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 :متهيد

 

 املتعلقة املعلومات وتسجيل وتبويب جتميع من احملاسب انتهاء فبعد ، احملاسب عمل ينتهي حيث من املدقق عمل يبدأ

 ورمبا األخطاء من وخلوها العمليات هذه سالمة مدى على احلكم يف املدقق دور يأيت ، املؤسسة نشاط عن الناجتة بالعمليات

 .التالعبات

 أنه من الرغم فعلى  مستويات عدة على أدوار من هلا ملا نظرا ، هذا وقتنا يف االهتمام من كبريا يزاح التدقيق مهنة أخذت

 النشاط لتوسع كنتيجة تشعبها وحبكم أهنا إال ، فقط باملران تكتسب مهنة أهنا على إليها ينظر كان قريب وقت حىت

 اهليئات خمتلف فأصدرت ، حيكمها نظري إطار من دالب وكان ، إليها احلاجة تزايدت املؤسسات حجم وكرب االقتصادي

 . فيها النظري اجلانب حصر منها حماولة واملعايري واألهداف املفاهيم من مجلة واألكادميية واملهنية احلكومية

 بيلس يف وقسمناه ، التدقيق ملهنةالواقعي  لإلطار التطرق الفصل هذا يف حاولسأ ، سبق مما وانطالقا تفصيل، أكثر لدراسة

 : مباحث ثالث إىل ذلك

يم   :األول املبحث فاه  .احملاسيب للتدقيقحول  م

 .املدقق والتزامات أنواع التدقيق  :الثاين املبحث

 .التدقيق عملية مسار  :الثالث املبحث
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 .احملاسيب لتدقيقاألول: مفاهيم حول ا املبحث

 واملتتبع ، واالقتصادية االجتماعية احلياة وبتطور العصور مر على عايشتها اليت الظروف مبختلف احملاسيب التدقيق مهنة تأثرت

 يف وتلعبه لعبته الذي الكبري للدور نظرا ، به حضيت الذي املتزايد االهتمام حجم يالحظ أن ميكنه شهدهنا اليت للتطورات

 للقرارات أساسيا مدخال تعترب اليت ءباآلرا املختلفة األطراف ومد ، واجملتمع قتصاديةاال الوحدات لكل والنمو التقدم حتقيق

 مهنة يصون نظري إطار حتديد وحاولت ، التطورات هذه الوصية واهليئات املنظمات خمتلف سايرتحيث .إختاذها املراد

 .املهمة هذه ومصداقية جودة وعلى العملي اجلانب على سلبا تنعكس قد تأويالت ألي تفاديا ، التدقيق

 مث ومن أمهيته ، همفهوم ، للتدقيق التارخيي التطور إىل املبحث هذا يف تطرقسأ سبق ملا كتحليل

 .أهدافه اىل التطرق 

 .للتدقيق التارخيي التطور :األول املطلب

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

 لدى أوال احلاجة هذه ظهرت قد و ، للواقع البيانات تلك مطابقة من والتأكد ، قراراته إختاذ يف عليها

 تستخدم كانت واليونان املصريني قدماء حكومات أن على التارخيية الوثائق تدل حيث ، احلكومات

 على للوقوف والسجالت بالدفاتر املثبتة القيود إىل يستمع وقتها املدقق كان و . العامة احلسابات صحة من للتأكد املدققني

 .   Audire يستمع معناها و الالتينية الكلمة من مشتقة Audit تدقيق  كلمة أن جند هكذا صحتها ، و مدى
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 داف التدقيقھأ املدقق اآلمر بالتدقيق الفرتة

قبل امليالد إىل  2000من

 م1700

امللك،اإلمرباطور، 

 الكنيسة، احلكومة

معاقبة السارق على اختالس األموال  .رجل الدين، كاتب

 اتهومحاي

احلكومة، احملاكم  م1850م إىل 1700من

 منيھالتجارية واملسا

ا، محاية ھمنع الغش ومعاقبة فاعلی احملاسب

 األصول

حماسيب أو  مهين شخص منيھاحلكومة واملسا م 1900م إىل 1850من 

 قانوين

جتنب الغش وتأكيد مصداقية 

 امليزانية

يف  مهينشخص  منيھاحلكومة واملسا م1940م إىل 1900من 

 احملاسبة والتدقيق

 الشهادةجتنب الغش واألخطاء، 

 على مصداقية القوائم 

مني ھاحلكومة املسا م1970م إىل 1940من 

 والبنوك

ين يف مهشخص 

 احملاسبة والتدقيق

ادة على صدق وانتظام القوائم ھالش

 .املالية التارخيية

يئات ھاحلكومة،  1990إىل  1970من 

 منيھأخرى واملسا

يف  هينمشخص 

احملاسبة، التدقيق 

 واالستشارة

ادة على نوعية نظام الرقابة ھالش

الداخلية واحرتام املعايري احملاسبية 

 .ومعايري التدقيق

يئات ھاحلكومة،  م إىل حد الساعة1990من 

 منيھأخرى واملسا

يف مهين شخص 

احملاسبة، التدقيق 

 .واالستشارة

ادة على الصورة الصادقة ھالش

عية الرقابة الداخلية للحسابات ونو 

 يف ظل احرتام املعايري ضد الغش 

 .7ر ومسعود صديقي، مراجعة وتدقيق احلسابات، ديوان املطبوعات اجلامعية، ، صھامي طواھاملصدر: حممد الت
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 م 1700 سنة حىت القدمي العصر من الفرتة:  

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

 الفرتة هذه خالل املدقق وكان . احملاسبية بالدفاتر غش أو تالعب أي حدوث منع و ، الدقة إىل الوصول هو خالهلا من

 .جتربته على بناء املعلومات هذه صحة مدى على يقف أن على ، عليه تتلى كانت اليت للحسابات باالستماع يكتفي

 م 1850 حىت 1500 من رتةالف :  

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

 ممارسة بقيت ذلك رغم و ، املدققني إىل احلاجة من زاد ما وهو ، امللكية بانفصال يسمى ما شهدت أهنا غري . احملاسبية

 .تفصيلية بصفة التدقيق

 م 1900 حىت 1850 من الفرتة :  

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

 قانون صدور ذلك وعزز . املستثمرة أمواهلم على حفاظا املدققني على الطلب يف املسامهني إحلاح من زاد ما ، واإلدارة املالك

 .مستقل مدقق قبل من حساباهتا تدقيق املسامهة شركات على أوجب الذي ،1862سنة الربيطاين الشركات

 هذا: يومنا إىل م 1905 من الفرتة 

 ، يقالتدق عملية يف كبرية الداخلية بدرجة الرقابة نظام على االعتماد كذا و الكربى الشركات ظهور هو الفرتة هذه ميز ما أهم

 .علمي أساس وفق اإلحصائية العينات أسلوب استعمال إىل باإلضافة

 مسؤولية من هو هذه احلاالت مثل فاكتشاف ، واخلطأ الغش اكتشاف يعد فلم ، التدقيق عملية من اهلدف خيص فيما أما

 املركز عدالة تبني احملاسبية بياناتال كانت إذا احملايد فيما و املستقل املدقق تقرير هو الرئيسي التدقيق غرض إن بل . اإلدارة

 املايل.

 كاآليت: فكانت الفرتة هذه خالل التدقيق أهداف أما

 . واخلطأ الغش اكتشاف -
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 . الفنية األخطاء ومنع اكتشاف -

  . احملاسبية املبادئ تطبيق يف األخطاء اكتشاف -

 

 .وأمهيتة التدقيق مفهوم :الثاين املطلب

 مفهومه  :األول الفرع

 رغم و . عنها الصادرة واألطراف اهليئات باختالف هذا و التدقيق، يف تعار يف إليها التطرق مت اليت اجلوانب تعددت لقد

 : يلي فيما التعاريف هذه أهم نذكر و .اهلدف نفس يف تصب أهنا إال ، املفاهيم هذه بني الشكلي االختالف

 للتدقيق األمريكية احملاسبة مجعية تعريف جاء American accounting associator    كمايلي  

 بنتائج تتعلق اليت ، موضوعي بشكل والقرائن األدلة وتقييم جلمع ومنهجية منظمة عملية هو التدقيق "

 األطراف وتبليغ ، املقررة املعايري و النتائج هذه بني والتطابق التوافق مدى لتحديد وذلك ، اإلقتصادية واألحداث األنشطة

 ."ةاملراجع بنتائج املعنية

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

 درجة لتحديد ، موضوعية بصورة تقييمها و واألحداث، االقتصادية باألرصدة أو باإلقرارات املتعلقة األدلة على احلصول

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

 

 :يلي ما استخالص ميكن ، التعريفيني خالل منو 

 . مسبق خمطط على قائمة فهي وبالتايل ، منظمة عملية التدقيق عملية

  عدالة حول خالهلا من رأيه املدقق يبين ، إثبات وقرائن أدلة مجع التدقيق عملية يف يشرتط

 .عدمها من املالية القوائم

 . حتيز كل عن بعيدة موضوعية بصفة تتم أن أي ، لألدلة مجعه يف احلياد املدقق يلتزم أن -
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  والذي ، احملاسيب النظام فحص إىل القوائم يف املقدمة املعلومات الفحص عملية تتعدى أن -

 . املعلومات هلذه املصدر يعترب         

  .له لطالبةا األطراف لصاحل املالية القوائم مصداقية حول رأيه يتضمن لتقرير، املدقق إيصال -

  تعريفجاء  Bonnault et germond طرف منمنظم  بأسلوب وبناء صارم تقين اختبار ":أنه على للتدقيق 

 وعلى ، املؤسسة طرف من املقدمة املالية املعلومات ومصداقية نوعية على معلل رأي إعطاء بغية ، مستقل و مؤهل مهين

 احملاسبية واملبادئ والقوانني القواعد احرتام مدى وعلى ، الظروف كل يف املعلومات هذه إعداد يف الواجبات إحرتام مدى

 " املؤسسة ونتائج املالية وللوضعية الصادقة للصورة املعلومات هذه متثيل مدى يف هبا املعمول

 . مهين طرف من فحصهو  " التدقيق فإن ، الفرنسي املعتمدين واحملاسبني احملاسبني اخلرباء مصف تعريف على بناء 

  ."ما ملؤسسة النتائج اباتحس وجدول امليزانية ومصداقية انتظام حول رأي إلبداء ، ومستقل مؤهل

 :يلي ما استخالص ميكن والرابع الثالث التعريفني على بناء

 . املالية للمعلومات بناء انتقادي فحص هو التدقيق -

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

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

  .احملاسبية واملبادئ بالقوانني التقيد من املدقق يتأكد أن -

 ، ومستقل حمرتف شخص به يقوم ، خمطط إنتقادي فحص" : أنه على للتدقيق وشامل بسيط تعريف صياغة ميكن بالتايلف

 برأي املدقق خالله من يديل ، احملاسيب النظام وكذا املؤسسة طرف من املقدمة ةاملالي املعلومات ومصداقية صحة من للتأكد

 " .تقرير يف إثبات وقرائن بأدلة مدعم وموضوعي حمايد فين

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

 ، حتليلها ، تسجيلها مت اليت لعملياتا وسالمة صحة من للتأكد ، والسجالت البيانات فحص به يقصد : الفحص -

 .املؤسسة بنشاط اخلاصة اإلقتصادية لألحداث النقدي أو الكمي القياس فحص أي ، وتبويبها
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 لواقع السليم للتعبري كأداة اإلداري للنظام الفرعية األنظمة نتائج صالحية مدى على احلكم به يقصد : التحقيق -

 .معينة زمنية فرتة يف للمؤسسة احلقيقية للوضعية ايلامل املركز متثيل مدى وعلى ، املؤسسة

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

 . قياحلقي املؤسسة ومركز لنتيجة وسليمة صحيحة صورة انعكاس إىل أدت االقتصادية لألحداث القياس عملية

 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 أمهية  :الثاين الفرع

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

 :جند التدقيق من املستفيدين بني ومن خطط مستقبلية، ورسم قرارات الختاذ احملاسبية البيانات على كبري حد إىل تعتمد إذ

 :املؤسسة / إدارة1

 وبالتايل ، مسبقا املسطرة لتحقيق أهدافها املستقبلي التخطيط ليةعم يف خاصة كبري بشكل التدقيق على املؤسسة إدارة تعتمد

 احلكم مفتاح يعترب كما ، عليها االعتماد نسبة من الثقة ويزيد من كبرية درجة سيمنحها قوائمها على املدقق مصادقة فإن

 . اإلدارة جملس أعضاء أداء مستوى على

  :واملسامهني / املالك2

 طرف من بد ال فكان ، التدقيق أمهية من عزز املالك عن اإلدارة وانفصال اإلقليمي االمتداد اتذ املسامهة شركات ظهور إن

 مستثمرين جلب يف يساهم احلسابات مدقق تقرير أن كما ، تالعبات حدوث ومنع املسامهني ألموال األمثل التسيري يضمن

 .عائد ممكن أكرب هلم يضمن جدد

 :واملوردين / الدائنني3

 املركز ملعرفة بتحليلها ويقومون ، املالية القوائم وسالمة بصحة املدقق تقرير على ءهؤال يعتمد

 . املؤسسة لدى حتصيلهم حلقوقهم هلم يضمن ما املؤسسة  لدى السيولة درجة وكذا بااللتزام الوفاء على والقدرة املايل
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 : / الزبائن4

 طويلة مبعامالت معها عند ارتباطهم وخاصة ، االقتصادية الوحدة استمرارية مبعرفة ينحصر باملعلومات الشرحية هذه اهتمام

 األولية. أو املواد للبضاعة وأساسي رئيسي كمورد عليها معتمدين كانوا وإذا ، األجل

 : / العاملني5

 كما ، عملهم أرباب ورحبية باستقرار املتعلقة باملعلومات مهتمون هلم املماثلة واجملموعات هم

 التقاعد ومنافع مكافآهتم دفع على املشروعات قدرة تقييم من متكنهم اليت علوماتبامل مهتمون أهنم

  .العمل فرص وتوفر

 :البنوك/ 6

 املؤسسات من القروض إىل املؤسسات تلجأ ، مايل عسر ملواجهة أو نشاطاهتا توسيع بغرض

 السداد على اتاملؤسس لقدرة ومعرفتها اخلطر درجة معرفة عليها األخرية هذه أن غري ، املالية

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

 . للمؤسسة املايل

 :احلكومية / اهليئات7

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

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

 :يف تكون التدقيق أمهية أن 2002 عام املعايري إصدار للمحاسبني عند الدويل اإلحتاد جلنة بينت وقد

 . السليمة اإلدارية القرارات وضع يف يساعد -

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

  . وفعالية بكفاءة املؤسسات موارد استغالل -
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 .هدافاأل:الثالث املطلب

 .التدقيق أهداف: األول الفرع

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

 وميكن . الداخلية الرقابة نظام على اإلعتماد درجة إىل إضافة ، فحصوال التحقق مستوى على وكذا

 : التايل اجلدول خالل من ذلك توضيح

 .التدقيق ألهداف التارخيي التطور : 1 رقم جدول

 أو التحقق مستوى التدقيق من اهلدف الفرتة

 الفحص

 الداخلية الرقابة أمهية

 همةم غري تفصيلي واإلختالس الغش إكتشاف 1850 قبل

 مهمة غري مبدئي تفصيل واإلختالس  الغش واخلطأ إكتشاف 18501900-

1933-1905 

 

 وإكتشاف  حتديد

 واخلطأ الغش

 إختباري فحص

 تفصيلي

 بسيطة إهتمام درجة

1940-1933 

 

 وإكتشاف املايل املركز عدالة حتديد

 واخلطأ الغش

 اإلهتمام بداية إختباري

 

1960-1940 

 

 وإكتشاف ملايلا املركز عدالة حتديد

 واخلطأ الغش

 وجوهري قوي إهتمام إختباري

 

 اآلن حىت 1960

 

 األعمال نتائج تقييم ، الرفاهية حتقيق

 وغريها

 للبدء جوهرية أمهية إختباري

 ق.التدقي بعملية

 18 صاألردن، للنشر، املسرية دار ، ( النظرية الناحية) املعاصر احلسابات تدقيق ، املطارنة فالح غسان :املصدر
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 أعقبت اليت الفرتة هي التدقيق من اهلدف مستوى على تطورات صاحبتها اليت الفرتة أن املالحظ من

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

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

 املشهورة العبارة ذلك فيها على الدليل ولعل ، التدقيق أهداف تطور يف هام دور الفرتة تلك يف اإلجنليزي للقضاء كان كما

 حاسة ذا كلب وليس حراسة كلب بأنه املدقق  وصف واليت ، 1896 سنة القطن حلج قضية يف LOPASE للقاضي

 أو األخطاء اكتشاف ليس التدقيق عملية من األساسي اهلدف أن العبارة هذه من واملغزى،  1اجملرمني ثرأ القتفاء قوية شم

 .التدقيق لعملية ثانوية كنتيجة ذلك يظهر وإمنا ، الغش

 املايل املركز عن صادقة بصورة تعرب املالية التقارير كون عن حمايد فين رأي إعطاء هو احلسابات تدقيق هدف فإن ، عموما

 2.التدقيق حمل للمؤسسة الفرتة أعمال ونتائج

  :3واملتطورة التقليدية، أساسيتني، مبجموعتني التدقيق أهداف حتديد ميكن كما

 

 :التقليدية األهداف : أوال

 :رئيسية أهداف / 1

 . عليها االعتماد ومدى بالدفاتر، املثبتة احملاسبية البيانات وصدق ودقة صحة من التحقق

 .املايل للمركز املالية القوائم مطابقة مدى عن قوية أدلة على يستند حمايد ينف رأي إبداء

 :فرعية أهداف/ 2

 .غش أو أخطاء من والسجالت بالدفاتر يوجد قد ما اكتشاف -

  . ذلك دون حتول وإجراءات ضوابط بوضع ، والغش األخطاء ارتكاب فرص تقليل -
                                                           

  09ص ،  األردن ، صفاء دار ، األولى الطبعة ، الحسابات لتدقيق الحديث المدخل ، جمعة حلمي احمد 1   
2  URENT. et Piere TCHERKWSKY, pratique de l’audit opérationnel, Les édition d’organisation,Paris, p 29Philipe LA     

  10ص ، األردن ، المستقبل دار ، الحسابات لتدقيق والعملية العلمية األصول ، الرفاعي محمود خليل ، الخطيب راغب خالد 3 
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 . مستقبال أو حاضرا القرارات واختاذ داريةاإل السياسات ورسم تقرير يف عليه اإلدارة اعتماد -

 . الستثماراهتم املناسبة القرارات اختاذ من ومتكينهم املالية القوائم مستخدمي طمأنة -

 . الضريبة مبلغ حتديد يف الضرائب دائرة معاونة -

 املتطورة أو احلديثة األهداف : ثانيا

 . معاجلتها وطرق اإلحنرافات ديدوحت ، 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 ميدانية أخرى أهداف هناك ، هلا تطرقت واليت العامة األهداف إىل باإلضافة

 القوائم عرض: 

 احملاسبية واملبادئ     املعايري عليه تنص مبا تقيدت املؤسسة أن من التأكد إىل البند هذا خالل من املدقق يهدف  

 الطرق ههذ تطبيق يف الثبات درجة قياس عن فضال ، قبلها من املتبناة احملاسبية والسياسات والطرق عاما قبوال املقبولة

 درجة على واملؤثرة للمؤسسة الفعلي بالواقع املرتبطة املشاهد هذه حول التقرير على املدقق جيرب مما ، أخرى إىل فرتة من

 . عنها واملعلن املفحوصة املالية القوائم عناصر مصداقية

  الشمولية: 

 وحىت ، ثناءاتاست أي دون حدوثها وقت املؤسسة قبل من تسجيلها مت قد العمليات كل أن يعين

 معلومات توفري بغرض وذلك ، والسجالت الدفاتر كل على اإلطالع عليه ذلك من املدقق يتأكد       

 . املؤسسة وضعية عن تعرب شاملة حماسبية       

 والتحقق الوجود: 

      .موجودة وخصوم أصول من امليزانية يف الواردة العناصر مجيع أن من املدقق يتأكد أن أي       
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 واملديونية امللكية: 

 األصول لكل املؤسسة ملكية من القانونية الوثائق طريق عن يتأكد أن املدقق على جيب هنا      

    عن األخرية هذه تكون وقد ، أخرى ألطراف فعال مستحقة الديون وأن ، امليزانية يف الواردة      

 .مثال املصادقات طريق      

 التقييم: 

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

 .ألخرى دورة من التقييم طرق ثبات مع ، عليها املتعارف احملاسبية      

  فين رأي إبداء : 

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

     .األعمال ونتيجة املايل للمركز املدققة املالية القوائم متثيل عدالة     

 :1وإجراء بالفحص القيام التدقيق عملية إطار يف عليه ينبغي لذلك 

  املطبقة والطرق اإلجراءات من التحقق -

  واخلصوم األصول عناصر مراقبة -

  التنظيمي اهليكل تقييم -

  لعملياتل السليم التسجيل من التأكد -

 واألخطاء ، التالعبات ، الغش حاالت عن الكشف حماولة -

 

 املتعارف عليها التدقيق أنواع التدقيق و معايري  :الثاين املبحث

 ال ذلك أن إال ، منها إليه ينظر اليت باختالف الزاوية ختتلف ، عديدة على أنواع التدقيق عملية تقوم

                                                           
  12ص ، ذكره سبق مرجع ، الحسابات لتدقيق والعملية العلمية األصول ، عيالرفا محمود خليل ، الخطيب راغب خالد1 
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 وتعترب ، هذه الوظيفة هبا متارس اليت الكيفية حتكم املعايري من جمموعة على أساس،كما تقوم  التدقيق عملية جوهر من يغري

 .للمدقق املهين األداء مستوى على للحكم وسيلة

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

 .ملربما والعقد القانون يفرضه ما حدود

 .املدقق وواجبات حقوق إىل مث التطرق، معايريه التدقيق، أنواع بتقدمي املبحث هذا خالل من سنقوم

 .التدقيق أنواع :ألول ا املطلب

 : التايل النحو على التدقيق أنواع بدراسة سنقوم

 . اإللزام حيث من -

 االختبارات( حجم) الفحص مدى حيث من -

  .التدقيق عملية توقيت حيث من -

  .التدقيق عملية نطاق حيث من -

  .التدقيق بعملية القائم حيث من -

 اإللزام  حيث من  :األول الفرع 

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

 .اإللزامي التدقيق : أوال -

 هلا اخلتامية املالية القوائم وإعتماد حساباهتا ق لتدقي جيخار  مدقق تعيني بضرورة املؤسسة يلزم حيث ، به القيام القانون حيتم

 العقوبات طائلة حتت املخالف وقوع به القيام عدم عن ويرتتب ،

 . 1املقررة

 

                                                           
  46،ص بيروت ، الجامعية الدار ، والتطبيق التنظير بين المراجعة ، الفيومي محمد ، الصبان سمير محمد1 
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 .االختياري التدقيق : ثانيا -

 وفقا ددةحم هنا املدقق واجبات وتكون مالكها، أو املؤسسة إدارة من بطلب وتكون بقانون، امللزمة غري التدقيق عملية هي

 .التدقيق لعملية الطالب مع املسبق التفاقه

 واعتماد املؤسسة حسابات لتدقيق خارجي مدقق خبدمات االستعانة يتم قد ، األشخاص وشركات الفردية املؤسسات ففي

 نتائج عن احملاسبية املعلومات صحة على الشركاء إطمئنان حيث من تتحقق اليت للفائدة نتيجة ، اخلتامية املالية قوائمها

 أما . جديد شريك إنضمام أو إنفصال حالة يف وخاصة الشركاء حقوق لتحديد كأساس تتخذ واليت ، املايل واملركز األعمال

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

 . الضرائب لحةمص وخاصة اخلارجية اجلهات

 االختبارات( حجم)الفحص مدى حيث من  :الثاين الفرع. 

 : نوعني إىل االختبارات حجم وفق التدقيق ينقسم

 (تفصيلي) شامل تدقيق : أوال -

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

 نفقات يكلف كونه إىل باإلضافة كبريين ووقتا جهدا التدقيق من النوع هذا ويتطلب ، املالية السنة

 يقتصر إستخدامه فإن وبالتايل بإستمرار، مراعاهتما على املدقق حيرص واليت والتكلفة الوقت عاملي مع يتعارض فهو ، باهظة

 . الصغري احلجم ذات املؤسسات على

 .إختباري تدقيق : ثانيا -

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

 وسالمة قوة مدى على العينة حجم ويعتمد ، النتائج تعميم يتم أن على باملؤسسة اخلاصة واملستندات واحلسابات والسجالت

 . العينة حجم توسيع املدقق على وجب توالسجال الدفاتر يف كثرية أخطاء توافر حالة ففي ، الداخلية الرقابة نظام
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 التدقيق عملية توقيت حيث من : الثالث الفرع . 

 :نوعني إىل التدقيق تقسيم ميكن املعيار هذا وفق

 .مستمر تدقيق : أوال -

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

 بصفة املدقق يتبعه التدقيق من النوع وهذا .منتظمة غري بطريقة أو ...شهرية أو أسبوعية بصفة تتم كأن ، منتظمة ريقةبط

  :1 حالة يف خاصة

  . 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 ديمساع من كبري عدد توافر -

  :2يلي فيما تلخيصها ميكن وعيوب مزايا النوع وهلذا

 :املستمر التدقيق مزايا -أ

  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 على املدقق تردد كثرة

 . قصري بوقت النهائي التدقيق من االنتهاء من املدقق متكن -

 .التالعب اكتشاف من وميكن ، سريعة بصورة لألخطاء املؤسسة تصحيح -

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

 .السنة طوال بتدقيقها يقوم اليت  
                                                           

  194ص ،  مصر ، الجامعية دارال ، والمراجعة المحاسبة في متقدمة دراسات ، سرايا السيد محمد ، الدهراوي مصطفى الدين كمال 1  

 دارالثقافة ،  1ط ، االول الجزء (العملية واإلجراءات النظري اإلطار )المتقدمة الحسابات مراجعة ، القاضي يوسف حسين ، دحدوح احمد حسين2

 .51 ص   ، االردن ، للنشر
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 :املستمر التدقيق عيوب  -ب

 . التدقيق بأعمال القيام أثناء املؤسسة أعمال عرقلة -

 . الروتني يف املدقق دخول واحتمال طويل لوقت المتدادها نظرا ومساعديه املدقق ترهق -

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

 .للخطأ اكتشافه حالة

  .هنائي تدقيق : ثانيا -

 املدقق ويلجأ ، اخلتامية املالية والقوائم احلسابات وإعداد املالية السنة انتهاء بعد يتم بكونه يتميز

 بصورة العمليات هافي تتعدد ال واليت احلجم صغرية املؤسسات يف عادة األسلوب هذا إىل اخلارجي

 :النهائي التدقيق حيققها اليت املزايا ومن . كبرية

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

 . وإقفاهلا تسويتها

  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        

 : النقاط بعض النهائي التدقيق على يعاب أنه إال 

 . التدقيق بعملية للقيام الالزمة الزمنية الفرتة قصر -

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

 لديهم وبالتايل ، املالية السنة هناية يف إال تكتشف لن األخطاء أن لعلمهم منهم املطلوبة األعمال بأداء باملؤسسة

 . التدقيق عملية يف البدأ وقبل العام خالل األخطاء تلك لتسوية الفرصة

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

 .متقاربة أو واحدة حساباهتا يدقق اليت للمؤسسات املالية السنة        

 التدقيق عملية نطاق حيث من : الرابع الفرع. 

 :يلي ما إىل النطاق حيث من التدقيق يقسم

 كامل تدقيق  :أوال -

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

 تقرير يف يشرتط ولكن ، الدورة خالل متت اليت العمليات كل حصبف املدقق قيام يعين ال وهذا 

 اختيار حرية للمدقق وتكون ، استثناء دون املالية القوائم كل ميس أن واحملايد الفين رأيه يتضمن والذي عمله هناية يف  املدقق 

  املفردات كل حول كاملة املسؤولية حتمله مع الختباراته خيضعها اليت املفردات

 جزئي تدقيق  :اثاني -

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

 .املخزون جرد من التأكد أو ، املخازن حسابات فحص أو ، حمددة فرتة خالل اآلجل أو النقدي البيع عمليات فحص أو ،

 وال ، الفحص إليها توصل اليت والنتائج اتبعت اليت اخلطوات متضمنا تقرير على احلصول إىل اجلزئي التدقيق يهدفحيث 

 هو كما األعمال ونتيجة املالية للمراكز داللتها ومدى املالية القوائم عدالة مدى عن حمايد فين رأي على احلصول إىل يهدف

 ونطاقها هبا قيامه املطلوب املهمة يوضح كتايب عقد على ولاحلص اجلزئي التدقيق يف املدقق على وجيب . الكامل التدقيق يف

 وال نفسه ليحمي

 .1ءاألدا يف تقصري إليه ينسب

 التدقيق بعملية القائم حيث من  :اخلامس الفرع. 

