو إخفاء ، السجالت يف تزوير أو تعديل أو تالعب

 على األمثلة ومن ، والرقابية احملاسبية باألمور اجلهل أو السهو عن عادة والناتج ، املتعمد غري اخلطأ ميثل اخلطأ

 2.اخل...احملاسبية للمعايري جهل عن اخلاطئ االستخدام ، السجالت يف الكتابية أو احلسابية األخطاء ذلك

 أنظمة مستمرة وبصورة واستخدام تطبيق واجباهتا من واليت ، اإلدارة عاتق على اخلطأ واكتشاف منع مسؤولية تقع

 ، االحتمال هذا تلغي ال ولكنها واخلطأ الغش احتمال من تقلل األنظمة هذه ومثل ، الداخلية للرقابة مناسبة

 تكون قد املدقق هبا يقوم اليت السنوية التدقيق إجراءات أن إال ، منعها مسؤولية يتحمل ال انه من الرغم وعلى

  .3واخلطأ للغش مانعا

                                                           
 1

 العدد ، المحاسبة أخبار مجلة ، ومنعه الغش كشف عن المدقق بمسؤولية والخاص 240 رقم "الدولي التدقيق معيار "، مومني طالل منذر     

 26 ص ، 2009 فيفري ، الدوحة ، قطر بجامعة للمحاسبة العلمية الجمعية ، السادس .

  146/ 147ص ، ذكره سبق مرجع ،- للتطبيق وإطار تحليل – للمراجعة الدولية المعايير في دراسات ، الناغي السيد محمود2 

  137__ص ، ذكره سبق مرجع ،  1الجزء ، المالية البيانات تدقيق ، صبح يوسف داوود3 
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 ،اكتشافها ميكن ال األخطاء بعض هناك أن إال ، الدولية املعايري وفق التدقيق عملية وتنفيذ ختطيط من الرغم على

 عن ناتج مادي حتريف عدم اكتشاف خماطر من اكرب غش عن ناتج مادي حتريف اكتشاف عدم خماطر وتعترب 

 ، العمليات تسجيل بعدم والتعمد التزوير مثل إخفائه بغرض ومتقنة منظمة خططا يتضمن قد الغش كون ، خطا

  . التواطؤ صاحبها ما إذا اكتشافها يف صعوبة أكثر هذه اإلخفاء حماوالت تكون وقد

 اإلدارة من املعطاة اإلقرارات بان يقبل أن املدقق على ، الغش يثبت دليل تكشف مل التدقيق عملية أن حالة ويف

  . حقيقية واملستندات السجالت أن يقبل وان ، صادقة

 أن بإمكانية اعتقاده حالة ويف ، املالية القوائم يف تضليل وجود احتمال إىل تشري ظروفا املدقق وجد حال يف أما

 على نطاقها يعتمد إضافية بإجراءات يقوم أن عليه يتوجب ، املالية التقارير يف جوهريا أثرا التضليل هلذا يكون

   :1إىل بالنسبة حكمه

 املؤثر اخلطأ أو الغش نوع . 

 اخلطأ أو الغش حدوث احتمال . 

 املالية التقارير يف اخلطأ أو الغش من معني لنوع أساسي تأثري وجود احتمال .  

 المالية للقوائم التدقيق عملية أداء عند واللوائح القوانين دراسةISA 250   :الثاني الفرع .

 القوائم تدقيق عند واألنظمة القوانني مراعاة حول املدقق مبسؤولية تتعلق إرشادات توفري هو املعيار هذا من الغرض

 أن املدقق على جيب ، عنها التقرير وإعداد التدقيق نتائج تقييم و ، التدقيق إجراءات وتنفيذ ختطيط عند. املالية

 يتوقع ال ذلك ومع ، املالية القوائم على هام تأثري له يكون قد احلكومية واللوائح للقوانني املؤسسة خمالفة أن يعي

 لإلدارة النزاهة مضمون مراعاة ويتطلب ، النسبية أمهيتها عن النظر بصرف ، املخالفات تعقب التدقيق عملية من

   .2التدقيق عملية من أخرى لنواحي احملتمل والتأثري والعاملني

                                                           
 1

  139ص ، ذكره سبق مرجع ،  1الجزء ، صبح يوسف داوود 3

  349__ص ،  2008، اإلسكندرية ، الجامعية الدار ، الدولية والتأكيد المراجعة معايير ، لطفي احمد السيد أمين2 
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 أن احملتمل من والتدقيق باحملاسبة اخلاصة الوطنية املعايري فان ولذلك ، بلد إىل بلد من واللوائح القوانني تتباين

   .1بالتدقيق تعلقها من واألنظمة بالقوانني حتديدا أكثر تكون

 خالهلا يرتبط واليت ، األخرى االرتباطات على ينطبق وال املالية القوائم تدقيق عمليات على املعيار هذا يطبق

  . بذلك منفصل تقرير وتقدمي معينة وأنظمة بقوانني االلتزام مدى باختبار منفصل بشكل املدقق

o واليت ، اإلدارة عاتق على واللوائح بالقوانني االلتزام على والتأكيد املخالفات وتعقب منع مسؤولية تقع 

 وإشراك الداخلية للرقابة سليم نظام وتطبيق كإنشاء ، واإلجراءات السياسات من جبملة ذلك يف تستعني

  2 .القانونية املتطلبات مراقبة يف للمساعدة قانونيني مستشارين

o من النوع وهذا ، الدولية التدقيق مبعايري االلتزام رغم تفاديها ميكن ال ملخاطر التدقيق عملية تتعرض قد 

  : مثل العوامل من جلملة نتيجة وذلك ، واللوائح بالقوانني االلتزام عدم من ينشأ املخاطر

 ال عادة  واليت ، للمؤسسة التشغيلية باجلوانب رئيسي بشكل املرتبطة واللوائح القوانني من كثري وجود -

 الرقابة نظام أو احملاسيب النظام انتباه جتلب ان ميكن وال ، املالية القوائم على مادي اثر هلا يكون

 الداخلية.

 . العينات  واستعمال الداخلية الرقابة ونظام احملاسيب للنظام الذايت بالقصور التدقيق إجراءات فعالية تتأثر -

o تتضمن قد  حامسة وليست مقنعة بطبيعتها تعترب املدقق عليها حيصل اليت اإلثبات أدلة من الكثري 

 ، املعامالت تسجيل بعدم والتعمد والتزوير التواطؤ املثال سبيل على ، إلخفائها مصمم سلوك املخالفة

 فهم على املدقق حيصل وحىت . املتعمد احلقائق تشويه أو الداخلية الرقابة لضوابط العليا اإلدارة وختطي

 .  واللوائح للقوانني عام

 
                                                           

  219ص ، ذكره سبق مرجع ، المتقدمة الحسابات مراجعة ، القاضي حسين ، دحدوح حسين1 

 ، عمان ، األول  العدد ،  13المجلد ، اإلسالمية الجامعة مجلة ، الشركات حوكمة في الخارجية المراجعة دور تدعيم آليات ، مطير حسين رأفت2 

 21 ص ، 2005
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  الحوكمة عن المسئولين لألشخاص التدقيق أمور توصيل ISA  260 . :الثالث الفرع

 بأمور إبالغهم يتم والذين احلوكمة عن املسؤولية يتولون الذين املالئمني األشخاص حيدد أن املدقق على جيب

 . تفيدهم اليت التدقيق

 من يتم الذي والتنمية االقتصادي التعاون منظمة حددت OECD النظام ذلك أهنا ، الشركات حلوكمة تعريفا

  . لاألموا شركات وإدارة توجيه خالله

 األشخاص حتديد يف صعوبة وجود إىل يؤدي الذي األمر هو و ، آلخر بلد من احلوكمة هياكل تتباين -

 هيكل االعتبار بعني آخذا األشخاص هؤالء حتديد يف املهين حكمه على املدقق يعتمد و ، املالئمني

 . األشخاص هلؤالء القانونية واملسؤوليات مالئم تشريع أي و االرتباط ظروف و املؤسسة حوكمة

 اتفاق إىل يصل أن جيب املدقق فإن ، جيد بشكل املالئمني األشخاص حتديد إىل التوصل عدم حالة يف -

  اخل ... احلكومية املؤسسات و الفردية كاملؤسسات ، احلوكمة عن املسؤول الطرف خبصوص املؤسسة مع

  : يلي ما عادة توصيلها املدقق على يتعني اليت باحلوكمة االرتباط ذات األمور تتضمن

 .  التدقيق لعملية الشامل النطاق -

 . املالية القوائم على أثرها و ، فيها التغريات و املستعملة احملاسبية السياسات -

 .  املالية القوائم على أثرها و ، احملتملة و اجلوهرية املخاطر -

 .  تسجيلها يتم مل اليت أو املسجلة التدقيق تسويات -

 . النشاط يف االستمرار على املؤسسة بقدرة املرتبط التأكد عدم -

  . االختالفات هذه جوهرية مدى و ، اإلدارة و املدقق بني املوجودة االختالفات -
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 األشخاص ليستطيع مناسب توقيت يف باحلوكمة االهتمام ذات التدقيق أمور يوصل أن املدقق على يتعني

 أقرب وقت يف األمور هذه املدقق يوصل قد معينة حاالت يف و ، املالئم التصرف تنفيذ احلوكمة عن املسؤولون

 . عليه االتفاق مت الذي الوقت من

   :1أمهها عوامل عدة مبراعاة ذلك و كتابيا أو شفويا االتصال هذا يتم

 .  التدقيق حمل للمؤسسة القانوين واهليكل التشغيلي اهليكل و احلجم -

 .  توصيلها يتم اليت األمور وجوهرية وحساسية قابلية و طبيعة -

  . باحلوكمة املعنيني واألشخاص املدقق بني واحلوار املستمر االتصال مقدار -

 .األمور لتلك استجابات أي و االتصاالت هذه توثيق املدقق على كتابيا( أو )شفويا احلالتني كلتا يف

  ،احلوكمة عن ولنياملسئ لألشخاص التدقيق أمور إبالغه لدى املهنية السرية مراعاة املدقق على يتعني كما -

 القوانني مراعاة عليه جيب كما ، قانوين مستشار برأي االسرتشاد املدقق على تعقيدات أي حالة ويف

 عن املسؤولني األشخاص تفيد اليت اهلامة لألمور توصيله أثناء مبتطلباهتا وااللتزام احمللية واألنظمة واللوائح

 . احلوكمة

 .الداخلية والرقابة التخطيط : الثالث المطلب

 : هي معايري مخسة على الدولية التدقيق معايري فتتوفر الداخلية والرقابة للتخطيط بالنسبة

  . التخطيط  : ISA 300 األول الفرع

 إجراءات تتطلب قد واليت ، اجلديدة التدقيق عملية وليس املتكررة التدقيق لعملية التخطيط املعيار هذا يتناول

 وضع التخطيط ويعين ، فعالة بطريقة التدقيق اجناز يتم لكي التدقيق عملية ختطيط املدقق على إذ" إضافية

 عملية لتأدية املدقق وخيطط ، ومداها وتوقيتها املتوقعة التدقيق إجراءات لطبيعة تفصيلي ومنهج عامة إسرتاتيجية

 : على املدقق التدقيق لعملية املالئم التخطيط يساعد و ، املناسب التوقيت ويف بكفاءة التدقيق
                                                           
1 Compagne nationale des commissaires aux comptes CNCC, France, 2007, p 12- 
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 يتم العمل وان ، شخصت قد احملتملة املشاكل وان ، املناسبة العناية وإعطائها اهلامة اجلوانب على التعرف -

 .بسرعة اجنازه

 .  املساعدين على مالئم بشكل األعمال توزيع -

 . واخلرباء اآلخرين املدققني قبل من مت الذي العمل تنسيق -

 . كافية تدقيق أدلة على احلصول -

  " .1 العميل مع التفاهم سوء جتنب -

   :2ومنها ، التدقيق خطة لبناء الضرورية املتطلبات املعيار هذا يبني كما

 على تؤثر  اليت والعوامل هلا املميزة الصفات كمعرفة ، املؤسسة ونشاط حجم بطبيعة املسبقة املعرفة 

 . اإلدارة كفاءة مدى وكذا نشاطها

 للعميل الداخلية بالرقابة اخلاصة واإلجراءات احملاسبية والسياسات احملاسيب بالنظام الدراية . 

 الداخلية الرقابة على لالعتماد املتوقعة الدرجة تقدير . 

 اجملاالت لكل التدقيق ونطاق أهداف حتديد . 

 وتوقيتها املخططة التدقيق إجراءات طبيعة يوضح برنامج وتوثيق وضع . 

 العمل ومواقع املساعدين للمدققني واملتابعة واإلشراف والتوجيه التنسيق .  

 فرتة وخالل لذلك ضرورة وجدت كلما التدقيق وبرنامج الشاملة التدقيق خطة يف النظر إعادة املدقق على ينبغي

 غري النتائج أو الشروط يف تغريات وجود بسبب بالتدقيق التكليف مدة طوال التدقيق عملية ختطيط ويتم ، التدقيق

  .3املهمة التغريات أسباب تسجيل جيب كما ، التدقيق إلجراءات املتوقعة

                                                           
 . 242ص ، ذكره سبق مرجع ، القاضي حسين ، دحدوح حسين1 

                                                                                                                   215    ص ، ذكره سبق مرجع ، دحدوح حسين ، القاضي حسين2 

 ، عمان ، للنشر  صفاء دار ، األولى الطبعة ،  1الكتاب ، المهنة أخالقيات وقواعد الدولية والتأكيد التدقيق معايير تطور ، جمعة حلمي احمد3 

 115/119 ص ، 2008
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  .1وأخطارها ومحيطها للمؤسسة الكافي الفهم  :ISA 315الثاني  الفرع

 سنة هناية يف صياغته وأعاد 315 رقم املعيار واصدر 400 رقم املعيار 2004 سنة التدقيق معاير جملس سحب

 : تعين الداخلية الرقابة أن إىل 315 الدويل التدقيق معيار يشري .2006

 بشان معقول تأكيد لتوفري اآلخرين واملوظفني واإلدارة بالرقابة املكلفني أولئك قبل من واملنفذة املصممة العملية "

 : يلي مبا يتعلق فيما املؤسسة أهداف حتقيق

 املالية التقارير تقدمي موثوقية  . 

 العمليات وكفاءة فاعلية  . 

 املطبقة واألنظمة للقوانني االمتثال . 

 : يلي ما تشمل واليت ، الرقابة لبيئة فهم على احلصول املدقق على جيب انه إىل أشار كما

 اإلدارة ومهام الرقابة . 

 املؤسسة يف وأمهيتها الداخلية بالرقابة تعلق فيما واإلدارة بالرقابة املكلفني أولئك وإجراءات مواقف . 

 . - واهليكل النظام – . الفعالة الداخلية الرقابة أساس وهو بأفرادها الرقابة وعي على يؤثر الذي املنظمة أسلوب

 املتعلقة العمل خماطر حتديد يف املؤسسة ألسلوب فهم على احلصول املدقق على جيب انه إىل املعيار وأشار -

 ، ذلك ونتائج املخاطر هذه ملعاجلة اإلجراءات بشان القرارات واختاذ املالية التقارير إعداد بأهداف

 للمخاطر اإلدارة حتديد لكيفية األساس تشكل واليت املؤسسة خماطر تقييم عملية بأهنا العملية وتوصف

 . إدارهتا تتم اليت

 .2النسبية األهمية  : ISA 320الثالث الفرع

 : يلي مبا املالية القوائم وعرض إعداد إطار يف الدولية احملاسبة معايري جلنة من النسبية األمهية عرفت
                                                           

 .ذكره نفس الصفحة سبق مرجع ، دحدوح حسين ، القاضي حسين1 

  79ص ، ذكره سبق مرجع ، ، صبح يوسف داوود2 
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 االقتصادية القرارات على يؤثر خاطئ بشكل عرضها أو حذفها كان إذا نسبية أمهية ذات املعلومات تكون"

 يف املقدر اخلطأ أو البند حجم على النسبية األمهية وتعتمد ، املالية القوائم من املأخوذة املعلومات ملستخدمي

 نوعية صفة جمرد وليس حامسة جوانب توفر النسبية األمهية فان وبالتايل ، خاطئة بصورة تقدميه أو خاصة ظروف

  ". مفيدة تكون لكي املعلومات يف توفرها يلزم

   :1عندما االعتبار بعني النسبية األمهية اخذ املدقق على

 .  التدقيق إجراءات ومدى وتوقيت طبيعة يقرر -

  . اجلوهرية األخطاء تأثري يقيم -

 كمية الكتشاف وذلك ، النسبية لألمهية مقبول مستوى بوضع يقوم املدقق فان التدقيق خطة تصميم عند -

 أن جيب املعلومات يف التحريفات ونوعية كم من كل دراسة فان ذلك ومع ، اجلوهرية اخلاطئة املعلومات

 هلا يكون أن ميكن تراكمها عند فانه ، نسبيا صغرية مببالغ أخطاء وجود حالة ففي ، االعتبار بعني يؤخذ

  . املالية القوائم على جوهري تأثري

 املستوى رفع مت كلما أي ، التدقيق خماطر مستوى وبني النسبية األمهية بني عكسية عالقة توجد كما -

 العكسية العالقة باحلسبان املدقق ويأخذ  ، صحيح والعكس التدقيق خماطر تقل النسبية لألمهية املقبول

 2.اإلجراءات ومدى وتوقيت طبيعة يقرر عندما بينهما

  :3اإلثبات أدلة تقييم في التدقيق ومخاطر النسبية األهمية

 تقييم وقت يف عنها التدقيق لعملية التخطيط بداية يف التدقيق وملخاطر النسبية لألمهية املدقق تقديرات ختتلف قد

 بسبب املدقق لدى املتاحة املعرفة يف التغري بسبب أو الظروف تغري بسبب ذلك وحيدث ، التدقيق إجراءات نتائج

