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إهلي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك، وال تطيب اللحظات إال بذكرك، وال  
تطيب اآلخرة إال بعفوك، وال تطيب اجلنة إال برؤيتك يا اهلل جل جاللك إىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة، ونصح 

 .األمة، إىل نيب الرمحة ونور العاملني سيدنا حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 إىل مالكي يف احلياة، إىل معىن احلنان والتفاين، إىل بسمة احلياة وسر الوجود إىل من كان دعائها سر 
 . أمي الغالية أطال اهلل يف عمرها... جناحي وحناهنا بلسم جراحي إىل أغلى احلبايب

 إىل من كلله اهلل باهليبة والوقار، إىل من علمين العطاء بدون انتظار، إىل من أمحل امسه بكل افتخار، 
أرجو من اهلل أن ميد يف عمرك لرتى مثارا قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك جنوم أهتدي هبا اليوم 

 . والدي العزيز...ويف الغد وإىل األبد

 إىل من كربت معهم وعليهم أعتمد، إىل من بوجودهم أكتسب قوة وحمبة ال حدود هلا، إىل من عرفت 
 .إخويت... معهم معىن احلياة، إىل 

إىل من أرى التفاؤل بعينيهم، والسعادة يف ضحكتهم، إىل اإلخوة اليت مل تلدهم أمي، إىل من متيزوا بالوفاء 
 .إىل صديقايت أدامهم اهلل يل... والعطاء



 
 

 احلمد هلل الذي أنار لنا درب العلم وادلعرفة، وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا إىل إجناز هذا العمل

نتوجه جبزيل الشكر واالمتنان إىل كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على اجناز هذا العمل ويف تذليل 
ما واجهنا من صعوبات، وخنص بالذكر األستاذ والدكتور ادلشرف بن زيدان احلاج الذي مل يبخل علينا بتوجيهاته 

 .ونصائحه القيمة اليت كانت عونا لنا يف إمتام هذا البحث

وقبل أن منضي أقدم أمسى آيات الشكر واالمتنان والتقدير واحملبة إىل الذين محلوا أقدس رسالة يف احلياة، 
 .إىل الذين مهدوا لنا طريق العلم وادلعرفة، إىل مجيع أساتذتنا األفاضل

أما الشكر الذي من النوع اخلاص فنحن نتوجه بالشكر اخلاص أيضا إىل كل من مل يقف جبانبنا، ومن 
وفق يف طريقنا وعرقل مسرية حبثنا، وزرع الشوك يف طريق حبثنا فلوال وجودهم دلا أحسسنا مبتعة البحث، وال حالوة 

 .ادلنافسة اإلجيابية، فلوالهم دلا وصلنا إليه فلهم منا كل الشكر
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 التدقيق ألهداف التاريخي التطور : 01رقم  الجدول
. 

مستوى التحقق أو الهدف من التدقيق الفترة 
الفحص 

أهمية الرقابة 
الداخلية 

مهمة  غريتفصيلي اكتشاف الغش واالختالس  1850قبل 
 تفصيل االختبارات بعضاكتشاف الغش واخلطأ واالختالس  1905 – 1850

مبدئي 
مهمة  غري

 وإكتشاف ادلايل ادلركز عدالة حتديد 1933 – 1905
واخلطأ  الغش

بسيطة  إهتمام درجةتفصيلي  اختباري فحص

 وإكتشاف ادلايل ادلركز عدالة حتديد 1940 – 1933
واخلطأ  الغش

اإلهتمام  بدايةاختباري 

 وإكتشاف ادلايل ادلركز عدالة حتديد 1960 – 1940
واخلطأ  الغش

وجوهري  قوي إهتماماختباري 

 األعمال، نتائج تقييم ، اخلطط مراقبة حىت اآلن 1960
وغريها  االجتماعية الرفاهية حتقيق

 للبدء جوهرية أمهيةاختباري 
التدقيق  بعملية

 .01 ص،2006 األردن،  للنشر، ادلسرية دار ،(النظرية الناحية) المعاصر الحسابات تدقيق ، ادلطارنة فالح غسان :المصدر    
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التدرج الوظيفي 
 :للمدقق

 :المهام الموكلة إليه :سنوات الخبرة

أداء األعمال ادلوكلة إليه ومعظمها أعمال تدقيق  -  سنتني–صفر  مساعد مدقق
 تفصيلية

 إعداد أوراق ادلدقق -
 اختبارات الدقة احلسابية -
خيرب ادلدقق ادلسؤول بأي مشكل يتعلق باحملاسبة  -

 أو التدقيق قد يقابله
 5 –سنتني  ادلدقق ادلسؤول

 سنوات
 ادلساعدة يف عملية ختطيط التدقيق -
 توزيع ادلهام على فريق التدقيق -
 اإلشراف على عمل مساعدي ادلدقق -