 :أساسيني نوعني إىل هبا القائم حيث من التدقيق عملية تقسيم ميكن

                                                           
 23 ص 22ص سبق الحسابات لتدقيق والعملية العلمية األصول ، الرفاعي محمود خليل ، الخطيب راغب خالد1 
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 .داخلي تدقيق  :أوال -

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

 من ينفذ كونه دائم عمل هو الداخلي التدقيق وعمل ، والتحقق والتطابق التقييم مهام ي الداخل للتدقيق وختول ، التصرف

 .1باملؤسسة دائمة مصلحة طرف

 للوسائل دوري فحص عن عبارة " أنه على الداخليني راقبنيوامل للمدققني الفرنسي املعهد عرفهكما 

 تابعة مصلحة به تقوم النشاط هذا،و املؤسسة وتسيري مراقبة قصد مديرية تصرف حتت املوضوعة

 ."األخرى املصاحل باقي عن ومستقلة املؤسسة ملديرية

 هبا املعمول اإلجراءات كانت إذا مما لتأكدا هي الدوري النشاط هذا إطار يف الداخليني للمدققني الرئيسية األهدافو من 

 2ةومناسب واضحة اهلياكل ، فعالة التنظيمات ، شرعية العمليات ، صادقة املعلومات أن ، الكافية الضمانات تتضمن

 خارجي تدقيق  :ثانيا -

 على والوقوف يةاحملاسب والسجالت البيانات فحص بغية ، املؤسسة خارج من طرف بواسطة يتم الذي هو اخلارجي التدقيق

 احملاسيب النظام عن الناجتة احملاسبية املعلومات وصدق صحة حول حمايد فين رأي إبداء أجل من ، الداخلية الرقابة نظام تقييم

 ) اخلارجية األطراف من املعلومات هذه مستعملي لدى والرضا العام القبول تنال حىت املصداقية إلعطائها وذلك ، هلا املولد

 (.أخرى وهيئات ، الضرائب إدارة ، البنوك ، املستثمرين ، املسامهون

 ذلك فإن املؤسسة مستوى على الداخلي قيق التد بوجود أنه القول ميكن ، اخلارجي والتدقيق الداخلي التدقيق بني كربطو  

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

 .3الداخلي التدقيق وأعمال إجراءات

 
                                                           

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

  15،ص الجزائر ، الجامعية المطبوعات ديوان ، الثانية الطبعة ، التطبيق إلى النظرية من الحسابات ومراقبة المراجعة ، بوتين محمد  2  

Jacques RENARD, Théorie et pratique de l’audit interne , édition d’organisation , paris, p69  3 
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 .عليها املتعارف التدقيق معايري : الثاين املطلب

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

 .عليها املتعارف التدقيق معايري هو ذلك ضمان إىل والسبيل

 وتنفيذ وختطيط التكليف قبول يف املهنية مبسؤولياته ووفائه احلسابات مدقق التزام لضمان مهنية مستويات هي عايريامل هذه

 الكفاءة مثل املطلوبة املهنية للصفات احلسابات مدقق مراعاة املعايري هذه وتشمل ، بكفاءة التقرير وإعداد التدقيق أعمال

 4 .واألدلة التقرير ومتطلبات واالستقالل املهنية

 يف مت حيث ، موجزة جاءت إن و شاملة بصورة املعايري هذه صياغة يف الفضل القانونيني للمحاسبني األمريكي للمعهد كان

 الرابع وهو واألخري العاشر املعيار إقرار مت 1949 سنة نوفمرب ويف ، معايري تسعة إقرار 1948 سنة سبتمرب يف املعهد اجتماع

 .1954 سنة للمعهد كتيب  يف وصدرت قرير،الت إعداد معايري ضمن

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

 :التايل الشكل يف توضيحها ميكن واليت التقرير، إعداد ومعايري ، امليداين

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 41ص ، اإلسكندرية الجامعية، الدار ، المال لسوق الحسابات مراقب خدمات ، علي نصر الوهاب عبد 4
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 . التدقيق معايري أنواع : شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، حجاج حامد امحد ، الديسطي القادر عبد حممد تعريب ، متكامل مدخل املراجعة ، لوبك جيمس ، ألفني أرينز :املصدر

 42 ص ، ،السعودية املريخ دار

 الشخصية أو العامة املعايري : األول الفرع. 

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

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

 . واإلستقالل احلياد عنصري املدقق لدى يتوافر أن -

 معايير التدقيق المتعارف عليها

 

 

 عامة معايير 

 

 واألداء التأھيل

 الميداني العمل

 

 التدقيق أداء

 التقرير

 

 النتائج

 مالئمين مهارة و تدريب   -

 

 الذھني اإلتجاه حياد   - 

 

 المهنية العناية بذل  -

 المعتادة

 المهنيين اإلشراف و التخطيط  - 

 

 الداخلية للرقابة الكافي الفهم  -

 

 الكافية التدقيق أدلة جمع  -

 مع المالية القوائم إتفاق مدى  -

 .عليها المتعارف المحاسبة مبادئ

 

 المبادئ تطبيق في الثبات مدى  -

 .عليها المتعارف المحاسبية

 

 اإلعالمي اإلفصاح كفاية مدى  -

 

القوائم  في اإلجمالي الرأي إبداء -

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

 .والعملي العلمي التأهيل :الأو  -

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

 . كمدقق للعمل تؤهله

 اجملاالت من وغريها والتدقيق ئبوالضرا احملاسبة جماالت يف الكافية العلمية باملعرفة يتمتع أن جيب املدقق أن املعيار هذا يعين

  يف يستمراملدقق أن جيب ذلك إىل إضافة . املهنية باملمارسة املرتبطة

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

 1 .جديدة جماالت

 .االستقالل :ثانيا -

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

 .التدقيق حمل املؤسسة

 . جهة من سابقة لعقوبات تعرضه وعدم ، املدنية حقوقه بكامل ومتتعه ، املدقق ونضج واستقامة نزاهة يف االستقاللية تتمثل

 املؤسسة أعضاء اجتاه احلرية بكامل يتمتع أي ، فعال مستقال يكون أن ، احلسابات وصدق لشرعية لضامنا باعتباره عليه كما

 .2 عمل عقد بالشركة يربطه وال أعماهلم يشاركهم ال وأن ، الرقابة موضوع

 أن جيوز فال .تهاستقاللي له حتفظ اليت النقاط من جمموعة على اجلزائري املشرع أوصى فقد ، احلسابات حمافظ خيص فيماو 

 :3 أحد معينة شركة حسابات حمافظ يكون

  . وأزواجهم املؤسسة مبسؤويل الرابعة الدرجة لغاية واألصهار األقرباء -

  نشاط غري دائم نشاط حبكم تعويضات أو مرتبا أو أجرة يتقاضون ممن وأزواجهم األشخاص -
                                                           

  35،ص اإلسكندرية ، الحديث الجامعي المكتب ، المراجعة أصول ، لبيب عوض ، الفيومي محمد 1 

  38ص ، ذكره سبق مرجع ، بوتين محمد 2 

 .الجزائري التجاري القانون ،  افريل  25في المؤرخ 08-93،المرسوم التشريعي  06مكرر 175المادة  3 
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 ؛ حسابات حمافظ        

 مال رأس  (1/10)   متلك أخرى مؤسسات من أزواجهم أو اإلدارة لسجم وأعضاء باإلدارة القائمون األشخاص -

 . التدقيق حمل الشركة

 :4 يلي مما احلسابات حمافظ مينع كما

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

  سريينامل 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 إنتهاء من سنوات 3 من أقل بعد راقبها ليتا اهليئة أو الشركة يف مأجور منصب شغل -

 ، اجلزائري التجاري القانونمن  6 مكرر 715 املادة يف خصوصا عليها املنصوص واملوانع التنايف حاالت على زيادة -

 يف السيما ، أخرى امتيازات أو أتعاب أو أجور على   حتصلوا الذين املعنويني أو الطبيعيني األشخاص تعيني ميكن ال

 لدى حسابات كمحافظي األخرية سنوات 3 خالل اهليئة أو الشركة من ضمانات أو تسبيقات أو قروض شكل

 .اهليئة أو الشركة نفس

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

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

 .القانونية اختصاصاته        

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

                                                           
    يدةالجر ، والمحاسب المعتمد الحسابات ومحافظ المحاسب الخبير بمهن والمتعلق  2010جوان  29في المؤرخ 01- 10رقم القانون ،  70إلى  65من المواد 4 

 11 ص ، 2010 جويلية 11 ل الموافق ، 42 العدد ، الجزائرية للجمهورية الرسمية
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 . اجلمهور لدى اإلشهار أشكال من شكل أي استعمال    

 .املهنية العناية :ثالثا -

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

 يشرتط وبالتايل ، كايف غري واالستقالل الكفاءة عنصري فتوفر.التدقيق عملية خطوات جلميع الكايف االهتمام يعطي وأن ،

 .املهين أدائه جودة مستوى من ترفع العمل يف جدية توفر

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

 ألي الكامل واإلشراف التخطيط تتطلب كما .املناسبة ستشارة اإل عن البحث مسؤوليته على يقع فإنه ، العمل هذا من

 دون العمل أوراق إعداد مت إذا ألنه ، ودقيقة ملةكا عمل أوراق بإعداد يقوم وأن ، عنها مسؤوال يكون مهنية مهمة أو نشاط

 املدقق جيتهد أن املهنية العناية وتقتضي ، بتجميعها املدقق قام اليت األدلة يف الشك يثري هذا فإن كامل غري وبشكل إهتمام

 اخلدمات تقدمي ؤوليةمس املدقق على جتهاد اإل هذا ويفرض ، واجملتمع األعمال وأصحاب العمالء جتاه مبسؤولياته القيام يف

  . كاملة اخلدمة تكون وأن ، وإهتمام وبدقة إبطاء بدون املهنية

 امليداين العمل معايري : الثاين الفرع. 

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

 .امليداين الفحص مبرحلة متعلقة أخرى معايري مراعاة عليه وجه أحسن على بعمله املدقق يقوم فحىت ، احلسابات

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

 أنه إال ونظمها عملياهتا إختالف على اتاملؤسس خمتلف مع تتطابق معايري حتديد صعوبة ورغم ، به املنوطة الوظائف إىل

 : يلي فيما حصرها ميكن املؤسسات أغلب مع تتناسب قد املعايري من جمموعة حتديد ميكن

 . املالئمني واإلشراف التخطيط/ *

 . الداخلية الرقابة نظام وتقييم دراسة/ *

 . اإلثبات أدلة ومالئمة كفاية/  *
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 :املالئمني واإلشراف التخطيط :أوال

 كما التدقيق، حمل املؤسسة بيئة تفرضها اليت واملعطيات تتالءم مكتوبة عمل خطة بوضع مطالب املدقق أن املعيار هذا عيني

 إمكانية مع ورائها، من الغرض بلوغ فرص من سيعزز الفحص عملية أثناء هبا يقوم خطوة لكل الزمين لإلطار حتديده أن

 . العمل مراحل رتطو  مع واملتابعة للتعديل اخلطة هذه خضوع

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

 . التدقيق عملية عن واملباشر

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

  باألداء وأعوانه املدقق من املنجز األداء مقارنة خالل من ، بةللرقا كأداة الربنامج يستعمل -

  .لإلنتهاء منها  املتوقع والتاريخ الباقية األعمال مقدار حتديد إمكانية وكذا ، الربنامج يف واملثبت املتوقع       

 .وتوقيته الفحص طواتوخ  فحصها راد امل املفردات على اشتماله خالل من الفحص نطاق وبدقة التدقيق برنامج يوضح

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

 .املفردات بفحصحث يقوم الذي املدقق وحتديد ، منها واإلنتهاء التدقيق عملية يف البدء وتوقيت

 للعمل املقابلة اخلانة على مدقق  كل وتوقيع ، مدقق كل مهام حتديد من انطالقا ، املهين داءباأل القائم املدقق مسؤولية حتديد

 . به القائم

 .الداخلية للرقابة الكايف الفهم :ثانيا -

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

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

 أمرا يعد احملاسبية املعلومات كافة تدقيق كون ، عليها االعتماد ميكن مالية معلومات عنه ينتج سليم داخلية رقابة نظام فوجود

 لتوسيع يلجأ كونه  املدقق مهمة من سيصعب الداخلية الرقابة نظام ضعف فإن وباملقابل . ةالكبري  املؤسسات يف مستحيال

 . واجلهد الوقت من املزيد يتطلب ما ، العينة جمال
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 1 :التالية بالوسائل املؤسسة عن املعلومات جتميع خالل من الداخلية الرقابة نظام وتقييم دراسة للمدقق ميكن

 . الداخلية قابةالر  لنظام الكتايب لوصفا -

 . 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 -

 :1يلي ما يراعي أن جيب موضوعي، حكم إىل الوصول من املدقق يتمكن حىت

 عناصر 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

 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 -

                                                           
  27ص 28ص ، عمان للنشر، صفاء دار ، الثانية الطبعة ، الحديث التدقيق إلى المدخل ، جمعة حلمي احمد1 

 ، التسيير وعلوم االقتصادية العلوم كلية ، منشورة غير ماجستير مذكرة ، المؤسسة تسيير تحسين في ومساهمتها مهمتها الداخلية المراجعة ، لطفي شعباني 1  

 44 ص ،  الجزائر جامعة
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  .الكافية التدقيق أدلة مجع :ثالثا

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

 إليها يصل اليت فالقرارات . التحقق قابلية فرض على األدلة هذه تقوم أن شريطة ، املالية القوائم حول لرأيه إبدائه يف إليه

 دليل يدعمها كان إذا فقط مربرة تكون املدقق

 .ومالئم معقول إثبات

 الثالث الطرف يقدمها اليت املعلومات ، احلسابية العمليات ، اديةامل كاملالحظة ، صور أو أشكال عدة اإلثبات أدلة تأخذ قد

 هذه (صالحية) ونوعية جودة يقيم أن املدقق وعلى . اجليدة الداخلية الرقابة وإجراءات ، اإلدارة رجال إقرارات ، املستندات ،

   . 2بالدليل االقتناع على يساعد فكالمها ، كميتها شأن شأهنا األدلة

 تنعكس حىت نسبيا العينة حجم كرب يفرض ما املستخدمة، للعينة التمثيل من عال قدر على تكون أن تعين دلةاأل فكفاية

 من وخلوها باملوضوعية تتمتع أن يعين فذلك ، األدلة جودة خيص فيما أما . احملاسبية املعلومات من قدر أكرب على العينة

 .الشخصي التحيز

 ريرالتق إعداد معايري : الثالث الفرع 

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

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

 :معايري أربعة إىل وتنقسم

 . عليها املتعارف احملاسبية املبادئ مع املالية ئمالقوا إتفاق مدى/ 1

 . احملاسبية املبادئ تطبيق يف الثبات/ 2

 . ومالءمته احملاسيب اإلفصاح كفاية/  3

 . املالية القوائم يف الرأي إبداء/ 4
                                                           

  52ص 51ص ، ذكره سبق مرجع ، هنكي امرسون ، توماس وليم 2  
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 .عليها املتعارف احملاسبة مبادئ مع املالية القوائم إتفاق مدى :والأ

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

 .عليها املتعارف احملاسبية للمبادئ وفقا أعدت قد املالية

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

 العامة املبادئ :األوىل اجملموعة. 

 :اآليت يف ملبادئا هذه إمجال ميكن

 واحلذر؛ احليطة مبدأ-1

 ؛ الثبات مبدأ  -2

 ؛ الشمول مبدأ -3 

 ، النسبية األمهية مبدأ - 4

 .اإلفصاح مبدأ -5 

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

 .املعلومات تكنولوجيااستخدام  عن نتجت ي والت ، االلكرتونية بالتجارة يسمى ما خالل

 بالربح املرتبطة العلمية املبادئ :الثانية اجملموعة. 

 : اآليت يف املبادئ هذه إمجال ميكن

 ؛ اإليراد حتقق مبدأ -1

 .بالنفقات اإليرادات مقابلة مبدأ -2

 املايل باملركز املرتبطة العلمية املبادئ :الثالثة اجملموعة. 

 : اآليت املبدأ تضمنت

 ؛ مستقبال حتقيقها املنتظر القيمة مبدأ -1
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  التارخيية التكلفة مبدأ  -2 

 .عليها املتعارف احملاسبية املبادئ تطبيق يف الثبات مدى :ثانيا

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

 . التقارير خالل من السابقة للسنوات املالية القوائم إعداد عند استخدمت اليت املبادئ على إطالعه إىل إستنادا ، أخرى

 املدقق على يتوجب كما . الدورات إختالف على املالية القوائم بني املقارنات إجراء على القدرة هو اإلثبات هذا من والغاية

 اليت التغريات توضيح

 . املالية القوائم على وإنعكاساهتا املطبقة احملاسبية املبادئ على طرأت

 .الكايف اإلفصاح :ثالثا

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

 املستعملة تللجها احملتمل للتضليل تفاديا وذلك ، معديها من نية سوء أو حسن عن املالية القوائم

 .تفاديها املمكن من كان سليمة غري قرارات إختاذ إىل تؤدي قد واليت املالية للقوائم

 . اجملدية غري التفصيالت إىل يتعداها أن دون اجلوهرية املعلومات على يرتكز أن ، هنا اإلفصاح بكفاية املقصود

 .الرأي إبداء :رابعا

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

 أسباب يوضح أن التقرير معايري من إنطالقا عليه فيتوجب ، رأيه إبداء عن املدقق إمتناع حالة يف أما . املؤسسة أعمال ونتائج

 يف إمسه إستخدام على املدقق موافقة عند أي ، ملاليةا بالقوائم املدقق إسم فيها يرتبط اليت األحوال كل ويف . اإلمتناع هذا

 التبليغات أو أواملستندات التقرير

  1  .يتحملها اليت املسؤولية ودرجة املدقق فحص خصائص يتضمن أن جيب التدقيق تقرير فإن ، بالقوائم تتعلق اليت املكتوبة

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

                                                           
 .  57ص ، ذكره سبق مرجع ، هنكي امرسون ، توماس وليم 1 
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 .املدقق وواجبات حقوق :الثالث املطلب

 .املدقق حقوق : األول الفرع

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

 املتمثل خراآل الطرف وكذا بينه املربم العقد إطار يف له املوكلة املهمة طبيعة على بناء احلقوق هذه

 .املؤسسة صاحب أو اإلدارة يف

  :يلي فيما احلسابات ملدقق الرئيسية احلقوق بعض حتديد ميكن

 واملراسالت واملوازنات احملاسبية السجالت على املكان عني ويف وقت أي يف االطالع احلسابات حمافظ ميكن -1

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

 .الزمة 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 اهب مرتبطة مبؤسسات تتعلق         

 خمطط حسب يعد حماسبيا كشفا احلسابات حملافظ االقل على اشهر 6 كل الشركات يف باالدارة القائمون يقدم  -3

 القانون عليها ينص اليت احملاسبية والوثائق احلصيلة

 وحيتفظ ، ريرهتق اساس على للتداول تستدعى كلما العامة اجلمعيات احلسابات حمافظ حيضر  -4

 مهمته باداء املتعلقة اجلمعية يف التدخل حبق         

 احتساب ميكن وال مهمته بداية يف احلسابات حمافظ اتعاب بالتداوالت املكلفة املؤهلة اهليئة او العامة اجلمعية حتدد -5

 املعنية اهليئة او الشركة من احملققة املالية النتائج اساس على االحوال من حال اي يف االتعاب

 يلتزم ان عليه وجيب القانونية التزاماته من التخلص دون يستقيل ان احلسابات حمافظ ميكن -6

 .احلاصلة واالثباتات املراقبات عن تقريرا ويقدم اشهر 3 مدته مسبق باشعار        
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 . العامة اجلمعية مأما موقفه عن والدفاع والرد املؤسسة إىل ترسل خطية مذكرة طريق عن ، عزله اقرتاح مناقشة حق -7

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

  1احلسابات مدقق

 ذكر وعليه ، حوهلا رأي تكوين يستطع مل إذا املالية القوائم يف رأيه إبداء عن االمتناع حق -8

  . 2عمله عرقلت اليت األسباب        

 

 .املدقق واجبات : الثاين الفرع

 جيد بشكل حلسابات ا تدقيق أعمال جناز إل به اإللتزام املدقق على يتعني فيما تتمثل

 :3 يلي فيما تلخيصها وميكن ، وموضوعي

 ودفاتر مستندات من يتضمنه وما ، املؤسسة يف املتبع احملاسيب النظام وفحص تدقيق -1

 ؛ التدقيق عملية نطاق حيث من املدقق مع ملربما االتفاق ضوء يف ، وقوائم وسجالت

 ؛ وتدقيقها بفحصها قام اليت احلسابات بشان وافية بصورة تقاريره بإعداد قيامه .-2

 اإلدارة جملس رئيس أمهل إذا ، لالجتماع العامة اجلمعية دعوة اإلدارة جملس رئيس من الطلب .-3

 ؛ الشركة أسهم ةمحل من % 15 عن يقل ال ما ذلك طلب إذا أو ، ذلك

 ؛ 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

                                                           
  91 ص ، ذكره سبق مرجع ، املطارنة فالح غسان1

 

  08 ص األردن، ، املؤلف نشر من األوىل، الطبعة ، والصناعية التجارية املشروعات يف احلسابات تدقيق ، لرحميا علي الكرمي2

  128ص ، للنشروالتوزيع املستقبل دار ، األوىل الطبعة ، والعملي النظري احلسابات تدقيق علم ، الرفاعي حممود خليل ، اخلطيب راغب خالد  عبد3 
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  . للعهدة مالية سنة آلخر املوايل يناير أول من ابتداء سنوات 10 ملدة زبائنه مبلفات االحتفاظ-6

 

 .التدقيق عملية مسار  :الثالث املبحث

 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 أداء يف فعالية

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

 ؛ التدقيق عملية وختطيط املهمة قبول  

 ؛ الداخلية الرقابة نظام تقييم  

 ؛ اإلثبات أدلة مجع  

 التقرير إعداد.  

 

 .التدقيق عملية وختطيط املهمة قبول :األول املطلب

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

 املناسب الوقت كتوفر ، العناصر من جملموعة وفقا الشرط هذا ويتحقق ، املهمة قبوله يف واملتمثلة

 أشخاص مع التعامل تفادي فرصة للمدقق أيضا يتيح ما ، كاف وقت قبل باملهمة معرفته أي ، التدقيق عملية لتخطيط

 العميل مسعة بدقة يفحص أن بد ال هذا يتفادى وحىت ، اإلستقامةو  األمانة تنقصهم

 . املتوقع
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 .التمهيدية اخلطوات : األول الفرع

 :1يف واملتمثلة ، التدقيق إجراءات تنفيذ يف الشروع قبل مراعاهتا املدقق على يتعني اليت التمهيدية اخلطوات من عدد هناك

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

 سبب عن منه فيتحرى ، املهين السلوك آداب قواعد من قاعدة وهي : السابق باملدقق اإلتصال  

 عليه املعروضة املهمة قبول من  يدحما كمهين مينعه ما واألسباب املربرات من جيد فقد ، إستقالته أو عزله أو تعيينه جتديد عدم

 ؛

 ؛ التدقيق عملية طاقن من التأكد  

 املصاحل خمتلف ومسريي املسؤولني  على اخلطوة هذه خالل من املدقق يتعرف إذ :التدقيق حمل املؤسسة مع أوىل إتصاالت 

 نشاطاهتا ، املؤسسة أماكن على خالهلا من يتعرف ميدانية بزيارات يقوم كما ، معهم يشتغل من ومع معهم حوارا وجيري

 2؛ تكرارها عليه يتعذر فقد ، هذه العمل زيارة من واإلستفادة الفرصة يغتنم أن وعليه ، ووحداهتا

 املؤسسة يف فعال املطبق احملاسيب النظام بدراسة املدقق يقوم  :احملاسيب النظام وتقييم فحص  

  :3أمهها العناصر من جمموعة وفق

 ؛ والقطاعي الوطين احملاسيب املخطط  -1

 ؛ والرتحيل القيد كيفية . -2

 ؛ وكفايتها السجالت دقة -3

 ؛ املؤسسة هبا تقوم اليت العمليات أهم إستخالص -4

 ؛ املنتهجة اإلهتالك طرق -5

                                                           
  139 ص ، ذكره سبق مرجع ، والعملي النظري احلسابات تدقيق علم ، الرفاعي حممود خليل ، اخلطيب راغب خالد1

  69 ص ، ذكره سبق مرجع ، بوتني حممد2

3Robert OBERT, Révision et certification des comptes, Dunod, Paris, p40  
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 ؛ املخزونات تقييم طريقة -6

 . وجدت إن الصعبة بالعملة العمليات -7

 وامليزانية اخلتامية احلسابات على يطلع أن فعليه : سابقة لسنوات املالية القوائم على اإلطالع  

 تقرير يف وردت حتفظات  أية بنفسه ويفحص ، السابق املدقق تقرير على ويطلع ، السابقة السنة عن أعدت اليت العمومية   

 ؛ اإلدارة جملس تقرير ودراسة السابق، املدقق

 للمدراء املمنوحة السلطات على خالله من املدقق يتعرف حيث : اإلداري التنظيم فحص  

 لكل اإلختصاص ومدى ، باملؤسسة واملسؤولني املوظفني بأمساء فكش طلب فعليه ،_واملوظفني

 ؛ باملؤسسة واملسؤوليات السلطات وتوزيع ، توقيعاهتم من وصورة ، منهم

 الناحية على اإلطالع  عليه يتعني أنه إال ، للمدقق مباشرا إلتزاما ليست الضريبية الناحية أن رغم : الضرييب النظام 

 سداد من يتأكد أن أيضا وعليه . السابقة للسنوات الضريبية التقارير معاينة وكذا ، لتدقيقا حمل للمؤسسة الضريبية

 . الضرييب اإللتزام هذا يعادل كايف  خمصص تكوين مت هل تسدد مل وإذا ، املستحقة الضرائب

 .التدقيق خمطط : الثاين الفرع

 إلمتام وملساعديه له عمل ةخط بوضع املدقق يقوم ، التمهيدية اخلطوات كافة من إنتهائه عقب

 يتضمنه ما بني ومن ، مرسوم برنامج وفق اخلطة هذه وترتجم . التدقيق لعملية الفنية اإلجراءات

  : يلي ما 

  ؛ حتقيقها الواجب األهداف -

  ؛ األهداف لتحقيق إتباعها الواجب الفنية واإلجراءات اخلطوات -

  ؛ وإجراء ةخطو  كل من لإلنتهاء الالزم التقديري الوقت حتديد -

  ؛ وإجراء خطوة كل يف فعال املستنفذ الوقت حتديد -

  ؛ نفذ وإجراء خطوة كل عن املسؤول الشخص مالحظات -
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  .اإلجراء إجناز عن املسؤول الشخص توقيع -

 متعارف مهنية ملستويات دئبام وفق حمددة أهداف لتحقيق األطراف حمكمة خطة هو بل ، خلطوات سردا ليس الربنامج

 . لتنفيذها ملساعديه وتفصيلية فنية وتعليمات املدقق به يقوم أن جيب ملا ملخص فهو ، أغراض عدة خيدم الربنامجو  . عليها

 من أنه كما   .1عملية كل يف املستنفذة الساعات وعدد التدقيق عملية تتبع على املدقق تساعد وختطيط رقابة أداة فالربامج

 املؤسسات هذه كانت لو حىت بتدقيقها يقوم اليت املؤسسات كامل يف نامجالرب  نفس بتطبيق املدقق يقوم أن املمكن غري

 املعطيات حجم مستوى على حىت أو اهلدف مستوى على سواء خصوصياهتا مؤسسة لكل ألنه ، القطاع نفس يف تنشط

 .غريها عن مييزها وما هبا اخلاصة العمل ظروف مؤسسة فلكل ، هبا املتواجدة احملاسبية واملعلومات

 :مها التدقيق برامج من نوعني تصنيف كنمي

 مقدما مرسومة أو ثابتة تدقيق برامج   

 متدرجة تدقيق برامج .  