 يتوقع ولذلك ، املالية الفرتة انتهاء قبل للتدقيق التخطيط عملية املدقق ينهي قد املثال سبيل فعلى ، التدقيق عملية
                                                           

  145ص ، ذكره سبق مرجع ، ، الناغي السيد محمود1 

 121ص ، ذكره سبق مرجع ، ، الناغي السيد محمود2 
 15ص،سابق ;مرجع  .العال عبد طارق حماد3
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 فان متاما مغايرة السنة هناية عقب الفعلية املالية النتائج جاءت فإذا ، املايل واملركز النشاط لنتيجة معينة قيم

 بان التدقيق لعملية ختطيطه عند يتقبل قد املدقق أن كما ، أيضا تتغري قد التدقيق وخماطر النسبية األمهية تقديرات

 بغرض وذلك ، التدقيق نتائج تقييم يف استخدامه ينوي الذي املستوى عن يقل النسبية لألمهية معينا مستوى حيدد

 خالل احملرفة املعلومات اثر تقييم عند اكرب أمان هامش ولتوفري مكتشفة غري حتريفات وجود احتمال ختفيض

  . التدقيق عملية

 حالة ويف ، ال أم جوهريا تصحيحها يتم مل واليت اجلوهرية األخطاء جمموع كان إذا ما حتليل إىل املدقق حيتاج كما

 خماطر ختفيض يف التفكري عليه فان أمهية نسبية ذات تكون قد احملرفة املعلومات بان قناعة إىل املدقق توصل

 قد األحوال كل ويف ، املالية القوائم بتعديل اإلدارة من الطلب أو التدقيق إجراءات بتوسيع وذلك ، التدقيق

 . اجلوهرية باألخطاء املتعلقة املالية القوائم تعديل يف اإلدارة ترغب

 املعلومات أن استنتاج إىل املدقق توصل مل التدقيق إجراءات توسيع نتائج وان ، التعديل اإلدارة رفض حال يف

 تقريره على املناسبة بالتعديالت التفكري احلالة هذه يف املدقق فعلى ، أمهية ذات ليست املصححة غري اخلاطئة

 .1 نظيفا يكون ال حبيث

 .المقيمة لألخطار استجابة المدقق إجراءات   ISA 330   الرابع الفرع

 عند )اجلوهرية األخطاء خماطر° (الرقابة وخماطر الذاتية للمخاطر املقدرة املستويات املدقق يراعي أن جيب -

 املعلومات اكتشاف عدم خماطر لتخفيض ، املطلوبة اجلوهرية اإلجراءات ومدى وتوقيت طبيعة حتديد

  .2مقبول مستوى إىل املالية القوائم يف اجلوهرية اخلاطئة

  : اآليت إىل املعيار أشار ، خاص بشكل

                                                           
  80ص ، ذكره سبق مرجع ،  صبح يوسف داوود1 
 صفاء دار ، األولى الطبعة  10 الكتاب ، المهنة أخالقيات وقواعد الدولية والتأكيد التدقيق معايير تطور ، جمعة حلمي احمد2

 65 ص ، 2009 ، عمان ، للنشر
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 جوهرية إجراءات أداء من عليها احلصول سيتم اليت التدقيق أدلة ومدى طبيعة حتديد املدقق على جيب -

 . اجلوهرية األخطاء مبخاطر اخلاص للتقييم استجابة

 لكل جوهرية إجراءات وأداء تصميم املدقق على جيب اجلوهرية، لألخطاء املقيمة املخاطر عن النظر بغض -

 اإلجراءات هذه تشمل أن املمكن ومن ، واالفصاحات احلسابات وأرصدة املعامالت من هامة فئة

 . معينة لتأكيدات خارجية مصادقات استخدام اجلوهرية

  :1التايل إىل اإلشارة املعيار تضمن كما   

 من عليها  للحصول املدقق يسعى اليت األدلة تكون أن جيب فانه على للمخاطر املدقق تقييم كان كلما 

 . اكرب بشكل ومالئمة موثوقة اجلوهرية اإلجراءات

 على للحصول جوهرية إجراءات تصميم املدقق على فان ، اجلوهرية لألخطاء املقيمة املخاطر تزيد عندما 

 هذه ويف ، اإلثبات مستوى عند إقناعا أكثر تدقيق أدلة أو اكرب بشكل ومناسبة موثوقة تدقيق أدلة

 . ومناسبة كافية تدقيق أدلة توفري يف فعاال املصادقة إجراءات استخدام يكون قد احلاالت

  .2خدمات لمنظمة العميل استخدام حالة في التدقيق : ISA 402الخامس  الفرع

 أو خدمات من هبا يتعلق مبا واالحتفاظ املعامالت باجناز تقوم اليت تلك مثل خدمية مؤسسة العميل يستخدم قد

 السياسات بعض فان احلالة هذه ويف ، احلاسوب( ألنظمة خدمية مؤسسة )مثل العالقة ذات املعامالت تسجيل

 للعميل املالية القوائم تدقيق بعملية صلة ذات تكون قد اخلدمية املؤسسة قبل من املنظمة والسجالت واإلجراءات

 . به اخلاصة الداخلية الرقابة ونظام احملاسيب النظام هيكلة على تؤثر وقد ،

 . العميل على  املؤسسة لفشل احملتمل التأثري ذلك ويضمن ، املايل مركزها وقوة املؤسسة قدرة

                                                           
 81صمرجع نفسه   العال عبد طارق حماد1 

 .207مرجع سبق ذكره ص  ، العال عبد طارق حماد2
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 حال يف أما ، املؤسسة بضوابط تتأثر ال سوف الرقابة خماطر تقدير بان يقرر الن يقوده سبق ملا املدقق مراعاة إن

 كافية معلومات على احلصول فعليه التدقيق بعملية صلة وذات للمؤسسة مهمة ا املؤسسة أنشطة بان استنتاجه

 تقرير استعمال إىل ذلك يف يلجا وقد ، الرقابة خماطر بتقدير وقيامه الداخلية الرقابة ونظام احملاسيب النظام لفهم

 ومالءمة فائدة تقدير وعليه ، عليه وافق الذي احملدد التكليف وحدود املهنية كفاءته مراعاة مع املؤسسة مدقق

 . عنه الصادرة التقارير

 . يف تقريره ذلك إىل اإلشارة عدم عليه جيب ، املؤسسة ملدقق تقريرا املدقق استعمال عند

 

 .المحاسبي التدقيق في اإلثبات معايير : الثالث المبحث

 قد واليت ، املدققة املالية القوائم يف رأيه صحة إثبات بغرض اإلجراءات من مجلة النهائي رأيه لدعم املدقق حيتاج

 أو املسريين مع جيريها مقابالت خالل من ، الغري من مصادقات ، حتليالت ، وثائق طريق عن إليها يصل

 أصدرهتا اليت اإلثباتات من وغريها ، اخل... لديها مصاحل ذوي أخرى بأطراف املؤسسة ارتباط تأثري باستيضاح

 : التالية املعايري يف الدولية التدقيق جلنة

 .التحليلية واإلجراءات الجديدة العمليات في االفتتاحية واألرصدة اإلثبات أدلة: األول  المطلب

  التدقيق في اإلثبات أدلة:ISA 500 .  األول  الفرع

 تكون معقولة باستنتاجات خيرج أن يستطيع لكي ومالئمة كافية إثبات أدلة على احلصول املدقق على جيب

 أدلة نوعية قياس املالءمة تعين بينما ، التدقيق أدلة كمية قياس الكفاية وتعين ، املهين رأيه عليه يبين الذي األساس

   .1معينة تأكيدات يف عليها االعتماد مدى حتديد وبالتايل ، التدقيق

                                                           
  185ص ، ذكره سبق مرجع ، الحديث التدقيق إلى المدخل ، جمعة حلمي احمد1
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 على يبين استنتاجات إىل للتوصل املدقق عليها حيصل اليت املالية املعلومات ونوع كم التدقيق إثبات بدليل يقصد

 املالية للقوائم املتضمنة احملاسبية والسجالت املستندات مصادر اإلثبات أدلة وتشمل ، املهين رأيه أساسها

 1األخرى املصادر من املؤيدة واملعلومات

 فان احلاالت بعض ويف الرقابة اختبارات من مناسب مزيج من اإلثبات أدلة على احلصول يتم اإلجراءات ومن

 مبصادرها اإلثبات أدلة على االعتماد درجة تتأثر كما فقط اجلوهرية اإلجراءات من عليها احلصول يتم قد األدلة

 إال ، اخلاصة الظروف على موثوقيتها تعتمد بينما ، )شفهية أو موثقة أو مرئية بطبيعتها(و ، )خارجية أو داخلية(

   :2اإلثبات أدلة موثوقية مدى تقدير على ستساعد التالية العموميات أن

 التدقيق لةأد  املؤسسة خارج مستقلة مصادر من عليها احلصول يتم عندما أكثر موثوقة التدقيق أدلة تكون -

 . فعالة املؤسسة قبل  من املفروضة العالقة ذات الرقابة عناصر تكون عندما أكثر موثوقة داخليا املنتجة

 من أكثر  موثوقة  )الرقابة عنصر تطبيق كمالحظة( مباشرة املدقق عليها حيصل اليت التدقيق أدلة تكون -

 عنصر عن تطبيق كاالستفسار( باالستدالل أو مباشر غري بشكل عليها احلصول مت اليت التدقيق أدلة

 . ) الرقابة

 يف  أو ورقا ذلك كان سواء ، وثائقي شكل يف موجودة تكون عندما أكثر موثوقة التدقيق أدلة تكون -

 . أخرى وسائط أو الكرتونية واسطة

 أو املصورة النسخ توفرها اليت التدقيق أدلة من أكثر موثوقة األصلية الوثائق توفرها اليت التدقيق أدلة -

 . الفاكسات

                                                           
  276ص ، ذكره سبق مرجع ،  ، العال عبد طارق حماد1  .

 922 ص ، نفسه مرجع ، جمعة حلمي احمد2  .

  .الداخلي الضبط ولنظام المحاسبي للنظام الفعال والتشغيل التصميم بمالءمة المتعلقة اإلثبات أدلة على للحصول المنجزة االختبارات تعني -

 نوعين على وهي المالية البيانات في الجوهرية األخطاء عن ستكشف التي اإلثبات أدلة على للحصول ستنجز التي االختبارات تعني -

  اختبارات
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   :1اإلثبات أدلة على الحصول إجراءات

 األساليب يف وحصرها اإلثبات أدلة على للحصول احلسابات مدقق قبل من املتبعة اإلجراءات املعيار هذا بني

 : التالية

 كافية إثبات أدلة على للحصول واملستندات والسجالت الدفاتر بفحص املدقق يقوم أن هو : الفحص 

 : إىل املوثوقية لدرجة وفقا اإلثبات أدلة صنفت وقد ،

 لديه هبا وحمتفظ ثالث طرف من الصادرة األدلة  . 

 هبا املؤسسة وحتتفظ ثالث طرف من صادرة إثبات أدلة  . 

 لديها هبا وحمتفظ املؤسسة من صادرة إثبات أدلة . 

 عالقة ذوي أشخاص من املعلومات عن بالبحث املدقق يقوم أن ذلك يعين : والمصادقة االستفسار 

 . إثبات دليل على للحصول املؤسسة وخارج داخل

 معينة عناصر حول ومؤشرات نسب على املدقق حيصل أن هي : التحليلية اإلجراءات . 

 الداخلية الرقابة نظام إجراءات ومالحظة اجلرد لعمليات باملالحظة املدقق قيام هي : المالحظة . 

 التحقق بغرض احلسابية العمليات من وغريها والضرب التجميع بعملية املدقق يقوم أن : االحتساب . 

  .الجديدة العمليات في االفتتاحية األرصدة: ISA 510 الثاني الفرع

 تدقق عندما وذلك ، االفتتاحية باألرصدة املعيار هذا خالل من الدويل والتأكيد التدقيق معايري جملس اهتم لقد

  املعيار هذا يأخذ أن املدقق على جيب لذلك آخر، مدقق قبل من مدققة تكون عندما أو مرة ألول املالية القوائم

                                                           
.  1

  195ص ، ذكره سبق مرجع ، المطارنة فالح غسان 4
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 نفس يف وأكد ، الفرتة بداية يف املوجودة احملتملة أو الطارئة املالية االلتزامات إدراك من ليتمكن االعتبار بعني

         ومناسبة كافية تدقيق أدلة على احلصول املدقق على جيب األوىل التدقيق مهمة إطار يف أنه على السياق

 : أن تفيد

 اجلارية للفرتة املالية القوائم على تؤثر نسبية أمهية ذات أخطاء تشمل ال االفتتاحية األرصدة  . 

 عرضها إعادة مع ومناسبة صحيحة بصورة اجلارية للفرتة نقلها مت السابقة الفرتة يف املغلقة األرصدة . 

 بعني أخذت قد احملاسبية السياسات يف التغريات أو ، بثبات تطبق املناسبة احملاسبية السياسات أن 

  1مناسب بشكل عنها اإلفصاح ومت االعتبار

   :2أمهها من العوامل جمموعة على األرصدة هذه تدقيق عند اإلثبات أدلة ومالئمة كفاية تعتمد

 املؤسسة قبل من املتبعة احملاسبية السياسات  . 

 مقيدا املدقق تقرير كان فهل كذلك كانت وان ، السابقة للفرتة املالية القوائم تدقيق مت هل . 

 احلالية للفرتة املالية القوائم يف اخلاطئة املعلومات وخماطر احلسابات طبيعة  . 

 احلالية للفرتة املالية القوائم إىل بالنسبة االفتتاحية لألرصدة النسبية األمهية .  

   :3مايلي مبراعاة التدقيق إجراءات أداء املدقق على ، سبق ما على بناء

 واإلفصاح ، تغريات  أية وجود حالة يف مناسبتها ومدى ، احملاسبية السياسات يف التغري مدى إدراك 

  عنها الكايف

 احلصول  املدقق على جيب عندئذ ، السابق العام هناية يف لألرصدة التدقيق بعملية سابق مدقق قيام عند 

 . احلالية للفرتة التدقيق من كجزء املتداولة وااللتزامات باألصول متعلقة تدقيق أدلة على

                                                           
  229ص ، ذكره سبق مرجع ، الحديث التدقيق إلى المدخل ، جمعة حلمي احمد1  .

  100/101ص ،  10الكتاب ، المهنة أخالقيات وقواعد الدولية والتأكيد التدقيق معايير تطور ، جمعة حلمي احمد ،2 . 

 

  325ص ، ذكره سبق مرجع ، – الناغي السيد محمود3  .
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 املتداولة غري وااللتزامات باألصول تتعلق تدقيق أدلة على احلصول .  

 تقريره فان ، السابقة باإلجراءات قيامه بعد ومناسبة كافية تدقيق أدلة على املدقق حصول عدم حالة يف 

   :1يشمل أن جيب

   متحفظا رأيا -

   الرأي إبداء عن االمتناع -

 ورأي النشاط  بنتائج يتعلق رأي إبداء عدم أو متحفظ رأي بإبداء جتيز اليت احلاالت ويف اختصاصه نطاق يف

 على ومصادقته املدقق تعيني لتاريخ سابق تارخيه كون الفعلي اجلزء على إشرافه كعدم( املايل باملركز يتعلق نظيف

 )امليزانية

 .2التحليلية اإلجراءات   ISA 520 :الثالث الفرع

 والعالقات للتقلبات البحث نتائج ضمنها ومن ، املهمة واملؤشرات النسب حتليل هو التحليلية اإلجراءات معىن

  . هبا املتنبأ املبالغ عن تنحرف اليت تلك أو العالقة ذات األخرى املعلومات مع متعارضة تكون اليت

  : مثال مع املالية املؤسسة ملعلومات مقارنة دراسة التحليلية اإلجراءات تتضمن

 .  السابقة للفرتات املقارنة املعلومات -

  .االستهالك كتقدير املدقق توقعات أو التنبؤات أو التقديرية املوازنات : مثل للوحدة املرتقبة النتائج -

 .املؤسسة إليه تنتمي الذي للقطاع املتماثلة املعلومات -

   :العالقات دراسة التحليلية اإلجراءات تتضمن كما

                                                           
 104 103 ص ، ذكره سبق مرجع  المهنة أخالقيات وقواعد الدولية والتأكيد التدقيق معايير تطور ، جمعة حلمي احمد 1 ، .

 

 اإلسكندرية ،، الجامعية الدار ، ،المراجعة معايير على عملية تطبيقات مع المراجعة في الحديثة االتجاهات في دراسات ، البديوي احمد منصور2 

  62ص  2002
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 .الوحدات خربة  على واملبين به املتنبأ النمط مع تتطابق واليت توقعها ميكن اليت املالية القوائم عناصر بني -

  .الربح هامش نسبة  :مثل

  .الموظفين عدد مع الرواتب تكلفة العالقة ذات املالية غري واملعلومات املالية املعلومات بني -

   :التالية األهداف حتقيق يف التحليلية اإلجراءات تستعمل

 عندما جوهري كإجراء األخرى التدقيق إلجراءات والنطاق الوقت ، التخطيط جوهر يف املدقق مساعدة -

 . لتخفيض التفصيلية االختبارات عن وكفاءة فعالية أكثر استخدامها يكون

 لعملية النهائي الفحص مرحلة يف املالية للقوائم شاملة كمعاينة معينة مالية قوائم لتأكيد االكتشاف خطر -

 .1التدقيق

   :2التالية العوامل على سيعتمد التحليلية اإلجراءات نتائج على املدقق يضعه الذي االعتماد مدى إن

 األرصدة كانت إذا مبفردها التحليلية اإلجراءات على يعتمد أن للمدقق ميكن ال : النسبية األهمية 1 -

 . نسبية أمهية ذات تكن مل حال يف ذلك ميكنه حني يف ، نسبية أمهية ذات

 األخرى اإلجراءات املثال سبيل على : التدقيق أغراض لنفس الموجهة األخرى التدقيق إجراءات2 -

 تؤكد قد الالحقة القبض وصوالت فحص  :فمثال ، الديون حتصيل قابلية لفحص املدقق قبل من املنجزة

 . الذمم حسابات أرصدة أعمار ملعرفة التحليلية اإلجراءات تطبيق حول املثارة الشكوك تبدد أو

 عادة املدقق يتوقع فمثال : التحليلية اإلجراءات من المتوقعة للنتائج بها التنبؤ يمكن التي الدقة3 -

 كمصاريف االختيارية املصاريف مقارنة من وأخرى فرتة بني اإلمجايل الربح هامش مقارنة عند اكرب ثبات

 . واإلعالنات البحث

                                                           
 . 257ص ، سبق ذكره مرجع ، ، جمعة حلمي احمد1  ..