 

 .مقدما مرسومة أو ثابتة تدقيق برامج : أوال

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

 بناء املدقق يضيفها واليت ، ثانوية تعترب اليت ت التعديال بعض من ختلو ال أهنا غري . همملهام أدائهم أثناء ومساعدوه املدقق

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

  :2 أمهها عديدة مزايا الربامج

  ؛ إتباعها الواجب العمل واتخلط واضحة صرحية تعليمات تعترب أهنا -

  ؛ العمل خطة إلحكام املتشعبة الكبرية املشاريع يف ضرورية أهنا -

                                                           
  143 ص ، ذكره سبق مرجع ، والعملي النظري احلسابات تدقيق علم ، الرفاعي حممود خليل ، اخلطيب راغب خالد1

  212 ص ،  األردن للنشر، وائل دار الثانية، الطبعة ، (النظرية الناحية) احلسابات تدقيق علم ، هللا عبد أمني خالد2
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 ؛ وختصصه  وكفاءته خربته حسب كل ديه ومساع املدقق بني العمل تقسيم على تساعد بل متكن أهنا -

 لبعض التكرار دون حتول  كما ، الضرورية اخلطوات أو اإلجراءات بعض إختاذ عن السهو عدم إىل املدقق تطمئن أهنا -

 ؛ اخلطوات

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

 ؛ العمل هذا مثل

 يستخدم كما ، املنازعات  حال يف كدليل يستخدم وبذلك ، بأدائه املدقق قام مبا كامال سجال الربنامج يعترب -

 ؛ املساعدين على مراقبة كأداة

  . هلا ونواة املقبلة األعوام يف التدقيق لعمليات أساسا يعترب النوع هذا فإن أخريا

 من تنقص روتينية عمليات إىل التدقيق خطوات حيول قد أنه الربامج من النوع هذا على يعاب ، املزايا هذه من بالرغم لكن

 العيوب هذه تفادي ميكن ولكن . لديه واإلبتكار اإلبداع روح يقتل أنه ماك ، الشخصي وتقديره املدقق تفكري إستقاللية

 إبداء على دوما مكتبه موظفي املدقق شجع ما إذا أيضا

 الثابت الربنامج مبراجعة املدقق قيام إىل إضافة ، مناسبة يروهنا اليت التعديالت وإقرتاح املوضوعة الربامج تلك عن مالحظاهتم

 .التعديالت من مناسبا يراه ما عليه ليدخل خرىواأل الفينة بني هذا

 

 .متدرجة تدقيق برامج : ثانيا

 إىل اإلختبارات وكمية إتباعها الواجب التفصيلية اخلطوات وترك ، والتدقيق الفحص لعملية الرئيسية اخلطوط حتديد يف تتمثل

 إستغالل من املوظفني النوع هذا وميكن . لتدقيقا بعملية القيام أثناء تقريرها يتم أي ، التدقيق عملية يف الشروع بعد ما

 من التدقيق بأعمال للقائمني يسمح كونه هو الربامج من النوع هذا يف ميزة وأهم . هبم احمليطة الظروف مع والتماشي خرباهتم

 . احللول ليةفعا من حتد قد مسبقة قيود أو شروط دون ، التدقيق بعملية القيام خالل تطرأ قد اليت الظروف مع التفاعل
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 .التدقيق مهمة على اإلشراف :الثالث الفرع

 وكفاءته 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

 األول واملعين املسؤول بإعتباره ، هبا يقومون اليت األعمال ىعل املستمر باإلطالع مطالب هو بل

 . التدقيق بعملية

  :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 إختالف من ينشأ قد ما إزالة  

 ؛ األولويات حسب املهام ترتيب  

 ؛ للطاقات األمثل  ستغالل اإل بغرض التدقيق فرقة ألفراد اليومي األداء وحتليل وفحص ، املنتهي العمل فحص 

 الزيادة؛ أو العجز لتفادي للمساعدين املالئم العدد توظيف على حرصه  

 مهامهم أداء يف متاطلهم  لتفادي للمساعدين املستمر التوجيه خالل من ، والتكلفة الوقت مليعا إحرتام على حرصه  

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

 .احلسابات مدقق تقرير الثالت : املطلب

 وإدارة اإلقتصاد ورجال واملقرضني كاملستثمرين املدقق خيدمها اليت املختلفة اتالفئ عليها تعتمد اليت الركيزة التقرير يعترب

 سياستها ورسم قراراهتا إختاذ يف عليه تعتمد حيث فائقة عناية املدقق تقرير تويل املختلفة الفئات هذه ألن ، وغريهم املؤسسة

 .واملستقبلية منها احلالية

                                                           
  79ص ، 2010، األردن ، للنشر الراية دار ، األوىل الطبعة والتدقيق، احلسابات مراجعة ، سواد عاطف زاهرة1
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 يف الفرد املالك إىل أي ، التدقيق بعملية للقيام تكليفه أو املدقق بتعيني قامت اليت اجلهة إىل موجها عادة التقرير يكون

 شركات يف للمسامهني العامة باهليئة ممثلني املسامهني إىل أو ، األشخاص شركات يف الشركاء جملس إىل أو ، الفردية املؤسسات

 حسب أيضا خيتلف التعيني ألن ، التدقيق حمل سسةللمؤ  القانوين الشكل بإختالف خيتلف التوجه أن جند وهكذا ، األموال

 .الشكل

 واليت ، اإلتصال وسيلة أو وأداة التدقيق لعملية النهائي املنتج مبثابة السنوية املالية القوائم عن احلسابات مراقب تقرير يعترب

 عرض وسالمة صحة عن احملايد الفين ورأيه والقرائن لألدلة وتقييمه فحصه نتائج بتوصيل املدقق يقوم أن خالهلا من ميكن

   .1األعمال ونتائج السنة هناية يف املايل للمركز املالية القوائم

 أو العناصر من جمموعة إىل التطرق املدقق على يتعني فإنه التقرير، إعداد معايري إطار يف قلنا وأن سبق وكما هذا إىل باإلضافة

 ، تطبيقها يف والثبات اإللتزام ، املالية القوائم إعداد يف احملاسبية املبادئ على اإلعتماد غرار على التقرير حملتوى الضوابط

 . عدمه من اجلوهرية املعلومات كافة على املالية القوائم إحتواء على تأكيده إىل باإلضافة

 ، املالية وائمالق مبحتوى بدوره املرهون رأيه بإختالف بينها فيما ختتلف صور عدة يأخذ أن احلسابات مدقق لتقرير ميكن

 :التقارير من أنواع أربع على الوقوف ميكن وعموما

 ؛ نظيف تقرير  

 ؛ حتفظي تقرير  

 ؛ سالب تقرير  

 الرأي إبداء عن اإلمتناع .  

 .النظيف التقرير : األول الفرع

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

   :1هي

                                                           
  316 ص ، ذكره سبق مرجع ، وآخرون عبيد، امحد الصحن، الفتاح عبد1
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  ؛ عاما قبوال واملقبولة عليها املتعارف احملاسبية للمبادئ وفقا أعدت قد املالية القوائم أن -

 ؛ املايل املركز قائمة يف أو الدخل قائمة يف سواء احلسابات على تؤثر جوهرية أخطاء وجود عدم -

  ؛ املايل ومركزه املشروع أعمال نتائج عن تعبريها ودقة املالية القوائم وعدالة صدق -

 األعمال لنتائج املالية  القوائم تعبري صدق على رأيه تربر اليت واملالئمة الكافية اإلثبات أدلة على املدقق حصول -

 . املالية السنة هناية يف املايل واملركز

 .التحفظي التقرير : الثاين الفرع

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

 اإلشارة الضرورة من يرى اليت إنتقاداته أو إعرتاضاته متثل بتحفظات مقيدا احلالة هذه يف تقريره فيكون ، رأيه يقيد ما املالية

 املبادئ تطبيق تعديل وأ التدقيق التوجيه ناحية من الرأي ناحية من التدقيق تقارير عملية نطاق على قيود وجود مثل ، إليها

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

 أسباب توضح مستقلة فقرة حتفظ على ينطوي الذي التقرير يشمل أن جيب كما التقرير، يف ذكرها تربر كافية وبدرجة هامة

  .التحفظ

 .السليب التقرير : الثالث رعالف

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

 هذا مثل إلصدار املؤدية األسباب بيان مسؤولية املدقق على وتقع ، عليها املتعارف احملاسبية للمبادئ طبقا األعمال نتيجة

  . ذكرها مع وبراهني أدلة من الرأي

 الشركات تلتزم ما وغالبا السليب تقريره قبل التوصيات من جمموعة عادة يقدم املدقق ألن احلدوث نادر أمرا السليب الرأي يعترب

 . التوصيات هذه بتنفيذ

                                                                                                                                                                                                         
  260ص ، ذكره سبق مرجع ، جربوع حممود يوسف 1 
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 .الرأي إبداء عن اإلمتناع : الرابع الفرع

 يكون وقد ، التدقيق موضوع املالية القوائم عن فين رأي إعطاء يستطيع ال اباتاحلس مدقق أن الرأي إبداء عن اإلمتناع يعين

   :1يلي فيما توضيحها ميكن معينة ظروف على بناء ذلك

 أو 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 ديننيامل بالعمالء اإلتصال من متكينه عدم

 قضائية دعاوى مثل ، املالية م القوائ على تؤثر قد املستقبلية بنتائجها التكهن ميكن ال مستقبلية أحداث وجود -

 بدفع يطالبون الشركة عمال من قضية أو ، أخرى لشركة اإلخرتاع حقوق على كتعديها الشركة ضد مرفوعة

 ؛ وغريها ...تعويضاهتم

 ؛ عليها الرأي إبداء  عن ميتنع احلالة هذه يف . املالية القوائم بعض بتدقيق الرئيسي للمدقق آخر زميل قيام حالة يف -

 ؛ ذلك عن ميتنع فإنه ، رأيه بإبداء تسمح واليت واملالئمة الكافية اإلثبات أدلة على احلصول املدقق على يتعذر عندما -

 وجود بسبب أو ، املدقق  جيريه الذي الفحص نطاق تضييق إىل الرأي إبداء عن متناعاإل أسباب ترجع ما وغالبا

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1264 ص ، ذكره سبق مرجع ، جربوع حممود يوسف



  واقع التدقيق المحاسبي                                                   الفصل األول :             

 40 

 

 :الفصل  خالصة

 الواقع لتطور نتاجا كان احملاسيب التدقيق فتطور ، نتاجاتاإلست من مجلة على الوقوف مت الفصل هذا يف تقدم ما ضوء على

 حتم الذي األمر ، واإلدارة املالك بني التام اإلنفصال جراء الشركات مست اليت والتغيريات الصناعية الثورة عقب اإلقتصادي

 ومنع الغش تشافإك من مضمونه إنتقل ، موضوعي حمايد فين برأي يديل حمرتف مستقل خارجي بطرف اإلستعانة ضرورة

 املعلومات هذه متثيل مدى يف هبا املعمول احملاسبية واملبادئ والقوانني القواعد إحرتام مدى حول الرأي إبداء إىل األخطاء

  . املؤسسة نتائج أو املالية وللوضعية الصادقة للصورة

 

 إىل وهتدف واجلهد الوقت عاملي ربإختصا وتسمح املدقق ملهمة احلسن السري تضمن أساسية مراحل عرب مير الرأي هذا

 .للمدقق النهائي الرأي تدعم إثبات أدلة عن والبحث ، رقابتها نظام تقييم ، التدقيق مليةلع ختطيط من ، فعالية أكرب حتصيل
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 :مقــدمـــة

عليه، إذ  ، احتلت احملاسبة مكانة خاصة باملقارنة مع ما كنت 2007منذ صدور النظام احملاسيب املايل سنة 

فهي تضمن  أصبحت املعلومات املتولدة من احملاسبة املالية تتسم بقدر معقول من اخلصائص النوعية املميزة،

الققارات، كما تضمن  ذ عمليات التطيي  والققابة واخاا يفاالعتماد عليهأو  املصداقية ليكون باإلمكان الوثوق

 درجة عالية من املوضوعية وقابلية املقارنة.

بواسية نظام  وعليه فلم تعد احملاسبة املالية تسجيالت ووثائق حماسبية، بل أصبحت نظام معلومات حماسيب

 بواسية احملاسبة مسك وكيفيات لشقوط احملدد 110-09اإلعالم اآليل، وهذا ما أكده املقسوم التنفيذي رقم 

 خيي ، أجل من املعلومات أنظمة ببيئة كافية معقفة املقاجع لدى يكون أن جيب وبذلك اآليل اإلعالم أنظمة

 .املقاجعة عملية على واإلشقاف توجيه تسيري،

بعني االعتبار  ه مع األخذوباعتبار النظام احملاسيب املايل جزء من النظام االقتصادي فغن اجلزائق تسعى إىل تيويق 

 11/07/2010  املؤرخ يف10-01 اق صدر القانونالدولية احملاسبية ويف هذا السي االجتاهات واملقجعيات

 .واملتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد

 : إشكالية الدراسة

 الل:من خالل ما سبق ميكن صياغة إشكالية هذه الورقة البحثية من خ

 ما هو واقع املمارسة املهنية ملهنة التدقيق يف اجلزائق؟ -

احلسابات  ة اخلبري احملاسب وحمافظاملنظم ملهن 01-10 يف القانون للتدقيقما مدى اعتماد املقجعية الدولية  -

 واحملاسب املعتمد؟

 أقسام الدراسة
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 ور اآلتية:يف إطار اإلجابة على األسئلة مت تقسيم الورقة البحثية على احملا

 يف اجلزائق؛ تدقيقتيور مهنة الالمحور األول: 

 يف اجلزائق؛ تدقيقققاءات يف النصوص القانونية املنظمة ملهنة الالمحور الثاني: 

 التأصيل املهين ملعايري التدقيق الدولية؛المحور الثالث: 

ملعايري  هتايف اجلزائق ومدى مسايق  دقيقالتمقارنة بني القوانني والنصوص التشقيعية املنظمة ملهنة المحور الرابع: 

 .الدولية تدقيقال

 

 في الجزائرالتدقيق المحور األول: تطور مهنة 

 :مت اعتماد ثالث مقاحل أساسية تبعا ملا شهدته اإلصالحات العميقة للمؤسسات االقتصادية

 

  1980-1969أوال: التدقيق في الجزائر في الفترة ما بين  

حيث مت تكقيس  1970املتعلق بقانون املالية لسنة  31/12/1969املؤرخ يف  107-69بصدور األمق رقم 

 173-70مقاقبة الشقكات الوطنية أو الق قابة الواجب فقضها على املؤسسات العمومية . وصدر بعدها املقسوم 

ومية الذي جاء بكيفية حتديد واجبات ومهام حمافظي احلسابات يف املؤسسات العم 16/11/1970املؤرخ يف 

هذه املؤسسات مسندا مهمة  وشبع العمومية وقد كقس النص حمافظة احلسابات بصفتها مقاقبا دائما للتسيري يف

قبل وزيق املالية ويتبني مما سبق أن  حمافظي احلسابات يف مادته األوىل إىل موظفي الدولة الذين بتم تعيينهم من

 مع التوجه االقتصادي السائد. ينسجم يف الواقع حمافظ احلسابات اعترب كموظف عام يف الدولة وهذا ما
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 1988-1980ثانيا: التدقيق في الجزائر في الفترة ما بين 

يف هذه املقحلة بدأ التفكري يف إعادة النظق يف من  التسيري املطي  شكال ومضمونا وهكذا أصبحت املؤسسة 

ذات أسهم أو شقكة ذات مسؤولية احملدودة  العمومية االقتصادية خضع للقانون التجاري وتأخذ يف الغالب شقكة

ومن مثة ميكن أن خضع لإلفالس إذا تعقضت لعسق مايل، وقد تقتب على ذلك ضقورة إعادة النظق يف وظيفة 

الققابة من خالل التطلي عن مفهوم الققابة وإعادة االعتبار ملهنة التدقيق وكان ذلك بفعل صدور القانون رقم 

 .30/10/1980املؤرخ يف  80-05

 2010-1991ثالثا: التدقيق في الجزائر في فترة ما بين 

تيور مقاجعة احلسابات يف اجلزائق كان بييئا نتيجة غياب احلاجة إليها يف ظل احتكار الدولة للحياة االقتصادية 

الذي أعيى احلقية للمؤسسات االقتصادية كما إن هذا الشكل  88/01تاريخ صدور القانون  1988على غاية 

التنظيم يلزمه ضقورة تأهيل املقاجعة اخلارجية مبا ميكنها من مواكبة هذا التغيري وهو ما نتج عنه صدور القانون  من

 .27/04/1991املؤرخ يف  08-91رقم 

 

 في الجزائر لتدقيقالثاني: قراءات في النصوص القانونية المنظمة لمهنة االمحور 

 ن حصقها فيما يلي:إن أهم النصوص القانونية املنظمة للمهنة ميك

املتعلق بتنظيم مهنة احملاسبة واخلبري احملاسيب: املالحظ أن  29/12/1971املؤرخ يف  82-71رقم  األمق 1-

 القانون يتعلق باخلرباء احملاسبني، أما خبصوص حمافظي احلسابات فعهد هبا للمتفشية العامة للمالية.هذا 

 تعلق باملطي  احملاسيب الوطين امل 29/04/1975املؤرخ يف  25-75األمق رقم  2-
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املتعلق مبمارسة وظيفة املقاقبة من طقف جملس احملاسبة : من اجل إرساء آليات رقابية  05-80 القانون رقم 3-

 فعالة للمؤسسات الوطنية وإعادة اهليكلة واحلد من سوء التسيري.

حملاسيب وحمافظ احلسابات واحملاسب املتعلق مبهنة اخلبري ا 27/04/1991املؤرخ يف  08-91القانون رقم  4-

املعتمد: نظقا للفقاغ الكبري الذي شهدته مهنة املقاجعة يف اجلزائق بسبب احتكار الدولة للنشاط االقتصادي 

املتعلق  01-88وإعياء جملس احملاسبة صالحية أكرب للققابة على املؤسسات العمومية ومع صدور القانون 

قتصادية العمومية ال ي أصبحت خاضعة ألحكام القانون التجاري، األمق الذي بالقانون التوجيهي للمؤسسات اال

 يتيلب ضقورة مقاجعة احلسابات واملصادقة عليها. 

املنظم ملهنة اخلبري احملاسيب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد والذي اعترب  08-91ذا مت صدور القانون رقم او 

احلسابات واحملاسبني  جلزائق وإنشاء املصف الوطين للطرباء احملاسبني وحمافظيمنعقجا حنو تنظيم مهنة املقاجعة يف ا

 املعتمدين.

الذي مبوجبه إنشاء جملس النقابة الوطنية للطرباء  23/01/1992 املؤرخ يف 20-92 املقسوم التنفيذي رقم 5-

 احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين. 

 املتضمن ميثاق أخالقيات مهنة احملاسبة واملقاجعة. 15/04/1996 املؤرخ يف 136-96املقسوم التنفيذي  6-

الوطين للمحاسبة كهيئة  اجمللساملتضمن إنشاء  25/09/1996املؤرخ يف  318-96املقسوم التنفيذي رقم  7-

 استشارية لدى وزارة املالية يهتم بشؤون البحث والتيويق واملعايقة يف مهنة احملاسبة.

الذي حيدد كيفيات تعيني حمافظي  1996نوفمرب  30املؤرخ يف  431-96وم التنفيذي رقم املقس 8-

 احلسابات يف املؤسسات العمومية ذات اليابع الصناعي والتجاري. 
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-92املعدل واملتمم للمقسوم التنفيذي رقم  01/12/1997املؤرخ يف  458-97املقسوم التنفيذي رقم  9-

20  

حيدد كيفيات نشق مقاييس تقديق اإلجازات والشهادات ال ي خول احلق  28/03/1998ققار مؤرخ يف  10-

 يف ممارسة مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد.

 املوافقة على الشهادات وشقوط اخلربة املهنية ملمارسة املهنة. 24/03/1999يف  مؤرخ ققار 11-

-92املعدل واملتمم للمقسوم التنفيذي رقم  20/12/2001خ يف املؤر  421-01رقم  التنفيذي املقسوم 12-

ويضب   الذي حيدد تشكيلة جملس النقابة الوطنية للطرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين 20

 اختصاصاته وعمله. 

سابات واحملاسب املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احل  29/06/2010املؤرخ يف  01-10القانون رقم  -

 املعتمد.

الوحيدة  املالحظ أن هذا القانون جاء نتيجة اإلصالح احملاسيب الذي باشقته اجلزائق مما يؤدي على تفكيك اهليئة

منذ صدور  هتاال ي كانت متثل الناشيني يف هذا القياع وإعادة الكثري من الصالحيات لوزارة املالية ال ي كانت فقد

 ما يلي:  01-10   ما جاء به القانون واهم 08-91 القانون رقم

 مخس جلان متطصصة:  اجمللسإنشاء لدى  -

 جلنة معايقة املمارسات احملاسبية واالجتهادات املهنية؛ -

 جلنة االعتماد؛ -

 جلنة التكوين؛ -
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 جلنة التأديب والتحكيم؛ -

 جلنة مقاقبة النوعية. -

وضقورة  احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدينوكذلك حتديد شقوط ممارسة املهنة بالنسبة للطرباء 

 التسجيل يف جدول املصف أو الغقفة أو املنظمة ال ي ينتمي إليها. 

والتكفل  التكفل بتكوين اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات من قبل معهد تعليم متطصص تابع لوزارة املالية -

 سسات تابعة لوزارة التكوين املهين. بتكوين احملاسبني املعتمدين من قبل مؤ 

 الفصل بني املهام الثالث بإنشاء ثالث منظمات مهنية مع حتديد مهام كل هيئة وهي:  -

 املصف الوطين للطرباء احملاسبني؛ -

 الغقفة الوطنية حملافظي احلسابات؛ -

 املنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين؛ -

 : 01-10من القانون  25حسب املادة  اء الرأي:كيفية إعداد التقرير وأنواعه وإبد  -

 املصادقة. تققيق املصادقة على شقعية وصدق الوضعية املالية للمؤسسة بدون حتفظ أو بتحفظ أو احتمال رفض -

 تققيق املصادقة على احلسابات التجميعية. - 

 تققيق خاص حول االتفاقيات القانونية -

 كثق أجقا.تققيق خاص حول تفاصيل مخس أجقاء األ -

 تققيق خاص حول تيور نتائج اخلمس سنوات األخرية ونتيجة السهم الواحد أو احلصة االجتماعية. -

 تققيق خاص حول إجقاءات املقاقبة الداخلية -
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 تققيق خاص حول التهديد احملتمل الستمقارية نشاط املؤسسة. -

من القانون  26املؤسسة، حيث ركزت املادة  كيفية تعيني حمافظ احلسابات واملدة ال ي ميكن أن يقضيها يف  -

 على أن التعيني يتم من طقف اجلمعية العامة أو اهليئة املطول هلا ذلك على أساس دفرت شقوط.  10-01

حتديد مهام املقاجع األساسي أو املسري )املسؤول األول( واملقاجع الثانوي وحتديد املسؤوليات يف حالة ما إذا   -

ة عبارة عن مؤسسة )شقكة ذات أسهم، شقكات ذات مسؤولية حمدودة، شقكات مدنية، أو كانت مكاتب املقاجع

من  49, و 48, 47, 46,  30)املواد جممعات ذات منفعة مشرتكة( وأن يبلغ تعيينه لدى جلنة مقاقبة النوعية 

 (01-10القانون 

االتفاق عليها يف دفرت الشقوط ووجوب  حتديد جمال وآليات سري عملية املقاجعة القانونية املكلف هبا وال ي مت -

 (01-10من القانون  35املادة االلتزام هبا)

 التنايف. حتديد حقوق وواجبات اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين واملسؤوليات وحاالت -

 تنفيذية هي:ومن اجل تفسري وشقح حمتوى القانون وتدعيمه أصدر املشقع جمموعة من املقاسيم ال

الذي حيدد تشكيلة اجمللس الوطين للمحاسبة  2011جانفي 27املؤرخ يف  24-11املقسوم التنفيذي رقم  -

 وتنظيمه وقواعد سريه. 

الذي حيدد تشكيلة اجمللس الوطين للمصف  2011جانفي 27املؤرخ يف  25-11املقسوم التنفيذي رقم  -

 سريه. الوطين للطرباء احملاسبني وصالحياته وقواعد

الذي حيدد تشكيلة اجمللس الوطين للغقفة الوطنية  2011جانفي 27املؤرخ يف  26-11املقسوم التنفيذي رقم  -

 حملافظي احلسابات وصالحياته وقواعد سريه. 
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الذي حيدد تشكيلة اجمللس الوطين للمنظمة  2011جانفي 27املؤرخ يف  27-11املقسوم التنفيذي رقم  -

 ملعتمدين وصالحياته وقواعد سريه.الوطنية للمحاسبني ا

الذي حيدد تشكيلة اللجنة اخلاصة املكلفة بتنظيم  2011جانفي 27املؤرخ يف  28-11املقسوم التنفيذي رقم  -

انتطابات اجملالس الوطنية للمصف الوطين للطرباء احملاسبني والغقفة الوطنية حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنية 

 وصالحياهتا.للمحاسبني املعتمدين 

الذي حيدد رتبة ممثلي الوزيق املكلف باملالية لدى  2011جانفي 27املؤرخ يف  29-11املقسوم التنفيذي رقم  -

الوطنية للمصف الوطين للطرباء احملاسبني والغقفة الوطنية حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبني  اجملالس

 .وصالحياهتماملعتمدين 

الذي حيدد شقوط وكيفيات االعتماد ملمارسة  2011جانفي 27املؤرخ يف  30-11يذي رقم املقسوم التنف -

 مهنة اخلبري احملاسيب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد. 

يتعلق بالشقوط واملعايري اخلاصة مبكاتب اخلبري  2011جانفي 27املؤرخ يف  31-11املقسوم التنفيذي رقم  -

 حملاسب املعتمد.احملاسب وحمافظ احلسابات وا

 يتعلق بتعيني حمافظي احلسابات. 2011جانفي 27املؤرخ يف  32-11املقسوم التنفيذي رقم  -

 رقم القمسية باجلقيدة والصادر 2010 يونيو 29 ل املوافق 1431 رجب 16املؤرخ يف  10/01القانون كما أن 
احملاسبة  منظومة مس اإلصالح الذي بعد التدقيق منظومة إصالح إطار يف جاء2010 يوليو 11 يف املؤرخة42

 باجلزائق .  احملاسبة مهنة بتنظيم املتعلق 07-11القانون  بإصدارها باجلزائق
 : يلي فيما تفصيلها ميكن مادة 84 حتتهم فصال تندرج  12 القانون تضمن وقد
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 القانون من اهلدف املواد هذه تناولت 06 إىل 01 من املواد يتضمن : عامة أحكام : األول الفصل 
 وحمافظ احملاسب اخلبري من كل امليلوبة من اليمني عن وكذا وجلانه للمحاسبة الوطين . واجمللس املعتمد

 واحملاسب . احلسابات
 المعتمد :   والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب الخبير لمهن مشتركة أحكام : الثاني الفصل

 احملاسب الثالثة  )اخلبري لألطقاف االعتماد منح طشقو  املواد هذه تناولت 13اىل  07من  املواد يتضمن
 املهنة. ممارسة شقوط وكذا االعتماد منح املعتمد( وآجال احلسابات واحملاسب حمافظ ،
 لمحافظي  الحسابات و  الوطنية والغرفة المحاسبيين للخبراء الوطني المصف : الثالث الفصل

 الثالث اهليئات عن تكلمت 17 إىل 14 من وادامل يتضمنالمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين : 
 . ومهامها

 تعقيف تناولت 21 إىل 18 من املواد يتضمن : المحاسبي الخبير مهنة ممارسة : الرابع الفصل 
 . أتعابه وكذا إليه املوكلة واملهام اخلبرياحملاسيب

 حمافظ عقفت 40 إىل 22 من املواد يتضمن : الحسابات محافظ مهنة ممارسة : الخامس الفصل 
 أتعابه ، امليلوبة احلسابات على االطالع يف حقوقه ، عهدته ، منه امليلوبة التقاريق ، ، مهامه احلسابات

 . العميل مبلفات االحتفاظ ومدة   
 عقفت وال ي 45 إىل 41 من املواد يتضمن : المعتمد المحاسب مهمة ممارسة : السادس الفصل 

 . وأتعابه مهامه ، احملاسب املعتمد
 46 من املواد يتضمن : والمحاسبة الحسابات ومحافظة المحاسبية الخبرة شركات : السابع الفصل 

السابق  القانون مع باملقارنة 01-10القانون  هبا جاء ال ي اجلديدة العناصق من هذايعد  ، 58 إىل
حلسابات ا حمافظة شقكات ، احملاسبية اخلربة شقكات تشكيل شقوط الفصل حيث تناول هذا 91-08

 . االعتماد على احلصول شقوط وكذا احملاسبة وشقكات
 المعتمدين المحاسبين و الحسابات ومحافظي المحاسبيين الخبراء مسؤوليات : الثامن الفصل : 

 الثالثة لألطقاف والتأديبية واجلنائية املدنية املسؤولية من كل تناولت 63 إىل 59 املواد من يتضمن
 املعتمدين( احملاسبني و احلسابات حمافظي،  احملاسبيني )اخلرباء



( ن)خبراء مهنييالثالث                                                    دراسة حالة الجزائرالفصل    

 

103 

 احملظورة األنشية تناولت 74 إىل 64 من املواد يتضمن : والموانع التنافي حاالت : التاسع الفصل 
 األنشية ضمن نشاط ممارسة يف القغبة حالة يف  القيام الواجب اإلجقاءات وكذا الثالثة األطقاف على

 . شقعية غري بيقيقة النشاط ممارسة عقوبات و املهين السق على ظباحلفا تعلق ما إىل إضافة ، احملظورة
 الواجب التأمني عقد عن تكلمت 79 إىل 75 من املواد يتضمن : مختلفة أحكام : العاشر الفصل 

 اإلجقاءات إىل إضافة املدنية مسؤوليتهم لضمان فيه االكتتاب الثالث األطقاف من كل طقف على
 املرتبص احملاسيب اخلبري تناولت كما املهنة ممارسة عن اإليقاف أو الشيب أو حالة الوفاة يف املتبعة
 . املرتبص واحملاسب احلسابات املرتبص وحمافظ

 الوطين املصف حل تناولتا واللتان 81 و 80 املادتني يتضمن : انتقالية أحكام : عشر الحادي الفصل 
 . 08-91القانون  سقيان مدة وعن ديناملعتم واحملاسبني احلسابات وحمافظي للطرباء احملاسبيني

 كل اعتماد تلقائية عن تكلم 84 و 83 و 82 املواد يتضمن : نهائية أحكام : عشر الثاني الفصل 
 اجلديدة باهليئات املصف يف املسجلني املعتمدين واحملاسبني احلسابات وحمافظي اخلرباء احملاسبيني من

 احلسابات حملافظي الوطنية الغقفة و احملاسبني للطرباء الوطين املصف من كل يف املستحدثة واملتمثلة
 .08-91القانون           إلغاء عن وكذا املعتمدين الوطنية للمحاسبني واملنظمة
 التأصيل المهني لمعايير التدقيق الدولية :المحور الثالث

وتتلطص مهمته يف خدمة  1977يعد االحتاد الدويل للمحاسبني منظمة عاملية ملهنة احملاسبة مت تأسيسه يف عام 

الصاحل العام واالستمقار يف تعزيز مهنة احملاسبة يف خمتلف أحناء العامل واملسامهة يف تيويق االقتصاديات قوية عن 

 طقيق تقسيخ وتشجيع االلتزام باملعايري املهنية عالية اجلودة وتعزيز التقارب الدويل بني هذه املعايري.

مليون حماسب يف القياع  2.5دولة غذ ميثل ما يقارب  124عضوا يف  159سبني يضم االحتاد الدويل للمحا

 العام والصناعة والتجارة والتعليم. يتكون االحتاد الدويل للمحاسبني من أربع جمالس هي: 

 IAASBجملس معايري التدقيق والتأكيد الدولية  -

 IAESBجملس معايري التعليم احملاسيب الدولية -
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 IESBAالسلوك األخالقي الدولية للمحاسبنيجملس معايري  -

 IPSASBجملس معايري احملاسبة الدولية يف القياع العام -

املستقلة  س وضع معايري عالية اجلودة للمصلحة العامة بيقيقة شفافة وكفؤة ويوجد لدى اهليئاتالوتدعم هذه اجمل

 تية:جلان استشارية تقدم آراء ووجهات وتصدر هذه اجملالس البيانات اآل

 قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني. -

 إصدارات املعايري الدولية للتدقيق ورقابة اجلودة واملقاجعة وعمليات التأكيد األخقى واخلدمات ذات العالقة. -

 املعايري الدولية لققابة اجلودة. -

 معايري التعليم احملاسيب الدولية. -

 ع العام.معايري احملاسبة الدولية يف القيا  -

ميكن  2010ووفقا ألحدث إصدار ملعايري الدولية للتدقيق ورقابة اجلودة الصادر يف الدليل األخري واملعدل لسنة 

 ذكقها كما يلي:

 املعيار الدويل لققابة اجلودة األول: رقابة اجلودة يف الشقكات ال ي تؤدي عمليات تدقيق ومقاجعة للبيانات -

 خقى واخلدمات ذات العالقة. املالية وعمليات التأكيد األ

 تدقيق البيانات المالية التاريخية  -

 المبادئ العامة والمسؤوليات 299-200الصنف األول: 

 األهداف العامة للمدقق املستقل وإجقاء عملية تدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية 200

 املوافقة على شقوط التكليف بالتدقيق 210
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 البيانات املاليةرقابة اجلودة لتدقيق  220

 وثائق التدقيق 230

 مسؤوليات املدقق املتعلقة باالحتيال يف عملية تدقيق البيانات املالية 240

 مقاعاة القوانني واألنظمة عند تدقيق البيانات املالية 250

 االتصال مع أطقاف احلوكمة 260

 والغدارة. اإلبالغ عن نواحي القصور يف الققابة الداخلية للمكلفني باحلوكمة 265

 

 تقييم الخطر واالستجابة في تقدير األخطاء 499-300الصنف الثاني: 

 التطيي  لتدقيق البيانات املالية 300

 حتديد وتقييم خماطق اخليأ اجلوهقي من خالل مفهم املنشأة وبيئتها. 315

 األمهية النسبية يف خيي  وأداء عملية تدقيق. 320

 يمةاستجابة املدقق للمطاطق املق 330

 اعتبارات التدقيق املتعلقة باملنشآت ال ي تستعمل مؤسسات خدمية. 402

 تقييم البيانات اخلاطئة احملددة خالل عملية التدقيق. 450

 أدلة التدقيق 599-500الصنف الثالث: 

 أدلة التدقيق 500

 -اعتبارات حمدودة لبنود خمتارة –أدلة التدقيق  501
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 املصادقات اخلارجية 505

 األرصدة االفتتاحية –ات التدقيق األولية عملي 510

 اإلجقاءات التحليلية 520

 أخذ عينات التدقيق 530

 تدقيق التقديقات احملاسبية مبا يف ذلك التقديقات احملاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة 540

 األطقاف ذات العالقة 550

 األحداث الالحقة 560

 املنشأة املستمقة 570

 ققارات اخلييةاإل 580

 

 االستفادة من عمل اآلخرين 699-600 :الصنف الرابع

 عمليات تدقيق البيانات املالية للمجموعة –االعتبارات اخلاصة  600

 استطدام عمل املدققني الداخليني 610

 استطدام عمل مدقق خبري 620

 نتائج وتقارير التدقيق 799-700 :الصنف الخامس

 اريق حول البيانات املاليةتكوين رأي وإعداد التق 700

 التعديالت على القأي الوارد يف تققيق املدقق املستقل 705
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 فققات التأكيد والفققات األخقى يف تققيق املدقق املستقل 706

 األرقام املقابلة والبيانات املالية املقارنة –املعلومات املقارنة  710

  املستندات ال ي حتتوي على بيانات مالية مدققةمسؤوليات املدقق املتعلقة باملعلومات األخقى يف 720

 المجاالت المتخصصة 899-800: الصنف السادس

 عمليات تدقيق البيانات املالية املعدة وفقا ألطق األهداف اخلاصة –االعتبارات اخلاصة  800

ددة يف بيان عمليات تدقيق بيانات مالية مفقدة ومكونات أو حسابات أو بنود حم –االعتبارات اخلاصة  805

 مايل

 عمليات إعداد التقاريق حول البيانات املالية امللطصة 810

 

ور الرابع: مقارنة بين القوانين و النصوص التشريعية المنظمة لمهنة المراجعة في الجزائر و مدى المح

 مسايرتها لمعايير المراجعة الدولية

الدولية ميكن  اجعة يف اجلزائق وحمتوى معايري املقاجعةمن خالل مقارنة القوانني الصادرة يف إطار تنظيم مهنة املق 

 ذكق نقاط التوافق واالختالف اآلتية:

 

 الدولية تدقيقأوال: نقاط التوافق مع معايير ال* 

على انه تتم عملية التعيني وفقا لدفرت شقوط يبني  32-11ينص املقسوم التنفيذي رقم تعيين المراجع:  1- 

للتدقيق  يقفني واجلهة ال ي تعينه وكذا خياب التكليف، وهو ما جاء به املعيار الدويلمجيع احلقوق والواجبات لل
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االتفاق  210األهداف العامة للمقاجع املستقل وتنفيذ املقاجعة وفقا ملعايري التدقيق الدولية واملعيار رقم  200رقم 

 .تدقيقحول آجال وشقط مهمة املقاجعة أو شقوط التكليف بال

على إنشاء لدى اجمللس الوطين للمحاسبة جلنة  01-10من القانون رقم  05: نصت املادة دةرقابة الجو  2-

 رقابة جودة مقاجعة القوائم املالية. 220مقاقبة نوعية وهو ما يتوافق مع املعيار رقم 

قتحديد مهام  3- مدق  49, 48, 47, 46, 30وهو ما نصت عليه املواد  :الثانوي دققاألساسي والم ال

مقاجعة القوائم املالية للمجمعات مبا فيها استعمال أعمال  600وهو ما يتوافق مع املعيار  01-10انون من الق

 اعتبارات خاصة. –مقاجعي الفقوع 

على التققيق اخلاص بالتهديد احملتمل الستمقارية  01-10من القانون  25: نصت املادة التقرير وأنواعه 4-

االستمقارية والتققيق امل تعلق بإجقاءات املقاقبة  570يار الدويل للتدقيق رقم نشاط املؤسسة وهو ما ينص عليه املع

 الذي ينص على  265وهو ما يتوافق مع املعيار رقم  25الداخلية الذي جاء يف نفس نص املادة رقم 

 االتصال مع القائمني على احلوكمة واإلدارة يف حالة ضعف الققابة الداخلية.

حتفاظ مبلفات على ضقورة اال 01-10من القانون  40حيث نصت املادة  :اتالتوثيق وحفظ الملف 5-

 التوثيق. 230الزبائن ملدة عشق سنوات ابتداء من آخق سنة النتهاء العهدة وهو ما يتوافق مع املعيار رقم 

 الدولية تدقيقثانيا: نقاط االختالف مع معايير ال* 

 يف اجلزائق إىل النقاط اآلتية: تدقيقالحيث مل تتعقض النصوص القانونية املنظمة ملهنة 

 تقييم املطاطق -1

 عينات التدقيق وإجقاءات االختبارات االنتقائية -2
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 األطقاف ذات العالقة -3

 األحداث الالحقة لنهاية الدورة وأثقها على التققيق -4

 مقاعاة عمل التدقيق الداخلي -5

 االستفادة من عمل خبري -6

يف اجلزائق يبقى مفهوم التدقيق غامض، لعدم وجود تعقيف مضبوط يف القانون للمهنة، فنجد مثال يف القانون 

املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، أنه    26/06/2010املؤرخ يف  10-01

 وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، يهدف إىل حتديد شقوط وكيفيات ممارسة املهنة من طقف اخلبري احملاسب

املسامهني  زامية، يف حني ميكن ألي إدارة مؤسسة حني تقدميها للقوائم املالية إىلأي أنه يهتم أكثق باملقاجعة اإلل

حملافظي احلسابات أو  اعتماد مقاقب مستقل ليست له عالقة باملصف الوطين للطرباء احملاسبني أو الغقفة الوطنية

 وطنية للمحاسبني املعتمدين.املنظمة ال

حيث  إن حمافظ احلسابات ليس جمرب على تيبيق املعايري الدولية للتدقيق لعدم وجود أي قانون جيربه على ذلك،

أنه جمرب فق  على تيبيق جمموع النصوص القانونية والتشقيعية املتعلقة بضب  مهنة احملاسبة والصادرة عن وزارة 

األخرية حني يتوىل حمافظ  على تيبيق االجتهادات املهنية، حيث تيبق هذه ساباتاملالية، حيث يقكز حمافظ احل

 احلسابات املهام التالية :

احلالة  الشهادة بأن احلسابات السنوية منتظمة وصادقة وتعيي صورة وفية لنتائج عمليات النشاط السابق وكذا-

 النشاط؛هناية املالية للمؤسسة عند 
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طقف  واالنسجام مع احلسابات السنوية للمعلومات املعياة يف تققيق التسيري املقدم منالتحقق من املصداقية  -

 املسريين للمسامهني، الشقكاء أو األعضاء؛

ال ي  تقديق شقوط خالصة االتفاقية بني املؤسسة امل ا رقبة واملؤسسات أو األجهزة التابعة هلا أو مع املؤسسات -

 سريي هذه املؤسسة مصاحل مباشقة أو غري مباشقة؛يكون فيها للمتصقفني اإلداريني وم

 اإلشارة إىل املسريين وإىل اجلمعية العامة أو إىل اجلهاز املداول ذو الصالحية، كل نقص من شأنه إعاقة -

 استمقارية استغالل املؤسسة وال ي متكن من معقفتها. 

مة املعلومات، فاملققر السابق تابع من خالل استققاء مهام حمافظ احلسابات، يتضح غياب دور مقا جعة أنظ

املتعلق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب  27/04/1991خ يف املؤر  08-91للقانون رقم 

 املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، مل يبني ذلك 01-10املعتمد، ولكن القانون 

باستثناء ما ورد خبصوص تشكيلة  01-10والقانون احلايل  08-91 القانون أيضا، إذ أن الفقق البارز بني

حملافظي  اجمللس الوطين للمحاسبة، اجمللس الوطين للمصف الوطين للطرباء احملاسبني، اجمللس الوطين للغقفة الوطنية

بتنظيم انتطابات  احلسابات، اجمللس الوطين للمنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين، اللجنة اخلاصة املكلفة

والغقفة الوطنية حملافظي  وكذلك ممثلي الوزيق املكلف باملالية لدى اجمللس الوطنية للمصف الوطين للطرباء احملاسبني

اخلربة احملاسبية وحمافظة احلسابات  احلسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين، هو إمكانية إنشاء شقكات

واحملدد   2011فيفقي  16املؤرخ يف   73-11لك ظهق املقسوم التنفيذي رقم واحملاسبة املعتمدة، ألجل ذ

كيفيات ممارسة املهمة التضامنية حملافظة احلسابات،" حيث يتعني على حمافظي احلسابات املتضامنني إعداد 

نون احلايل تقاريقهم القانونية بصفة مشرتكة، حيث يعربون فيها عن آرائهم حىت يف حالة االختالف"، وعليه فالقا
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مل يتكلم عن تدقيق أنظمة املعلومات كأحد املهام الواجب أداءها من طقف حمافظ احلسابات بالقغم من صدور 

واحملدد شقوط وكيفيات مسك احملاسبة بواسية أنظمة اإلعالم اآليل، ولكن هذا  110-09املقسوم التنفيذي رقم 

متعلقة به جديدة مستقبال، رمبا ستنص على  ية, وققاراتيستوجب صدور مقاسيم تنفيذ -القانون جديد نسبيا، مما

 تدقيق أنظمة املعلومات. 

واحملدد لشقوط وكيفيات مسك احملاسبة  07/04/2009املؤرخ يف  110-09من خالل املقسوم التنفيذي رقم 

 كن من خالله:بواسية أنظمة اإلعالم اآليل، يعترب نظام إعالم آيل رب  بني موارد مادية وبقامج إعالم آيل، مي

 احلصول على معلومات يف شكل تعاقدي أو تنظيمي؛-

 معاجلة هذه املعلومات؛-

 بلورة هذه املعييات أو النتائج يف أشكال مغايقة.-

يهدف نظام املعلومات إىل متكني مجيع أولئك الذين يتطذون الققارات والرتتيبات الالزمة للعناصق ال ي متكنهم من 

  الوقت املناسب،  لذلك تؤثق بيئة أنظمة املعلومات على:اخاذ الققار املناسب يف

 اإلجقاءات امليبقة من طقف املدقق للحصول على معقفة كافية لألنظمة احملاسبية وأنظمة الققابة الداخلية؛ -

 ؛تدقيقبتقييم خيق ال دققاألخذ بعني االعتبار املطاطق املتأصلة واملقتبية باملقاقبة ا ال ي تسمح للم-

 .التدقيقم وتنفيذ اإلجقاءات االختبارية ومقاقبة الظقوف الضقورية للوصول إىل هدف تصمي-

التدقيق يف بيئة أنظمة املعلومات ال ي تستطدم احلاسوب قد   ISA401كما نضيف أن املعيار الدويل للتدقيق 

الية بقاعدة ألغي، وبذلك فان أنظمة املعلومات أصبحت من البديهيات، حيث" تصمم أنظمة املعلومات احل

بيانات، لذلك جيب على حمافظ احلسابات إعياء أولوية لكل التكنولوجيات اجلديدة، الستطقاج كميات مهمة 
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لبيانات نظام معلومات زبائنه يف إطار مهمته، لقد اخذت املؤسسات خيوة هامة يف الققارات ال ي تعتمد على 

بدقة  ذلك فان حمافظ احلسابات يعد عينات االستبيان وجييباآللة، من خالل تبين جوانبها التيبيقية اجلديدة، وب

 أكرب ملتيلباته املهنية. "

 تدقيق الخارجيثالثا :أثر اإلصالح المحاسبي على بيئة ال

ميثل تققيق حمافظ احلسابات أهم جزء يف مهمته، حيث أن هدفه النهائي هو إعداد تققيق حول مصداقية وشقعية 

املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ  01-10   من القانون 92وقد ركزت املادة  احلسابات السنوية للمؤسسة،

 احلسابات واحملاسب املعتمد على ضقورة إعداد ما يلي:

االقتضاء  تققيق املصادقة بتحفظ أو بدون حتفظ على انتظام وصحة الوثائق السنوية وصورهتا الصحيحة، أو عند-

 رفض املصادقة املربر؛

 صادقة على احلسابات املدعمة أو احلسابات املدجمة، عند االقتضاء؛تققيق امل -

 تققيق خاص حول االتفاقيات املنظمة؛ -

 تققيق خاص حول تفاصيل أعلى مخس تعويضات؛ -

 تققيق خاص حول االمتيازات اخلاصة املمنوحة للمستطدمني؛ -

 أو حسب احلصة االجتماعية؛ تققيق خاص حول نتيجة السنوات اخلمس األخرية والنتيجة حسب السهم -

 تققيق خاص حول إجقاءات الققابة الداخلية؛ -

 تققيق خاص يف حالة مالحظة هتديد حمتمل على استمقار االستغالل. -

 ولتيبيق إعداد هذه التقاريق، صدرت معايري حتدد تقاريق حمافظ احلسابات، وهي:
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لوثائق السنوية وصورهتا الصحيحة، أو عند معيار املصادقة بتحفظ أو بدون حتفظ على انتظام وصحة ا-1

 االقتضاء، رفض املصادقة املربر؛

 معيار رفض املصادقة على احلسابات املدعمة أو احلسابات املدجمة؛ -2

 معيار حول االتفاقيات املنظمة؛ -3

 معيار حول تفاصيل أعلى مخسة تعويضات؛ -4

 ؛معيار حول االمتيازات اخلاصة املمنوحة للمستطدمني -5

 معيار حول تيور نتيجة السنوات اخلمس األخرية والنتيجة حسب السهم أو حسب احلصة االجتماعية؛ -6

 معيار حول إجقاءات الققابة الداخلية؛ -7

 معيار حول استمقارية االستغالل -8

 معيار يتعلق حبيازة أسهم كضمان؛ -9

 معيار يتعلق بعملية رفع رأس املال؛ -10

 ية خفض راس املال؛معيار يتعلق بعمل -11

 معيار يتعلق بإصدار بقيم منقولة أخقى؛ -12

 معيار يتعلق بتوزيع التسبيقات على أرباح األسهم؛ -13

 معيار يتعلق بتحويل الشقكات ذات األسهم؛ -14

 معيار يتعلق بالفقوع واملسامهات والشقكات املقاقبة. -15
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 الدولية التدقيقئر مع معايير في الجزا التدقيقرابعا: متطلبات تكييف إصالح مهنة 

يف اجلزائق وتنظيمها واستعقاض أهم النصوص القانونية الحظنا ان  التدقيقمن خالل استققاء لواقع مهنة احملاسبة و 

هناك كم هائل من القوانني واملقاسيم ال ي تسعى للققي هباته املهنة على املستوى امليلوب من الثقة واملصداقية 

 تيبق بعد وبقيت جمقد نصوص قانونية نظقا لعدم وجود املتيلبات اآلتية: مازالت مل ا إال أهناوتعزيز جودة خمقجاهت

س الوطين للمحاسبة وجملس لعدم وجود هيئات ملتابعة تيبيق هذه النصوص وتداخل الصالحيات بني اجمل -

 باستقاللية املهنة. املصف الوطين للطرباء احملاسبني وجملس الغقفة الوطنية حملافظي احلسابات مما ميس

 التأخق يف إصدار التعليمات أو املذكقات املنهجية املفسقة للمقاسيم والقوانني. -

 غياب التكوين والتأطري فضال عن عدم وجود التدريب واالستفادة من اخلربات الوطنية واألجنبية يف جمال -

 احملاسبة واملقاجعة.

 ما هلا وما عليها جتاه اخلبري احملاسيب أو حمافظ احلسابات.عدم وجود الثقافة الكافية لدى املؤسسات في -

عدم وجود الشفافية وغياب املنافسة بني مكاتب اخلربة الوطنية واألجنبية وهو ما انعكس على التقاريق ال ي  -

 أصبحت شكلية ال تعرب على واقع املؤسسات.

 .زائرالج لحالة الدولية التدقيق معايير مالءمة مدى : الرابع المطلب
 

 .ذلك عند مراعاتها المتوجب والمتطلبات الدولية التدقيق معايير تطبيق حتمية مدى : األول الفرع

 واملتيلبات الدولية التدقيق معايري تيبيق حتمية مدى خص ال ي األسئلة على الدراسة عينة أفقاد إجابات كانت

 : التايل اجلدول يف مبني هو كما ذلك عند مقاعاهتا جيب ال ي

 ذلك. عند مقاعاهتا جيب ال ي واملتيلبات الدولية التدقيق معايري تيبيق حتمية مبدى املتعلقة االستبيان نتائج جدول
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  اإلحصائية املؤشقات 
 املتوس  العبارة

 احلسايب
 االحنقاف
 املعياري

 للعينة العام االجتاه

 عن كثريا ختلف اجلزائق يف التدقيق ممارسة
 .الدولية املعايري وفق املمارسة

 
2.38 

 
0.77 

 

 
 موافق

 حيتم الدولية احملاسبة ملعايري اجلزائق توجه إن
 الدولية معايري التدقيق تيبيق عليها

 
2.44 

 
1.01 

 موافق

 الدولية للمعايري اجلزائق تيبيق حالة يف
 الواقع مع تكييفها األحسن من للتدقيق،
 اجلزائقي

 
2.25 

 
0.92 

 موافق

 عليها حيتم للتدقيق الدولية للمعايري اجلزائق تبين
 املدققني تكوين

 موافق متاما 0.66 1.59

 تيبيق حتمية مدى للمحور العام املتوس 
 جيب ال ي واملتيلبات الدولية التدقيق معايري
 ذلك. عند مقاعاهتا

 
2.17 

 
0.56 

 
 موافق

 ماسي لالحصاءاالستبيان و بقنامج ليكقت اخل نتائج على باالعتماد اليالب إعداد من : المصدر

 

 مدى خص ال ي العبارات كل على مبوافق كانت الدراسة عينة أفقاد إجابات غالبية أن نالحظ  اجلدول خالل من
 هذا تصاحب أن الضقوري من ال ي املتيلبات وبعض تيبيقها وطقق اجلزائق يف التدقيق معايري تيبيق حتمية
 2.17 اإلمجايل احلسايب املتوس  على بناء األسئلة هذه حول العينة أفقاد آلراء العام االجتاه فكان ، التيبيق
 يدخل كونه مبوافق الدراسة عينة أفقاد إجابات مستوى على الكبري للتجانس 0.56 معياري واحنقاف ، مبوافق
 مستوى على الكبري للتجانس 0.56 واحنقاف معياري 2.6-1.81ليكارت  مقياس من الثانية الفئة ضمن
 نة الدراسة.عي أفقاد إجابات
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 : الدولية المعايير وفق الممارسة عن كثيرا تختلف الجزائر في التدقيق ممارسة

 
 التدقيق وممارسة اجلزائق يف احملاسيب التدقيق ممارسة بني كبرية هوة وجود على الدراسة عينة أفقاد غالبية أمجع

 مبوافق % 4.8 و ، مبوافق الدراسة نةعي أفقاد من % 65.1 إجابات فكانت ، الدولية املعايري وفق احملاسيب
 اإلجابات هلذه احلسايب املتوس  وظهق ، اإلجابة عن % 16.9 امتنع حني يف ، موافق بغري % 13.3 متاما،
 من الثانية الفئة من ض يقع كونه موافق باإلجابة الدراسة عينة ألفقاد العام االجتاه عن يعرب وهو 2.38 ب

 العينة أفقاد إجابات بني مقبول توافق على يدل 0.77 معياري واحنقاف 2.6-1.81 اخلماسي ليكارت مقياس
 اليقح قبوهلم و العينة أفقاد غالبية رضا يعين ما الثاين االقرتاح حول

 
 : الدولية التدقيق معايير تطبيق عليها يحتم الدولية المحاسبة لمعايير الجزائر توجه

 ضقورة على متاما موافقون % 16.9 و ، موافقون الدراسة نةعي أفقاد من % 43.4 أن الدراسة نتائج أظهقت
 نسبته ما يقى مل حني يف ، الدولية احملاسبة معايري ي لتنب اجلزائق توجهت حال يف الدولية التدقيق معايري تيبيق

 احلسايب املتوس  ويعرب ، موافق بغري خالل إجاباهتم من ذلك إىل ضقورة أي الدراسة عينة أفقاد من % 21.7
 عني ألفقاد العام االجتاه عن اخلماسي ليكارت من مقياس 2.6-1.81الثانية  الفئة ضمن يقع والذي 2.44
 استثنينا إذا املتبقية العينة أفقاد إجابات تشتت 1.01 املعياري االحنقاف يظهق بينما ، موافق باإلجابة الدراسة
 . العينة أفقاد غالبية من القضا وهو الثاين االقرتاح حنو األغلبية توجه

 
 : الجزائري الواقع مع تكييفها األحسن من للتدقيق، الدولية للمعايير الجزائر تطبيق حالة في
 

 اجلزائق إدخال ضقورة على ( متاما موافق % 13.3 ، موافق % 62.7 ) الدراسة عينة أفقاد من % 76 أمجع
 كانت حني يف ، تيبيقها اجلزائق ققرت حال يف ئقيةاجلزا البيئة مع تتالءم الدولية التدقيق معايري على لتعديالت

 ( متاما موافق غري % 4.8 ، موافق غري 4.8 %) 9.6  %مبجموع  إطالقا موافقني والغري موافقني الغري نسبة
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 الفئة ضمن يقع وهو 2.25 احلسايب املتوس  وبلغ . الدراسة عينة أفقاد من % 14.5 اإلجابة عن وامتنع ،
 0.92 املعياري االحنقاف وكان ، موافق اإلجابة عن تعرب وال ي 2.6-1.81 اخلماسي ليكارت مقياس من الثانية
 .اليقح عن القضا خانة يف تصب وال ي والثاين األول االقرتاحني بني الدراسة عينة أفقاد إجابات تقاوح بسبب
 

 .الجزائر في الدولية التدقيق معايير تطبيق من الفائدة مدى : الثاني الفرع
 

 التدقيق معايري تيبيق من الفائدة مدى خص ال ي األسئلة على الدراسة عينة أفقاد إجابات كانت
 : التايل اجلدول يف مبني هو كما اجلزائق يف الدولية

 
 
 
 
 
 
 

 . اجلزائق يف الدولية التدقيق معايري تيبيق مسامهة مبدى املتعلقة االستبيان نتائج جدول 

  االحصائية املؤشقات 

 املتوس  ارةالعب

 احلسايب

 االحنقاف

 املعياري

 للعينة العام االجتاه

 احلل هي الدولية التدقيق معايري
 واقع لتحسني األمثل
 .اجلزائق يف املهنية املمارسة

 

2.91 

 

0.88 

 

 حمايد

 SPSS وبقنامج االستبيان نتائج على باالعتماد اليالب إعداد من : المصدر
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 : الجزائر في المهنية الممارسة واقع لتحسين األمثل لالح هي الدولية التدقيق معايير
 
 احلل فان اجلزائق يف احلسابات تدقيق ملهنة املمارسة واقع حتسني وبغية أنه الدراسة عينة أفقاد من % 43.4 يقى

 وجود لكون رمبا ، ذلك على 34.9% يوافق مل حني يف ، الدولية التدقيق ملعايري انتهاجها يف يكمن األمثل
  .اإلجابة عن% 21.7 وامتنع ، املهنة على مباشق تأثري هلا أخقى ملعوا
 االجتاه 3.4-2.61اخلماسي  ليكارت مقياس من الثالثة الفئة ضمن يقع والذي 2.91 احلسايب املتوس  يظهق
 ما وهو ، عوالقاب والثالث الثاين األجوبة بني اإلجابات يف للتشتت نظقا حمايد باإلجابة الدراسة عينة ألفقاد العام

 .0.88 املعياري االحنقاف يوضحه
 

 .الحالي الوقت في الدولية التدقيق معايير تطبيق على الجزائر قدرة مدى : الثالث الفرع
 معايري تيبيق على اجلزائق قدرة مدى خص ال ي األسئلة على الدراسة عينة أفقاد إجابات كانت
 : التايل اجلدول يف مبني هو كما احلايل الوقت يف الدولية التدقيق

 
 .احلايل الوقت يف الدولية التدقيق معايري تيبيق على اجلزائق قدرة مبدى املتعلقة االستبيان نتائج  جدول

 
  االحصائية املؤشقات 

 املتوس  العبارة
 احلسايب

 للعينة العام االجتاه املعياري االحنقاف

 يف للتيبيق قابلة الدولية التدقيق معايري
 القاهنة الظقوف لظ يف اجلزائق

 موافق غري 0.91 3.46

 
 : الراهنة الظروف ظل في الجزائر في للتطبيق قابلة الدولية التدقيق معايير
 و ، اجلزائق يف الدولية التدقيق ملعايري يل احلا التيبيق إمكانية على موافقني غري % 41 أن الدراسة نتائج أظهقت

 . اإلجابة عن % 28.9 وامتنع ، ذلك يف عائق أي % 21.7 ىيق  مل حني يف ، إطالقا موافقني غري % 8.4
 كونه موافق غري بإجابة الدراسة عينة ألفقاد عام اجتاه عن يعرب ما 3.46 احلسايب املتوس  كان ذلك على وبناء
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 توزع 0.91 املعياري االحنقاف ويظهق 4.2-3.41اخلماسي  ليكارت مقياس من الثالثة الفئة ضمن يقع
 . والقابع والثالث الثاين االقرتاحات بني اإلجابات

 
  الجزائر لحالة الدولية التدقيق معايير مالئمة مدى : الرابع المحور نتائج خالصة

 
 يف الدولية التدقيق معايري تيبيق مالءمة مبدى املتعلقة تلك وبالضب  ال ي توصلت اليها نتائجال أشارت  

 عن كبري وبشكل ختلف اجلزائق يف للتدقيق املمارسة أن ىعل الدراسة عينة أفقاد قبل من إمجاعا اجلزائق
 عليه متفق و مسبقا ممنهج إطار يف إرشادات غياب إىل ذلك يقجع وقد ، الدولية املعايري وفق املمارسة
 ضواب  على وليس املدققون عليه تعارف وما العملية اخلربة طقيق عن االكتساب على واقتصاره ، حمليا
 . به التقيد املدققني يلزم اجلزائق يف للتدقيق إطار غياب وبالتايل ، املشقفة اهليئة