 .128ذكره ص سبق الناغي مرجع السيد محمود21 
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 طلبات عمليات على الداخلية الرقابة كون حالة يف فمثال : الرقابة ومخاطر الالزمة المخاطر تقدير 4 -

 التفصيلية االختبارات على االعتماد فان لذا ، عالية ستكون الرقابة خماطر فان ضعيفة املبيعات

 استخالص لغرض التحليلية اإلجراءات على االعتماد من أكثر سيكون واألرصدة للمعامالت

 .املدينني حلسابات املطلوبة االستنتاجات

 الوثيقة املعلومات مع متضاربة لعالقات إظهارها أو مهمة تقلبات وجود التحليلية اإلجراءات تكتشف عندما

 وأدلة مناسبة تفسريات على واحلصول البحث املدقق على فان ، هبا املتنبأ املبالغ عن الحنرافات كشفها أو الصلة

  .احلاالت هلذه ومالئمة معززة

 .العالقة ذات األطراف و المحاسبية التقديرات تدقيق و التدقيق عينة: الثاني المطلب

 1االختيارية والوسائل التدقيق عينة  ISA 530 : األول الفرع .

 فئة أو حساب لرصيد املكونة البنود من % 100 من اقل على التدقيق إجراءات تطبيق التدقيق بعينة يقصد

 سحبت الذي اإلحصائي باجملتمع املتعلقة النتائج صياغة ألجل وتقوميها إثبات أدلة على احلصول بغرض عمليات

 حيتمل اليت التدقيق وإجراءات حتقيقها ينبغي اليت التدقيق أهداف باعتباره يأخذ أن املدقق على وجيب ، العينة منه

  . األهداف تلك حتقق أن

   :اجملتمع بان يتأكد أن للمدقق املهم من كما

 املدقق هدف كان إذا فمثال ، االختبار اجتاه االعتبار يف ستأخذ واليت : المعاينة إجراءات ألهداف مناسب أ

 هدفه يكون وعندما ، الدائنني حسابات قائمة بأنه اجملتمع تعريف فيمكن الدائنني أرصدة يف املغاالة اختبار

                                                           
  270ص ،  2000، عمان ، والتوزيع للنشر الدولية العلمية الدار ، األولى الطبعة ، الدولية المحاسبة ، حمدان مأمون ، القاضي حسين1  .
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 دفعات سيكون وإمنا ، املدينني حسابات قائمة يكون لن اجملتمع فان ، املدينني حسابات من التقليل اختبار 

 رصيد من تقلل اليت اجملتمعات من غريها أو املوردين كشوفات أو املسددة غري الفواتري أو الالحقة املصروفات

 . املدينني حسابات

 الرقابة ونظام احملاسيب النظام عمل على الستنتاج للتوصل العينة استعمال ينوي املدقق كان إذا : مكتمل  -ب

  .1.الفرتة كامل خالل املالئمة البنود مجيع على اجملتمع حيتوي أن بد فال ، املعنية املالية الفرتة خالل

  : العينة وانتقاء حجم

 . املتوقع واخلطأ املقبول واخلطأ املعاينة خطر اعتباره يف املدقق يأخذ أن جيب ، العينة حجم حتديد لدى

 وجود ذلك ويقتضي ، اإلحصائي للمجتمع ممثلة البنود هذه كون توقع معها ميكن بطريقة العينة بنود اختيار جيب

 الطرق أن إال ، االختبار طرق من عددا هناك أن مع العينة يف تدخل الن اإلحصائي اجملتمع بنود لكل فرصة

 : واستخداما شيوعا األكثر هي التالية الثالث

 لالختيار،  متساوية فرص هلا اإلحصائي اجملتمع بنود كل أن يضمن الذي : العشوائي االختيار -

 . العينة اختيار يف العشوائية األرقام كاستخدام

 ، األوىل  للفاصلة عشوائية بداية مع ثابتة فاصلة باستخدام بنود اختيار يقضي الذي : المنظم االختيار -

 مثال قيد سند 20 من البنود من معني عدد أساس على الفاصلة تبني وقد

 .اإلحصائي اجملتمع بنود مجيع متثل عينة املدقق سحب شريطة : الشخصي أو االتفاقي االختيار -

 : التدقيق إجراءات تنفيذ

 بند هناك كان وإذا ، خمتار بند كل على لالختبار احملدد للهدف املناسبة التدقيق بإجراءات يقوم أن املدقق على

 إجراءات تطبيق على قادر غري أحيانا املدقق يكون وقد ، بديل ببند عادة اإلجراء يتم اإلجراء لتطبيق مناسبا ليس
                                                           

  173/174ص ذكره سبق مرجع  المهنة أخالقيات وقواعد الدولية والتأكيد التدقيق معايير تطور ، جمعة حلمي احمد ،1  .
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 القيام اإلمكان يف يكن مل وإذا ، البند بذلك املتعلق التوثيق فقدان مثال بسبب خمتار بند على املخططة التدقيق

   .1البند ذلك يف خطا هناك أن العادة يف املدقق يعترب البند هذا يف بديل بإجراء

  : األخطاء

  :2األخطاء وسبب طبيعة .1

 على املمكن تأثريها ويف ، حتديدها مت اليت األخطاء وأسباب طبيعة ويف ، العينة نتائج يف ينظر أن املدقق على

 هناك أن املدقق يالحظ قد ، املكتشفة األخطاء حتليل عند .التدقيق يف األخرى اجلوانب وعلى ، االختبار هدف

 كافة حتديد املدقق يقرر قد الظروف هذه ويف ، واملكان العملية نوع مثل ، األخطاء من الكثري بني مشرتكة معامل

 أخرى حاالت ويف ، الطبقة تلك يف التدقيق إجراءات وتوسيع املعامل تلك نفس هلا اليت اجملتمع يف املوجودة البنود

 التعرف ميكن مناسبات يف إال تتكرر ال معزولة عملية عن ناتج خطا هناك أن معرفة على قادرا املدقق يكون قد

 كان إذا شاذا خطا اخلطأ اعتبار ميكن ولكن اجملتمع يف شبيهة أخطاء متثل ال فإهنا ولذلك ، بالتحديد عليها

 بعمل بالقيام اليقني ذلك على املدقق وحيصل ، اجملتمع ميثل ال اخلطأ ذلك بان اليقني من عالية درجة على املدقق

 .إضايف تدقيق

 : األخطاء إسقاط .2

 يف ينظر أن وجيب باجملتمع، العينة يف اكتشافها يتم اليت النقد أخطاء اجلوهرية اإلجراءات يف يسقط أن املدقق على

 اخلطأ إمجايل املدقق ويسقط ، بالتدقيق األخرى اجلوانب وعلى لالختبار احملدد اهلدف على املسقوط اخلطأ اثر

 فان اجلوهرية اإلجراءات ويف ، املقبول باخلطأ ويقارنه األخطاء مدى على اكرب صورة على يتحصل لكي للمجتمع

                                                           
  181ص ، ذكره سبق مرجع  المهنة أخالقيات وقواعد الدولية والتأكيد التدقيق معايير تطور ،  جمعة حلمي احمد1  . 1

 518/ 517ص ، ذكره سبق مرجع ، العال عبد طارق حماد  2،2  .
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 وضعه الذي للمادية األويل التقدير يعادل أو من اقل املبلغ ويكون املقبولة اخلاطئة املعلومات هو املقبول اخلطأ

 . تدقيقها مت اليت احلسابات بأرصدة واملستعمل املدقق

   :1العمليات نتائج تقييم

 أكد قد العالقة ذات اجملتمع خلواص األويل التقييم كان إذا فيما للنظر العينة نتائج يقيم أن املدقق على ينبغي

 للخصوصيات األويل التقييم تنقيح ضرورة إىل املعاينة نتائج تقييم أشار حال ويف ، تنقيح إىل حيتاج انه أو توقعاته

 : أن للمدقق ميكن باجملتمع العالقة ذات

 تعديالت  بأي يقوم وان ، احملتملة األخطاء ومكامن املكتشفة األخطاء عن التحري اإلدارة من يطلب -

 . ضرورية

 بديلة رقابة  خيترب أو العينة املدقق يوسع قد الرقابة اختبار حالة يف فمثال ، التدقيق إجراءات ختطيط يعدل -

 . العالقة ذات اجلوهرية اإلجراءات يعدل أو

  .التقرير على اآلثار يف ينظر -

 

  . المحاسبية التقديرات تدقيقISA 540   :الثاني الفرع

 أمثلة ومن ، دقيقة قياس وسائل غياب يف البنود أحد لرصيد تقريبية قيمة حتديد احملاسبية بالتقديرات يقصد

   :2التقديرات

 . للتحقق القابلة قيمتها إىل النقدية واملتحصالت السلعي املخزون قيمة ختفيض خمصصات -

 . املقدر اإلنتاجي العمر متثل السنوات من عدد على الثابتة األصول تكلفة توزيع خمصص -

                                                           
 .27/ 29ص ، ذكره بقس مرجع  العال عبد طارق حماد   1،1 .  -

 

.  2
  242ص ، ذكره سبق مرجع ، حمدان مأمون ، القاضي حسين -



عرض معاير التدقيق الدوليةالفصل الثاني :  
 

104 
 

 .  املستحقة اإليرادات -

 .  املؤجلة الضرائب -

 .  قضائية مالحقة عن النامجة اخلسائر مواجهة أعباء -

 .الكفالة حتت مطالب ملواجهة خمصصة احتياطات.  االجناز قيد املقاوالت لعقود متوقعة خسائر -

 الظروف ظل يف معقوال احملاسيب التقدير كان إذا عما ومالئمة كافية إثبات أدلة على حيصل أن املدقق على جيب

 . مناسب بشكل مت قد لذلك احلاجة عند اإلفصاح وان احمليطة

   :1احملاسيب التقدير تدقيق عند منها جمموعة أو التالية األساليب احد تبين عليه يتعني كما

 .  بالتقديرات للقيام اإلدارة قبل من املستخدم األسلوب فحص -

 )عليه حيصل أو هو يعده قد( اإلدارة تقدير مع ومقارنته مستقل تقدير استخدام -

  . اإلدارة تقديرات سالمة مدى تبني اليت الالحقة األحداث تدقيق -

 التقدير يف املستعملة الرئيسية للفرضيات مناسبة أسس املؤسسة لدى كانت إذا فيما بتقييم املدقق يقوم كما"

 : الفروض هذه كانت إذا ما أخرى أمور عدة بني من يدرس أن وعليه ، احملاسيب 

 . السابقة للفرتات الفعلية النتائج ضوء يف معقولة -

 . األخرى احملاسبية التقديرات يف املستعملة الفرضيات مع مطابقة -

  . اإلدارة وضعتها اليت املالئمة اخلطط مع تتفق -

 على احلصول بغية الفرتات هلذه الفعلية النتائج مع السابقة للفرتات احملاسبية التقديرات مقارنة أيضا وعليه -

  .عام بشكل التقديرات بشان املؤسسة إجراءات موثوقية حول أدلة

 . تعديالت أية تتطلب التقدير معادلة كانت إذا فيما دراسة -

                                                           
 1

  .الصفحة نفس ، مرجع نفسه  حمدان مأمون ، القاضي حسين 
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   املناسبة التسويات وان ، السابقة والتقديرات الفعلية النتائج بني الفروق مقدار حتديد مت إذا عما التحقق -

 . الضرورة عند اختاذها مت قد عنها اإلفصاح أو  

 التقدير كان إذا وفيما العمل لطبيعة معرفته على مستندا التقدير ملعقولية هنائي بتقييم القيام املدقق على -

  ".1التدقيق عملية خالل عليها احلصول مت اليت األخرى اإلثبات أدلة مع منسجم

  .العالقة ذات األطرافISA 550    : الثالث الفرع

 مهم تأثري ممارسة أو اآلخر الطرف على السيطرة من األطراف احد متكن حالة يف ، عالقة ذات األطراف تعترب

 . تشغيلية أو مالية قرارات اختاذ يف اآلخر الطرف على

 العالقة ذات األطراف كافة أمساء فيها حيددون واليت واإلدارة املدراء يوفرها اليت املعلومات مراجعة املدقق على

   :2املعلومات هذه كمال من التأكد لغرض التالية اإلجراءات اجناز املدقق وعلى ، لديهم املعروفني

 

 املرتبطة األطراف عن اإلدارة من االستفسار . 

 أخرى مبؤسسات املسؤولني أو املدراء ارتباط عن االستفسار .  

 على احلصول  مناسبا كان وان ، الرئيسيني املسامهني أمساء لتحديد املسامهني أمساء سجالت مراجعة 

 . األسهم سجل من الرئيسيني املسامهني بأمساء كشف

 املرتبطة األطراف أمساء على للحصول السابقة السنة لعم أوراق مراجعة . 

 إضافيني  بأطراف معلوماهتم عن السابقني املدققني أو بالتدقيق املشاركني احلاليني املدققني من االستفسار 

 . عالقة ذوي

                                                           
 550/ 548ص ، ذكره سبق مرجع ،  2، العال عبد طارق حماد1  .

 للنشر المعارف منشاة ، المالية القوائم في اإلفصاح وعناصر المعايير ضوء في والمراجعة المحاسبة ، البيومي السالم عبد محمد محمود2 

 207 ص ، 2003 ، اإلسكندرية ، والتوزيع .
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 الضريبية املؤسسة إقرارات مراجعة .  

 كافية إثبات أدلة على حيصل أن املدقق على ، عالقة ذات أطراف مع حمددة معامالت فحص عند 

 حملدودية ونظرا ، املناسب بالشكل عنها وأفصح سجلت قد املعامالت هذه كانت إذا فيما تبني ومالئمة

   :1أمثلتها من بإجراءات القيام مراعاة املدقق على ، املعامالت هذه ملثل املناسب الدليل توفر

 الشركة تلك مدقق مع أو التابعة الشركة مع العمليات وقيمة لشروط تأكيد على احلصول  

 العالقة ذات األطراف لدى املوجودة األدلة فحص . 

 واحملامني كالبنوك ، بالعمليات ارتباط هلم أشخاص مع املعلومات مناقشة أو تأكيد .  

 العالقة ذات باألطراف تتعلق ومالئمة كافية إثبات أدلة على احلصول املدقق استطاعة عدم حالة يف أما 

 مناسب غري كان املالية القوائم يف عنها اإلفصاح بان استنتاجه أو األطراف هذه مع اجلارية وباملعامالت

 . مالئم حنو على تقريره تعديل املدقق على فان ،

 .اإلدارة وإقرارات واالستمرارية الالحقة األحداث : الثالث المطلب

  .الالحقة األحداث  :ISA 560  األول الفرع

 بني تظهر اليت األحداث من كل إىل لإلشارة يستعمل املعيار هذا يف جاء كما الالحقة األحداث مصطلح إن

 األحداث هذه تأثري مراعاة املدقق وعلى تقريره، تاريخ بعد املكتشفة واحلقائق املدقق تقرير وتاريخ املالية الفرتة هناية

  .2التقرير وعلى املالية القوائم على

   :3إىل الالحقة األحداث تنقسم

                                                           
  208/209ص ، سبق ذكره مرجع البيومي السالم عبد محمد محمود    1  1 .

 

 . 144ص ، ذكره سبق مرجع ، القاضي حسين ، دحدوح حسين2  .

  114/108،ص ذكره سبق مرجع  المهنة أخالقيات وقواعد الدولية والتأكيد التدقيق معايير تطور ،  جمعة حلمي احمد3 . 
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 : المدقق تقرير تاريخ حتى تقع التي األحداث -1

 تاريخ حىت األحداث مجيع بان ومالئمة كافية تدقيق أدلة على للحصول مصممة إجراءات أداء املدقق على جيب

 : يف عادة اإلجراءات هذه وتتمثل ، حتديدها مت فيها عنها اإلفصاح أو املالية القوائم تعديل تتطلب قد اليت تقريره

 الالحقة األحداث ملعرفة املوضوعة اإلدارة إجراءات دراسة . 

 القوائم تاريخ  بعد عقدت اليت والتنفيذ التدقيق وجلان اإلدارة وجملس املسامهني اجتماعات حماضر قراءة 

 . بعد حماضر هلا تتوفر مل اليت االجتماعات يف نوقشت اليت األمور عن واالستفسار ، املالية

 املوازنات  قراءة ومناسب ضروري هو ما وحسب ، للمؤسسة متوفرة مرحلية مالية قوائم آخر قراءة 

 . العالقة ذات األخرى اإلدارة وتقارير النقدي التدفق وتوقعات التقديرية

 يتعلق  فيما املؤسسة حملامي املوجهة السابقة الكتابية أو الشفوية االستفسارات توسعة أو االستفسار 

 . واملطالبات بالدعاوى

 املالية  القوائم على تؤثر قد واليت وقعت قد الحقة أحداث أية كانت إذا فيما اإلدارة من االستفسار. 