 التدقيق مبعايري  ذلك إتباع ضقورة العينة أفقاد يقى ، الدولية احملاسبة معايري اجلزائق اعتماد مع متاشيا 
 إعداد عن املتولدة املالية للقوائم املستعملة األطقاف فثقة ، الوظيفتني ببني لالرتباط رمبا وذلك الدولية
 وفق تدقيقها عن ناجتة أخقى بثقة أفضل بشكل تتدعم أن ميكن الدولية للمعايري وفقا املالية القوائم
 . أفضل بثقة حتضى دولية معايري

  تفعيل مهام املدقق يف اجلزائق 
   اعتماد املؤسسات اجلزائقية على التدقيق اخلارجي 
 البيئة مع تكييفها األحسن فمن ، للتدقيق الدولية للمعايري اجلزائق تبين حال ويف أنه األغلبية تقى  

 ، الدول مجيع بيئة مع تتماشى أن ميكن ال معايري هي الدولية املعايري بكون ذلك يربرون ورمبا ، اجلزائقية
 باإلمكان وبالتايل كلها وليس املعايري بعض باعتمادها الدولية احملاسبة معايري مع جتقبة للجزائق وكانت
 اجنلرتا غقار على الدول من العديد تنتهجه ما وهو ، مبضموهنا املساس عدم شقيية عليها ديالتتع إجقاء
 .1995 سنة معيارا 14 بتعديل قامت ال ي

 يف مدققيها  تكوين على جمربة فهي الدولية التدقيق ملعايري اجلزائق تبين حال ويف أنه على العينة أفقاد يلح 
 بني الفقوقات على املدققني ووقوف هلا تيبيقها من والسقيعة الكاملة دةاالستفا يضمن ما ، املعايري هذه
 . سينتهج وما منتهجا كان ما
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 يف بالتدقيق  لالرتقاء األمثل احلل للتدقيق الدولية املعايري يف العينة أفقاد من % 43.4 نسبته ما رأى لقد 
 املنهج غياب إىل اجلزائق يف تدقيقال مستوى تدين تقجع ال ي الفئة وهي ، أفضل مستويات إىل اجلزائق
 على أخقى ألطقاف ذلك حيملون ورمبا ، ذلك عكس العينة نفس من % 34.9 يقى حني يف ، السليم
 اليابع على القانوين اليابع وغلبة املشقفة اجلهات وقصور واستقالليتهم املدققني كفاءة غقار

 . اخل...االقتصادي
 احلايل  الظقف يف الدولية التدقيق معايريبعض  انتهاج للجزائق املمكن غري من أنه العينة أفقاد غالبية يقى 

  تبنيها عدم من املعايري هذه تبين جتعل قد وال ي ، اجلوانب بعض يف القصور إىل ذلك يقجعون ورمبا ،
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :خالصة الفصل

 
 ومهنيني أكادمييني من اجملتمع من ةعين مشلت االستبيان استمارة يف ممثلة التيبيقية الدراسة أن سبق مما املالحظ

   إىل الدراسة هذه وخلصت ، وخرباهتم ومؤهالهتم أعمارهم اختالف على والتدقيق احملاسبة يف التطصص ذوي من
 
 ، أحسن مستويات إىل التدقيق خدمات الرتقاء السبيل للتدقيق الدويل التوحيد يف الدراسة عينة أفقاد ارتأى -1
 وتباين ، احمللية باملكاتب مقارنة عالية جودة ذات خدمات تقدم الدولية التدقيق تبمكا كون ذلك يدعم وما
 . واحمللية الدولية التدقيق مكاتب خمقجات بني املالية القوائم مستطدمي قبل من الثقة
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 بإمكان نهأ إال ، دوليا به معمول هو عما خيتلف اجلزائق يف احملاسيب التدقيق أن على الدراسة عينة أفقاد اتفق -2
 يشهده الذي االنفتاح مع التواصل على يساعدها قد ما ، للتدقيق الدولية املمارسات مع التوافق حتقيق اجلزائق

 الدولية باملتيلبات األخذ منه القفع يتيلب قد الذي اجلزائق يف املدققني مستوى إغفال دون الدويل االقتصاد
 . واخلربة للتعليم
 : أهنا عليها امليلعني الدراسة عينة أفقاد أمجع الدولية تدقيقال معايري إىل بالتيقق .-3

 ؛ املالية املعلومة جودة من حتسن  
 ؛ املدقق أداء من حتسن  
 ؛ أحسن ققارات اخاذ على النهائي املدقق تققيق مستطدمي تساعد  
 املطتلفة الدول يف التدقيق خمقجات بني التباين من تقلل . 
 السري على مباشقة تؤثق ال ي األخقى العوامل بعض عن منأى يف ليس تيبيقها من ائدةالف حتقق يف يقون أهنم إال

 آراء تضاربت حني يف . للمؤسسات الداخلي والتنظيم التدقيق ملكاتب الداخلي كالتنظيم ، للمهنة احلسن
 لتكملة جاءت لكوهنا ومؤيد التحسني بغقض جاءت لكوهنا مؤيد بني ، إصدارها من اهلدف حول املستجوبني
 . الدويل التدقيق مشقوع

 كثريا ختلف اجلزائق يف التدقيق ممارسة أن على الدراسة عينة أفقاد قبل من إمجاع إىل الدراسة خلصت كما -4
 انتهاج اجلزائق على ينبغي الدولية احملاسبة ملعايري التوجه من لالستفادة وكمكمل ، الدولية املعايري وفق املمارسة عن

 اجلزائق يف بالتدقيق لالرتقاء األمثل احلل فيها يقون كوهنم ، اجلزائقي الواقع مع تكييفها مع الدولية يقالتدق معايري
 ذلك يسبق أن جيب بل ، املعايري هذه تيبيق يالئم ال احلايل الوقت أن من القغم على أفضل مستويات إىل

 للمدققني وتدرييب تكويين بربنامج
 احملاسب وحمافظ اخلبري ملهن املنظم 10/01القانون  على الرتكيز مع اجلزائق يف التدقيق مهنة كما تناولنا  -5

 وال ي باجلزائق التدقيق منظومة عقفتها ال ي األخرية اإلصالحات إطار يف جاء والذي املعتمد واحملاسب احلسابات
 املعايري إىل احمللية تاملمارسا تققيب منها اهلدف كان اإلصالحات هذه ، احملاسبة منظومة يف إصالحات سبقتها
 وما احلسابات مدقق تققيق خيص فيما نصوص من القانون احتواه ما بني املقارنة خالل ومن أنه إال الدولية،
 املعايري ( أو700/710/720املعايري)   املالية بالبيانات اخلاصة باملعايري تعلق ما سواءا دولية معايري من يقابلها
 ذات اخلدمات بتققيق اخلاصة ( أو املعايري265،  570، 800 )   املعايري تطصصةامل بتققيق اجملاالت اخلاصة
 يبقى  القانون به جاء ما بكل اجلزائق يف املقاجعة تققيق إعداد أن تبني ( ،920،  910و 900املعايري الصلة)
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 التققيق إلعداد ايري الدوليةاملع تيبيق صعوبة على يدل ما وهو التفصيلية جوانبه يف خاصة الدولية املعايري عن بعيدا
 اجلزائقية. البيئة يف
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 :تمهيد

 توافق عرب حتقيق مير احملاسيب للتدقيق موحد مفهوم إرساء على الدولية وكذا اإلقليمية املنظمات من العديد تسهر

 .املعايري على مستوى وكذا ،النتائج مستوى على ،مبادئه ،التدقيق فروض غرار على ،مستويات عدة يشمل

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

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

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

 احملاسيب التدقيق وظيفة وختطيط ولياتواملسؤ  املبادئ معايري : األول المبحث.  

 احملاسيب التدقيق يف اإلثبات معايري :الثاني المبحث 

 النهائي وتقريره اآلخرين أعمال على املدقق اعتماد معايري :الثالث المبحث. 
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 .المحاسبي التدقيق وظيفة وتخطيط ومسؤوليات مبادئ معايير  :األول المبحث

 

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

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

 :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

 

 األول الفرع: ISA 200  )العامة ومبادئه الحسابات تدقيق أهداف ( 

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

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

 1. مادية احنرافات أية من خالية املالية القوائم أن من معقول تأكيد على احلصول ألجل

                                                           
1
 34 ص ، ذكره سبق مرجع ، التميمي هادي  
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 مبثابة الرأي يفرتض أن يستطيع ال ئالقار  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

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

 االستقاللية  

 هةالنزا  

 املوضوعية 

 املهنية والعناية الكفاءة  

 السرية  

 املهين السلوك  

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

  . 3املالية القوائم يف املادية األخطاء إىل تؤدي رمبا اليت

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

 اليت واملالئمة الكافية اإلثبات أدلة من ذلك املدقق ويستنتج ،أمهية ذات أخطاء أي

 . التدقيق أعمال خالل عليها حيصل

 إعدادها مسؤولية بينما ، حوهلا الرأي ءوإبدا تكوين هي املدقق فمسؤولية ، املالية القوائم عن املسؤولية خيص فيما

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

 

                                                           
1
 162 ص ، هذكر سبق مرجع ، علي نصر الوهاب عبد ، الصبان سمير محمد  

2
 28 ص ، 2002 ، لبنان ، الحقوقية المنشورات دار ، 2 الطبعة ، 2 الجزء ، المالية البيانات تدقيق ، صبح يوسف داوود  

 
3
 25ص ، ذكره سبق مرجع ، الحديث التدقيق إلى المدخل ، جمعة حلمي احمد 
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 الثاني: الفرعISA210   (التدقيق بمهمة االرتباطات شروط)  

 عليه يطلق ما وهذا ، وغريها واألتعاب ولياتواملسؤ  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 مةمبه البدا

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

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

  2يلي ما يتضمن ماعمو  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 ةمهم نتائج عن اتصاالت أية أو تقارير أي شكل  

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

 ؛ملكتشفةغريا  تبقى القوائم يف املادية األخطاء بعض وحىت جتنبها ميكن ال خماطر

 وقد التدقيق  بشان بةمطلو  تكون معلومات وأية واملستندات السجالت إىل )االطالع ( الوصول حرية 

 : غرار على أمهيتها يرى أخرى بيانات أية إضافة حرية للمدقق املعيار أجاز

                                                           
 
1
 33 ص ، السابق المرجع نفس 

 
2
 133 ص ، ذكره سبق مرجع ، الحديث التدقيق إلى المدخل ، جمعة حلمي احمد 
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 ؛ 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

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

 تدقيق فرتة لكل جديد تعاقد كتاب إرسال عدم املدقق يقرر وقد ، التعاقد كتاب مبوجب هبا املعمول التعاقد ببنود

 : بينها من معينة عوامل تتوافر مل ما

 ؛ 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. 

 

 

 

 

  .)التدقيق أعمال جودة على الرقابة (ISA  220 الثالث :  الفرع
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 للتأكد صممت اليت اجلودة رقابة وإجراءات سياسات تنفيذ" 1التدقيق مؤسسة على جيب أنه املعيار هذا تضمن

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

 : مها مستويني على وضعها

 التدقيق مكتب مستوى  

 2.حدا على تدقيق عملية كل مستوى  

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

 التدقيق أعمال جودة على الرقابة أهداف :رقم جدول

 الهدف العنصر)السياسة(

 والسرية واملوضوعية واألمانة االستقالل ئمبباد االلتزام التدقيق مؤسسة موظفي على جيب المهنية المتطلبات

 املهين والسلوك

الفنية  املعايري على وحافظوا حصلوا الذين من 3بأفراد مزودة تكون أن املؤسسة على والكفاءة المهارات

 بعناية مهامهم باجناز للقيام املطلوبة املهنية والكفاءة

 والكفاءة املهين التدريب من درجات تلكونمي أفراد إىل التدقيق أعمال تعهد أن جيب المهام توزيع

 .احلالة هذه مثل يف املطلوبة املهنية

 وذلك ، كافة املستويات على لألعمال ومتابعة وإشراف توجيه هناك يكون أن ينبغي التفويض

 املناسبة اجلودة مبعايري يفي املنجز العمل بان معقولة قناعة لتوفري

                                                           
1
 الحالة. مالئمة حسب الخدمات هذه يقدم الذي المنفرد المهني أو التدقيق خدمات يقدمون الذين المؤسسة في الشركاء إما تعني التدقيق مؤسسة  

 42ض  ، ذكره سبق مرجع ، الحديث التدقيق إلى المدخل ، جمعة حلمي احمد  2
3
 بالمكتب. المهنة يزاولون الذين المهنيون والعاملون ءالشركا جميع هم األفراد  
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 .املناسبة اخلربة ذوي مع الضرورة عند املؤسسة وخارج داخل التشاور جيب التشاور

 

 القبول والمحافظة

 العمالء على

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

 أن العميل استبقاء أو بقبول قرار اختاذ عند املؤسسة على جيب كما ، مستمرة بصفة

 اليت واألمانة مالئم بشكل العميل خلدمة وقابليتها املؤسسة الليةاستق بعني االعتبار تأخذ

 العميل. إدارة هبا تتمتع

 وإجراءات سياسات تطبيق وفعالية مالءمة باستمرار تراقب أن املؤسسة على جيب المراقبة

 .اجلودة رقابة

 النظري إلطارا – املتقدمة احلسابات مراجعة ، القاضي يوسف حسني ، دحدوح امحد حسني  :المصدر

 .73 ص 71ص ، -واإلجراءات    العملية

 

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

 . الفردية التدقيق عمليات طبيعة مع تتناسب

 وقدرهتم املساعدين مهارات حلسبانا يف يأخذوا أن ، إشرافية مسؤوليات لديهم ممن ومساعديه املدقق على يتعني

 1منهم. لكل املناسب والتدقيق واإلشراف التوجيه نطاق يف البت عند هلم املوكل العمل أداء يف

 الرابع الفرع: ISA230 )التدقيق عمل أوراق إعداد ( 

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

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

  . أخرى وسائل

                                                           
1
 79 ص ، والدولية األمريكية المعايير ظل في التدقيق أساسيات ، دحدوح حسين ، القاضي حسين   



قيق الدوليةمعايير التد                                          الفصل  الثاني                 

 

 

45 

 2 : 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 ثلمت . 

 

 الضوابط من جمموعة الدويل املعيار وضع فقد ،العمل أوراق ومضمون شكل خيص فيما

  : أمهها

  التدقيق، عملية بتخطيط تتعلق معلومات العمل أوراق على يسجل أن املدقق على-

 أدلة من املستخلصة واالستنتاجات ، التدقيق عمليات نتائج ، املنجزة التدقيق تإجراءا ونطاق وتوقيت طبيعة-

 ؛عليها احلصول مت اليت التدقيق

 ويتم ، التدقيق  عملية عن شاملة صورة لتعطي الكافية بالدرجة مفصلة أو متكاملة العمل أوراق تكون أن جيب-

 يف املدقق يدون أن عمليا أو ضروريا ليس حيث ، املهين احلكم ضوء على الالزمة التوثيق ودرجة مدى حتديد

 إليها؛ يتوصل اليت والنتائج واالعتبارات املالحظات كافة عمله أوراق

 هذا يف إليها املتوصل  النتائج يف للمدقق املهين الرأي تستدعي اليت املواضيع كافة العمل أوراق تتضمن أن جيب-

 : أمهها عديدة بأمور يتأثران التدقيق أوراق ومضمون شكل أن غري ، اجملال

  ؛ هبا املكلف املهمة طبيعة-

  املدقق تقرير شكل-

  ؛ وتعقيداهتا املؤسسة أعمال طبيعة-

  للعميل الداخلية الرقابة ونظام وحالته احملاسيب النظام طبيعة-
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   املساعدون هبا يقوم اليت األعمال ومتابعة واإلشراف للتوجيه معينة حاالت يف احلاجة-

  .التدقيق عملية خالل املستعملة اخلاصة والتقنية ملنهجيةا -

 1: منها نذكر ،العمل أوراق وحمتوى بتنظيم تعلق اليت النقاط بعض الدويل املعيار حدد فقد ،حال أي على

 ؛للمؤسسة والتنظيمي القانوين باهليكل تتعلق معلومات العمل أوراق حتتوي أن جيب  

 ؛اهلامة واحملاضر واالتفاقات القانونية املستندات نم نسخا أو ملخصات حتتوي أن جيب  

 املؤسسة ضمنها تعمل اليت التشريعية البيئة وكذلك واالقتصادية الصناعية بالبيئة تتعلق معلومات  

 تعديالت وأية التدقيق برنامج فيها مبا التخطيط، عملية تثبت اليت القرائن  

 ؛ لداخليةا الرقابة نظام وفحص تقييم تثبت اليت القرائن  

 ؛ الرقابة خطر وتقييم املتأصل اخلطر تقييم تثبت اليت القرائن  

 ؛ إليها يتوصل اليت والنتائج الداخلي التدقيق على املدقق اعتماد تثبت اليت القرائن  

 ؛واألرصدة العمليات حتليالت  

 ؛املهمة واالجتاهات النسب حتليالت  

 ؛ اإلجراءات هذه ونتائج نجزةامل التدقيق إجراءات ونطاق وتوقيت لطبيعة سجل  

 ؛ ومتابعته عليه اإلشراف مت قد املساعدين قبل من املنجز العمل أن تثبت قرائن  

 ؛ به نفذت الذي الوقت واىل ، التدقيق إجراءات بتنفيذ قام من إىل إشارة  

 مدققني قبل من اليةامل قوائمها تدقق اليت التابعة املؤسسات أو بالفروع اخلاصة املطبقة اإلجراءات تفاصيل 

 ؛ آخرين

 ؛ ثالثة وأطراف واخلرباء املدققني مع تتم اليت االتصاالت من نسخ  

                                                           
1
 314 ص ، ذكره سبق مرجع ، والدولية األمريكية املعايري ظل يف التدقيق أساسيات ، دحدوح حسني ، القاضي حسني      
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 شروط ذلك يف مبا ،معه املناقشة أو للعميل املرسلة التدقيق بأمور اخلاصة املذكرات أو الرسائل من نسخ 

 ؛الداخلية الرقابة يف نسبيا اهلامة الضعف ونقاط االرتباط

 ؛ العميل من املستعملة اإلقرارات رسائل  

 ومعاجلة حل كيفية ضمنها ومن ،التدقيق لعملية اهلامة باجلوانب واملتعلقة املدقق إليها توصل اليت النتائج 

 ؛التدقيق عملية تنفيذ أثناء اكتشافها مت واليت ،وجدت إن العادية وغري االستثنائية األمور

 املدقق وتقرير الشامل املراجعة وميزان املالية القوائم عن نسخ .  

 اإلبقاء وكذلك العمل ألوراق األمني واحلفظ السرية على للمحافظة مالئمة إجراءات يتبىن أن املدقق على

 .السجالت بإبقاء املتعلقة واملهنية القانونية املتطلبات ووفق املهنية االحتياجات ملواجهة كافية لفرتة عليها

 

 

  المسؤوليات معايير : الثاني المطلب

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

 : التالية الثالث الدولية

 

 240 األول الفرع ISA : (والخطأ الغش ) 

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

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

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

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



قيق الدوليةمعايير التد                                          الفصل  الثاني                 

 

 

48 

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

 ختطيط على املدقق يساعد معيار وجود حتتم الضرورة فان جوهرية وأخطاء اختالسات على احتوائها حال يف

 الغش كشف عن املدقق مسؤولية ليعاجل 240 رقم الدويل التدقيق معيار جاء ولذلك التدقيق يةعمل وتنفيذ

  . 1واخلطأ

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

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

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

 األمثلة ومن ، والرقابية احملاسبية باألمور أواجلهل السهو عن عادة والناتج ، املتعمد غري اخلطأ ميثل اخلطأ بينما

 للمعايري جهل عن اخلاطئ االستخدام ، السجالت يف الكتابية أو ةاحلسابي األخطاء ذلك على

  .2اخل...احملاسبية

.  

 

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

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

 السنوية التدقيق إجراءات أن إال ، منعها مسؤولية يتحمل ال انه من الرغم وعلى

 . واخلطأ للغش مانعا تكون قد املدقق هبا يقوم اليت

                                                           
 جبامعة للمحاسبة العلمية اجلمعية  السادس .العدد ، احملاسبة أخبار جملة ، ومنعه الغش كشف عن املدقق مبسؤولية واخلاص 240 رقم الدويل التدقيق معيار ، مومين اللط منذر1 1

 26 ص ، الدوحة ، قطر
2
 147 ص 146 ص ، ذكره سبق مرجع ، -للتطبيق وإطار حتليل – للمراجعة الدولية املعايري يف دراسات ، الناغي السيد حممود  
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 ميكن ال األخطاء بعض هناك أن إال ، الدولية املعايري وفق التدقيق عملية وتنفيذ ختطيط من الرغم على

 حتريف اكتشاف عد خماطر من اكرب غش عن ناتج مادي حتريف اكتشاف عدم خماطر وتعترب ، اكتشافها

 بعدم والتعمد التزوير مثل إخفائه بغرض ومتقنة منظمة خططا يتضمن قد الغش كون ، خطا عن ناتج مادي

 1. واطؤالت صاحبها ما إذا اكتشافها يف صعوبة أكثر هذه اإلخفاء حماوالت تكون وقد ، العمليات تسجيل

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

  . 2حقيقية واملستندات السجالت أن يقبل وان ، صادقة اإلدارة

 أن مكانيةبإ 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

  : 3إىل بالنسبة حكمه

 ؛ املؤثر اخلطأ أو الغش نوع  

 ؛ اخلطأ أو الغش حدوث احتمال  

 ملاليةا التقارير يف اخلطأ أو الغش من معني لنوع أساسي تأثري وجود احتمال. 

 وان ، اإلدارة مع األمر مناقشة املدقق على وجب ، نتيجة إىل توصله مل اإلضافية اإلجراءات أن حال يف 

 أن عليه كما ، املالية القوائم يف تصحيحه مت أو وواضحة مناسبة بصورة عنه اإلفصاح مت قد انه إىل يطمئن

 . تقريره على احملتمل التأثري مبعرفة يهتم

 

   المالية للقوائم التدقيق عملية أداء عند واللوائح القوانين دراسة   ISA 250 :الثاني الفرع

                                                           
1
 الصفحة نفس ، سابق مرجع 

2
 165 ص ، ذكره سبق مرجع ، – للتطبيق وإطار حتليل - للمراجعة الدولية املعايري يف دراسات ، الناغي السيد حممود 

3
  352ص351 ص ، ذكره سبق مرجع ، الدولية والتأكيد املراجعة معايري ، لطفي امحد السيد أمني  
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 القوائم تدقيق عند واألنظمة القوانني مراعاة حول املدقق مبسؤولية تتعلق إرشادات توفري هو املعيار هذا من الغرض

 . املالية

 أن يعي أن املدقق على جيب ، عنها التقرير وإعداد التدقيق نتائج تقييم و ، التدقيق إجراءات وتنفيذ ختطيط عند

 من يتوقع ال ذلك ومع ، املالية القوائم على هام تأثري له يكون قد احلكومية واللوائح للقوانني املؤسسة خمالفة

 لإلدارة النزاهة مضمون مراعاة ويتطلب ، النسبية أمهيتها عن النظر بصرف ، املخالفات تعقب التدقيق عملية

  . 1التدقيق عملية من أخرى لنواحي احملتمل التأثريو  والعاملني

 أن احملتمل من والتدقيق باحملاسبة اخلاصة الوطنية املعايري فان ولذلك ، بلد إىل بلد من واللوائح القوانني تتباين

 . بالتدقيق تعلقها من واألنظمة بالقوانني حتديدا أكثر تكون

 

 خالهلا يرتبط واليت ، األخرى االرتباطات على ينطبق وال املالية مالقوائ تدقيق عمليات على املعيار هذا يطبق

  . بذلك منفصل تقرير وتقدمي معينة وأنظمة بقوانني االلتزام مدى باختبار منفصل بشكل املدقق

 يف تستعني واليت ، اإلدارة عاتق على واللوائح بالقوانني االلتزام على والتأكيد املخالفات وتعقب منع مسؤولية تقع

 قانونيني مستشارين وإشراك الداخلية للرقابة سليم نظام وتطبيق كإنشاء ، واإلجراءات السياسات من جبملة ذلك

  2. القانونية املتطلبات مراقبة يف للمساعدة

 املخاطر من النوع وهذا ، الدولية التدقيق مبعايري االلتزام رغم تفاديها ميكن ال ملخاطر التدقيق عملية تتعرض قد

  : 3مثل العوامل من جلملة نتيجة وذلك ، واللوائح بالقوانني االلتزام عدم من أينش

                                                           
 1

 37 ص ، ذكره سبق مرجع ، احلديث التدقيق إىل املدخل ، مجعة حلمي محدا  

 
2
 139 ص ، ذكره سبق مرجع ،األول ءاجلز  ، املالية البيانات تدقيق ، صبح يوسف داوود   

 
3
 219 ص ، ذكره سبق مرجع ، املتقدمة احلسابات مراجعة ، القاضي حسني ، دحدوح حسني 
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 يكون ال عادة  واليت ، للمؤسسة التشغيلية باجلوانب رئيسي بشكل املرتبطة واللوائح القوانني من كثري وجود 

 ؛ الداخلية الرقابة منظا أو احملاسيب النظام انتباه جتلب ان ميكن وال ، املالية القوائم على مادي اثر هلا

 ؛ العينات واستعمال الداخلية الرقابة ونظام احملاسيب للنظام الذايت بالقصور التدقيق إجراءات فعالية تتأثر 

 ؛حامسة وليست مقنعة بطبيعتها تعترب املدقق عليها حيصل اليت اإلثبات أدلة من الكثري 

 تسجيل  بعدم والتعمد والتزوير التواطؤ لاملثا سبيل على ، إلخفائها مصمم سلوك املخالفة تتضمن قد 

 . املتعمد احلقائق تشويه أو الداخلية الرقابة لضوابط العليا اإلدارة وختطي ، املعامالت

 1يلي مبا عادة يقوم ،واللوائح للقوانني عام فهم على املدقق حيصل وحىت 

 له العائدة والقطاع املؤسسة نشاط على املتاحة املعرفة استخدام . 