 : المالية القوائم صدور تاريخ قبل ولكن المدقق تقرير تاريخ بعد المكتشفة الوقائع -2

 تاريخ بعد املالية القوائمب  يتعلق فيما استفسارات أية عمل أو إجراءات ألداء مسؤولية أية املدقق على يوجد ال

 على تؤثر قد اليت بالوقائع إبالغه فمسؤولية املالية القوائم صدور تاريخ حىت تقريره تاريخ من الفرتة يف بينما ، تقريره

 جوهري بشكل تؤثر أحداث بوجود اإلدارة من معرفته أي ذلك حدث حالة ويف ، اإلدارة على تقع املالية القوائم

 . جديد تدقيق بتقرير يتبع قد والذي الظروف تلك ظل يف املناسب اإلجراء اختاذ فعليه املالية القوائم على

 : المالية القوائم صدور بعد المكتشفة الوقائع -3

 حال يف إال ، املالية القوائم هبذه يتعلق فيما استفسار أي لعمل املدقق على التزام أي يقع ال احلالة هذه يف

 يف التقرير، تعديل يف تتسبب أن احملتمل من كان واليت التقرير تاريخ يف موجودة كانت الوقائع هذه أن اكتشافه
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 يف يشري أن على ، الظروف تلك مع تتناسب اليت اإلجراءات واختاذ اإلدارة مع األمر مناقشة عليه احلالة هذه

 . التعديالت هذه إىل اجلديد تقريره

 .االستمرارية ISA 570  :الثاني الفرع

 املؤشرات من مجلة باالعتبار األخذ وعليه ، مستقبال للمؤسسة االستمرارية فرض مالئمة مراعاة املدقق على

  :1يلي ما املؤشرات هذه بني ومن ، مستمرة كمؤسسة املنشاة تواصل إمكانية من للتأكد

 : مالية مؤشرات  -1

 املتداولة اخلصوم بصايف أو اخلصوم بصايف يتمثل املايل املوقف . 

 تسديدها  أو لتجديدها حقيقي توقع وجود وعدم احملددة الفرتات ذات القروض تسديد موعد اقرتاب ، 

 . األجل طويلة األصول لتمويل األجل قصرية القروض على كبري بشكل االعتماد أو

 سليب بشكل األساسية املالية النسب ظهور . 

 ضخمة تشغيلية خسائر . 

 توقفها أو املسامهني على األرباح توزيعات تأخر . 

 مواعيدها يف الدائنني استحقاقات تسديد على املقدرة عدم . 

 القروض اتفاقيات شروط تطبيق يف الصعوبات . 

 التسليم عند النقدي الدفع طريقة إىل الدين من املوردين سداد طريقة تغيري . 

 األخرى ضرورية استثمارات أو جديدة ضرورية منتجات تطوير مشاريع متويل على القدرة عدم . 

 : تشغيلية مؤشرات  -2

 تعويضهم بدون قياديني إداريني فقدان . 

                                                           
  13العدد ، الشهرية القانونيين للمحاسبين العربي المجمع نشرة ، للمؤسسة المالي بالفشل التنبؤ في الحسابات مدقق دور ، حمادة رشا  1،1 

 02 ص ، 2003 جانفي .
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 مايل اعتماد أو ترخيص أو امتياز أو رئيسي سوق فقدان . 

 التكنولوجي. التغري مهمة جتهيزات يف نقص أو عمالية مصاعب 

 : أخرى مؤشرات -3

 قانونية أو رئيسية متطلبات تطبيق عدم . 

 تنفيذها ميكن ال أحكام عن تسفر قد جناحها حال يف واليت ، املؤسسة ضد معلقة قانونية إجراءات  

 . املؤسسة على سلبا تؤثر أن يتوقع واليت ، احلكومية السياسة أو القوانني يف تغيريات

 بعدم اخلاصة املؤشرات فمثال ، املؤشرات هذه حدة من ختفف ما غالبا اليت العوامل من جمموعة توجد 

 بوسائل نقدية تدفقات على للحصول اإلدارة خطط من خيفف قد ديوهنا سداد على املؤسسة قدرة

   .1األصول بعض عن التنازل مثل ، أخرى

 ما االستمرار فرض حول املتوقعة شكوكه إلزالة إثبات أدلة على للحصول املدقق يعتمدها قد اليت اإلجراءات من

 2يلي

 . اإلدارة ومناقشة األخرى والتنبؤات والرحبية النقدية التدفقات حتليل -

 . احملاسبية للدورة الالحقة األحداث تدقيق -

 . املرحلية املالية القوائم حتليل -

 . والقروض السندات اتفاقية شروط تدقيق -

 . اهلامة واللجان اإلدارة وجملسي العامة اهليئة اجتماعات حماضر قراءة -

 . الدعاوى حول العميل حمامي من االستفسار -

                                                           
  243ص ، ذكره سبق مرجع ، البيومي السالم عبد محمد محمود1  .

 

  238ص ، ذكره سبق مرجع ، حمدان مأمون ، القاضي حسين2 .
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 وأطراف باملؤسسة  املرتبط املايل الدعم على احملافظة أو لتوفري وملزمة قانونية ترتيبات وجود من التأكد -

 . إضافية أموال توفري على األطراف هؤالء قدرة وحتديد ، التمويل

  . املنفذة غري الطلبات تنفيذ على العميل قدرة من التحقق -

 على عادة املدقق تركيز يكون حبيث ، املستقبلية خططها يف اإلدارة ومناقشة دراسة املدقق على جيب كما -

 املدقق يتأكد أن وجيب ، القريب املستقبل يف املؤسسة مشاكل حل على هام جوهري تأثري هلا اليت اخلطط

   .1تنفيذها وإمكانية اخلطط هذه فاعلية من

  . اإلدارة إقرارات  :ISA 580   الثالث الفرع

 مع ويتماشى عادل بشكل املالية القوائم تقدمي عن مبسؤوليتها اإلدارة باعرتاف دليل على حيصل أن املدقق على

 اإلدارة إقرار دليل على احلصول املدقق ويستطيع ، عليها باملصادقة قامت وأهنا ، املالية للتقارير املناسب اإلطار

 إقرار على باحلصول أو املشاهبة اهليئات أو اإلدارة جملس اجتماعات حماضر من عليها وباملوافقة املسؤولية هبذه

   .2املالية القوائم من موقعة نسخة باستالم أو اإلدارة من خطي

 استفسارات على بناء أو نفسها تلقاء من إما املدقق إىل إقرارات عدة بعمل اإلدارة تقوم التدقيق عملية خالل

 : إىل حيتاج سوف املدقق فان املالية للقوائم هامة بأمور تتعلق اإلقرارات هذه كون حالة ويف ، معينة 

 . املؤسسة خارج أو داخل مصادر من معززة إثبات أدلة طلب -

 مت  اليت األخرى اإلثبات أدلة مع وتتوافق معقولة اإلدارة من املقدمة اإلقرارات كانت إذا فيما تقييم -

 . عليها احلصول

  . التفصيلية باألمور ملمني يكونوا ان اإلقرارات قدموا الذين األشخاص من يتوقع إذا فيما دراسة -

                                                           
  244ص ، نفسه مرجع ، البيومي السالم عبد محمد محمود1  .

 

  .6/68 685ص ص ، ذكره سبق مرجع ،  2الجزء ، المراجعة معايير موسوعة ، العال عبد طارق حماد2 –
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 بشكل توفرها املمكن من بان املدقق يتوقع اليت األخرى اإلثبات أدلة على بديال اإلدارة إقرارات تكون أن ميكن ال

 .معقول

 ، ذلك أسباب يستقصي ان األخرى اإلثبات أدلة مع اإلدارة إقرارات تناقض حالة يف املدقق على يتعني -

 .اإلدارة من املقدمة األخرى اإلقرارات مبصداقية النظر إعادة عليه جيب الضرورة وعند

 لنطاق حتديدا سيشكل ذلك فان ضروري انه املدقق يعتقد الذي اإلقرار تقدمي اإلدارة رفض حالة يف أما -

 . الرأي إبداء عن ميتنع أو متحفظا رأيا يبدي ان املدقق وعلى ، التدقيق
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 األخرى املعايري من كغريها املعايري هذه أن نالحظ أن ميكن ، الدولية التدقيق ملعايري التفصيلي العرض خالل من

 عمل واعتماد اإلثبات ختص معايري وكذا التدقيق مهنة ملمارسة واملسؤوليات املبادئ من مجلة على اشتملت

 املهنية املستويات على للتطبيق وقابال متجانسا إطارا كوهنا يف يكمن االختالف أن غري ، اآلخرين املدققني

 ،املوضوعي اجلانب ومن . العامل دول معظم تضم دولية هيئة عن صادرة كوهنا ومشوال عمومية وأكثر ، الدولية

 . املوضوعية من والقرب التفاوت تقليل بغرض امليداين العمل إجراءات تفصيالت على ترتكز أهنا املالحظ

 إىل احلاجة ستفرض املعلومات وتكنولوجيا الدولية التجارة وحترير العوملة مثل احلديثة العاملية التغريات أن باعتبار

 املستويات هذه لبلوغ متواصل سعي يف العامل دول عديد غرار على واجلزائر ، التدقيق معايري توحيد

 التطبيقيو لتعمق أكثر يف هذا األمر ، سنحاول معاجلاته عمليا يف اجلانب 
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نعدف  مدن خال دا  باملؤسسدة  البحثيدةهده  الررقدة  بإعددا قمنا  EDIMCOمن خالل زيارتنا امليدانية للمؤسسة 

 اجلانب التطبيقييف هها  إليهبلرغها وهها ما نتطفق  إىلاملؤسسة  ىاليت تسع  واألهدا   بنشاطهاو التعفيف 

 مؤسسة النظرة عامة عن  1

 مؤسسة ال: تقديم 1.1

املؤسسدددة الرطنيدددة  إنشدددا /م ع /م م ت متدددا  2595و  مبقتضدددى القدددفار الدددرزار  رقددد   4891سدددبتم   52بتددداري  

   EDIMCOاملختصفة يف مستغامن إلنتاج و ترزيع مرا  البنا  

، مبقتضددى العقددد التددر يقي SPA/EPEومت حتريددم مؤسسددة ترزيددع مددرا  البنددا  لتكخدده تددألم تددف ات  ات األسدده  

   41/54/4889والصا ر يف89/05رق  

سددنة خدد ة يف  تلددف لدداءت البنددا  ، وو ر هددا ندداتذ عددن النتدداه الدده   ققتدده بتحألمهددا يف 58متتلددا املؤسسددة 

هلا و د  تفوجييدة ملدا متدا اجنداز  أو( عمليدة البندا ) اجنازيده( او  قطداع مدرا  البندا )معظ  النشاطات سرا   انت جتاريدة 

النتددا ذ القياسددية الدديت  ققتهددا يف اإلجندداز و املقاولددة وتعمددم املؤسسددة علددى تبددب عالقددات  ا مددة مددع ال بددا ن، وتعمددم 

 على إرضا   ا ياهت  وتطلعاهت .

عددن طفيددح  ددت  4881و  4892ولقددد مت تطددريف تددبألة الترزيددع للشددف ة برءيددة مسددتغامن وهددها خددالل ال دد ة مددا بدد  

مت تعيد  السديد مددديف كسدن  دف يد لدد إ ارة املؤسسددة  41/54/4889 .و بتداري اطح منا ده تدك يف يف عددة مندد

 واله  نص بقفار   لا . 51/51/5555مبقتضى حمضف اجمللد اإل ار  املنعقد بتاري  
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 من و دات تتمثم يف مايلي :EDIMCOتتألرن مؤسسة إنتاج وترزيع مرا  البنا 

 وحدة الحديد والصلب .

 والتغليف والترزيع .و دة التعبئة 

 و دة ال قية العقارية .

 و دة التتارة

 و دة املألل ة بْاجناز مشاريع البنا  

 أتددغال تلددف   يف مددا تعمددم املؤسسددة علددى ترسدديع نشدداطها ضددمن متطلبددات ال بددا ن يف  ددت  ورتددات متخصصددة 

 اليت  ا عالقة بالبنا  األتغال/اكدا /الطال  ....و تلف  لسمألفة االبنا   

 مؤسسة ال: مهام وأهداف 1.1

لألدددم مؤسسدددة مهدددام وأهددددا  مسدددطفة تفغدددب يف حتقيقهددددا و تلبيدددة رغبدددات املسدددتهلأل  و  لدددا لضدددمان بقا هددددا و 

 استمفارها يف السرق الرطنية و تتمثم  يما يلي :

   هامهام

التنظيدف   واتتتدرىل املؤسسدة مهدام تسدريح مدرا  البندا  ) اءصندت الصدلب و انشدب و املنتتدات انشدبية ، و األ

و الددبال، ، منتتدددات التد ئددة ...اذ ( ، و لددا يف إطدددار املخطددة الددرطب للتنميدددة اءقتصددا ية اء تماعيدددة  الصددحية

 إضا ة إىل :

 هام الف يسية متمثلة يف  ال  مصا ح وهياامل- 

 *FILIALE RECOO  عملية البنا  و مفاقبة املشاريع مهمتها 
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 *FILIALE PROMACOO  مهمتها قا مة على تفا  و بيع مرا  البنا  و مستل اماته 

*FILIALE PR.IMMO.O  مهمتها الف يسية بيع  الشقح و املسا ن اليت متا اجناز 

 مألل ة باإلنتاج و ترزيع مرا  البنا  يف ظفو   يدة وبكقم تألل ة . -

 ا تيا ات السرق الرطب.وضع سياسة لتطريف نظام اإلنتاج والترزيع الألف  وقا ر على تلبية  -

 أهدافها

 ت اوه أهدا  املؤسسة ب  أهدا  اقتصا ية وا تماعية  يث أن أه  هد  للمؤسسة هر البقا  واءستمفارية 

 رسيع نشاطها وطنيا و  هالا  ولياو  هالا ت ،

 األهداف االقتصادية :

 ميألن تلخيصها يف النقا، التالية:

رأس املال املستثمف عن طفيح استغالل  م الطاقات اإلنتا ية واملهارات  العمم على حتقيح عا د مناسب على -

 ال نية للعمال و استغالل املشاريع التنمرية 

 العمم على الدخرل يف األسراق العاملية . -

 العمم على زيا ة قدراهتا التنا سية عن طفيح ا تساب مي ة تنا سية تتمثم يف ارضا  العميم . -

 و ر ة اندمات املقدمة 

 از طلباهت  يف أقم   ة كمألنة  و بكقم تألل ة كمألنة يف السرقالعمم على تلبية رغبات  ال با ن عن طفيح إجن -
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 األهداف االجتماعية :

 تتمثم  يما يلي:

 و تر يف املرا  و لرازم يف   ات تسم  للعميم م اولة نشاطه احملليتلبية ا تيا ات السرق  -

 املسترى املعيشي للعمال عن طفيح  ت   فص عمم    وتألرينه  ،ور ع مستراه  املهب . ر ع  -

  ت  أبراب الترظيف أمام الشباب و أصحاب اكف  املسامهة يف امتصاص البطالة عن طفيح -

 املسامهة يف حتقيح التنمية الشاملة . -

 املسامهة يف متريم ان ينة العامة )الضفا ب(. -
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           الهيكل التنظيمي للمؤسسة 1.1 

 EDIMCOهيألم التنظيمي ملؤسسة  55تألم

  اءء                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 األمانـــــــــــــــة

العام المديـــــــــر  

       مديدددددف اإل ارة املالية

 المدقق الداخلي   

 

النزاعاتقسم   

ةإ ارة املرار  البشفي    قسم المحاسبة مديف تقب     مديف جتار       

واألمنا ة مألتب النظ قس  البنا         احملاسب العام        قس  خاص باأل ه ة 

 قس  جتار  إنتا ي مألتب األ رر       خ ينة املؤسسة       قسم البيع           
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 شرح الهيكل التنظيمي :

 : المدير– 1

 .ميثم املديف أعلى سلطة يف ا فم التنظيمي و من مهامه تسييف الشف ة و اإلتفا  عليها 

 .متابعة املصا ح و األقسام اليت تقع حتت سلطته -

 .حتليم التقاريف الرار ة من املصا ح و األقسام و اختا  القفارات ا امة و املناسبة  -

 .تسييف و مفاقبة رؤسا  املصا ح التابعة إل ارة الر دة  -

 عقد ا تماعات و إ راج السياسات و اإل فا ات اناصة بألم مصلحة . -

 : األمانة -1

 باملهام التالية : األخيفةتقرم هه  

 مساعدة املديف يف تدبيف تؤونه و تنظي  أعماله 

 _ حتريم التقاريف من املصا ح إىل املديف ،

 .ضبة اءستقباءت اناصة باألتخاص املتعامل  مع املديف و إبالغه بهلا  -

 الداخلي : المدقق  -1 

التك د من أن النظام احملاسيب  الداخلي ب حص و تقيي  نظام الفقابة الداخلية ندمة اإل ارة عن طفيح  املدقحيقرم 

   ؤ و يقدم بيانات سليمة و  قيقة لإل ارة من خالل منع الغش و اءحنفا  عن السياسات املرضرعية .
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 : مدير اإلدارة المالية-4

مف  ية يف مؤسسة ترزيع مرا  البنا   يث تت فع هه  املصلحة  األخيفةعن املصلحة املالية و تعت  هه   املسئرلهر 

 إىل :

 : األمانة -5

 تقرم مبساعدة مديف اإل ارة املالية .

 قسم المنازعات : -6

 يهت  باجلانب القانرين للمؤسسة و يقرم أيضاً حبم الن اعات القانرنية .

 قسم المحاسبة : -7

يترىل احملاسب مبختلف التستيالت احملاسبية للعمليات ايل تقرم هبا الشف ة ) عمليات الشفا  ، البيع ، التنازل ، 

التحصيم ، التسديد ...اذ( و  هلا ميسا يرميات مساعدة  سب اكا ة إليها ، و ينقس  هها القس  إىل 

ول يف هه  املؤسسة يقرم بالعمم اله  يقرم به  فع   فع احملاسب العام و  فع ان ينة ،  يث أن احملاسب األ

 احملاسب العام و العمم اله  يقرم به  فع ان ينة. 

 : البشرية قسم إدارة الموارد -8

 عن العامل  باملؤسسة و يتألرن هها القس  من : املسئرلة هتت  باجلانب البشف   يث أهنا اجلهة
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بالضمان اء تماعي للعامم و تدرس الرضعية الصحية و هي مألتب اإل ارة و العالقات اء تماعية :هتت  

 املتعلقة بالعامم من يرم بدايته للعمم إيل غاية هناية تقاعد  .