 ؛ واللوائح بالقوانني بالتقيد اخلاصة املؤسسة وإجراءات سياسات عن اإلدارة من ستفساراال  

 املؤسسة عمليات على جوهري تأثري ذات أهنا يتوقع اليت واللوائح القوانني حول اإلدارة من االستفسار، 

 وتقوميها للدعاوى ئيةالقضا والتخمينات املطالبات لتحديد املطبقة واإلجراءات بالسياسات اإلدارة مناقشة *

 ، عنها واحملاسبة

 مطالبة حالة يف مثال( األخرى األقطار يف التابعة الشركات مدققي مع والتنظيمي القانوين اإلطار مناقشة 

 . )املالية األوراق خيص فيما األم الشركة بتعليمات بااللتزام التابعة الشركات

 

 

 

 

 :يلي ما املدقق لىع ،واللوائح للقوانني عام فهم على حصوله بعد
                                                           

1
  ، ذكره سبق مرجع ، – للتطبيق وإطار حتليل - للمراجعة الدولية املعايري يف دراسات ، الناغي السيد حممود 
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 املبالغ على  تأثري لديها ان يرى واليت ، القوانني هبذه االلتزام حول ومناسبة كافية إثبات أدلة على حيصل أن 

 ؛ املالية القوائم يف عنها واإلفصاح ، اجلوهرية

 أو عروفةامل الفعلية االلتزام عدم جوانب كافة عن له أفصحت قد اإلدارة بان مكتوبة إقرارات على حيصل أن 

 ؛املالية القوائم إعداد عند االعتبار بعني تأثريها سيأخذ واليت ،احملتملة

 العكس إىل يشري إثبات دليل غياب ظل يف القوانني بتلك ملتزمة املؤسسة بان يفرتض أن 

 التصرف بطبيعة فهم على حيصل أن عليه ،االلتزام عدم باحتمال معلومات على يطلع عندما       

 احملتمل    األثر لتقييم الكافية األخرى املعلومات إىل باإلضافة ،االلتزام عدم خالهلا حدث يتال والظروف

 ؛عواقب من عنها ينتج وما املالية القوائم على

 اإلدارة وجملس  الرقابة جلنة إىل االلتزام عدم إبالغ ممكن وقت وبأسرع املدقق على ، االلتزام عدم حالة يف 

 ؛ إبالغهم مت قد بأنه دليل على صولواحل ، العليا واإلدارة

 يف متورطون  اإلدارة جملس من أعضاء ضمنهم ومن العليا اإلدارة أعضاء من عددا بان املدقق شك ما إذا 

 جلنة أو التدقيق جلنة إىل أو املؤسسة يف للسلطة األعلى املستوى إىل األمر إبالغ فعليه ، االلتزام عدم

 ال قد تقريره أن املدقق اعتقد إذا أو ، عليا سلطة هناك تكون ال عندماو )املؤسسة يف وجدت إن( اإلشراف

 احلصول دراسة احلاالت هذه مثل يف فعليه التقرير، إليه يوجه الذي الشخص من تأكده عدم أو ، به يؤخذ

 ؛ قانونية استشارة على

 عكسي أو  متحفظ رأي عن لتعبريا عليه فينبغي ،املالية القوائم على ماديا أثرا االلتزام لعدم أن استنتج إذا 

 )سليب)
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 اإلجراءات  باختاذ املؤسسة تقوم ال عندما ضروريا يعترب قد االرتباط من االنسحاب أن املدقق يستنتج قد 

 ويكون ، العليا لإلدارات الضمين التورط عن ناتج االنسحاب يكون وقد ، ضرورية تعترب واليت يطلبها اليت

 . قانونية استشارة طلب طريق عن وذكرنا سبق كما ذلك

 

  (   الحوكمة عن المسؤولين لألشخاص التدقيق أمور توصيل) ISA :  260 الثالث الفرع

 

 بأمور إبالغهم يتم والذين احلكومة عن املسؤولية يتولون الذين املالئمني األشخاص حيدد أن املدقق على جيب

 . تفيدهم اليت التدقيق

 من يتم الذي  النظام ذلك أهنا ، الشركات حلوكمة تعريفاOECD لتنمية وا االقتصادي التعاون منظمة حددت

  . 1األموال شركات وإدارة توجيه خالله

 ، املالئمني األشخاص حتديد يف صعوبة وجود إىل يؤدي الذي األمر هو و ، آلخر بلد من احلوكمة هياكل تتباين

 و املؤسسة حوكمة هيكل االعتبار بعني آخذا األشخاص هؤالء حتديد يف املهين حكمه على املدقق يعتمد و

 . األشخاص هلؤالء القانونية واملسؤوليات مالئم تشريع أي و االرتباط ظروف

 مع اتفاق إىل يصل أن جيب املدقق فإن ، جيد بشكل املالئمني األشخاص حتديد إىل التوصل عدم حالة يف

  اخل ... احلكومية املؤسسات و فرديةال كاملؤسسات ، احلوكمة عن املسؤول الطرف خبصوص املؤسسة

  : 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  

                                                           
 597 ص ، اإلسكندرية ، مشس عني جامعة ، 1 اجلزء ، املراجعة معايري موسوعة ، العال عبد طارق محاد 1
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 ؛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  

 األشخاص ليستطيع مناسب توقيت يف باحلوكمة االهتمام ذات التدقيق أمور يوصل أن املدقق على يتعني 

 وقت يف األمور هذه املدقق يوصل قد معينة حاالت يف و ، املالئم التصرف تنفيذ احلوكمة عن املسؤولون

 . عليه االتفاق مت الذي الوقت من أقرب

 

 1 :أمهها عوامل عدة مبراعاة ذلك و كتابيا أو شفويا االتصال هذا يتم 

  ؛ التدقيق حمل للمؤسسة القانوين واهليكل لتشغيليا اهليكل و احلجم- 

  توصيلها يتم اليت األمور وجوهرية وحساسية قابلية و طبيعة -

  .باحلوكمة املعنيني واألشخاص املدقق بني واحلوار املستمر االتصال مقدار -

 .األمور لتلك تاستجابا أي و االتصاالت هذه توثيق املدقق على )كتابيا أو شفويا( احلالتني كلتا يف

 ويف ، احلوكمة عن املسؤولني لألشخاص التدقيق أمور إبالغه لدى املهنية السرية مراعاة املدقق على يتعني كما

 عليه جيب كما ، قانوين مستشار برأي االسرتشاد املدقق على تعقيدات أي حالة

 تفيد اليت اهلامة لألمور توصيله أثناء مبتطلباهتا وااللتزام احمللية واألنظمة واللوائح القوانني مراعاة

 . احلوكمة عن املسؤولني األشخاص

 

 الداخلية والرقابة التخطيط : الثالث المطلب
                                                           

1
 Compagne national des commissaires aux comptes CNCC, France, 2007, p 12. 
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 : هي معايري مخسة على الدولية التدقيق معايري فتتوفر الداخلية والرقابة للتخطيط

  .( لتخطيط)ا ISA:  300لاألو  الفرع

 إجراءات تتطلب قد واليت ، اجلديدة التدقيق عملية وليس املتكررة يقالتدق لعملية التخطيط املعيار هذا يتناول

 . إضافية

 وضع إسرتاتيجية التخطيط ويعين ، فعالة بطريقة التدقيق اجناز يتم لكي التدقيق عملية ختطيط املدقق على إذ"

 بكفاءة التدقيق عملية ديةلتأ املدقق وخيطط ومداها وتوقيتها املتوقعة التدقيق إجراءات لطبيعة تفصيلي ومنهج عامة

 : التدقيق لعملية املالئم على التخطيط املدقق يساعد و ، املناسب التوقيت ويف

 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 نسيقت  

 ؛كافية تدقيق أدلة على احلصول  

 ؛ التكاليف يف التحكم  

 العميل مع التفاهم سوء جتنب  

  ومنها ،التدقيق خطة لبناء الضرورية املتطلبات املعيار هذا يبني كما

 نشاطها على تؤثر  اليت والعوامل هلا املميزة تالصفا كمعرفة ، املؤسسة ونشاط حجم بطبيعة املسبقة املعرفة 

 ؛ اإلدارة كفاءة مدى وكذا

 ؛ للعميل الداخلية بالرقابة اخلاصة واإلجراءات احملاسبية والسياسات احملاسيب بالنظام الدراية  

 ؛ الداخلية الرقابة على لالعتماد املتوقعة الدرجة تقدير  
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 ؛ 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 يطختط ويتم ،التدقيق

 .املهمة التغريات أسباب تسجيل جيب كما ، التدقيق إلجراءات املتوقعة

 

 

 

 (  وأخطارها ومحيطها للمؤسسة الكافي الفهم) ISA   315   الثاني : الفرع

 سنة هناية يف صياغته وأعاد 315 رقم املعيار واصدر 400 رقم عيارامل 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
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 ؛اإلدارة ومهام الرقابة  

 ؛ املؤسسة يف وأمهيتها الداخلية بالرقابة تعلق فيما واإلدارة الرقابةب املكلفني أولئك وإجراءات مواقف 

 واهليكل النظام - الفعالة الداخلية الرقابة أساس وهو بأفرادها الرقابة وعي على يؤثر الذي املنظمة أسلوب - 

. 

 املتعلقة ملالع خماطر حتديد يف املؤسسة ألسلوب فهم على احلصول املدقق على جيب انه إىل املعيار وأشار

 العملية وتوصف  ذلك ونتائج املخاطر هذه ملعاجلة اإلجراءات بشان القرارات واختاذ املالية التقارير إعداد بأهداف

 . إدارهتا تتم اليت للمخاطر اإلدارة حتديد ة لكيفي األساس تشكل واليت املؤسسة خماطر تقييم عملية بأهنا

 املعيار أشار حيث ، الداخلية الرقابة بشان املدقق واجبات تطوير إىل 315 الدويل التدقيق معيار إصدار أدى لقد

 الرقابة فهم املدقق ويستخدم ، بالتدقيق املتعلقة الداخلية للرقابة فهم على احلصول املدقق على جيب انه إىل

 طبيعة وتصميم ريةاجلوه األخطاء خماطر على تؤثر اليت العوامل واعتبار احملتملة األخطاء أنواع لتحديد الداخلية

 .التدقيق إجراءات من مزيد ومدى وتوقيت

 

 

  .(النسبية األهمية) ISA 320   : الثالث الفرع

 املالية القوائم وعرض إعداد إطار يف الدولية احملاسبة معايري جلنة من النسبية األمهية عرفت

 :يلي مبا

 االقتصادية القرارات على يؤثر خاطئ لبشك 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
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 نوعية صفة جمرد وليس حامسة جوانب توفر النسبية األمهية فان وبالتايل ، خاطئة بصورة تقدميه أو خاصة ظروف

  ". 1مفيدة تكون لكي املعلومات يف توفرها يلزم

  :2عندما 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

  . 3املالية القوائم على جوهري تأثري

 املقبول املستوى رفع مت كلما أي ، التدقيق خماطر مستوى وبني النسبية األمهية بني عكسية عالقة توجد كما

 طبيعة يقرر عندما بينهما العكسية العالقة باحلسبان املدقق ويأخذ  ،4 والعكس التدقيق خماطر تقل النسبية لألمهية

 . اإلجراءات ومدى وتوقيت

 

 

 

 

 : اإلثبات أدلة تقييم في التدقيق ومخاطر النسبية األهمية

                                                           
 677 ص ، ذكره سبق مرجع ، 1 اجلزء ، املراجعة معايري موسوعة ، العال بدع طارق محاد 1
2
 79 ص ، ذكره سبق مرجع ، 2 اجلزء ، املالية البيانات تدقيق ، صبح يوسف داوود 

3
 678  ص677 ص ، ذكره سبق مرجع ، 1 اجلزء ، املراجعة معايري موسوعة ، العال عبد طارق محاد 
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 تقييم وقت يف عنها التدقيق لعملية التخطيط بداية يف التدقيق وملخاطر النسبية لألمهية املدقق تقديرات فختتل 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 تخطيطال عملية املدقق ينهي قد املثال سبيل فعلى ، التدقيق عملية

 فان متاما مغايرة السنة هناية عقب الفعلية املالية النتائج جاءت فإذا ، املايل واملركز النشاط لنتيجة معينة قيم

 . أيضا قد تتغري التدقيق وخماطر النسبية األمهية تقديرات

 

 املستوى عن يقل النسبية لألمهية معينا مستوى حيدد بان التدقيق يةلعمل ختطيطه عند يتقبل قد املدقق أن كما

 مكتشفة غري حتريفات وجود احتمال ختفيض بغرض وذلك ، التدقيق نتائج تقييم يف استخدامه ينوي الذي

 1 . التدقيق عملية خالل احملرفة املعلومات اثر تقييم عند اكرب أمان هامش ولتوفري

 حالة ويف ، ال أم جوهريا تصحيحها يتم مل واليت اجلوهرية األخطاء جمموع كان إذا ما يلحتل إىل املدقق حيتاج كما

 خماطر ختفيض يف التفكري عليه فان ، نسبية أمهية 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

 2 . 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 حلالةا هذه يف املدقق فعلى ، أمهية ذات ليست املصححة غري اخلاطئة

 3 . نظيفا يكون ال حبيث

 

 

 

 

 



قيق الدوليةمعايير التد                                          الفصل  الثاني                 

 

 

60 

   (   المقيمة لألخطار استجابة المدقق إجراءات) ISA  :  330   الرابع الفرع

 حتديد عند )اجلوهرية األخطاء خماطر(الرقابة وخماطر الذاتية للمخاطر املقدرة املستويات املدقق يراعي أن جيب

 يف اجلوهرية اخلاطئة املعلومات اكتشاف عدم خماطر لتخفيض ، املطلوبة اجلوهرية اإلجراءات ومدى توقيتو  طبيعة

 . مقبول مستوى إىل املالية القوائم

  : 1اآليت إىل املعيار أشار ، خاص بشكل

 ةجوهري إجراءات أداء من عليها احلصول سيتم اليت التدقيق أدلة ومدى طبيعة حتديد املدقق على جيب 

 ؛ اجلوهرية األخطاء مبخاطر اخلاص للتقييم استجابة

 إجراءات وأداء تصميم املدقق على جيب اجلوهرية، لألخطاء املقيمة املخاطر عن النظر بغض  

 هذه تشمل أن املمكن ومن ، واالفصاحات احلسابات وأرصدة املعامالت من هامة فئة لكل جوهرية

 . معينة لتأكيدات جيةخار  مصادقات استخدام اجلوهرية اإلجراءات

  :2التايل إىل اإلشارة املعيار تضمن كما.

 من عليها  للحصول املدقق يسعى اليت األدلة تكون أن جيب فانه أعلى للمخاطر املدقق تقييم كان كلما 

 ؛ اكرب بشكل ومالئمة موثوقة اجلوهرية اإلجراءات

 جوهرية إجراءات  تصميم املدقق على فان ، ةاجلوهري لألخطاء املقيمة املخاطر تزيد وعندما ، لذلك وتبعا 

 ، اإلثبات مستوى عند إقناعا أكثر تدقيق أدلة أو اكرب بشكل ومناسبة موثوقة تدقيق أدلة على للحصول

 ؛ ومناسبة كافية تدقيق أدلة توفري يف فعاال املصادقة إجراءات استخدام يكون قد احلاالت هذه ويف

 حيتاجه الذي التأكيد مستوى اخنفض كلما الرقابة وخماطر الذاتية طرللمخا املقدر املستوى اخنفض كلما 

 . مايل ببيان خاص تأكيد بشان استنتاج لتكوين التحقق إجراءات من املدقق

                                                           
 

1
  242ص ، ذكره سبق مرجع ، املتقدمة احلسابات مراجعة ، ضيالقا حسني ، دحدوح حسني  
2
 215 ص ، ذكره سبق مرجع ، والدولية األمريكية املعايري ظل يف التدقيق أساسيات ، دحدوح حسني ، القاضي حسني  
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 فان ، جوهرية إجراءات من فقط اهلامة باملخاطر اخلاص األسلوب يتكون عندما انه إىل املعيار يشري 

 فحص بني اجلمع أو فقط التفاصيل فحص من يتكون اهلامة املخاطر ههذ لتناول املناسبة التدقيق إجراءات

 . اجلوهرية التحليلية واإلجراءات التفاصيل

 

 

 ( خدمات لمنظمة العميل استخدام حالة في التدقيق) ISA   402  : الخامس الفرع

 أو خدمات من هبا علقيت 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

 الداخلية الرقابة امونظ احملاسيب النظام هيكلة على تؤثر وقد ،

 . به اخلاصة

 : مبراعاة وذلك ، التدقيق بعملية وصلتها العميل على اخلدمية املؤسسة نشاطات أمهية حتديد املدقق على بالتايل

  ؛ اخلدمية املؤسسة قبل من املقدمة اخلدمات طبيعة -

  ؛ اخلدمية واملؤسسة العميل بني والعالقة العقد شروط -

 املرتبطة  املالزمة واملخاطر اخلدمية املؤسسة باستعمال تتأثر واليت ، اهلامة يةاملال القوائم تأكيدات -

 ؛ بالتأكيدات

  ؛ اخلدمية املؤسسة أنظمة مع للعميل الداخلية الرقابة ونظام احملاسيب النظام تفاعل مدى -

  ؛ اخلدمية املؤسسة قبل من املعاجلة املعامالت على واملطبقة للعميل الداخلية الرقابة -
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 على اخلدمية  املؤسسة لفشل احملتمل التأثري ذلك ويضمن ، املايل مركزها وقوة اخلدمية املؤسسة قدرة -

 العميل

 أما ، اخلدمية املؤسسة بضوابط تتأثر ال سوف الرقابة خماطر تقدير بان يقرر الن يقوده سبق ملا املدقق مراعاة إن

 على احلصول فعليه التدقيق بعملية صلة وذات مؤسسةلل مهمة اخلدمية املؤسسة أنشطة بان استنتاجه حال يف

 إىل ذلك يف يلجا وقد ، الرقابة خماطر بتقدير وقيامه الداخلية الرقابة ونظام احملاسيب النظام لفهم كافية معلومات

 يهوعل ، عليه وافق الذي احملدد التكليف وحدود املهنية كفاءته مراعاة مع اخلدمية املؤسسة مدقق تقرير استعمال

 عدم عليه جيب ، اخلدمية املؤسسة ملدقق تقريرا املدقق استعمال عند. عنه الصادرة التقارير ومالءمة فائدة تقدير

 . تقريره يف ذلك إىل اإلشارة

 

 .المحاسبي التدقيق في اإلثبات معايير  :الثاني المبحث

 

 قد واليت ، املدققة املالية القوائم يف يهرأ 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
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 تكون معقولة باستنتاجات خيرج أن يستطيع لكي ومالئمة كافية إثبات أدلة على احلصول املدقق على جيب

 نوعية قياس املالءمة تعين بينما ، التدقيق أدلة كمية قياس الكفاية وتعين  ، 1املهين رأيه عليه يبين الذي اساألس

  2. معينة تأكيدات يف عليها االعتماد مدى حتديد وبالتايل ، التدقيق أدلة

 على يبين استنتاجات ىلإ 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

  . 3األخرى املصادر من املؤيدة واملعلومات

 

 بعض ويف  **اجلوهرية  اإلجراءات ومن* الرقابة اختبارات من مناسب مزيج من اإلثبات أدلة على احلصول يتم

 ، . فقط اجلوهرية اإلجراءات من عليها احلصول يتم قد األدلة فان احلاالت

 مرئية) وبطبيعتها ، (خارجية أو داخلية( مبصادرها اإلثبات أدلة على االعتماد درجة تتأثر كما

 دستساع التالية العموميات أن إال ، اخلاصة الظروف على موثوقيتها تعتمد بينما ، )شفهية أو موثقة أو

  4: اإلثبات أدلة موثوقية مدى تقدير على

 ؛ املؤسسة خارج مستقلة مصادر من عليها احلصول يتم عندما أكثر موثوقة التدقيق أدلة تكون  

 املؤسسة قبل  من املفروضة العالقة ذات الرقابة عناصر تكون عندما أكثر موثوقة داخليا املنتجة التدقيق أدلة 

 ؛ فعالة

 أدلة من أكثر  موثوقة (الرقابة عنصر تطبيق كمالحظة) مباشرة املدقق عليها حيصل يتال التدقيق أدلة تكون 

 ؛ ) الرقابة عنصر تطبيق عن كاالستفسار باالستدالل أو مباشر غري بشكل عليها احلصول مت اليت التدقيق
                                                           

1
 59 ص ، ذكره سبق مرجع ، املطريي سعد بن عبيد 

2
 185 ص ، ذكره بقس مرجع ، احلديث التدقيق إىل املدخل ، مجعة حلمي امحد 

3
 276 ص ، ذكره سبق مرجع ، 2 اجلزء ، املراجعة معايري موسوعة ، العال عبد طارق محاد 
 20 ص ، ذكره سبق مرجع ، 10 الكتاب ، املهنة أخالقيات وقواعد الدولية والتأكيد التدقيق معايري تطور ، مجعة حلمي امحد 4
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 واسطة يف وأ ورقا ذلك كان سواء ، وثائقي شكل يف موجودة تكون عندما أكثر موثوقة التدقيق أدلة تكون 

 ؛ أخرى وسائط أو الكرتونية

 أو املصورة النسخ توفرها اليت التدقيق أدلة من أكثر موثوقة األصلية الوثائق توفرها اليت التدقيق أدلة 

 . الفاكسات

 اإلثبات أدلة على الحصول إجراءات    :  

 األساليب يف وحصرها إلثباتا أدلة على للحصول احلسابات مدقق قبل من املتبعة اإلجراءات املعيار هذا بني

 :        التالية

 وقد ، كافية إثبات أدلة على للحصول واملستندات والسجالت الدفاتر بفحص املدقق يقوم أن هو : الفحص

 : إىل املوثوقية لدرجة وفقا اإلثبات أدلة صنفت

 ؛ 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 .  

 داخل عالقة ذوي أشخاص من املعلومات عن بالبحث املدقق يقوم أن ذلك يعين :والمصادقة االستفسار

 .إثبات دليل على للحصول املؤسسة وخارج

 . معينة ناصرع 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
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 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

 نفس يف وأكد ، الفرتة بداية يف املوجودة احملتملة أو طارئةال املالية االلتزامات إدراك من ليتمكن االعتبار بعني

 أن تفيد ومناسبة كافية تدقيق أدلة على احلصول املدقق على جيب األوىل التدقيق مهمة إطار يف أنه على السياق

 احملاسيب للنظام الفعال والتشغيل التصميم مبالءمة املتعلقة اإلثبات أدلة على للحصول املنجزة االختبارات تعين: 

  .الداخلي الضبط ولنظام

 البيانات يف اجلوهرية األخطاء عن ستكشف اليت اإلثبات أدلة على للحصول ستنجز اليت االختبارات تعين**

 اختبارات نوعني على وهي املالية

 .جوهرية حتليلية إجراءات ، ولألرصدة للمعامالت تفصيلية

  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 

 االعتبار بعني أخذت قد احملاسبية السياسات يف التغريات أو ،بثبات تطبق املناسبة احملاسبية السياسات أن 

 1 .مناسب بشكل عنها اإلفصاح ومت

  : أمهها العوامل من 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 ملعلوماتا وخماطر احلسابات طبيعة  

 احلالية للفرتة املالية القوائم إىل بالنسبة االفتتاحية لألرصدة النسبية األمهية .  

  : مايلي مبراعاة التدقيق إجراءات أداء املدقق على ، سبق ما على بناء
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 الكايف واإلفصاح تغريات أية وجود حالة يف مناسبتها ومدى ، احملاسبية السياسات يف التغري مدى إدراك -

 ؛ عنها

 لألرصدة إثبات أدلة على احلصول حال يف واستقالله السابق للمدقق املهنية الكفاءة مدى دراسة     -

 ؛ جانبه من الرأي إبداء عن االمتناع أو سليب رأي أو حتفظات بأية االهتمام مع ، عمله أوراق بفحص االفتتاحية

 : املدقق على جيب عندئذ ، السابق العام هناية يف لألرصدة التدقيق بعملية سابق مدقق امقي عند     -

   احلالية للفرتة التدقيق من كجزء املتداولة وااللتزامات باألصول متعلقة تدقيق أدلة على احلصول *

  .املتداولة غري وااللتزامات باألصول تتعلق تدقيق أدلة على احلصول  *

 أن جيب تقريره فان ، السابقة باإلجراءات قيامه بعد ومناسبة كافية تدقيق أدلة على املدقق حصول عدم حالة يف

  : يشمل

 ؛ متحفظا رأيا  

 ؛ الرأي إبداء عن االمتناع  

 النشاط بنتائج يتعلق رأي إبداء عدم أو متحفظ رأي بإبداء جتيز اليت احلاالت ويف اختصاصه نطاق يف 

 املدقق تعيني لتاريخ سابق تارخيه كون الفعلي اجلزء على إشرافه كعدم( املايل باملركز يتعلق نظيف ورأي

 .)امليزانية على ومصادقته

 

  التحليلية اإلجراءات ISA 520 :الثالث الفرع

 والعالقات للتقلبات البحث نتائج ضمنها ومن ، املهمة واملؤشرات النسب حتليل هو التحليلية اإلجراءات معىن

  1. هبا املتنبأ املبالغ عن تنحرف اليت تلك أو العالقة ذات األخرى املعلومات مع رضةمتعا تكون اليت
                                                           

 املراجعة معايري على عملية تطبيقات مع املراجعة يف احلديثة االجتاهات يف دراسات ، شحاتة السيد شحاتة ،  البديوي امحد منصور 1

 189ص ، . اإلسكندرية ، اجلامعية الدار ، والدولية املصرية
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  1: مثال مع املالية املؤسسة ملعلومات مقارنة دراسة التحليلية اإلجراءات تتضمن

 ؛ السابقة للفرتات املقارنة املعلومات  

 ؛ االستهالك      كتقدير املدقق توقعات وأ والتنبؤات التقديرية املوازنات : مثل للوحدة املرتقبة النتائج 

 املؤسسة إليه تنتمي الذي للقطاع املتماثلة املعلومات. 

  

  : العالقات دراسة التحليلية اإلجراءات تتضمن كما

 الوحدات خربة  على واملبين به املتنبأ النمط مع تتطابق واليت توقعها ميكن اليت املالية القوائم عناصر بني. 

 ؛ الربح هامش نسبة : مثل

 املوظفني عدد مع الرواتب كتكلفة ،العالقة ذات املالية غري واملعلومات املالية املعلومات بني.  

  : التالية األهداف حتقيق يف التحليلية اإلجراءات تستعمل

  ؛ األخرى التدقيق إلجراءات والنطاق الوقت ، التخطيط جوهر يف املدقق مساعدة -

  لتخفيض التفصيلية االختبارات عن وكفاءة فعالية أكثر استخدامها يكون عندما جوهري كإجراء -

 ؛ معينة مالية قوائم لتأكيد االكتشاف خطر -

  . التدقيق لعملية النهائي الفحص مرحلة يف املالية للقوائم شاملة كمعاينة -

  : تاليةال العوامل على سيعتمد التحليلية اإلجراءات نتائج على املدقق يضعه الذي االعتماد مدى إن

 أمهية ذات األرصدة كانت إذا مبفردها التحليلية اإلجراءات على يعتمد أن للمدقق ميكن ال : النسبية األهمية1)

 .نسبية أمهية ذات تكن مل حال يف ذلك ميكنه حني يف ،نسبية

                                                           
1
 257 ص ، ذكره سبق مرجع ، احلسابات لتدقيق احلديث املدخل ، مجعة حلمي امحد 
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 ملنجزةا األخرى اإلجراءات املثال سبيل على : التدقيق أغراض لنفس الموجهة األخرى التدقيق إجراءات 2)

 تبدد أو تؤكد قد الالحقة القبض وصوالت فحص : فمثال ، الديون حتصيل قابلية لفحص املدقق قبل من

 . الذمم حسابات أرصدة أعمار ملعرفة التحليلية اإلجراءات تطبيق حول املثارة الشكوك

 اكرب ثبات عادة املدقق يتوقع فمثال : التحليلية اإلجراءات من المتوقعة للنتائج بها التنبؤ يمكن التي الدقة 3)

 واإلعالنات البحث كمصاريف االختيارية املصاريف مقارنة من وأخرى فرتة بني اإلمجايل الربح هامش مقارنة عند

. 

 املبيعات طلبات عمليات على الداخلية الرقابة كون حالة يف فمثال : الرقابة ومخاطر الالزمة المخاطر تقدير 4)

 واألرصدة للمعامالت التفصيلية االختبارات على االعتماد فان لذا ، عالية ستكون ةالرقاب خماطر فان ضعيفة

 .املدينني حلسابات املطلوبة االستنتاجات استخالص لغرض التحليلية اإلجراءات على االعتماد من أكثر سيكون

 الوثيقة ملعلوماتا 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

 

 . االختيارية والوسائل التدقيق نةعي :ISA 530 األول الفرع
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 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 نأ املدقق على وجيب ، العينة منه

  1. األهداف تلك حتقق أن

  2:اجملتمع بان يتأكد أن للمدقق املهم من كما

 املدقق هدف كان إذا فمثال ، االختبار اجتاه االعتبار يف ستأخذ واليت : المعاينة إجراءات ألهداف مناسب ) أ

 اختبار هدفه يكون وعندما ،الدائنني حسابات قائمة بأنه اجملتمع تعريف فيمكن الدائنني أرصدة يف غاالةامل اختبار

 املصروفات دفعات سيكون وإمنا ، املدينني حسابات قائمة يكون لن اجملتمع فان ،املدينني حسابات من التقليل

 حسابات رصيد من تقلل اليت اجملتمعات من غريها أو املوردين كشوفات أو املسددة غري الفواتري أو الالحقة

 املدينني

 الرقابة ونظام احملاسيب النظام عمل على الستنتاج للتوصل العينة استعمال ينوي املدقق كان إذا :مكتمل )ب

 .الفرتة كامل خالل املالئمة البنود مجيع على اجملتمع حيتوي أن بد فال ،املعنية املالية الفرتة خالل

  :   لعينةا وانتقاء حجم

 .املتوقع واخلطأ املقبول واخلطأ املعاينة خطر اعتباره يف املدقق يأخذ أن جيب ،العينة حجم حتديد لدى

 للمجتمع ممثلة البنود هذه كون توقع معها ميكن بطريقة العينة بنود اختيار جيب

 .العينة يف تدخل الن اإلحصائي اجملتمع بنود لكل فرصة وجود ذلك ويقتضي ،اإلحصائي

 :واستخداما شيوعا األكثر هي التالية الثالث الطرق أن إال ،االختبار طرق من عددا هناك أن مع

                                                           
1
 .الصفحة نفس ، سابق مرجع 

2
 الكمية األساليب حول السادس الوطين امللتقى ، احلسابات مراجعة على التحليلية واإلجراءات احلاسوب استخدام راث دراسة ، فاتح سردوك 

 2009 ، سكيكدة جامعة ، اإلدارية القرارات اختاذ يف ودورها.
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 متساوية فرص هلا اإلحصائي اجملتمع بنود كل أن يضمن الذي :العشوائي االختيار  

 ؛العينة اختيار يف العشوائية األرقام كاستخدام لالختيار،

 وقد األوىل للفاصلة عشوائية بداية مع ثابتة فاصلة باستخدام دبنو  اختيار يقضي الذي :المنظم االختيار 

 ؛مثال قيد سند 20 من البنود من معني عدد أساس على الفاصلة تبني

 اإلحصائي اجملتمع بنود مجيع متثل عينة املدقق سحب شريطة : الشخصي أو االتفاقي االختيار. 

 : التدقيق إجراءات تنفيذ

 بند كل على لالختبار احملدد للهدف املناسبة التدقيق بإجراءات يقوم أن املدقق على

 يكون وقد ،بديل ببند عادة اإلجراء يتم اإلجراء لتطبيق مناسبا ليس بند هناك كان وإذا ،خمتار

 فقدان مثال بسبب خمتار بند على املخططة التدقيق إجراءات تطبيق على قادر غري أحيانا املدقق

 أن العادة يف املدقق يعترب البند هذا يف بديل بإجراء القيام اإلمكان يف يكن مل إذاو  ، البند بذلك املتعلق التوثيق

 1.البند ذلك يف خطا هناك

  :األخطاء

 : األخطاء وسبب طبيعة .1

 هدف على املمكن تأثريها ويف ،حتديدها مت اليت األخطاء وأسباب طبيعة ويف ،العينة نتائج يف ينظر أن املدقق على

 معامل هناك أن املدقق يالحظ قد ، املكتشفة األخطاء حتليل عند .التدقيق يف األخرى جلوانبا وعلى ،االختبار

 البنود كافة حتديد املدقق يقرر قد الظروف هذه ويف ، واملكان العملية نوع مثل ، األخطاء من الكثري بني مشرتكة

 قد أخرى حاالت ويف ، الطبقة تلك يف قالتدقي إجراءات وتوسيع املعامل تلك نفس هلا اليت اجملتمع يف املوجودة

 عليها التعرف ميكن مناسبات يف إال تتكرر ال معزولة عملية عن ناتج خطا هناك أن معرفة على قادرا املدقق يكون

                                                           
 181 ص ، ذكره سبق جعمر  ، 10 الكتاب ، املهنة أخالقيات وقواعد الدولية والتأكيد التدقيق معايري تطور ، مجعة حلمي امحد  1
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 على املدقق كان إذا شاذا خطا اخلطأ اعتبار ميكن ولكن اجملتمع يف شبيهة أخطاء متثل ال فإهنا ولذلك ، بالتحديد

 تدقيق بعمل بالقيام اليقني ذلك على املدقق وحيصل ، اجملتمع ميثل ال اخلطأ ذلك بان اليقني نم عالية درجة

 إضايف

 : 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 الختبارل احملدد اهلدف على املسقوط اخلطأ اثر

 فان اجلوهرية اإلجراءات ويف  املقبول باخلطأ ويقارنه األخطاء مدى على اكرب صورة على يتحصل لكي للمجتمع

 وضعه الذي ديةللما األويل التقدير يعادل أو من اقل املبلغ ويكون املقبولة اخلاطئة املعلومات هو املقبول اخلطأ

 . املنفرد تدقيقها مت اليت احلسابات بأرصدة واملستعمل املدقق

 1 : العمليات 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 تائجن 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

 خيترب أو العينة املدقق عيوس قد الرقابة اختبار حالة يف فمثال ، التدقيق إجراءات ختطيط يعدل  

 ؛ العالقة ذات اجلوهرية اإلجراءات يعدل أو بديلة رقابة         

 التقرير على اآلثار يف ينظر. 
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    .المحاسبية التقديرات تدقيق ISA 540:   الثاني الفرع

 أمثلة ومن ،دقيقة قياس وسائل غياب يف البنود أحد لرصيد تقريبية قيمة حتديد احملاسبية بالتقديرات يقصد

  :التقديرات

 للتحقق القابلة قيمتها إىل النقدية واملتحصالت السلعي املخزون قيمة ختفيض خمصصات  

 املقدر؛ اإلنتاجي العمر متثل السنوات من عدد على الثابتة األصول تكلفة توزيع خمصص  

 ؛املستحقة اإليرادات  

 ؛املؤجلة الضرائب  

 ؛ قضائية مالحقة عن النامجة اخلسائر مواجهة أعباء  

 االجناز؛ قيد املقاوالت لعقود متوقعة خسائر  

 الكفالة حتت مطالب ملواجهة خمصصة احتياطات .  

 الظروف ظل يف معقوال احملاسيب التقدير كان إذا عما ومالئمة كافية إثبات أدلة على حيصل أن املدقق على جيب

 .ناسبم بشكل مت قد لذلك احلاجة عند اإلفصاح وان احمليطة

 1 :احملاسيب 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  
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 . اإلدارة تقديرات سالمة دىم 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 فرضياتال مع مطابقة  

 اإلدارة وضعتها اليت املالئمة اخلطط مع تتفق 

 :بغية الفرتات هلذه الفعلية النتائج مع السابقة للفرتات احملاسبية التقديرات مقارنة أيضا وعليه

 ؛ عام بشكل التقديرات بشان املؤسسة إجراءات موثوقية حول أدلة على احلصول  

 ؛ تعديالت أية تتطلب التقدير معادلة كانت إذا فيما راسةد 

 أو املناسبة  التسويات وان ، السابقة والتقديرات الفعلية النتائج بني الفروق مقدار حتديد مت إذا عما التحقق 

 . الضرورة عند اختاذها مت قد عنها اإلفصاح

 منسجم التقدير كان إذا وفيما العمل لطبيعة معرفته ىعل مستندا التقدير ملعقولية هنائي بتقييم القيام املدقق على

  ".التدقيق عملية خالل عليها احلصول مت اليت األخرى اإلثبات أدلة مع

 

  .العالقة ذات األطراف   ISA 550   : الثالث الفرع

 مهم ثريتأ 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

 :املعلومات هذه كمال من التأكد لغرض التالية اإلجراءات اجناز املدقق وعلى ، لديهم املعروفني
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 ؛ املرتبطة األطراف عن اإلدارة من ستفساراال  

 ؛ أخرى مبؤسسات املسؤولني أو املدراء ارتباط عن االستفسار  

 مناسبا كان وان الرئيسيني، املسامهني أمساء لتحديد املسامهني أمساء سجالت مراجعة  

 ؛األسهم سجل من الرئيسيني املسامهني بأمساء كشف على احلصول 

 ؛ املرتبطة األطراف أمساء على للحصول السابقة ةالسن عمل أوراق مراجعة  

 إضافيني  افبأطر  معلوماهتم عن السابقني املدققني أو بالتدقيق املشاركني احلاليني املدققني من االستفسار 

 ؛ عالقة ذوي

 الضريبية املؤسسة إقرارات مراجعة 

 تبني ومالئمة كافية إثبات أدلة على حيصل أن املدقق على ، عالقة ذات أطراف مع حمددة معامالت فحص عند

 املناسب الدليل توفر حملدودية ونظرا ، املناسب بالشكل عنها وأفصح سجلت قد املعامالت هذه كانت إذا فيما

 : أمثلتها من بإجراءات القيام مراعاة املدقق على ، املعامالت هذه ملثل

  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

 فان مناسب، غري كان املالية القوائم يف عنها اإلفصاح بان استنتاجه أو األطراف هذه مع ةاجلاري وباملعامالت

 .مالئم حنو على تقريره تعديل املدقق على

 

 .اإلدارة وإقرارات واالستمرارية الالحقة األحداث :الثالث المطلب
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  : 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

 1 .التقرير وعلى املالية القوائم على

 2 : إىل الالحقة األحداث تنقسم

 : المدقق تقرير تاريخ حتى تقع التي األحداث1)

 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 دارةاإل 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

 التقديرية املوازنات قراءة ومناسب ضروري هو ما وحسب للمؤسسة، متوفرة مرحلية مالية قوائم آخر قراءة -

 ؛العالقة ذات األخرى اإلدارة وتقارير النقدي التدفق وتوقعات

 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
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 تاريخ بعد املالية القوائم ب 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 ، يرهتقر 

 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 سباملنا 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

 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  570الثاني: الفرع

 املؤشرات من مجلة باالعتبار األخذ وعليه ، مستقبال للمؤسسة مراريةاالست فرض مالئمة مراعاة املدقق على

  : يلي ما املؤشرات هذه بني ومن ، مستمرة كمؤسسة املنشاة تواصل إمكانية من للتأكد

 :مالية مؤشرات

 املتداولة اخلصوم بصايف أو اخلصوم بصايف يتمثل املايل املوقف. 

 أو ،تسديدها أو لتجديدها حقيقي توقع وجود وعدم ددةاحمل الفرتات ذات القروض تسديد موعد اقرتاب 

 ؛األجل طويلة األصول لتمويل األجل قصرية القروض على كبري بشكل االعتماد

 ؛سليب بشكل األساسية املالية النسب ظهور  

 ؛ ضخمة تشغيلية خسائر  

 ؛ توقفها أو املسامهني على األرباح توزيعات تأخر  



قيق الدوليةمعايير التد                                          الفصل  الثاني                 

 

 

77 

 مواعيدها يف الدائنني قاقاتاستح 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

 ؛تعويضهم بدون ادينيقي إداريني فقدان 

 ؛مايل اعتماد أو ترخيص أو امتياز أو رئيسي سوق فقدان  

 ؛مهمة جتهيزات يف نقص أو عمالية مصاعب  

 التكنولوجي التغري.  

 :أخرى مؤشرات

 قانونية أو رئيسية متطلبات تطبيق عدم  

 تنفيذها كنمي 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 .  

 

 قدرة بعدم اخلاصة املؤشرات فمثال ، املؤشرات هذه حدة من ختفف ما غالبا اليت العوامل من جمموعة توجد

 التنازل مثل ، أخرى بوسائل نقدية تدفقات على للحصول اإلدارة خطط من خيفف قد ديوهنا سداد على املؤسسة

  . األصول بعض عن

 ما االستمرار فرض حول املتوقعة شكوكه إلزالة إثبات أدلة على للحصول املدقق يعتمدها قد اليت اإلجراءات من

  : يلي



قيق الدوليةمعايير التد                                          الفصل  الثاني                 

 

 

78 

  ؛ اإلدارة ومناقشة األخرى والتنبؤات والرحبية النقدية التدفقات حتليل -

  ؛ حملاسبيةا 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   

 وأطراف باملؤسسة  املرتبط املايل مالدع 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 اهل اليت اخلطط

  .تنفيذها 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

 . املالية القوائم من وقعةم نسخة باستالم أو اإلدارة من خطي



قيق الدوليةمعايير التد                                          الفصل  الثاني                 

 

 

79 

 استفسارات على بناء أو نفسها تلقاء من إما املدقق إىل إقرارات عدة بعمل اإلدارة تقوم التدقيق عملية خالل

 سوف املدقق فان املالية للقوائم هامة بأمور تتعلق اإلقرارات هذه كون حالة ويف ، معينة

 : إىل حيتاج

 ؛املؤسسة خارج أو داخل مصادر من معززة إثبات أدلة طلب  

 احلصول مت اليت األخرى اإلثبات أدلة مع وتتوافق معقولة اإلدارة من املقدمة اإلقرارات كانت إذا فيما تقييم 

 ؛ عليها

 التفصيلية باألمور ملمني يكونوا ان اإلقرارات قدموا الذين األشخاص من يتوقع إذا فيما دراسة .  

 توفرها املمكن من بان املدقق يتوقع اليت األخرى اإلثبات أدلة على بديال اإلدارة إقرارات تكون أن ميكن ال

 .معقول بشكل

 وعند ، 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

 ، التدقيق 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

 

 .النهائي وتقريره اآلخرين أعمال على المدقق اعتماد معايير  :الثالث المبحث

 

 اطالعه على بناء وحىت التدقيق عملية هناية يف إليه يتوصل ما على بناء اجتاهات دةع املدقق تقرير حمتوى يأخذ قد

 قد و . احلالية للفرتة املالية القوائم على تأثريا هلا أن املدقق يرى قد واليت ، السابقة للسنوات املالية القوائم على

 قد اليت أو التدقيق إجراءات عضب اختصار أو التخصص من تزيد قد اجلهات من مبجموعة عمله املدقق يدعم
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 تندرج ال واليت أخرى دون تدقيق عملية يف استثنائية بصفة حيتاجها قد اليت األمور لبعض جهله بسبب إليها يلجا

 . كمدقق تكوينه ضمن

 610,600،620 املعايري  يف اآلخرين أعمال على املدقق اعتماد الدولية التدقيق معايري تضمنت 

 املعايري يف التقارير من األنواع تلك تتبع قد اليت واإلجراءات املدقق تقرير يأخذها قد اليت احلاالت بينت كما

700،710  ،  720 ،800 

 

 للمدقق المساعدة الجهات :األول المطلب

 ثالثة يف الدولية التدقيق معايري تناولتها واليت وظيفته أداء عند املدقق إليها يلجا قد اليت األطراف بعض هناك

 هي: يريمعا

 

  آخر مدقق أعمال على االعتماد  :ISA  600 األول الفرع

 العمل من لتمكينه كافية الذاتية مسامهته كانت إذا فيما االعتبار بعني يأخذ ان املدقق على جيب

  :يلي ما دراسة عليه جيب الغرض وهلذا أساسي، كمدقق

 بتدقيقها؛ األساسي املدقق سيقوم واليت املالية القوائم جلزء النسبية األمهية  

 ؛ األجزاء أعمال طبيعة خبصوص األساسي املدقق معرفة درجة  

 آخر؛ مدقق قبل من تدقيقها مت اليت لألجزاء املالية القوائم يف جوهرية أخطاء وجود خماطر  

 اآلخر. املدقق قبل من املدققة باألجزاء واملتعلقة للتدقيق اإلضافية باإلجراءات القيام 

 الكفاءة يراعي ان آخر مدقق عمل من لالستفادة بالتخطيط قيامه عند األساسي املدقق على جيب

 عمل بان ومالئمة كافية إثبات أدلة على حيصل وأن ، اخلاصة املهمة سياق يف اآلخر للمدقق املهنية
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  1:يلي مبا اآلخر املدقق يعلم أن على ، احملددة املهمة سياق يف ألغراضه مالئم اآلخر املدقق

 مبتطلبات بالتقيد كتايب إقرار على منه حيصل ،وان واجلزء املؤسسة من بكل املتعلقة االستقالل ات*متطلب

 ؛ االستقالل

 يف مرحلة جهودمها لتنسيق الكافية الرتتيبات بإجراء والقيام وتقريره اآلخر املدقق عمل من املتوقعة االستفادة *

 تتطلب اليت مثل اجملاالت ، األمور ببعض اآلخر املدقق لرئيسا املدقق يبلغ أن وجيب ، للتدقيق األولية التخطيط

 إلهناء الزمين والربنامج ، إفصاحا تتطلب قد اليت املتداخلة الشركة عمليات حتديد وإجراءات ، خاصة اعتبارات

  التدقيق عملية

 ميكن ذلك عن فضال ، هبا بالتزامه يتعلق كتايب إقرار على منه واحلصول ، والتقرير والتدقيق احملاسبة متطلبات *

 إلجراءات مكتوب ملخص ومراجعة األخر املدقق قبل من املطبقة التدقيق إجراءات يناقش أن الرئيس للمدقق

  .األخر املدقق

 املدقق لعمل اهلامة النتائج بدراسة األخري هذا يقوم ان على األساسي املدقق مع اآلخر املدقق يتعاون أن جيب *

 .اآلخر

 إضافية اجناز إجراءات على قادر غري وكان ، األخر املدقق عمل من االستفادة الرئيسي املدقق ستطعي مل إذا أما

 ميتنع أو متحفظ رأي عن يعرب عليه أن جيب األخر، املدقق قبل من املدقق للجزء املالية املعلومات خبصوص كافية

  2. التدقيق عملية نطاق على قيد لوجود نظرا الرأي إبداء عن

 

  . الداخلي  المدقق أعمال على االعتماد ISA 610 الثاني: عالفر 

                                                           
 .142 ص ، ذكره سبق مرجع ، املتقدمة احلسابات مراجعة ، القاضي حسني ، دحدوح حسني 1

 
2
 371ص، ذكره سبق مرجع ، والدولية األمريكية املعايري ظل يف التدقيق أساسيات ، القاضي حسني ، دحدوح حسني 

 



قيق الدوليةمعايير التد                                          الفصل  الثاني                 

 

 

82 

 عملية ختطيط يف مساعدته لغرض الداخلي التدقيق لفعاليات كاف فهم على اخلارجي املدقق حيصل أن جيب

 اخلارجي التدقيق إجراءات باختصار عادة يسمح فعال داخلي تدقيق فوجود ، الجنازه فعال منهج وتطوير التدقيق

 ان اخلارجي املدقق يقر قد الداخلي التدقيق أنشطة دراسة على وبناء احلاالت بعض ففي ذلك ومع ، هاإلغاؤ  ال

 . التدقيق إجراءات على تأثري له ليس الداخلي التدقيق

 على احلصول املدقق على ، املالية للقوائم اخلارجي للتدقيق مناسب الداخلي التدقيق بان تشري دالئل توفر حال يف

 هي   : مهمة عوامل على بناء هلا أويل تقييم واجناز الداخلي التدقيق فةلوظي فهم

 ؛ التنظيم يف الداخلي املدقق مكانة  

 ؛ داللتها ومدى الداخلي التدقيق توصيات حول اإلدارة نظر ووجهة ، الداخلي للمدقق املتاح العمل مدى 

 ؛ والتدريب( التوظيف )سياسة الداخلي للمدقق املهنية الكفاءة 

 والتوثيق( الفعال، اإلشراف عمل، ق أورا الداخلي، للتدقيق برنامج )وجود املناسبة املهنية لعنايةا. 

 املدقق وحيتاج ، خالل الفرتة خمتلفة مراحل يف االجتماعات عقدت إذا الداخلي التدقيق مع التنسيق فعالية وتزداد

 ،حتت تصرفه عهاووض العالقة ذات الداخلي التدقيق بتقارير إحاطته إىل اخلارجي

  اخلارجي املدقق عمل يف يؤثر قد والذي الداخلي املدقق انتباه لفت مهم أمر بأي باستمرار إخباره يتم وان

  قد والذي ، ألغراضه الداخلي املدقق أعمال كفاية ملدى تقييم إعداد اخلارجي املدقق على

  :1كان إذا فيما دراسة يتضمن

 وان ، داخليني  كمدققني املهين والتأهيل املناسب التدريب لديهم أشخاص قبل من العمل اجناز مت قد -

 ؛ مناسب بشكل وتوثيقه وفحصه عليه اإلشراف مت قد املساعدين عمل

  إليها؛ التوصل مت اليت للنتائج معقوال أساسا لتكون ومالئمة كافية إثبات أدلة على احلصول مت قد -

  املعدة التقارير وان احمليطة، الظروف ضوء يف مناسبة كانت إليها التوصل مت اليت النتائج أن -
                                                           

1
 86 ص اإلسكندرية ، مشس عني جامعة ، الثالث ءاجلز  ، املراجعة معايري موسوعة ، العال عبد طارق محاد 
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 ؛ املنجز العمل نتائج مع متطابقة كانت           

 بشكل  معاجلتها مت قد الداخلي التدقيق بواسطة اكتشفت اليت االعتيادية غري األوامر أو االستثناءات أن -

 .مناسب

      . المتخصصين الخبراء أعمال على االعتماد ISA 620 الثالث : الفرع

 مستقلة بصورة أو،   املؤسسة مع بالتعاون إثبات أدلة على حيصل أن إىل التدقيق عملية خالل املدقق حيتاج قد  

 :يلي ما   ذلك أمثلة ومن خبري من بيانات أو تقييمات أو آراء أو تقارير شكل على

  

 واملباين كاألراضي األصول من معينة ألنواع تقييمات  

 لألصول؛ املادية حلالةا أو الكميات حتديد  

 متخصصة، طرق أو تقنية باستخدام املبالغ حتديد  

 االجناز حتت املقاوالت يف اجنازه سيتم الذي والعمل املنجز العمل قياس  

 واألنظمة والقوانني االتفاقيات بتفسري املتعلقة القانونية اآلراء.  

 1أمهها لعل األمور من مجلة من التأكد اخلبري عمل من االستفادة قبل املدقق على يتعني:  

  باالعتبار آخذا املهنية كفاءته تقييم عليه اخلبري عمل من لالستفادة اخلارجي املدقق خيطط عندما

  فيها؛ عضويته أو العالقة ذات املهنية اهليئة من الصادرة املزاولة ترخيص أو املهنية الشهادات-: من له ما

  . فيه إثبات دليل على للحصول املدقق يسعى الذي اجملال يف والسمعة اخلربة -

 لدى موظفا: اخلبري كون حالة يف ضعفها خماطر تزداد واليت اخلبري موضوعية تقدير املدقق على كما -

  ؛ املؤسسة

                                                           
1
 87ص 86ص ، ذكره سبق مرجع ، 9 الكتاب ، املهنة أخالقيات وقواعد الدولية والتأكيد التدقيق معايري تطور ، مجعة حلمي امحد 

 



قيق الدوليةمعايير التد                                          الفصل  الثاني                 

 

 

84 

 . املؤسسة يف استثمارات له تكون كان ، أخرى بطريقة للمؤسسة تابع -

 عملية ألغراض كاف اخلبري عمل نطاق بان تفيد ومالئمة كافية إثبات أدلة على حيصل أن املدقق على بجي

 التعليمات يف تدرج ما غالبا واليت اخلبري تكليف بنود تدقيق خالل من إثبات أدلة على احلصول يتم وقد ، التدقيق

 .اخلبري مع املباشر االتصال إىل حيتاج قد الوضوح عدم حالة ويف ، اخلبري إىل املؤسسة من املرسلة املكتوبة

 تقدير يشمل وهذا ، التدقيق رهن هي اليت املالية للقوائم إثبات كدليل اخلبري عمل مالءمة تقييم قاملدق على جيب

 ، املالية القوائم تدعم كوهنا أو املالية القوائم يف مناسب بشكل انعكاسها مت قد اخلبري نتائج جوهر كان إذا فيما

 : يلي ما ملراعاة إضافة

 املستخدمة املعلومات مصدر 

 ؛ السابقة الفرتات مع انسجامها ومدى املستخدمة والطرق الفرضيات  

 األخرى التدقيق إجراءات ونتائج املؤسسة عمل لطبيعة للمدقق العامة املعرفة ضوء يف اخلبري عمل نتائج . 

 أدلة مع تنسجم ال النتائج هذه أن أو ومالئمة كافية إثبات أدلة توفر ال اخلبري عمل نتائج كون حالة يف

 خبري استخدام ورمبا إجراءات إضافية تطبيق أو واخلبري املؤسسة مع األمر مناقشة املدقق فعلى ، األخرى اإلثبات

 إىل اإلشارة عدم عليه فيجب ، معدل غري تقريرا املدقق إصدار حالة يف انه كما . تقريره يف التحفظ أو آخر

  . 1املسؤولية من املدقق يعفي حتفظ مبثابة تعد ال حىت اخلبري عمل

 

 .المدقق تقرير : الثاني المطلب

 يتقيد أن ذلك يف وله ، له الطالبة لألطراف النهائي تقريره املدقق يصدر ، التدقيق عملية من مرحلة آخر باعتباره

 : وهي للتدقيق الدولية املعايري من جبملة

                                                           
 90 ص ، ذكره سبق مرجع ،  الثالث اجلزء ، املراجعة معايري موسوعة ، العال عبد طارق محاد  1
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 المالية   القوائم عن المدقق تقرير  ISA 700  األول: الفرع

  :1املألوف عرضها طريقة حسب مدرجة اآلتية األساسية لعناصرا املدقق تقرير يتضمن

 ؛ اآلخرين( تقارير عن لتمييزه وذلك مستقل مدقق مصطلح استعمال املالئم )من التقرير عنوان  

 ؛ اإلدارة( جملس )املسامهني التقرير إليها يوجه اليت اجلهة  

 التمهيدية أو االفتتاحية الفقرة :  

  ؛ املدققة املالية القوائم حتديد -

  . املدقق ومسؤوليات املؤسسة إدارة مسؤوليات بيان -

 التدقيق( عملية لطبيعة )شرح النطاق فقرة:  

  ؛ املناسبة املمارسات أو الوطنية املعايري أو للتدقيق الدولية املعايري إىل اإلشارة -

 مبالغ  تؤيد ألدلة االختبار أساس على فحصا" تضمن وانه باجنازه املدقق قام الذي العمل وصف -

 التقديرات تقييم املالية، القوائم إعداد يف املستخدمة احملاسبية املبادئ تقييم ، املالية القوائم وافصاحات

 .ككل املالية القوائم عرض طريقة تقييم ، املالية القوائم إعداد عند اإلدارة هبا قامت اليت املهمة

 إبداؤه؛ مت الذي للرأي معقوال أساسا وفرت قد التدقيق عملية بان املدقق من بيانا تتضمن أن جيب 

 الرأي فقرة :  

 وفقا  وعادلة حقيقية بصورة تعرب املالية القوائم كانت إذا فيما املدقق رأي على واضح بشكل ينص أن 

 ملتزمة املالية القوائم  كانت إذا فيما مناسبا كان أينما إشارته إىل إضافة ، املالية التقارير إلطار

 . القانونية اتباملتطلب

  

                                                           
1
   122 ص 120ص ، ذكره سبق مرجع ، املطارنة حفال غسان 
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 تقرير تقدمي هي املدقق مسؤولية أن ومبا ، التدقيق عملية إكمال بتاريخ التقرير يؤرخ أن املدقق على جيب 

 توقيع تاريخ يسبق بتاريخ تقريره إصدار عدم عليه جيب ، اإلدارة من واملقدمة املعدة املالية القوائم حول

 ؛ املالية القوائم تلك على اإلدارة وموافقة

 عملية عن املسؤول مكتبه املدقق فيها يدير اليت املدينة عادة وهو ، حمدد موقع اسم التقرير يتضمن أن جيب 

 ؛ تلك التدقيق

 املؤسسة  باسم عادة ويوقع ، بكالمها أو للمدقق الشخصي االسم أو التدقيق مؤسسة باسم التقرير يوقع أن 

 . يقالتدق عملية عن مسؤولة املؤسسة أن الفرتاض بالنظر

 متثل )أو وعادلة حقيقية بصورة تعرب املالية القوائم بان املدقق استنتاج حالة يف متحفظ غري رأي إبداء جيب 

 املعني املالية التقارير إلطار ووفقا اجلوهرية( النواحي كافة من بعدالة

 : التالية الثالث اآلراء احد املدقق تقرير يتضمن

 :المتحفظ الرأي -1

 إبداء عن االمتناع لدرجة هاما ليس التدقيق نطاق على القيد أو اإلدارة مع اخلالف أن إىل قاملدق خيلص عندما

 .سليب رأي إبداء أو الرأي

 : الرأي إبداء عدم-2

 فيها املدقق يتمكن ال وبدرجة وشامال جوهريا التدقيق نطاق على املفروضة القيود من املتوقع األثر كون حالة يف

 .املالية القوائم حول رأيا يبدي أن يستطيع ال وبالتايل ،ومالئمة كافية باتإث أدلة على احلصول من

 :المعاكس الرأي-3

 فيها يرى لدرجة املالية للقوائم والشمولية النسبية األمهية من االختالف تأثري كون حالة يف إبداؤه يتم أن جيب

 .املالية القوائم يف النقصان أو االحنراف بيعةط عن لإلفصاح كافيا ليس لوحده التقرير يف التحفظ جمرد بان املدقق
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 واضحا وصفا تقريره يتضمن أن املتحفظ غري الرأي عدا رأيا فيها يبدي اليت احلاالت كافة يف املدقق على جيب

 املالية القوائم على الكمي األثر بيان عمليا ذلك يتعذر مل ما عليه أن كما ، الرأي لذلك اجلوهرية األسباب لكافة

. 