الالزم اله  يد عه لألم  األ فمألتب األ رر : يقرم بدراسة أيام العمم و لمرع العطم و الغيابات و حيد  

 عامم .

على  احملا ظةبنظا ة املؤسسة و تقدمي مالبد العمم للعامل  و مألتب النظا ة و األمن : يهت  هها املألتب 

 و لرازم كمتلألات الر دة و مفاقبة  ف ة العمال ، املرا  و البضا ع .

 مدير تقني :  -9

 عن كمتلألات الر دة ، و يت فع هها القس  إىل : املسئرلهر 

 قسم البناء :  -11

لمشفوع أ   مية املرا  الالزمة للبنا  و هناك مألتب آخف يقرم يف هها القس  ير د مألتب تقب يهت  بالتخطية ل

 بتن يه ما قد خطة له .

 قسم البيع : -11

 ير د به مألتب مأللف ببيع ما مت بنا ه و  تب يقرم بشفا  األراضي من أ م البنا  .

 :لمدير التجاري : يوجد به -11

يقرم بشفا  و بيع مرا  البنا   اخم املؤسسة و  لا ببيعها إىل املديف التقب و أيضاً يقرم هها  القسم التجاري :

 القس  بالبيع خارج املؤسسة .
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املساعدة يف عملية البنا  و اخفى مر هة لالستعمال  تلف الرسا م : يقرم هها القس  باإلنتاج  قسم اإلنتاج

 املن يل 

 و املعدات اليت تستخدم يف نشا، املؤسسة . آلءتا: يتأل م بصيانة  قسم الصيانة

 

 .التطبيقية الدراسة ومنهجية مكونات :1

 لتمع يف كمثلة املرضرع، مع مال متها على بنا  اختيفت اليت الدراسة عناصف املبحث هها خالل من نستعفض

 اع ضت اليت واملشا م الدراسة  دو  ترضي  إىل باإلضا ة العينة، يف واملتمثم الدراسة حمم واجل   ، الدراسة

  ا اكسن السيف

 .الدراسة مجتمع :1.1

 يف علمية لشها ة يازةاك  ألان ، العملي و العلمي املؤهم أساسي  شف، وضعنا الدراسة جملتمع اختيارنا عند

 .للمهني  بالنسبة العالقة  ات الشها ة رمبا و وان ة ، لأل ا ميي  بالنسبة التدقيح و احملاسبة

 :  ئات بكربع كمثالاجناز الدراسة   ان   ألان

  وتدقيح حماسبة ختصص  . املا ستيف طلبة : األوىل ال ئة

   ن امعير  أساتهة : الثانية ال ئة

 اكسابات ر حما ظ : الثالثة ال ئة

 . حماسبة خ ا  : الفابعة ال ئة
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 املرضرع  رن اء ن  آرا  ب  امل او ة هر ، األ ا ميي   ها و للمهني  الدراسة لتمع مشرل من الغفض  ان

 و هبا اءقتناع إىل الرصرل قبيم  ا النظف  ال ه  و رب بالتايل و ، اجل ا فية املعاييف غيف  ولية مبعاييف يتعلح

  تطبيقها

 .الدراسة عينة : 1.1

 بالف ض سرا  الدراسة مع اءختصاص  و  من العديد جتاوب لعدم نظفا مسبح بشألم العينة  ت  حتديد يت  مل

 إىل تعألد مقبرلة نسبة إىل الرصرل بغفض املس  عة اءستمارات عد  مع التماتي الطالب  حاول ، لتماطم أو

 املهني  و  هة من األ ا ميي  عينة  ت  ب  التر يح الطالب  اول  ما ، الدراسة لتمع رؤى مع  مسترى

 إىل اءستبيان استمارات ترصيم يف اعتمد و ، أخفى  هة من

 . التدقيح مألاتب مسترى على برضعها أو زمال  براسطة ، اءلأل وين ال يد ، املباتف التسلي  الدراسة عينة

 مف لة أ نا  وا هها اليت املشا م مع متاتيا ، كمألنة متثيم نسبة ا   لتحصيم استمارة 85 بترزيع الطالب قام

 : التايل اجلدول يف  لا ترضي  ميألن و ، اءستمارات حتصيم

 اءستبيان باستمارات املتعلقة اإل صا يات 11:رقم جدول

 % النسبة التكرار البيان

 455 85 الموزعة االستمارات         

 14.44 91 املس  عة اءستمارات      

 59.98 59 املهملة أو امل قر ة اءستمارات     

 9.52 1 امللغاة اءستمارات       

 42.95 45 األ م بعد الرار ة اءستمارات    

 19.40 25 للدراسة الصاكة اءستمارات    

  الطالب إعدا  من : المصدر
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 25 منها استخلص اليت و ، استمارة 85 بلغ املرزعة اءستمارات عد  أن ، 50 رق  اجلدول خالل من املال ظ

 التماطم بسبب العينة أ فا  من أصال حتصيلها لعدم سرا   كلغيت اءستمارات باقي أما ، للدراسة صاكة استمارة

 على املال ظ التناقض بسبب استمارات 1 إلغا  مت  ما ،  قدت  رهنا بسبب أو ، الدراسة   ة انتها  و

 . اءستمارة يف احملد ة العملية و العلمية الشفو، على األ فا  هؤء  ترا ف لعدم أو ، اإل ابات مسترى

 حتليم يف الطالب تفوع و ، الدراسة ا م بعد استالمها بسبب استمارات 45 استبعا  مت  ما

 النتا ذ

 .الدراسة وصعوبات نطاق  1.1

 .نطاقها

 : يلي  يما الدراسة هه   دو  تتمثم

 الدراسة  احنصفت ،تبب املعايف الدولية للتدقيح   مدى استبانه هر الدراسة هه  من الغفض : النطاق المكاني1

 و هلا ، كمألنة عينة ا   على اكصرل بغفض  هات عدة ومشلت ، اجل ا فية للتمهررية اجلغفا ية اكدو  يف

  املهني  من خاصة املصا ح بعض يف الدراسة مع التتاوب الألثيفين لف ض

 . السنة ن د من  ران 15 إىل 2015 ا فيم 15 ب  ما لل  ة الدراسة هه  امتدت : الزمني النطاق2

 التدقيح و احملاسبة يف علمية تها ات على  ا  ين ومهني  أ ا ميي  الدراسة هه  مشلت : البشري النطاق .3

 . اجملال ن د يف مهنية ن ة امتال ه  أو ،

 التدقيح معاييف  ها و الدويل التدقيح من بألم املفتبطة باحملاور الدراسة هه  اهتمت : الموضوعي النطاق .4

 اجل ا ف  الراقع مع مرء متها إمألانية مدى  راسة و ، الدولية
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 .الدراسة صعوبات

 الطالب سعي ورغ  ، امليدان يف اجل ا ف تشهدها اليت التطررات مع زمب  إطار وت امنه و دا ته املرضرع أمهية رغ 

 : اآليت يف أمهها ترضي  ميألن واليت الصعربات بعض من الدراسة ختلر مل ، مرضرعية نتا ذ لتحصيم

 رق  اجلدول  خالل من نلحظه ما وهر ، املهني  من خاصة ، الدراسة مع العينة أ فا  من العديد جتاوب عدم

 خلح ما ،القرا   املالية إعدا    ة مع الدراسة ت امن ؛ مرزعة 85 أصم من91هي املفجتعة اءستمارات  رن 50

 . الدراسة لتمع أ فا  مع املباتف اءتصال يف الصعربات بعض

 من األ ا ميي  أتفاك الطالب على  ان لهالا عليه  يد اطالع    أ فا  على اكصرل وصعربة املرضرع  دا ة

 . اجلامعات من العديد ب  التنقم  أل مه ما وهر ، والتدقيح احملاسبة يف التخصص  و 

 .بياناته وتفريغ االستبيان إعداد :1

 مألرناته إىل باإلضا ة ، اءستبيان استمارة إعدا  لدى مفاعاهتا متت اليت العناصف أه  إىل املبحث هها يف سنتطفق

من بفامذ اكاسرب  ا  املستعملة الرسا م عن  ضال ، املنتهتة واملعاجلة الت فيغ طفق ، األسئلة تبريب طفيقة ،

على و هالا تفتأل  الدراسة  العينة أ فا  من اءستمارات حتصيم لدى للتحليم EXCEL/SPSS )  )بفنامذ 

مقياس ليألارات    النقا، انمد يف إعدا  إ ابات اءستمارة املتعلقة باحملاور ، لقياس رأ  أ فا  العينة أ وات إ صا ية  ا

  بشكن أسئلة اءستبيان إضا ة إىل حتديد أوزاهنا.

 أعلى متثم اليت  ابةإلل تعطى  يث ،)مرا ح ْاطالقا  غيف  غيف مرا ح ،  ،  ايد  مرا ح ، مرا ح متاما، (  من تتدرج  يث

 ر ات  در ت  مث  ر ة وا دة و هألها   ال   ر ات، أربع تليها اليت ولإل ابات  ر ات، مخد اإلجيابية لالجتاهات مسترى

 : ما يرضحها اجلدول التايل  و بالعألد لالجتاهات السلبية،

 لاءت اإل ابة على أسئلة اءستبيان و أوزاهنا : دول رق  

 4 5 0 1 2 الدر ة
 غيف مرا ح إطالقا غيف مرا ح حمايد مرا ح مرا ح متاما التصنيف
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  سب  م مسترى معايف حتديد اْءجتا 

 4 (  5.28 إىل 4.9)من 

 5 (   4.18 إىل 4)من 

 0 (      0.08اىل 5.9 )من

 1 (1.48 إىل 0.1 )من

 2 (2اىل 1.55 )من

 .االستبيان إعداد : 1.1

 : أمهها اءستبيان استمارة إعدا   لدى مفاعاهتا الطالب  اول اليت النقا، من مجلة هناك

 ترضي  يستطيع ء قد  رنه ، امل هرمة واللغة البسية األسلرب على اءستبيان أسئلة إعدا  يف الطالب اعتمد .1

  (اذ...اءلأل وين،وسطا  ال يد) ،  تل ة ترزيع قنرات استخدامه نتيتة تنشك قد اليت اءلتباسات

 . النظف  اجلانب مع اءستبيان يف التدرج و ال تيب ترا ح .2

 : بينها من أسباب لعدة املغلقة اإل ابة طفيقة اعتما  .3

 من نرعا وخيلح (العينة أ فا ) اجمليب  من امللم إىل يؤ   ما ، اءستبيان  ت  من ي يد إ ابات عدة طفه  رن -

 . عشرا ية إ اباهت  جيعم ما التألليف

  عد  منهاعلى ا    اإل ابةل يا ة ا تمال   األسئلة من كمألن عد  ا   طفه حماولة

  به  يدة معف ة    أ فا  على اكصرل وصعربة املرضرع  دا ة -
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 يف أساتهة استشارة بعد (تغييف ،  ه  ، إضا ة) اءستبيان على التعديالت بعض إ دا  .4

 .معها التعامم سهرلة ملعف ة أولية استمارات وطفه ، التخصص

 .االستبيان هيكل : 1.1

 تقسيم ااْلستبيان.

 :   أين إىل اءستبانة تقسي  مت

 ، العلمي املؤهم ، العمف ، اجلند ) الدراسة حتت للعينة الشخصية املعلرمات اجل   هها مشم : األول الجزء .1

 . ( املهنية ان ة ، اكالية الرظي ة

 . سؤاء 50 لملها يف تشألم حماور أربعة إىل املرضرع طبيعة مع متاتيا اجل   هها تقسي  مت : الثاني الجزء .2

 على املسترى الدويل التدقيح احملاسيب أمهية  رل أسئلة 6 ض  : األول المحور

  رل اجل ا ف و التدقيح الدويل ، أسئلة 4 ض  : الثاني المحور

   ايتها مدى إىل باإلضا ة ، ورا ها من وا د  الدولية التدقيح ملعاييف خصصت أسئلة 8 ض  : الثالث المحور

 .مستخدميها عن تصدر اليت النتا ذ  ر ة ومدى

 تبب ضفورةو  إمألانية مدى معف ة واقع تبب املعايف الدولية للتدقيح و إىل هتد  ، أسئلة 6 ض  : الرابع المحور

 .الدولية التدقيح ملعاييف اجل ا ف
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   .الدراسة عينة خصائص عرض

 . اجلند  سب العينة أ فا  ترزيع : 14 رقم جدول                                  

 % النسبة التألفار اجلند

 91 05   ف

 09 49 انثى

 455 25 اجملمرع

 اءستبيان من مستنبة : المصدر

اجلند  سب العينة أ فا  ترزيع متثيم : 1 رقم شكل

 

 51 رق  اجلدول على باءعتما  الطالب إعدا  املصدر من

 الدراسة عينة يف اله رر نسبة أن  نال ظ ، اجلند  سب الدراسة عينة أ فا  ترزيع 51 رق  اجلدول لنا يرض 

 %32 اإلنا  نسبة بلغت بينما   فا 32 يعا ل ما وهر %64 اله رر نسبة تبلغ  يث ، اإلنا  نسبة ت رق

 رمبا إيعاز  ميألن ما ، اله رر من ه  احملاسبة مهنة كمتهب غالبية أن على النسب هه  تؤ د . أنثى 18 أ 

64%

36%

توزيع ْافراد العينة 

ذكر

انثى
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  .. اجملتمعية العا ات واىل املهنة هه  أ ا  صعربات إىل

 : العمر

 التألفارات على حتصلنا الدراسة عينة أل فا  العمف ل ئات بالنسبة املنتهذ التقسي  على بنا 

   :التايل اجلدول يف املرضحة

 العمفية ال ئات  سب العينة أ فا  ترزيع 15:رقم جدول

 % النسبة التألفار ال ئة

 11 55 سنة 30 من اقم

 59 41 سنة 40 إىل 30 من

 45 59 سنة 50 إىل 40 من

 49 59 سنة 50 من ا  

 455 25 اجملمرع

 اءستبيان من مستنبة : المصدر

 العمفية ال ئات  سب العينة أ فا  ترزيع متثيم : 11 رقم شكل

 

 52 رق  اجلدول على باءعتما  الطالب إعدا  من : المصدر .

سنة30اقل من 
44%

سنة40إلى 30من 
28%

سنة50إلى 40من 
12%

سنة50اكبر من 
16%

الفئة العمرية
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 : يلي ما منه استخالص وميألن ، السنية ال ئات على الدراسة ع  أ فا  ترزيع 52 رق  اجلدول لنا يرض 

 طلبة من غالبيته   رن نسبة ا   ميثلرن وه  ،44 % نسبة يشأللرن سنة 30 عن عمفه  يقم الهين األ فا 

 .اكسابات حما ظي و ها اجلامعي  األساتهة من أقلية مع وتدقيح حماسبة ختصص املا ستيف

 اجلامعي  األساتهة من لمله  يف وه  ، 28 % هي سنة 40 و 30 ب  أعماره  ت اوه الهين األ فا  نسبة 

 . اكسابات وحما ظي

 وحما ظي اجلامعي  األساتهة يف كمثل  ، % 12هي سنة 50 و 40 ب  أعماره  ت اوه الهين األ فا  نسبة

 . احملاسبة وخ ا  اكسابات

 ا   أن املال ظ .احملاسبة خ ا  من غالبيته  6% نسبته ما ميثلرن  ه  سنة 50 من بك   اناصة ال ئة أما

 األربعة الرظا ف تغطي  بيفة تفحية ميثلرن  رهن  املا ستيف تها ة على اكاصل  مسترى على  انت نسبة

 تها ة على اكاصل  نسبة تليها ، )ماس  طلبة ،  سابات حما ظي ، حماسبة خ ا  ،  امعي  أساتهة(

 املهني  تفحية  م يف كمثلة  رهنا الليساند
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 الحالية الوظيفة4 

 .اكالية الرظي ة  سب العينة أ فا  ترزيع 16:  رقم جدول

 % النسبة التألفار اكالية الرظي ة

 

 نر األ ا ميي

 

  امعي أستا 

 

41 

42  

 

81 

 

11 

 

 س ما ةطالب

52  

51 

  نر املهنيي

  سابات حما ظ

 

11 

59  

11 

 

11 

 8 51  اسب خبيف

 

 111 111 51 51 المجموع

 

 .اءستبيان من مستنبة : المصدر

 اجلامعي  األساتهة نسبة  ألانت ، املشغرلة للرظي ة و قا الدراسة عينة أ فا  ترزيع 59 رق  اجلدول لنا وض 

 خ ا  نسبة بلغت بينما ،45 %.اكسابات حما ظي نسبة ، % 25 املا ستيف لطلبة وبالنسبة ، 05%

 9 احملاسبة

 وطلبة اجلامعي  األساتهة نسبة  ألانت ، واأل ا ميي  املهني  ب  متقاربة  انت غيف  النسب أن املال ظ

 وهر املهني ، احملاسبة وخ ا  اكسابات حما ظي خيص  يما  %55  انت بينما ، % 95األ ا ميي  املا ستيف

 قصد ترضي  صعربة الدراسة اليت يرا هها الطالب  الطالب تعمد  ما
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 : المهنية الخبرة.5

 .املهنية ان ة سنرات  سب العينة أ فا  ترزيع : 17 رقم جدول

  % النسبة التألفار املهنية ان ة

 95 05 سنرات 5 من اقم

 55 45 سنرات 10 من اقم إىل 5 من

 45 2 سنة 15 من اقم إىل 10 من

 45 2 سنة 15 من أ ثف

 455 25 اجملمرع

 .اءستبيان من مستنبة : المصدر

 املهنية ان ة سنرات  سب العينة أ فا  ترزيع متثيم : 14 رقم شكل

 

 51رق  اجلدول على باءعتما  الطالب إعدا  من : المصدر .