   المقارنات  ISA 710 الثاني: فرعال

 للقوائم املناسب املالية التقارير إطار مع اجلوهرية جوانبها كافة من مطابقة املقارنات أن من التأكد املدقق على

 .تدقيقها مت اليت املالية

  1 :عنها المتناظرة *والتقرير األرقام عن المدقق مسؤوليات

 املالية التقارير إطار مبتطلبات تفي املتناظرة األرقام بأن مالئمة و افيةك إثبات أدلة على املدقق حيصل أن جيب

 و ، احلالية السنة أرقام على املنجزة تلك من بكثري أقل املتناظرة األرقام تدقيق إجراءات مدى بأن علما ، املناسبة

 وهذا ، مالئم بشكل تصنيفها ومت صحيح بشكل عرضها مت قد املتناظرة األرقام أن من بالتأكد اعتياديا حمددة هي

 : بتقدير املدقق قيام يتطلب

 إذا فيما أو ، احلالية  الفرتة سياسات مع منسجمة املتناظرة لألرقام املطبقة احملاسبية السياسات كانت إذا ما 

 ؛ مناسبة افصاحات أو/و تعديالت إجراء مت قد كان

 فيما أو ، السابقة  الفرتة يف املعروضة األخرى حاتواالفصا املبالغ مع تتفق املتناظرة األرقام كانت إذا ما 

 . مناسبة افصاحات أو/و تعديالت إجراء مت قد كان إذا

 املدققى فعل ، مدققة غري أو آخر مدقق قبل من دققت قد السابقة للفرتة املالية القوائم كون حالة يف

 )التكليف510 الدويل التدقيق ومعيار ةالسابق بالشروط تفي املتناظرة األرقام كانت إذا فيما تقدير اجلديد

 جوهرية معلوماتد وجو  إمكانية على املدقق اطالع حال ويف ، ( االفتتاحية األرصدة – مرة ألول بالتدقيق
                                                           

1
 119ص  115ص  . صفاء دار ، األوىل الطبعة ، 2 الكتاب ، املهنة أخالقيات وقواعد الدولية والتأكيد التدقيق معايري تطور ، مجعة حلمي امحد 

 للفرتة اإلفصاحات و املبالغ مع لتقرأ معدة هي و ، منها جزء تشكل و احلالية للفرتة املالية قوائمال ضمن املندرجة و السابقة للفرتة األخرى اإلفصاحات و املبالغ هي املتناظرة األرقام *
 احلالية



قيق الدوليةمعايير التد                                          الفصل  الثاني                 

 

 

88 

 اإلجراءات باجنازم القيا فعليه احلالية السنة بتدقيق قيامه خالل من وذلك املتناظرة األرقام يف خاطئة

 . للظروف املناسبة اإلضافية

 

 : التالية الظروف يف فقط املتناظرة لألرقام خاصة إشارة على املدقق تقرير حيتوي أن جيب

 أو الرأي  إبداء عدم أو متحفظا رأيا يتضمن سابقا والصادر املاضية الفرتة عن املدقق تقرير كون حال يف 

 ؛ حل بدون يزال ال التقييد إىل أدى الذي األمر وان ، سلبيا رأيا

 أو الرأي إبداء  عدم أو متحفظا رأيا يتضمن سابقا والصادر املاضية الفرتة عن املدقق قريرت كون حالة يف 

 احلايل التقرير فان ، القوائم املالية يف املناسب بالشكل عوجل قد التقييد إىل أدى الذي األمر وان سلبيا رأيا

 ؛ ما ألمر ديةفقرة  توكي املدقق يضمنه قد ذلك ومع السابق التقييد إىل عادة يشري ال

 معلومات على  احلالية للفرتة املالية القوائم تدقيق اجناز خالل املدقق يطلع قد االستثنائية احلاالت بعض 

 هذه مثل يف ، حوهلا نظيف تقرير إصدار مت واليت السابقة للفرتة املالية القوائم على تؤثر جوهرية خاطئة

 . ( الالحقة ث)األحدا 560 املعيار مراعاة املدقق على الظروف

    عنها  المقارنة *والتقرير المالية القوائم بشان المدقق مسؤولية

 تفي املقارنة املالية القوائم بان ومالئمة كافية إثبات أدلة على حيصل أن املدقق على جيب

 : بتقرير املدقق قيام يتطلب وهذا ، املناسبة املالية التقارير اطر مبتطلبات

 كان  إذا فيما أو احلالية الفرتة سياسات مع منسجمة السابقة للفرتات احملاسبية السياسات كانت إذ ما -

 ؛ مناسبة افصاحات أو/و تسويات إجراء مت قد

  املعروضة األخرى واالفصاحات املبالغ مع تتفق املعروضة املاضية الفرتة أرقام كانت إذا ما -

 . مناسبة افصاحات أو/و تسويات ءإجرا مت قد كان إذا فيما أو السابقة الفرتة يف          



قيق الدوليةمعايير التد                                          الفصل  الثاني                 

 

 

89 

 تقدير اجلديد املدقق فعلى ، مدققة غري / آخر مدقق قبل من دققت قد السابقة للفرتة املالية القوائم كون حالة يف

 اطلع ما إذا وأما ، 510 الدويل املعيار أيضا وتتبع السابقة بالشروط تفي املقارنة املالية القوائم كانت إذا فيما

 احلالية السنة بتدقيق قيامه عند املاضية الفرتة أرقام يف خاطئة جوهرية معلومات وجود إمكانية على يداجلد املدقق

 : اآليت يف اإلجراءات هذه وتتمثل ، الظروف هذه مثل يف املناسبة اإلضافية اإلجراءات بإجناز القيام فعليه

 

 آخر مدقق قبل من مدققة السابقة للفترة المالية القوائم:  

 تقريره بتقدمي اجلديد املدقق يقوم بينما السابقة الفرتة حول التدقيق تقرير إصدار بإعادة السابق املدقق قومي قد

 آخر مدقق قبل من دققت قد السابقة الفرتة بان يبني أن جيب اجلديد املدقق تقرير وان ، فقط احلالية الفرتة حول

 .التقرير ذلك وتاريخ الصادر التقرير نوع إىل وإشارته

 أن احلايل املدقق فعلى ، جوهرية أخطاء حول معدل غري تقرير قدم قد السابق املدقق أن احلايل املدقق يالحظ قد

 القوائم عرض إعادة ويقرتح السابق دقق بامل يتصل منها تفويض على حصوله بعد و ، اإلدارة مع األمر يناقش

 اإلشارة احلايل املدقق على جيب ، االقرتاحات هذه على ابقالس دقق امل يوافق مل حال ويف ، السابقة للفرتة املالية

 . 1لتقريره التمهيدية الفقرة يف ذلك إىل

 مدققة غير السابقة للفترة المالية القوائم:  

 بشكل خاطئة كانت السابقة للفرتة املالية القوائم أن املدقق رأى إذا و ، تقريره يف ذلك يبني أن املدقق على

  بذلك القيام اإلدارة رفضت إذا مناسب بشكل تقريره بتعديل القيام أو تعديلها اإلدارة من بيطل أن عليه جوهري

  .2المالية للقوائم المرافقة األخرى المعلومات ISA 720 الثالث: الفرع

                                                           
 منها زءج تشكل ال ولكنها ، احلالية  للفرتة املالية القوائم مع املقارنة ألغراض املندرجة و السابقة للفرتة األخرى اإلفصاحات و املبالغ املقارنة املالية بالقوائم يقصد *
 247 ص 246ص ، ذكره سبق مرجع ، محدان مأمون ، القاضي حسني 2
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 معلومات إليه تضيف وقد ، حوهلا املدقق وتقرير املدققة املالية قوائمها تتضمن سنوية وثيقة املؤسسة تصدر قد

 بالقوائم عالقة ذات إدارية أو مالية معلومات أية أو املالية وامللحقات العمليات عن اإلدارة تقرير تتضمن خرىأ

 عن مسؤوال يكون وقد شاهبها وما املعلومات هذه على املدقق اطالع من ذلك عند بد وال ، املنشورة املالية

 .احلاالت بعض يف أيضا تدقيقها

 تضعف قد املالية القوائم مصداقية الن نظرا باالعتبار، األخرى املعلومات هذه أخذ قاملدق على األحوال مجيع يف

 .األخرى واملعلومات املدققة املالية القوائم بني توجد قد اليت التناقضات بسبب

 يف أو املالية القوائم يف املطلوبة التعديالت حيدد أن جيب ، جوهري بشكل التناقضات هذه مثل وجود حال يف

 أو متحفظا رأيا يبدي أن عليه ذلك اإلدارة ورفضت املالية القوائم تعديل املدقق طلب وإذا ، األخرى علوماتامل

 . سالبا

 املدقق على جيب ، بذلك القيام العميل ورفض ، األخرى املعلومات على ينصب أن جيب التعديل كان إذا أما

 من االنسحاب أو التقرير إصدار كعدم آخر جراءإ يتخذ أو التناقض هذا تصف تقريره يف تفسريية فقرة وضع

 . باملدقق اخلاص احملامي مع بالتنسيق االرتباط

 

   1الخاصة األغراض ذات التدقيق مهام عن المدقق تقرير ISA 800 الرابع : الفرع

 

 الغايات ذات التدقيق ارتباطات خبصوص واإلرشادات القواعد وضع إىل املعيار هذا يهدف

 : ذلك يف مبا اخلاصة
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 املبادئ أو الوطنية املعايري أو الدولية احملاسبة معايري غري متكامل حماسيب ألساس وفقا املعدة املالية القوائم 

 ؛ عموما املقبولة

 ؛ املالية القوائم بنود أو حسابات عناصر ، معينة حسابات  

 امللخصة املالية القوائم  ؛ عليها املتفق بالعقود االلتزام مدى . 

 القيام قبل وذلك التقرير، وحمتوى وشكل بدقة املهمة طبيعة يوضح العميل مع اتفاق هناك يكون أن البد

 .باملهمة

 كلف بإعداد اليت املعلومات استخدام من اهلدف له واضحا يكون أن بد ال ، لعمله املدقق ختطيط عند كذلك

 وان ، اجله من التقرير إعداد مت الذي الغرض إىل تقريره يف يشري أن وجيب ، يستخدمها الذي ومن عنها تقرير

 . توزيعه على يراها قيود أي إىل كذلك يشري
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 خاتمة الفصل :

 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 مارسةمل واملسؤوليات املبادئ من مجلة على اشتملت

 على للتطبيق وقابال متجانسا إطارا كوهنا يف يكمن االختالف أن غري ، التدقيق يف والتقرير اآلخرين املدققني

 نوم . العامل دول معظم تضم دولية هيئة عن صادرة كوهنا ومشوال عمومية وأكثر ، الدولية املهنية املستويات

 من والقرب التفاوت تقليل بغرض امليداين العمل إجراءات تفصيالت على ترتكز أهنا املالحظ ، الضمين اجلانب

  . املوضوعية
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 إىل احلاجة ستفرض املعلومات وتكنولوجيا الدولية التجارة وحترير العوملة مثل احلديثة العاملية التغريات أن باعتبار

 يف سنتطرق ، املستويات هذه لبلوغ سعي متواصل يف العامل دول عديد غرار على واجلزائر ، التدقيق معايري توحيد

 هلذه املعايري. اجلزائر تطبيق و انتهاج ضرورة مدى إىل اجلانب التطبيقي حيث ندرس املوايل الفصل



 

 أ

 

 المقدمة :

 ونشاطات املؤسسات حجم مستوى على تطورا العصور مر على العامل شهده الذي التطور صاحب لقد

 ذات عمليات مؤسسات ضخمة إىل بسيطة معامالت ذات صغرية مؤسسات كوهنا من فانتقلت ، االقتصادية

 والتقنيات الوسائل من مجلة إىلاالهتداء  ضرورة أوجب ما ، التسيري عن فيها امللكية تنفصل احلجم كبرية متشعبة

 األخطاء من واحلد ، األمثل ملواردهم املستثمرة واالستغالل أمواهلم على احلفاظ املؤسسات ألصحاب تضمن

   .احملاسيب التدقيق هذه الوسائل مقدمة ويف ، التالعبات ورمبا احملاسبية

 متعددة شركات هناك فأصبحت ، افيةاحلدود اجلغر  العاملية التحوالت هذه إطار يف املؤسسات حيث ختطت

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

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

 ، أخرى إىل من دولة احملاسيب التدقيق ممارسة بني الفرو قات تذليل وراء قللتدقي والدولية اإلقليمية اهليئات سعت

 اللجان من وغريها ممثال بلجنة التدقيق الدولية IFAC الدويل للمحاسبيني  اإلحتاد اهليئات هذه مقدمة يف وكان

 )متطلبات التدقيق نةمبه بالقائمني فيما تعلق سواء اإلرشادات من مجلة إصدار إىل اهتدت واليت ، عنه املنبثقة

 يف ممثلة املمارسات توحيد على تعمل التدقيق خلطوات وإجراءات أطر بوضع أو ، املهين( السلوك ، واخلربة التعليم

  . للتدقيق دولية معايري

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

 يف الدولية احملاسبة األخرية معايري الفرتة يف اجلزائر تبين ورغم ، انعكاساهتا مع التكيف وحماولة القتصاديةا اجلوانب

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

 حبثها يتوجب اليت اإلشكالية طرح أمهية تبدو سبق مما . قتصاديالطابع اال من أكثر القانوين الطابع عليها وطغى

 : اآليت يف واملتمثلة املذكرة هذه يف



 

 ب

 

 

 

 : اإلشكالية

 ملستخدمي القوائم والثقة الضمان وإعطاء التدقيق خمرجات حتسني الدولية التدقيق ملعايري ميكن مدى أي إىل

يات مدى املالية، وما  اجلزائر؟ يف اتطبيقه أل

 

 : الفرعية سئلةاأل

 : التالية الفرعية التساؤالت إىل تقسيمها مت ، اإلشكالية هذه على لإلجابة

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

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

 : الفرضيات

 الفرضيات االنطالق من باإلمكان الذكر، السابقة الفرعية والتساؤالت الرئيسية اإلشكالية على اإلجابة سبيل يف

 : التالية

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

 ؛ العاملية االقتصادية

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

 . اجلزائري الواقع مع تكييفها

 

 



 

 ج

 

 : البحث أهداف

 : الدراسة إليها تسعى اليت األهداف من

 ؛ احملاسيب للتدقيق دولية معايري سن من الفائدة إبراز حماولة  

 ؛ قيقالتد تدويل حنو التوجه من الغاية معرفة  

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

 . أخرى جهة من االقتصادي انفتاحها وعلى ، جهة من اجلزائر يف املهنة

 : الموضوع اختيار أسباب

 : أمهها والذاتية املوضوعية األسباب من جلملة يعود للموضوع اختيارنا لعل

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

 ؛ الدولية التدقيق مبعايري ذلك

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

 اجلزائر؛ يف التدقيق مهنة قصور ظل يف املوضوع ةبأمهي شعورنا  

 

 : الدراسة حدود

 دولية ضوابط وإرشادات من عنهما نشأ وما ، احملاسيب للتدقيق الدوليني والتوحيد بالتناسق الدراسة هذه هتتم

 وتأثريها األخرية ههذ دور وتبيان ، التدقيق الدولية معايري غرار على املختلفة الدول يف احملاسيب التدقيق مهنة حتكم

 . التدقيق خمرجات على



 

 د

 

 ذوي من عينة تمس دراسة  تضمنت كوهنا ، باجلزائر الدراسة هذه تتعلق : المكانية الحدود -

 من واستفادته ومدى مواكبته اجلزائر، يف احملاسيب التدقيق معامل حتديد هبدف ، اجلزائر يف االختصاص

 .دوليا املهنة تستهدفها اليت التحوالت

الصعيد  على احملاسيب التدقيق مهنة هبا مرت اليت املراحل أهم الدراسة هذه مشلت : الزمنية دودالح -

 . الدويل

 

 : الدراسة منهج

 بالطريقة االستقرائية االستداليل املنهج تبين للبحث إعدادي استدعى ، املطروحة التساؤالت على لإلجابة

 وكذا احملاسيب التدقيق شهدهنا مهنة اليت التارخيية التطورات سرد لخال من التارخيية األداة فاعتمدت ، االستنباطية

 يف التحليلية األداة اعتمدت كما ، التدقيق الدولية معايري صدور مراحل عن فضال الدويل اإلطار بلوغها مراحل

 . . للبحثالنظرية  األطوار باقي

 

 : الدراسة صعوبات

 : يلي فيما تتمثل للدراسة احلسن السري اعرتضت اليت الصعوبات أهم لعل

 ؛ الدولية التدقيق مبعايري تعلق فيما خاصة اجلامعية املكتبات مستوى على باملوضوع املتعلقة املراجع قلة 

 ملوضوع مفيدة علمية انطالقة مبثابة لكانت توفرت لو واليت ، للموضوع املشاهبة السابقة الدراسات قلة 

 ؛ البحث



 

 ه

 

 الطالب على حتم ما متكررة، بصفة الدولية التدقيق معايري نصوص هاتشهد اليت واإلضافات التعديالت 

 بعض حتصيل يف صعوبة خلق كما نسبيا، القدمية املراجع من الكثري عن واالستغناء حديثة مراجع اعتماد

 ؛ النصوص

 .منهم املهنيني خاصة الدراسة جمتمع أفراد بعض من احملسوس التجاوب عدم

 

 : البحث هيكل

 جوانب جبميع حماولة اإلحاطة خالل ومن ، املطروحة التساؤالت على باإلجابة الدراسة من اهلدف حتصيل بغرض

 .ويف األخري اخلامتة ، مقسمة على مباحث و مطالب فصول ثالث ، مقدمة : هيكلها خطة اعتمدت ، البحث

 

 .احملاسيب التدقيق واقع  :األول الفصل

 : رئيسية مباحث ثالث الفصل هذا تضمني مت

 التارخيي، تطوره من جوانبه ملختلف بالتطرق احملاسيب، لتدقيقحول ا مفاهيم عن عبارة األول املبحث فكان

 عليها. املتعارف التدقيق معايري ، التدقيق فروض إىل باإلضافة ، وأهدافه أمهيته ، أنواعه ، مفهومه

 ؛ أما واجبات من عليه وما حقوق من له ما خالل من ، املدقق التزامات اىل الثاين املبحث يف تطرقت كما

 أخذها املدقق على يتوجب اليت اخلطوات أهم على اشتمل فقد ، -التدقيق عملية تنفيذ مسار - الثالث املبحث

 نظام بتقييم مرورا ، عملية التدقيق و طرح برناجمه  مث خطة املهمة قبول من ، ملهامه أدائه لدى اإلعتبار بعني

 . النهائي التقرير مرحلة إعداد إىل ووصوال ، اإلثبات أدلة على وحصوله الداخلية الرقابة

 

 



 

 و

 

 .الدولية التدقيق معايري الثاين : الفصل

 : الدولية التدقيق معايري جمملها يف تشكل رئيسية مباحث ثالث الفصل هذا تضمني مت

مث عالقتها  نتقادات املوجهة هلا ،أمهيتها و اال ، و كيفية صدورها  معايري املبادئ إىل األول املبحث يف التطرق فتم

 الثالث املبحث أما ، احملاسيب التدقيق يف اإلثبات معايري الثاين املبحث تناول حني يف مبعايري احملاسبة الدولية.

 .النهائي وتقريره اآلخرين أعمال على املدقق اعتماد معايري على فاشتمل

 . دراسة حالة اجلزائر  :الثالث الفصل

نظرية  تضمنت  مدى توافق املعايري الدولية و تطبيقها من عدمه يف اجلزائر و دلك بدراسةالفصل دا تناولنا يف ه

مهنيني )حمافظو احلسابات و خرباء ميدانية على مستوى خرباء كدا  دراسة  قوانني و مراسيم تنفيذية  هلا و

 حماسبني( تضمنت مدى تطبيق هده املعايري على الصعيد الوطين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إهداء
إىل كل من نطق بكلمة التوحيد لسانه وصدقها قلبه، إىل كل من صلى على سيدنا وحبيبنا حممد 

 صلى اهلل عليه وسلم.

إىل أمي الغالية اليت محلتين وهنا على وهن جنينا وسقتين لنب التوحيد مع األخالق رضيعا وعلمتين 

 صغريا ورافقتين بدعائها وحناهنا كبريا.

ندي املتني وأنيسي املعني، الذي بنوره مشيت طريقي فكان وصويل،وجعل حليايت إىل أيب العزيز س

 معىن وزرع يف قليب بسمة احلياة وبعث يف فؤادي هبجة .

باألخص أخيت الدكتورة بن سليمان شريفة وفقها اهلل يف عملها  كما ال أنسى  إىل كل أفراد عائليت

يل يف أجناز هدا  حمافظ حسابات( واليت كانت سند قوي بنت خاىل السيدة أمال بن دعماش )

أتشرف ,كما ،أخي فيصل بوحديبة إىل كل األصدقاء إىل كل السادة اخلرباء املهنيني  ، ،العمل 

 .السيد عكرمي حممد محو األستاذ املشرف على هذه املذكرة بتحية كبرية اىل

 لعلم اليت كانت تنري دريب.واىل كل من حيمل ذرة حب لنا ومل أذكره واىل كل مشوع ا

 إىل كل هؤالء أهدي مثرة جهدي وعصارة فكري.

كمال   بوعسرية  



 تشكرات
احلمد هلل الذي وفقنا وعلمنا ما مل نكن نعلم، ومنحنا القوة والصرب إلمتام هذا العمل ، ونصلي 

ونسلم على أشرف خلق اهلل وعلى آله وصحبه ومن اهتدى يهديه إىل يوم الدين أتقدم بالشكر 

 .حفظهما اهلل العزيزين الوالدين اجلزيل إىل

على تأطريي يف  محو،على قبوله اإلشرافعكرمي حممد شرف وأتقدم بالشكر اجلزيل إىل األستاذ امل

 ،فلم يبخل عليا بآرائه وتوجيهاته القيمة.اجناز هدا العمل البسيط 

الذي ساعدين ووجهين يف مكان تربصي ،وآمل أن جيد  ن جبوروأتقدم بالشكر اجلزيل إىل األستاذ  ب

 يف هذه األسطر كل الشكر والتقدير ،عرفانا مين باجلميل.

كما أشكر كل من ساعدين يف اجناز هذا العمل املتواضع من قريب أو من بعيد .واىل كل أساتذيت 

 . منذ بداية مشواري الدراسي

 

 

 

 

 بوعسرية كمال 



 

 أ

 

 خاتمة:

 

 الصعيد هامة على مكانة تبوأ له خول الوظائف مستوى على احملاسيب التدقيق شهده الذي السريع التطور إن

 توحيد من بد وال فكان ، االستثمار احلديثة وعوامل االقتصادي التوسع قابلت اليت إليه للحاجة نظرا ، الدويل

 التوقعات فجوة تقليص بفضلها اليت يتحقق رساتاملما توحيد بغية وكذا ، احلوائج هلذه كمكمل الضوابط

 الضوابط هذه فكانت ، املتقدمة نظرياهتا من يف املهنة املعدوم أو احملدود التطور ذوي من األطراف واستفادة

 مساعيها لتحقيق نسبية دفعة يعطيها الذي التوافق حنو حمليا والتوجه باملهنة للرقي العامل دول لعديد السبيل

 . اجلغرافية املناطق عديد يف الناشطة الشركات على واجلهد الوقت اختصار عاملي إىل باإلضافة ، التوسعية

 تسعى اليت من الدول 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 تكوين مدققيها عرب متر قد ، األخرية هذه من استفادة أكثر هلا

 ، املصلحة ذات لألطراف اكرب ارتياحا تعطي قد اليت املعتمدة اإلجراءات املهنية مستوى على أو ، البشرية مواردها

 . الدولية معايري التدقيق يف يتوفر قد الذي األمر

 

 : الفرضيات اختبار نتائج

 النتائج إىل توصلنا ، والتطبيقي النظري بطوريه املوضوع جوانب خمتلف وحتليل عرض بعد

 : يلي كما مسبقا املوضوعة بالفروض املرتبطة

 املتغريات يف ظل الدويل التدقيق ملشروع كمكمل جاءت الدولية التدقيق معايري " : االوىل للفرضية بالنسبة

  ، " العاملية اإلقتصادية بالتحوالت املرتبطة اجلديدة



 

 ب

 

 الدولية التدقيق أن معايري إىل االهتداء ميكن الدولية التدقيق ملعايري والعرض التفصيلي الثاين الفصل ل خال من

 ، األداء مستويات أعلى ققحت مرجعية شاملة املدققني متنح كما ، التدقيق مهنة ألهداف اجملتمع فهم من حتسن

 من تطورا األقل للدول تسمح إصدارها على  طريقة وبناء فهي ، الدول بني لتقليل التفاوت جاءت أهنا كما

 إلصدار كان فقد وبالتايل ، له املستمر التحسني على واليت تعمل التدقيق جمال يف املتطورة نظرياهتا من االستفادة

 . حتسيين جانب الدولية التدقيق معايري

 حىت الدولية معايري احملاسبة مع فعلت كما الدولية التدقيق معايري تطبيق اجلزائر بإمكان"" : الثانية للفرضية بالنسبة

 للدول إرشادات ميكن سوى ليست الدولية التدقيق معايري فان ، " اجلزائري الواقع مع تكييفها ذلك اقتضى وان

 ، هبا التدقيق مهنة مهنة التدقيق لقصور ونظرا واجلزائر ، إليها االهتداء دقيقالت معايري مستوى على قصور هبا اليت

 نفس يف وتراعي هلا منطلقا الدولية تكون املعايري حملية معايري وضع طريق عن الدولية التدقيق معايري تبين بإمكاهنا

 فصل األخري . والثقافية و هو ما تكلمنا عنه يف ال واالجتماعية االقتصادية اخلصوصية الوقت

 

 : النتائج أهم

 باإلضافة ، له الدويل والبعد احملاسيب للتدقيق النظري اجلانب تناولت واليت ، دراستنا خالل من

 ذات العوامل خمتلف على هبا العمل ومرودية وحمتواها الدولية التدقيق معايري إصدار ظروف إىل

 : التالية النتائج إىل توصلنا ، التطبيقي الفصل خالل من ، اجلزائر حالة على اجلوانب هلذه إسقاط مع ، العالقة

 ؛ االقتصادي التطور مع بالتوازي كان وتطوره ، إليه احلاجة على بناء جاء احملاسيب التدقيق  

 الشركات اقتصاديا وظهور اجلغرافية احلدود وتالشي األعمال أنشطة لعوملة حتمية كنتيجة جاء الدويل التدقيق 

 اليت العوائق بعض ختطي يساعد على فهو املقابل ويف ، الدولية العالقات يف دورها وتزايد تاجلنسيا متعددة

 ؛ الدولية املعامالت تعرتض قد



 

 ج

 

 التدقيقية اإلجراءات لنفس ختضع كوهنا ، ة الدويل املالية املعلومات مقارنة إمكانية للتدقيق الدويل البعد حيقق 

 عرب مير بالتدقيق ، املمارسات املتعلقة توحيد أن كما ، والنقود دواجله الوقت بتوفري يسمح الذي األمر ،

 ؛ قدر اإلمكان املعايري مستوى رفع وبالتايل ، الدول بني النظر وجهات تقريب

 والتطورات  يتناسب مبا املمارسني لدى والعملية العلمية املتطلبات مستوى على توافق يتوفر أن بد ال 

 ؛ الدولية االقتصادية

 تقدم  كوهنا ، التدقيق تقرير مستخدمي لدى احمللية املكاتب عن زائدة ثقة تلقى الدولية التدقيق مكاتب 

 ؛ اجلودة عالية خدمات

 اجلوانب  عديد يف هلا امللحة حاجتها رغم دوليا احلاصلة بالتطورات مقارنة اجلزائر يف التدقيق يتطور مل ، 

 ، املالية املعلومات تؤثر على فاعلية صعوبات أمام واملدققني هنةامل جيعل قصورا تعاين اجلزائر يف التدقيق فمهنة

 نظرياهتا من أقل مبستوى تبدوا اجلزائر املهنة يف جيعل ما ، املدققني مستوى اخنفاض إىل تؤدي كوهنا عن فضال

 ؛ مهنيا املتقدمة الدول يف

 أداء على قادرة  تكون حىت التطور اهذ تواكب أن التدقيق مهنة على اجلزائر يف االقتصادي الوضع تطور حيتم 

 ، االقتصادية أنشطة الوحدات على احملاسبية الرقابة أدوات من هامة أداة تعترب كوهنا ، به املكلفة الدور

 دول خمتلف مع اجلزائرية املعامالت االقتصادية نطاق واتساع اجلنسيات ددة متع الشركات بظهور خاصة

 ؛ العامل

 ما ، املدقق  لدى األداء مستويات من بالرفع املالية القوائم تدقيق عند الدولية دقيقالت مبعايري العمل يسمح 

 اختاذ على التدقيق مستخدمي تقرير مساعدة وبالتايل ، مصداقيتها من ويزيد ، املالية املعلومة جودة من حيسن

 ؛ أحسن قرارات

 الدولية للمعايري وفقا املالية ائمالقو  إعداد عن املتولدة املالية للقوائم املستعملة األطراف ثقة  



 

 د

 

 ما يشجع ، بثقة أفضل حتضى دولية معايري وفق تدقيقها عن ناجتة أخرى بثقة أفضل بشكل تتدعم أن ميكن 

 صحة إىل الصناعية اطمئنان الدول إىل يؤدي جنب إىل جنبا فوجودمها الدويل االستثمار جمال توسيع على

 العمليات من املزيد إجراء وبالتايل ، بالدول النامية املتواجدة الشركات يف ةاملالي القوائم تعرضها اليت النتائج

 الدول؛ هذه يف االستثمارية

 التدقيق معايري كون من الرغم على  ؛ الدولية املعايري وفق املمارسة عن ختتلف اجلزائر يف التدقيق ممارسة 

 حال يف وبالتايل ، اجلزائرية البيئة مع تتالءم  ال قد أهنا إال ، للمهنة دولية هيئة أكرب عن صدرت الدولية

 املهنية القدرات من الرفع شريطة اجلزائري الواقع مع األفضل تكييفها من الدولية التدقيق ملعايري اجلزائر انتهاج

 . املدقق شخص يف توفرها الواجب وللخربة العلمية أسس للمتطلبات وضع طريق عن ، للمدققني

 

 : واقتراحات توصيات

 التدقيق معايري الدويل وكذا الواقع مع اجلزائر يف التدقيق ممارسة توافق مدى يف متثل تطبيقيا جانبا البحث تضمن

 : الثالث  بالفصل وجه اخلصوص على واملتعلقة التالية باالقرتاحات اخلروج لنا أمكن وبالتايل ، الدولية

 املتقدمة الدول لدى املعتمدة التعليم مناهج وكذا الدولية التعليم مناهج االعتبار بعني اجلزائر أخذ  

 ؛ املدققني تكوين عند املهنة يف

 تدقيق لتحمل  مسؤولية املرتبص كفاءة من التأكد منه اهلدف ، امتحان املرور عرب الرتبص حتت املدققني إلزام 

 احلسابات 

 النظرية فالسماح للوظائف ، دةامل جانب من أكثر فيها املوضوعي اجلانب مراعاة ينبغي ، اخلربة لشرط بالنسبة 

 ينعكس ما ، مستوى تكوينهم على ضعف مبثابة يكون قد التسجيل قيد للمدققني جيدا تكوينا توفر ال اليت

 ؛ اعتمادهم حال يف مستقبال أدائهم على بالضرورة



 

 ه

 

 للمهنة نظريال  اجلانب يف احلاصلة بالتطورات املدققني اطالع منها الغرض للمدققني دورية ملتقيات إقامة ، 

 ؛ املمارسة جانب حتسني بغرض

 من واالستفادة  الوقت الختصار الدولية املعايري منطلقها يكون باجلزائر خاصة حملية معايري صياغة تتم أن 

 الدولية االقتصادية للتطورات مواكبتها أثناء شهدهتا اليت التحوالت

 الدول  عديد يف حاصل هو كما باتاحلسا تدقيق عمليات مبراجعة تكلف جلان إرساء على العمل ، 

 ملهامه أدائه أكرب لدى مسؤولية أمام املدقق يضع ما ، منه املقدم العمل وتقييم املدقق استقاللية على للوقوف

 .التوقعات فجوة تقليص يف بدوره ويسهم ،

 

 : البحث آفاق

 التدقيق معايري ممثال يف ذلك نتائج أهمو  ، دوليا املمارسة تقريب حماولة إىل أدت اليت األسباب أهم البحث تناول

 اليت التحوالت و االنفتاح باعتبار يف اجلزائر، تطبيقها إمكانية ومدى األخرية هلذه تفصيلي عرض مع ، الدولية

 : بينها من للدراسة لعل القابلة املواضيع من جمموعة يطرح ما ، تشهدها

 ؛ الدولية احملاسبة معايري اعتماد ظل يف الدولية التدقيق ملعايري اجلزائر يف احملاسيب التدقيق حاجة 

 ؛ للتدقيق الدولية املعايري وفق املمارسة مع اجلزائر يف التدقيق ملمارسة مقارنة دراسة  

 االقتصادي  االنفتاح حنو مسعاها حتقيق على الدولية والتدقيق احملاسبة ملعايري اجلزائر انتهاج انعكاس 

 

 