 

سنوات5اقل من 
60%

إلى اقل من 5من 
سنوات10

20%

إلى اقل من 10من 
سنة15
10%

سنة15أكثر من 
10% الخبرة المهنية
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 املترا فة املهنية ان ات و ح تقسيمها مت زمنية  ئات و ح الدراسة عينة أ فا  ترزيع 51 رق  اجلدول لنا يرض 

 : أن  نتد ، لديه 

  ئة تتضمن  رهنا  نسبة ا   تشألم وهي   %  60ميثلرن سنرات 5 عن املهنية خ هت  تقم الهين األ فا  نسبة

 لال يف للتحرءت النظفية  راساهت  بسبب  ان اختياره  أن غيف ، ان ة معدومي باعتباره  املا ستيف طلبة

 . املهنية ان ة  و  عند يترا ف ء قد ما وهر ،  ديثا واجل ا ف ، العامل يشهدها اليت والتدقيح احملاسبة

 وه  ، سنة 15 و45  ب  ملا % 10 و ، سنرات 10 و 5 ب  ما ان ة  و  العينة أل فا  بالنسبة20% 

 سنة 15 ت رق خ ة  و  العينة من األ فا  نسبة ؛ اجلامعي  األساتهة و ها اكسابات حما ظي لمله  يف ميثلرن

 .احملاسبة خ ا  تتضمن وهي ، % 10هي

 .االستبيان نتائج تحليل : 1.1

 إىل اكا ة على بنا  اإل صا ية الطفق بعض على اءعتما  مت ، اءستبيان من املستخلصة النتا ذ حتليم بغفض

 بفنامذ   من املنتقاة املعيار  اءحنفا  و ها اكسايب املترسة ، املئرية النسب ، التألفارات يف واملتمثلة ،  ء لها

SPSSالعام اءجتا  على بنا   فعية حماور يف العبارات تشأليم مت  ما ، اءستبيان يف عبارة لألم واملقابلة 

 . احملاور هه  من حمرر  م لتحليم املعيار  واءحنفا  اكسايب باملترسة اءستعانة ومت ، العينة أ فا  إل ابات

 .الدولي المستوى على المحاسبي التدقيق توحيد أهمية

 .له المصاحبة والمتطلبات الدولي التدقيق ومزايا ميزة

  ما له املصا بة واملتطلبات الدويل التدقيح وم ايا مي ة ختص اليت األسئلة على الدراسة عينة أ فا  إ ابات  انت

 : التايل اجلدول يف مب  هر

 

 



 الجانب التطبيقي
 

134 
 

 .له المصاحبة والمتطلبات الدولي التدقيق ومزايا بميزة المتعلقة االستبيان نتائج : 18 رقم جدول

 املؤتفات اء صا ية

 اءجتا  العام للعينة اءحنفا  املعيار  املترسة اكسايب العبارة

 مسترى من ي يد  وليا التدقيح تر يد

 جناعته

 مرا ح 5.91 1.88

 يساه   وليا التدقيح نطاق اتساع إن

 التألتالت  اخم العرا ح بعض إزالة يف

 هها يف  والدولية اإلقليمية اءقتصا ية

 .اجملال

 مرا ح 5.95 5.49

 يف الترا ح يصا ب أن الضفور  من

 على ترا ح للتدقيح املمارسة لال

 وان ة التعلي  متطلبات مسترى

 .للممارس 

 مرا ح متاما 5.11 4.99

 خدمات تقدم للتدقيح الدولية املألاتب

 باملألاتب مقارنة عالية  ر ة  ات

 .األخفى

 مرا ح 5.85 5.58

 يف املالية القرا   مستخدمي  قة

 الدولية املألاتب عن الصا رة التقاريف

 عن الصا رة نظيفهتا عن ختتلف

 .األخفى ملألاتب

 مرا ح 5.11 5.55

.  

 SPSS وبفنامذ اءستبيان نتا ذ على باءعتما  الطالب إعدا  من : المصدر
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 تصب اليت العبارات  م على املرا قة  رل يتمف   الدراسة لعينة العام اءجتا  أن نال ظ ، 59 رق  اجلدول من

 اإل ابات وترا ح لتتاند تف ع صغيفة قيمة ،وهي مرا ح إىل تشيف واليت ، للتدقيح الدويل التر يد خانة يف

 . العينة أ فا  غالبية رضا على يدل ما الثانية اإل ابة  رل ومتف  ها

 : نجا عته مستوى من يزيد دوليا التدقيق توحيد

 التر يد مسترى إىل ووصرله اجلغفا ية اكدو  من التدقيح ختلص أن على % 68.9 بنسبة الدراسة عينة وا قت

 ضمن يدخم واله  1.88  -بلغ اله  اكسايب املترسة يف  لا وجتلى ، أ ضم أ ا  مستريات له حيقح الدويل

 لإل ابات ضعيف تشتت عن  ءلة 0.64 بلغ اله  املعيار  اءحنفا  يف أيضا  لا وجتسد ، مرا ح ال ئة

 . العينة أ فا  غالبية رضا أ  األول اءق اه  رل ومتف  ها

 في والدولية اإلقليمية االقتصادية التكتالت داخل العوائق بعض إزالة في للتدقيق الدولي التوحيد مساهمة

 : المجال هذا

 العرا ح  ت  من يقلم للتدقيح الدويل التر يد أن على مرا ح إ اباهت   انت الدراسة عينة أ فا  من % 56.3

 ترسيع إىل وا ا  ة املنظمة تلا  ىت أو اقتصا ية تألتالت تشأليم إىل تسعى اليت سرا  األطفا  تع ض قد اليت

 يقابلها % 72.8  ألم املرا ق  نسبة جيعم ما ، متاما مبرا ح % 16.5 وأ اب ، بينها  يما املعامالت  ت 

 إىل باإلضا ة ، اإل ابة عن تع  واليت 5.49جند  اكسايب املترسة إىل وبالعر ة ، احملايدين من % 19.4

 األول اءق ا   ب  تنحصف واليت ، اإل ابات يف نسيب تشتت على  ءلة 0.8 يبلغ واله  املعيار  اءحنفا 

 . العينة أ فا  غالبية مرا قة يعب ما والثاين
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 : للممارسين والخبرة التعليم متطلبات مستوى على بالتوافق للتدقيق الممارسة مجال في التوافق ارتباط

 يف التألرينية و ها التعليمية الأل ا ة مسترى على ترا ح يتحقح أن % 100 بنسبة العينة أ فا  مجيع ات ،

 العام اءجتا   ألان ، الدول ب  الترقعات  ترة تقليص حماوءت مع باملرازاة التدقيح ملهنة املمارس  األتخاص

 5.11 املعيار  واءحنفا  ،4.99اكسايب املترسة على بنا  متاما مرا ح اإل ابة حنر الدراسة عينة إل ابات

  ءلة األولي  اءق ا   ب   ليا ا واحنصار  اإل ابات يف الألبيف  والتقارب الضعيف التشتت إىل يف ع واله 

 . العينة أ فا  غالبية رضا على

 : للتدقيق الدولية والمكاتب المحلية المكاتب من المقدمة الخدمات بين المقارنة

 عن الدولية املألاتب علر على العينة أ فا  من إمجاع هناك  ان 59 رق  اجلدول من وانامد الفابع السؤال  يف

 املستعملة األطفا  رضا  يث من  ىت أو املقدمة اندمات  ر ة  يث من سرا  ، للتدقيح احمللية املألاتب

 ، التدقيح عن مألاتب الصا رة للتقاريف املستعملة األطفا  بثقة يتعلح  يما أما . عنها الصا رة للتقاريف

الدولية و  املألاتب عن الصا رة تلا ب  اختال  و ر  عدم يفون  قة الدراسة عينة أ فا  من % 01  ان 

 احمللية

 :الدولي المستوى على المحاسبي التدقيق توحيد أهمية- األول المحور نتائج خالصة

 الدويل املسترى على التدقيح تر يد من مانع لديه  ليد الدراسة عينة أ فا  أن جند ، اءستبيان نتا ذ إىل بالعر ة

 إىل احمللية الصيغة من التدقيح خفوج أن على اءت اق مت  قد . ورا ه من أمهية و ر  على بالغالبية وا قرا  ما ،

 اجملال هها يف العرا ح بعض ختطي يف يساه  انه  ما ، جناعته مسترى من ي يد  الدولية البيئة يف التر يد صيغة

 من األهدا  حتصيم وبغفض أنه على التك يد مت  ما. والدولية اإلقليمية اءقتصا ية التألتالت ت عيم تع ض اليت

 مسترى على ترا ح يتر ف أن بد ء ، املختل ة البال  مسترى على املمارسات ب  ال رارق وتقليم التر يد هها ورا 

 . الدولية اءقتصا ية والتطررات يتناسب مبا املمارس  لدى والعملية العلمية املتطلبات
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 تقدمها اليت اندمات  أن على الدراسة عينة أ فا  امجع ، احمللية واملألاتب للتدقيح الدولية املألاتب ب  مقارنة يف

 ، املألاتب هه   ف ات  رل است سار ويف ، احمللية املألاتب خبدمات مقارنة  ر ة أ ثف الدولية التدقيح مألاتب

 عن ختتلف الدولية التدقيح مألاتب عن الصا رة التقاريف يف املالية القرا   مستخدمي  قة بان اإل ابة  انت

 . املألاتب باقي من الصا رة نظيفهتا

 ، اإل ابة عن العينة أ فا  غالبية امتنع ، األخالقي السلرك لدليم الدويل اءحتا  إصدار من الغفض خيص  يما أما

 املترصم النتا ذ و ىت وحمترا  الدليم  ها الدراسة عينة أ فا  من طف   هم إىل األوىل بالدر ة رمبا هها يعر  وقد

 الدول اختال  على واألنظمة احملاسبة احتا ات من تقبله مدى واىل ، الدليم هها مثم إصدار من املترقعة أو إليها

 .اآلخف للطف  بالنسبة

 .الدولي والتدقيق الجزائر

 .المحاسبي التدقيق مجال في الدولية للمتغيرات الجزائر مواكبة

 التدقيح لال يف الدولية للمتغيفات اجل ا ف مرا بة مدى ختص اليت األسئلة على الدراسة عينة أ فا  إ ابات  انت

 : التايل اجلدول يف مب  هر  ما احملاسيب

 نتا ذ اءستبيان املتعلقة مبرا بة اجل ا ف للمتغيفات الدولية 58 دول رق  

 اإل صا يةاملؤتفات 

 اءجتا  العام للعينة اءحنفا  املعيار  املترسة اكسايب العبارة

 التطررات ترا ب اجل ا ف

 التدقيح لال يف اكاصلة

 . الدويل

 غيف مرا ح 5.90 0.92

 SPSS وبفنامذ اءستبيان نتا ذ على باءعتما  الطالب إعدا  من : المصدر .
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 ترا ب اجل ا ف أن على املرا قة عدم  رل يتمف   الدراسة لعينة العام اءجتا  أن نال ظ ، 58 رق  اجلدول يف

 يندرج وهر 3.65 تع  واليت جند  اكسايب املترسة إىل وبالعر ة ، للتدقيح الدويل لال يف اكاصلة التطررات

 م وعد الفابع اءق اه اختارت األغلبية أن لألرن يف ع 0.83 معيار  واحنفا  ، مرا ح غيف ااء ابة ضمن

 .املتبقية اءق ا ات ب  متقاربة بص ة اإل ابات باقي ترزع مع للطفه تكييدها

 .التوجه هذا ومتطلبات التوحيد نحو الجزائر توجه انعكاس

 هها ومتطلبات التر يد حنر اجل ا ف تر ه انعألاس ختص اليت األسئلة على الدراسة عينة أ فا  إ ابات  انت

 : التايل اجلدول يف مب  هر  ما التر ه

 نتا ذ اءستبيان املتعلقة بْانعألاس تر ه اجل ا ف حنر التر يد و متطلبات هها التر ه 45 دول رق  

 املؤتفات اء صا ية

 اءجتا  العام للعينة اءحنفا  املعيار  املترسة اكسايب العبارات

مع  اجل ا ف يف تألييف التدقيح الضفور  من

 .الدويل الراقع

 مرا ح 5.11 4.8

 الدويل التدقيح حنر اجل ا ف تر ه  ال يف

 على ان تا ها على  بيف ا ف لهلا سيألرن

 .الدويل اءقتصا 

 مرا ح 4.54 5.02

  ولية وخ ة تعلي  ملتطلبات اجل ا ف ات ا،

 مدققيها أ ا  مسترى من حيسن

 مرا ح 5.85 5.4

 اجل ا ف تر ه انعألاس للمحرر العام ملترسة

 .التر ه هها ومتطلبات التر يد حنر

 مرا ح 5.15 5.45

 

 SPSS وبفنامذ اءستبيان نتا ذ على باءعتما  الطالب إعدا  من : المصدر .
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 يدل ما ، مرا ح إ ابة على تدل واليت 2.12 اإلمجايل اكسايب املترسة أن نال ظ ، 45 اجلدول خالل من

 ينعألد  لا  رن ، احملاسيب التدقيح لال يف الدولية للتطررات اجل ا ف لاراة  تمية على الدراسة عينة إمجاع على

 مستريات من الف ع ع  ميف اله  السلي  التطبيح تفيطة ، الدويل اءقتصا  على ان تا ها على حمسرس بشألم

 مع تتماتى واليت ، التطررات هه  مسايفة من متألنه  وخ ة تعلي  متطلبات بانتهاج اجل ا في  املدقق  أ ا 

 الدويل. اءقتصا  متطلبات

 : الدولي والتدقيق الجزائر الثاني المحور نتائج خالصة

 أن العينة أ فا  غالبية ارتكى  قد . الدراسة عينة أ فا  آلرا   بيف ترا ح الثاين باحملرر اناصة الدراسة نتا ذ أظهفت

 األوىل بالدر ة رمبا إر اعه ميألن ما وهر ، التدقيح لال  يف اكاصلة الدولية التطررات عن البعد  م بعيدة اجل ا ف

 القانرين الطابع إىل باإلضا ة ، به اءلت ام املمارس   م يل م احملاسيب للتدقيح إطار إىل اجل ا ف  الراقع ا تقا  إىل

 أن على أ دوا  ما ، اكايل اجل ا ف واقع غيف واقع إىل تعر  واليت اجل ا ف يف املهنة حتأل  اليت القران  وقدم للتدقيح

 من واءست ا ة املسا ات اختصار اجل ا ف أرا ت ما إ ا  تمية ضفورة الدويل الراقع مع اجل ا ف يف التدقيح تألييف

 . امليدان يف الدولية التتارب

 عينة أ فا  رأى  قد ، احملاسيب  التدقيح لال يف الدويل بالف ب اجل ا ف التحاق إمألانية  رل إ اباهت  خيص  يما

 اليت العرا ح أه  ا د وإزالة الدويل اءقتصا  على اجل ا ف ان تاه على اجيابيا انعألاسا حتقح إن  لا يف الدراسة

 اجلنسيات متعد ة الشف ات أمام اجملال  ت  إىل األوىل بالدر ة اءن تاه هها يع و ورمبا ،  لا  ون حترل

 تألرن لألي الشف ات من النرع هها ملثم املالية للتقاريف الطالبة األطفا  حتتاج إ  ، اناص األ نيب واءستثمار

 عا قا يشألم ما ، التر يد غياب يف يتر ف ء قد ما وهر  ف اهتا وصدق اكسابات تدقيح بكعمال  بيفة  قة على

 الرطب. يف اءقتصا  األ نبية اءستثمارات مسامهة تطريف إمألانيات أمام
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 .للتدقيق دولية معايير

 .للتدقيق الدولية المعايير على اإلطالع

للتدقيح  الدولية املعاييف نا بتقسي  العينة اإل صا ية اىل قسم  األتخاص) املطالع  /غيف مطلع ( علىقم لقد

 وهها ما ي سف  اجلدول األيت

 .الدولية التدقيح معاييف على اءطالع  سب العينة أ فا  ترزيع : 11 رقم جدول

 % النسبة التألفار اءطالع على املعايف الدولية للتدقيح

 19 08 نع 

 55 44 ء

 455 25 اجملمرع

 

 اءستبيان نتا ذ على باءعتما  الطالب إعدا  من : المصدر

 .الدولية التدقيح معاييف على اءطالع  سب العينة أ فا  ترزيع متثيم :15رقم شكل

 
 44رق  اجلدول على باءعتما  الطالب إعدا  من : المصدر .

مطلع
78%

غير مطلع
22%

اطالع على المعاير
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 معاييف على مطلعرن  ف ( 25 ) الدراسة عينة أ فا  من % 19 نسبته ما أن نال ظ ، 44 رق  اجلدول من

 مرضرعية أ ثف الدراسة نتا ذ من جتعم مقبرلة نسبة وهي ، مطلع  غيف % 55 يقابله  ، الدولية التدقيح

 . ومصداقية

 .الدولية التدقيق معايير على االطالع درجة

 كمثم هر  ما عليها البقية اطالع  ر ات  انت ، للتدقيح الدولية املعاييف على املطلع  غيف األ فا  استبعا  بعد

 : املرايل الشألم يف

 .الدولية التدقيح معاييف على اءطالع  ر ة  سب العينة أ فا  ترزيع : 11 رقم جدول

 المؤشرات االحصائية االجابات

 التكرارات العبارات

 النسبية

المتوسط  سطحية مقبولة جيدة ممتازة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االتجاه 

العام 

 للعينة

التكرار 

والنسبة 

 االجماليين

درجة االطالع 

على المعاير 

 الدولية

 19 مقبولة 1.71 1.17 5 16 8 1 ت

% 1 11.51 66.67 11.81 111 

 اءستبيان نتا ذ على باءعتما  الطالب إعدا  من : المصدر
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 الدولية التدقيح معاييف على اءطالع  ر ة  سب العينة أ فا  ترزيع متثيم : 16 رقم شكل

 

 45رق  اجلدول على باءعتما  الطالب إعدا  من : المصدر

 مقبرلة اطالع  ر ة    الدراسة عينة أ فا  من %  99.91نسبته ما أن 45 رق  اجلدول خالل من املال ظ

 مطلع  العينة أ فا  من % 55.24 أن    يف سطحي اطالع  و  % 45.95 و الدولية التدقيح معاييف على

 . املعاييف على  يدا

 تسم  مقبرلة اطالع  ر ة على يدل ما ، 3.07 ميثم اكسايب املترسة أن جند ، للعينة العام اءجتا  إىل بالنظف

 اءستبيان نتا ذ باعتما 

 : المالية المعلومة جودة تحسين على تساعد للتدقيق الدولية المعايير

 تعد الدولية التدقيح معاييف أن على وا قرا قد الدراسة عينة أ فا  من % 63.9 أن املق  ة ال فضية هه  أظهفت

 النسبة أما ، متاما مبرا ح26.5%أ اب     يف ، املالية املعلرمة  ر ة حتس  يف تسه  اليت العرامم ب  من

  . حمايد إل ابة  ألانت الباقية

 

ممتازة
0%

جيدة
20%

مقبولة 
67%

سطحية
13%

درجة االطالع على المعاير ا
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 : المدقق أداء تحسين في تساعد الدولية التدقيق معايير

 أن على مرا ق  الدراسة عينة أ فا  من % 71.1 نسبة أن املق  ة ال فضية هه  على األ ربة نتا ذ أظهفت

 مل وباملقابم ، متاما مبرا ح %54.1وأ اب ، املدقح مف و ية على باإلجياب ينعألد الدولية التدقيح معاييف تطبيح

 .  متاما مرا ح الدراسة لعينة العام اءجتا   ألان إطالقا، مرا ح غيف أو مرا ح بغيف  ف  أ  جيب

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

 أ ابرا % 7.2 و مبرا ح أ ابرا % 85.5 أ  الدراسة عينة من  ف ا 25 أن املق  ة ال فضية هه  أظهفت

 أ  اجتا  عام للعينة هر مرا ح. ، إطالقا مرا ح غيف أو مرا ح بغيف  ف  أ  جيب ومل متاما مبرا ح

 : أخرى عوامل دون التدقيق ونجاعة فعالية من يزيد ما هو وتدويلها المعايير توحيد

 ، التدقيح يف األ ا  مستريات من يف ع ما هر املعاييف تر يد أن على الدراسة عينة أ فا  من % 45.8 يرا ح مل

 % 24.1 وامتنع األمثم اكم املعاييف تر يد يف % 28.9 ورأى ، إضا ية أخفى عرامم إىل  لا يتعداها بم

 . اإل ابة عن

 : للتدقيق دولية معايير سن أهمية  الثالث المحور نتائج خالصة

 مت اوتة  انت النسب أن غيف ،  يدة عليها املطلع  األ فا  نسبة  انت الدولية املعاييف على اءطالع خيص  يما

 من هبا بكس ء نسبة هناك  انت كمتازة بص ة مطلع  انعدام  مع ، اءطالع  ر ة إىل بالنظف العينة أ فا  ب 

 يف األ   النسب  رن يف السبب رمبا يف ع .والسطحي املقبرل اءطالع لهو  أغلبية مع اجليد اءطالع  و 

 : إىل وسطحية مقبرلة هي اءطالع  ر ة

 عينة أ فا  من % 43.7 نسبته ما للمحاسبة الدولية للمعاييف اجل ا ف تبب مع ت امنا باملعاييف اءهتمام  دا ة

 مت الدولية التدقيح معاييف أن ولر ، احملاسيب التدقيح ختص اليت واملستتدات امللتقيات عن بعيدين مهني  الدراسة

 عند غا بة أمهيتها جيعم ما وهر ، اجل ا ف يف التدقيح مهنة حيأل  اله  املعاييف اإلطار قصرر  4895سنة تبنيها
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 ختص اليت العبارات على املرا قة على الدولية التدقيح معاييف على املطلع  الدراسة عينة أ فا  امجع  الألثيفين

 ومن ، املالية املعلرمة  ر ة من حتسن أهنا يفون  ه  ، املعاييف تلا تقدمها اليت التسهيالت و ها اءجيابيات

 من تقلم  رهنا إىل باإلضا ة ، أ سن ت قفارا اختا  على النها ي تقفيف  مستخدمي وتساعد ، املدقح مسترى

 معاييف ب  التطبيح يف تناغ  و ر  ضفورة العينة أ فا  ارتكى  ما املختل ة، الدول يف التدقيح  ف ات ب  التباين

 . الدولية التدقيح ومعاييف احملاسبة

 على خلم و ر  ظم يف تتحقح أن ميألن ء الدولية التدقيح معاييف من ال ا دة أن على الدراسة عينة أ فا  أمجع

 ملألاتب الداخلي التنظي  طليعتها يف ولعم ، للمهنة اكسن السيف على مباتفة تؤ ف اليت املتغيفات بعض مسترى

 .للمؤسسات الداخلي والتنظي  التدقيح

 :الجزائر و واقع تبني المعاير الدولية للتدقيق : الفرع الرابع

 : الدولية المعايير وفق الممارسة عن كثيرا تختلف الجزائر في التدقيق ممارسة

 التدقيح وكمارسة اجل ا ف يف احملاسيب التدقيح كمارسة ب   بيفة رةت  و ر  على الدراسة عينة أ فا  غالبية أمجع

 متاما مبرا ح % 4.8 و  ، مبرا ح الدراسة عينة أ فا  من % 65.1 إ ابات  ألانت ، الدولية املعاييف و ح احملاسيب

 الدراسة عينة أل فا  العام اءجتا  و يع  وظهف ، اإل ابة عن % 16.9 امتنع    يف ، مرا ح بغيف % 13.3 ،

 .مرا قا باإل ابة

 : الدولية التدقيق معايير تطبيق عليها يحتم الدولية المحاسبة لمعايير الجزائر توجه

 ضفورة على متاما مرا قرن % 16.9 و ، مرا قرن الدراسة عينة أ فا  من % 43.4 أن الدراسة نتا ذ أظهفت

 نسبته ما يفى مل    يف ، الدولية احملاسبة معاييف اجل ا ف لتبب تر هت  ال يف الدولية التدقيح معاييف تطبيح

 أل فا  العام إن اءجتا   ، مرا ح بغيف خالل إ اباهت  من  لا إىل ضفورة أ  الدراسة عينة أ فا  من % 21.7

 . اإل ابة مبرا ح هر  الدراسة عينة



 الجانب التطبيقي
 

145 
 

 : الجزائري الواقع مع تكييفها األحسن من للتدقيق، الدولية للمعايير الجزائر تطبيق حالة في

 على لتعديالت اجل ا ف إ خال ضفورة على  متاما مرا ح % 13.3 ، مرا ح الدراسة عينة أ فا  من % 76 أمجع

 مرا ق  الغيف نسبة  انت    يف ، تطبيقها اجل ا ف قفرت  ال يف اجل ا فية البيئة مع تتال م الدولية التدقيح معاييف

 % 14.5 اإل ابة عن وامتنع متاما مرا ح غيف % 4.8 ، مرا ح غيف  8.9 %مبتمرع  إطالقا مرا ق  والغيف

 . الدراسة عينة أ فا  من

 : المدققين تكوين عليها يحتم للتدقيق الدولية للمعايير الجزائر تبني

  ال يف خطرة  كول اجل ا ف يف املدقق  تألرين ضفورة على متاما يرا قرن % 50.6 أن على الدراسة أ دت

 يعارض مل    يف ، اإل ابة %8.9ور ض   ، يرا قرن % 39.8 ونسبة ، الدولية التدقيح معاييف تبب يف رغبتها

 تكيدو  األوىل اإل ابة  رل ومتحررها العينة أ ربة  بات يؤ د ماو هها  الطفه هها الدراسة عينة أ فا  من  ف  أ 

 الطفه

 . لتدقيق ل الدولية المعايير واقع تبني  – الرابع المحور نتائج خالصة

 قبم من إمجاعا اجل ا ف يف الدولية التدقيح معاييف تطبيح مال مة مبدى املتعلقة تلا وبالضبة الدراسة نتا ذ أتارت

 ، الدولية املعاييف و ح املمارسة عن  بيف وبشألم ختتلف اجل ا ف يف للتدقيح املمارسة أن على الدراسة عينة أ فا 

 عن اء تساب على واقتصار  ، حمليا عليه مت ح و مسبقا كمنهذ إطار يف إرتا ات غياب إىل  لا يف ع وقد

 يف للتدقيح إطار غياب وبالتايل ، املشف ة ا يئة ضرابة على وليد املدقق  عليه تعار  وما العملية ان ة طفيح

 . به التقيد املدقق  يل م اجل ا ف

 و لا الدولية التدقيح مبعاييف   لا إتباع ضفورة العينة أ فا  يفى ، الدولية احملاسبة معاييف اجل ا ف اعتما  مع متاتيا

 للمعاييف و قا املالية القرا   إعدا  عن املترلدة املالية للقرا   املستعملة األطفا   ثقة ، الرظي ت  بب  لالرتبا، رمبا

 . أ ضم بثقة حتضا  ولية معاييف و ح تدقيقها عن ناجتة أخفى بثقة أ ضم بشألم تدع  أن ميألن الدولية
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 الدولية احملاسبة معاييف  تبنيها اجل ا ف إتباع ضفورة على املرا ق  غيف من وهي أقم نسبة  تة تألرن قد    يف

 تتحقح ضفورة وليد للدولة العام للتر ه مألمال  لا يف يفون  فمبا ، اإلل ام عنصف يف الدولية التدقيح مبعاييف

 .متاتي األمثم لالقتصا   أهدا  مبر بها

 ي رون ورمبا ، اجل ا فية  البيئة مع تأليي ها األ سن  من ، للتدقيح الدولية للمعاييف اجل ا ف تبب أنه األغلبية تفى

 معاييف مع جتفبة للت ا ف و انت ، الدول مجيع بيئة مع تتماتى أن ميألن ء معاييف هي الدولية املعاييف بألرن  لا

 املساس عدم تفيطة عليها تعديالت إ فا  باإلمألان وبالتايل  لها وليد املعاييف بعض باعتما ها الدولية احملاسبة

 1995 سنة معيارا 14 بتعديم قامت اليت اجنل ا غفار على الدول من العديد تنتهته ما وهر ، مبضمرهنا

 يضمن ما ، املعاييف هه  يف مدققيها  تألرينيل مها  الدولية التدقيح ملعاييف اجل ا ف تبب أنه على العينة أ فا  يل 

 .. سينتهذ وما منتهتا  ان ما ب  ال فو قات على املدقق  ووقر   ا تطبيقها من والسفيعة الألاملة اءست ا ة
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 :خالصة

ومتمثلة يف تعفيف  EDIMCO راسة ميدانية يف مؤسسة    يف كمثلة التطبيقية الدراسة أن سبح كما املال ظ

املؤسسة على  أهدا  ما و ضحنا من خالل  الا   إنشا هايف  واألمهيةالشامم للمؤسسة والتعفيف بنشاطها  

 املدى البعيد.

 احملاسبة يف التخصص  و  من ومهني  أ ا ميي  من اجملتمع من عينة مشلت اءستبيان  استمارة بإعدا وقمنا  

 : إىل الدراسة هه  وخلصت ، وخ اهت  ومؤهالهت  أعماره  اختال  على والتدقيح

 ، أ سن مستريات إىل التدقيح خدمات ءرتقا  السبيم للتدقيح الدويل التر يد يف الدراسة عينة أ فا  ارتكى .1

 وتباين ، احمللية باملألاتب مقارنة عالية  ر ة  ات خدمات تقدم الدولية التدقيح مألاتب  رن  لا يدع  وما

 . واحمللية الدولية التدقيح مألاتب  ف ات ب  املالية القرا   مستخدمي قبم من الثقة

 بإمألان أنه إء ،  وليا به معمرل هر عما خيتلف اجل ا ف يف احملاسيب التدقيح أن على الدراسة عينة أ فا  ات ح .2

 يشهد  اله  اءن تاه مع التراصم على يساعدها قد ما ، للتدقيح الدولية املمارسات مع الترا ح حتقيح اجل ا ف

 الدولية باملتطلبات األخه منه الف ع يتطلب قد اله  اجل ا ف يف املدقق  مسترى إغ ال  ون الدويل اءقتصا 

 . وان ة للتعلي 

 : أهنا عليها املطلع  الدراسة عينة أ فا  أمجع الدولية التدقيح معاييف إىل بالتطفق .3

 . املالية املعلرمة  ر ة من حتسن

 . املدقح أ ا  من حتسن

 . أ سن قفارات اختا  على النها ي املدقح تقفيف مستخدمي تساعد

  . املختل ة الدول يف التدقيح  ف ات ب  التباين من تقلم
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 السيف على مباتفة تؤ ف اليت األخفى العرامم بعض عن منكى يف ليد تطبيقها من ال ا دة حتقح يف يفون أهن  إء

 آرا  تضاربت    يف . للمؤسسات الداخلي والتنظي  التدقيح ملألاتب الداخلي  التنظي  ، للمهنة اكسن

 لتألملة  ا ت لألرهنا ومؤيد التحس  بغفض  ا ت لألرهنا مؤيد ب  ، إصدارها من ا د   رل املستترب 

 . الدويل التدقيح مشفوع

 عن  ثيفا ختتلف اجل ا ف يف التدقيح كمارسة أن على الدراسة عينة أ فا  قبم من إمجاع إىل الدراسة خلصت  ما .4

 انتهاج اجل ا ف على ينبغي الدولية احملاسبة ملعاييف التر ه من لالست ا ة و مألمم ، الدولية املعاييف و ح املمارسة

 اجل ا ف يف بالتدقيح لالرتقا  األمثم اكم  يها يفون  رهن  ، اجل ا ف  الراقع مع تأليي ها مع الدولية التدقيح معاييف

  لا يسبح أن جيب بم ، املعاييف هه  تطبيح يال م ء اكايل الرقت أن من الفغ  على أ ضم مستريات إىل

 . للمدقق  وتدرييب تألريب ب نامذ
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 على هامة مكانة إىلب اذهال له خول الوظائف مستوى على احملاسيب التدقيق شهده الذي السريع التطور إن

 من بد وال فكان ، احلديثة االستثمار وعوامل االقتصادي التوسع قابلت اليت إليه للحاجة نظرا ، الدويل الصعيد

 التوقعات فجوة تقليص بفضلها يتحقق اليت املمارسات توحيد بغية وكذا ، احلوائج هلذه كمكمل الضوابط توحيد

 الضوابط هذه فكانت ، املتقدمة نظرياهتا من املهنة يف املعدوم أو احملدود التطور ذوي من األطراف واستفادة

 مساعيها لتحقيق نسبية دفعة يعطيها الذي التوافق حنو والتوجه حمليا باملهنة للرقي العامل دول لعديد السبيل

 .اجلغرافية املناطق عديد يف الناشطة الشركات على واجلهد الوقت عاملي اختصار إىل باإلضافة ، التوسعية

 

 تسعى اليت الدول من وكوهنا ، الدويل التدقيق تطورات مع التوافق مسعى يف العهد حديثة الدول من اجلزائر كون

 متنح خصبة أرضية بتهيئة مطالبة مباشر، غري أو ا مباشر أكان سواء األجنيب لالستثمار أكثر تسهيالت إعطاء إىل

 باستغالل هلا يسمح قد ما ، دويل منطلق من مدققيها تكوين عرب متر قد ، األخرية هذه من استفادة أكثر هلا

 ، املصلحة ذات لألطراف اكرب ارتياحا تعطي قد اليت املعتمدة املهنية اإلجراءات مستوى على أو ، البشرية مواردها

 . الدولية التدقيق معايري يف يتوفر قد الذي األمر

 : الفرضيات اختبار نتائج

 تاضيار بالف املرتبطة النتائج إىل توصلنا ، والتطبيقي النظري بطوريه املوضوع جوانب خمتلف وحتليل عرض بعد

 : يلي كما مسبقا املوضوعة

 ومن هنا  االقتصادي التطور مع بالتوازي كان وتطوره ، إليه احلاجة على بناء جاء احملاسيب التدقيق.

 وظهور اقتصاديا اجلغرافية احلدود وتالشي األعمال أنشطة لعوملة حتمية كنتيجة جاء الدويل التدقيق

 . الدولية العالقات يف دورها وتزايد اجلنسيات متعددة الشركات
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 الدويل البعد وحيقق  الدولية املعامالت تعرتض قد اليت املشاكل بعض ختطي على التدقيق يساعد 

 األمر ، التدقيقية اإلجراءات  لنفس ختضع كوهنا ، الدولية املالية املعلومات مقارنة إمكانية للتدقيق

 . والنقود واجلهد الوقت بتوفري يسمح الذي

 ملعايري اجلزائر انتهاج حال يف وبالتايل الدولية املعايري وفق املمارسة عن ختتلف اجلزائر يف التدقيق ممارسة 

 األفضل تكيفيها مع الواقع  اجلزائري. من الدولية التدقيق

  :النتائج أهم

 إصدار ظروف إىل باإلضافة ، له الدويل والبعد احملاسيب للتدقيق النظري اجلانب تناولت واليت ، دراستنا خالل من

 اجلوانب هلذه إسقاط مع ، العالقة ذات العوامل خمتلف على هبا العمل مردودية و وحمتواها الدولية التدقيق معايري

 من واملهنيني لألكادمييني وجهت استبيان استمارة تضمن الذي التطبيقي الفصل خالل من ، اجلزائر حالة على

 : التالية النتائج إىل توصلنا ، التخصص ذوي

 والتطورات يتناسب مبا املمارسني لدى والعملية العلمية املتطلبات مستوى على توافق يتوفر أن بد ال 

 . الدولية االقتصادية

 اجلوانب عديد يف هلا امللحة حاجتها رغم دوليا احلاصلة بالتطورات مقارنة اجلزائر يف التدقيق يتطور مل ، 

 املعلومات فاعلية على تؤثر صعوبات أمام واملدققني املهنة جيعل قصورا تعاين اجلزائر يف التدقيق فمهنة

 مبستوى تبدوا اجلزائر يف املهنة جيعل ما ، املدققني مستوى اخنفاض إىل تؤدي كوهنا عن فضال ، املالية

 . مهنيا املتقدمة الدول يف نظرياهتا من أقل

 على قادرة  تكون حىت التطور هذا تواكب أن التدقيق مهنة على اجلزائر يف االقتصادي الوضع تطور حيتم 

 االقتصادية الوحدات أنشطة على احملاسبية الرقابة أدوات من هامة أداة تعترب كوهنا ، هبا املنوط الدور أداء
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 دول خمتلف مع اجلزائرية االقتصادية املعامالت نطاق واتساع اجلنسيات متعددة الشركات بظهور خاصة ،

 . العامل

 املدقق  لدى األداء مستويات من بالرفع املالية القوائم تدقيق عند الدولية التدقيق مبعايري العمل يسمح ، 

 التدقيق تقرير مستخدمي مساعدة وبالتايل ، مصداقيتها من ويزيد ، املالية املعلومة جودة من حيسن ما

 . أحسن قرارات اختاذ على

 معا الواقع اجلزائري. ال تتماشى  الدولية املعايري وفق املمارسة عن ختتلف اجلزائر يف التدقيق ممارسة 

 تتالءم  ال قد أهنا إال ، للمهنة دولية هيئة أكرب عن صدرت الدولية التدقيق معايري كون من الرغم على 

 الواقع مع تكييفها األفضل من الدولية التدقيق ملعايري اجلزائر انتهاج حال يف وبالتايل ، اجلزائرية البيئة مع

 .للمدققني املهنية القدرات من الرفع شريطة اجلزائري

  :اقتراحات

 وبالتايل ، الدولية التدقيق معايري وكذاواقع تبين املعاير الدولية للتدقيق  يف متثل تطبيقيا جانبا البحث تضمن

  : اجلانب التطبيقيب اخلصوص وجه على واملتعلقة التالية باالقرتاحات اخلروج لنا أمكن

 وضع الرقابة حول سري منظومة التدقيق للحرص على تطبيق املعاير املأخوذ هبا .

رتبصات  داخل و خارج الوطن لزيادة الكفاءة العلى مزاولة املهنة على أداء فتح اجملال للمتكونني واملقبلني 

 يف التكوين. أساساملهنية و تكون 

التعريف مبعاير التدقيق دولية وهذا ما يساعد خمتلف عمال القطاع  أساسهدورات وندوات يكون  إعداد

 ا اجملال.على تدارك العجز يف هذااْلقتصادي 

 

 



 قائمة المراجع
 

154 
 

 غة العربيةللاْاوال  مراجع ب
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2005. 

 2008 اإلسكندرية، اجلامعية، الدار الدولية، والتأكيد املراجعة معايري لطفي، امحد السيد أمني (6

 ، والدولية األمريكية املعايري ظل يف التدقيق أساسيات ، القاضي يوسف حسني ، دحدوح امحد حسني (7

 1999 ، عمان ، 1 ط ، الوراق مؤسسة

 واإلجراءات. النظري اإلطار،املتقدمة احلسابات مراجعة ، القاضي يوسف حسني ، دحدوح امحد حسني (8

 2009 ، الثقافة دار ، 1 ط ، 1 ج ، – العملية

                                      .وائل دار األوىل، الطبعة ، والعملية( النظرية احلسابات)الناحية تدقيق علم اهلل، عبد أمني خالد   (9

 .2000 األردن، للنشر،

 دار ، احلسابات لتدقيق والعملية العلمية األصول ، الرفاعي حممود خليل ، اخلطيب راغب خالد (11

 .1998 األردن، املستقبل،  
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 ، احلقوقية املنشورات دار ، 2 الطبعة ،2 ج ،1 ج املالية، البيانات تدقيق ، صبح يوسف داوود (11

 .2002 ، لبنان

 األردن، للنشر، الراية دار األوىل، الطبعة والتدقيق، احلسابات مراجعة سواد، عاطف زاهرة (12

2009. 

 اجلامعي املكتب ، اخلارجية املراجعة أسس ، وآخرون ، عبيد امحد ، الصحن الفتاح عبد (13

 2007.مصر، احلديث،

 اجلامعية، الدار املراجعة، أصول ، وآخرون ، راشد السيد رجب ، الصحن الفتاح عبد (14

 .2000 ، اإلسكندرية

 ( والعملية العلمية )األسس املراجعة أسس ، وآخرون ، الصبان مسري حممد ، الصحن الفتاح عبد (15

 .2004 ، مصر الدار اجلامعية،

 اجلامعية، الدار املال، لسوق احلسابات مراقب خدمات ،علي نصر الوهاب عبد (16

 . 2113اإلسكندرية

 تنظيم يف استخدامها إمكانية ومدى الدولية املراجعة معايري ، الشمري معيوف حامد عيد (17

  1994، الرياض ،  1ط ، للبحوث العامة اإلدارة ، السعودية العربية باململكة .، املهنية العملية املمارسة

 دار األوىل، الطبعة ، -النظرية الناحية– املعاصر احلسابات تدقيق ، املطارنة فالح غسان (18

 2006 ، عمان ، والتوزيع للنشر املسرية،

 واملراجعة، احملاسبة يف متقدمة دراسات ،سرايا السيد حممد الدهراوي، مصطفى الدين كمال (19

 .2001 مصر، الدار اجلامعية،
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 ، واملمارسة النظري )اإلطار احلسابات وتدقيق املراجعة صديقي، مسعود ، طواهر التهامي حممد (21

 .2003 ،اجلزائر، اجلامعية املطبوعات ديوان ، التطبيقية(

 .1998 اإلسكندرية، احلديث، اجلامعي املكتب املراجعة، أصول لبيب، عوض الفيومي، حممد (21

املطبوعات   ديوان الثانية، الطبعة التطبيق، إىل النظرية من احلسابات ومراقبة املراجعة ، بوتني حممد (22

 .2115اجلامعية ،اجلزائر،

 واليات األساسية املفاهيم – اخلارجية املراجعة ، علي نصر الوهاب عبد ، الصبان مسري حممد (23

 . 2002اإلسكندرية، ، اجلامعية الدار – الدولية واملعايري عليها املتعارف للمعايري وفقا التطبيق

 بريوت، اجلامعية، الدار والتطبيق، التنظري بني املراجعة ،الفيومي حممد الصبان، مسري حممد (24

1990. 

 اجلامعية، الدار احلسابات، ملراجعة والعملية العلمية األسس ،هالل اهلل الصبان،عبد مسري حممد (25

 .. 1998اإلسكندرية،

 اجلالء مكتبة ، الثانية الطبعة ، – واملمارسة النظرية إطار – املراجعة ، الناغي السيد حممود (26

 .1992، للنشر،مصر اجلديدة

 الطبعة ، – للتطبيق وإطار حتليل - للمراجعة الدولية املعايري يف دراسات ، الناغي السيد حممود (27

 .2000 ، مصر  األوىل

القوائم  يف اإلفصاح وعناصر املعايري ضوء يف واملراجعة احملاسبة ، البيومي السالم عبد حممد حممود (28

 .2003 ، اإلسكندرية ، والتوزيع للنشر املعارف منشاة ، املالية

 مع املراجعة يف احلديثة االجتاهات يف دراسات ، شحاتة السيد شحاتة ، البديوي امحد منصور (29

 .2113-2002 ، اإلسكندرية ، اجلامعية الدار ، والدولية املصرية املراجعة معايري عملية على تطبيقات
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 وائل دار ، الثالثة الطبعة ، والعملية النظرية الناحية من التدقيق إىل مدخل ، التميمي هادي (31

 .2006 األردن، للنشر،

 ، سعيد الدين كمال ، حجاج حامد امحد ومراجعة تعريب ، هنكي امرسون ، توماس وليم (31

 .1997 ، السعودية ، للنشر املريخ دار ، األول الكتاب ، والتطبيق النظرية  بني، املراجعة

 .2007 األردن، للنشر، الوراق ،والتطبيق النظرية بني احلسابات مراجعة ، جربوع حممود يوسف (32

II. أطروحات: 

 أطروحة ، املدقق مهنة على وأثره الدولية املايل اإلبالغ معايري حنو اجلديد التوجه ، صالح حواس (33

 .2008اجلزائر جامعة ، التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية ، دكتوراه

 منشورة، غري دكتوراه أطروحة اجلزائر، يف املالية للمراجعة متكامل إطار حنو صديقي، مسعود (34

 .2004 اجلزائر، جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية

III. و تنظيمية نصوص تشريعية : 

 احلسابات وحمافظ احملاسب اخلبري مبهن واملتعلق 2010 جوان 29 يف املؤرخ 1-11رقم القانون (35

 .2010 جويلية  11 ل املوافق ، 42 العدد ، اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة ، املعتمد واحملاسب ،

 اجلزائر يف املعتمد واحملاسب احلسابات حمافظ ، احملاسب اخلبري لوظائف املنظم91-08 القانون (36

 .1991/04/27 يف .الصادر

 .اجلزائري التجاري القانون (37
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IV. وثائق 

،الصادر عن الوزارة املالية ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 24/13/1999مقرر مؤرخ يف  (38

 .24/13/1999بتاريخ  32رقم 

V. ومقاالت مداخالت : 

 امللتقى ، املصريف( )القطاع الشركات حوكمت يف ودوره احلسابات تدقيق ، الدين نور قايد أمحد (39

 كلية ، املعاصرة العاملية املستجدات ضوء يف اآلفاق و الواقع اجلزائر يف التدقيق مهنة حول الثامن الوطين

 .2010 أكتوبر 12 و 11 يومي سكيكدة ،  جامعة ، التسيري علوم و العلوم االقتصادية

 تقرير احلسابات، ملراجعة الدولية املعايري تنفيذ يف الصلة ذات واالعتبارات العملية التحديات (41

 .2008 أوت 21 ، والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر

 ، اجلزائرية االقتصادية للمؤسسة اإلداري التأهيل إسرتاتيجية يف املراجعة دور ، مسعود صديقي (41

 .2000 ، ورقلة جامعة ، االقتصادية والعلوم احلقوق كلية ، األول العدد ، الباحث جملة

 ، الرقايب األداء على واخلارجية الداخلية املراجعة تكامل انعكاس ، حممد براق ، مسعود صديقي (42

 ، االقتصادية والعلوم احلقوق كلية ، واحلكومات للمنظمات املتميز األداء حول الدويل العلمي  املؤمتر

 .2005 مارس 09 و08 ، ورقلة جامعة

 واإلفصاح القياس يف االقتصادية الوحدات إلدارات السلوكية أبعاد دور و ، املومين اهلل عبد حممد (43

 على وانعكاساهتا العاملية املالية األزمة حول الرابع الدويل امللتقى ، املالية األزمات حدوث احملاسيب يف

 جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية ، إفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة دول، اقتصاديات

 .2119ديسمرب  19-18اجلزائر يومي 
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 الغش كشف عن املدقق مبسؤولية واخلاص  240رقم الدويل التدقيق معيار ، مومين طالل منذر (44

 فيفري  ، الدوحة قطر، جبامعة للمحاسبة العلمية اجلمعية ، السادس العدد ، احملاسبة أخبار جملة ، منعهو

9 200. 

VI.  مذكرات 

 ماجستري مذكرة ، املؤسسة تسيري حتسني يف ومسامهتها مهمتها الداخلية املراجعة لطفي، شعباين (45

 .2004 اجلزائر، جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية ،

 االقتصادية العلوم كلية ، ماجستري مذكرة والتطبيق، النظرية بني الداخلية املراجعة ربيعة، صالح (46

 .2004 اجلزائر، جامعة ، التسيري وعلوم

 ااْلجنبية باللغة مؤلفات  ثانيا

47) Alain MIKOL , Les audits financiers– Comprendre les 

mécanismes du contrôle légal édition d’organisation , Paris , 
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53) Jacques RENARD , Théorie et pratique de l’audit interne , 
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l’audit opérationnel, Les éditions d’organisation, Paris, 1992. 
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 ديسابن بعبد الحميد  جامعة

 مستغانم

 التسيير وعلومالتجارية  العلوم ،االقتصادية العلوم كلية

 تدقيق و مراقبة التسيير تخصص

 
 استبيان استمارة

 
 واقع تبني معاير الدولية للتدقيق عنوان حتت مذكرة  ماسرت حتضري إطار يف

 على التدقيق توحيد يف ومسامهتها األخرية هذه تكامل مدى خالهلا من نستوضح واليت
 مع ، اإلرشادات بباقي مقارنة مستخدميها عن تصدر اليت النتائج مصداقية وكذا دويل نطاق

 .اجلزائر يف املعايري هذه تطبيق مالئمة استبانه
 املوضوع هذا إثراء يف للمشاركة الدراسة عينة ضمن اختياركم سيديت سيدي يسعدنا

 .األسئلة هلذه االهتمام كل ستولون وكونكم مبوضوعيتكم منا قناعة ومهنيني، كأكادمييني
 تستخدم لن وأهنا التامة، بالسرية مسامهاتكم حتاط أن لكم نتعهد املسبق، شكرنا ومع

 .العلمي البحث ألغراض سوى
 

 

 

 لزرق بن عودة عبد النور : الطالب
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 الدراسة عينة عن عامة معلومات

 

 أنثى               ذكر                                 : الجنس

 سنة 40 من اقل إىل 30 من                        سنة                  30 من اقل         :العمر

 سنة 50 من أكثر                          سنة               50 من اقل إىل 40 من                

 

 مهنية شهادةدكتوراه           ماجستري            ليسانس                            :العلمي المؤهل

 

 حماسب خبري                        جامعي         أستاذ             :الحالية الوظيفة

 ماجستري طالب                              حسابات حمافظ                                 

 

 سنوات 10 من اقل إىل 5 من                          سنوات 5 من اقل           :المهنية الخبرة

 سنة 15 من أكثر                                  سنة 15 من اقل إىل 10 من               
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 الدولي المستوى على المحاسبي التدقيق أهمية :األول المحور

 موافق العبارة

 تماما

 غير محايد موافق

 موافق

 غير

 موافق

 إطالقا

      .عته جنا مستوى من يزيد دوليا التدقيق توحيد إن -            1

 بعض إزالة يف يساهم دوليا التدقيق نطاق اتساع إن          2-

 هذا يف والدولية اإلقليمية االقتصادية التكتالت داخل            العوائق

 .اجملال

     

   للتدقيق  املمارسة جمال يف التوافق يصاحب أن الضروري من     3-

 .للممارسني واخلربة التعليم متطلبات مستوى على توافق        

     

     عالية جودة ذات خدمات تقدم للتدقيق الدولية املكاتب       4-

 .األخرى باملكاتب مقارنة       

     

  املكاتب عن الصادرة التقارير يف املالية القوائم مستخدمي ثقة      5-

 .األخرى املكاتب عن الصادرة نظريهتا عن ختتلف الدولية     

     

يف  ساهم الدويل االحتاد عن الصادر األخالقي السلوك دليل إن      6-

 .اجملتمعات يف املطبقة النظم اختالف ختطي     
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 الدولي والتدقيق الجزائر :الثاني المحور

 موافق عبارات

 متاما

غري  حمايد موافق

 موافق

 غري موافق 

 متاما

 يف احلاصلة التطورات تواكب اجلزائر 1 -

 الدويل التدقيق جمال

     

 اجلزائر يف التدقيق تكييف الضروري من2 -

 .الدويل الواقع مع

     

 الدويل التدقيق حنو اجلزائر توجه حال يف 3 -

 على انفتاحها على كبري اثر لذلك سيكون

 .الدويل االقتصاد

     

 وخربة تعليم ملتطلبات اجلزائر اشرتاط 4 -

 . مدققيها أداء مستوى من حيسن دولية
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 للتدقيق الدولية المعايير :الثالث المحور

 نعم                          ال؟          للتدقيق الدولية املعايري على مطلع أنت هل

                           

 ؟    اطالعك درجة هي ما بنعم إجابتك كانت إذا 2-

 سطحية                            مقبولة                 جيدة                   ممتازة   

                                     

 موافق عبارات

 متاما

غري موافق  غري موافق حمايد موافق

 متام

 جودة حتسني على تساعد للتدقيق الدولية املعايري 3

 املالية املعلومة

     

      أداءاملدقق حتسني يف تساعد الدولية التدقيق معايري 4

 املدقق تقرير مستخدمي تساعد للتدقيق الدولية املعايري 5-

 .أحسن قرارات اختاذ على

     

 من يزيد ما هو وتدويلها املعايري توحيد أن ترى هل 6-

 .أخرى عوامل دون التدقيق  فعالية

     

 بني التفاوت تقليل يف تساهم الدولية التدقيق معايري 7-

 . الدول بني املدققني ممارسات
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 للتدقيق الدولية المعايير تبنيوواقع  الجزائر :الرابع المحور

 موافق عبارات

 متاما

     غري حمايد موافق

 موافق

موافق  غري 

 متاما

 ختتلف اجلزائر يف التدقيق ممارسة 1 -

 .الدولية املعايري وفق املمارسة عن كثريا

     

 احملاسبة ملعايري اجلزائر توجه إن 2 -

 معايري تطبيق عليها حيتم الدولية

 .الدولية التدقيق

     

 احلل هي الدولية التدقيق معايري 3 -

 يف املهنية املمارسة واقع لتحسني األمثل

 .اجلزائر

     

 للتطبيق قابلة الدولية التدقيق معايري 4 -

 .الراهنة الظروف ظل يف اجلزائر يف

     

 للمعايري اجلزائر تطبيق حالة يف5 -

 تكييفها األحسن من للتدقيق، الدولية

 .اجلزائري الواقع مع

     

 للتدقيق الدولية للمعايري اجلزائر تبين6 -

 .املدققني تكوين عليها حيتم
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