 10 – سنوات 5 ادلدير
 سنوات

 التأكد من وضع خطة التدقيق -
 اإلشراف على إعداد ومراجعة برنامج التدقيق -
 مراجعة تقرير ادلدقق -
قد يكون ادلدير مسؤوال عن أكثر من عملية  -

 تدقيق يف نفس الوقت
 10أكثر من  الشريك

 سنوات
التوصل إىل اتفاق مع العميل على نطاق اخلدمة  -

 ادلؤداة
 التأكد من التخطيط اجليد لعملية التدقيق -
التأكد من توافر اخلربات وادلهارات الكافية لدى  -

 فريق التدقيق
 اإلشراف على فريق التدقيق -
 التوقيع على التقرير النهائي للتدقيق -
 اختاذ القرارات اذلامة ادلتعلقة بعملية التدقيق -

 .71، ص2007حامت حممد الشيشيين، أساسيات ادلراجعة مدخل معاصر، ادلكتبة العصرية، مصر، :             المصدر
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الواجب التطبيق : الجزء األول
 على كافة احملاسبني ادلهنيني

الواجب التطبيق على : الجزء الثاني
احملاسبني ادلهنيني يف كافة ادلزاوالت 

 العامة

الواجب التطبيق : الجزء الثالث
 على احملاسبني ادلهنيني ادلستخدمني

 تعارض الوالء االستقاللية اخلاصة مبهام التأكد النزاهة وادلوضوعية
الكفاية ادلهنية وادلسؤوليات ادلرتبطة  حل النزاعات األخالقية

 باستخدام غري احملاسبني
 دعم زمالء ادلهنة

 الكفاءة ادلهنية األتعاب والعموالت الكفاءة ادلهنية
األنشطة غري ادلتوقعة مع ادلمارسة  السرية

 العامة للتدقيق
 عرض ادلعلومات

  - أموال العمالء مزاولة الضرائب
العالقات مع ادلدققني اآلخرين يف  األنشطة عرب احلدود اخلارجية

 ادلزاولة العامة
-  

  - اإلعالن والرتويج النشر
 .65، ص2007، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، التطورات الحديثة في المراجعةأمني السيد أمحد لطفي، : المصدر



 قائمة الجداول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة اسم اجلدول الرقم
  التطور التارخيي ألهداف التدقيق 01
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 قائمة املختصرات
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 المقدمة
 إن التطور الكبًن الذي شهدتو ادلؤسسة عرب الزمن وكذا التطور يف رلال العالقات االقتصادية وتوسيع 

نطاق ادلبادالت التجارية وتشابكها جعل ادلؤسسة تتعامل مع عدة أطراف سلتلفة وىيئات ذلا مصاحل بشكل مباشر 
أو غًن مباشر يف ادلؤسسة شلا أوجب على ادلؤسسة تبين وظيفة جديدة داخل ىيكلها التنظيمي، تسمح ذلا بإبالغ 

 .كل ىؤالء ادلتعاملٌن بكل التطورات داخل ادلؤسسة وكذا النشاطات اليت تقوم هبا
ولكي تقوم هبذه ادلهمة على أكمل وجو وجب أن تتمتع ىذه ادلهمة بصفة احلياد وادلوضوعية يف إيصال سلتلف 
 .التقارير دلن يهمهم األمر، وعلى ىذا األساس نشأ تدقيق احلسابات دلساعدة ادلؤسسة على تلبية ىذه ادلتطلبات

لقد لظهور الثورة الصناعية أثر كبًن على األنشطة االقتصادية من حيث تنظيمها وعملها حبيث يظهر ىذا 
جليا من خالل انفصال ادللكية عن التسيًن على خالف ما كان سابقا، وبالتايل مل يعد للمالك أي دخل يف 

ادلؤسسة من ناحية تسيًنىا ومراقبتو، حبيث جعلو ال يتطلع بشكل مباشر وكايف على واقع ادلؤسسة احلقيقي وكذا 
وجهة رأس مالو ادلساىم بو يف ادلؤسسة، ومنو أصبح من الضروري وجود طرف ثالث آخر زلايد كواسطة بينو وبٌن 

ادلؤسسة يطلع من خالذلا ادلتعاملٌن على حالة ادلؤسسة ويف نفس الوقت يقدم النصح لإلدارة من أجل تصحيح 
األخطاء والتالعبات اليت قد حتدث وىذا عن طريق التدقيق الذي يقوم بو يف ادلؤسسة ادلعنية باالعتماد على 

 . وسائل وإجراءات خاصة
 إذ يعد التدقيق احملاسيب من أىم الوسائل اليت يعتمد عليها ادلسًنون يف اختاذ القرارات ادلناسبة، وكذا 

الدولة يف حتديد الوعاء الضرييب للمكلفٌن بالضريبة، ودتارس احملاسبة داخل ادلؤسسات من خالل قسم احملاسبة 
وادلالية، لكن ىناك أشخاص ديارسوهنا باستقاللية يف مكاتب خاصة هبم تدعى مكاتب احملاسبة، وىؤالء 

األشخاص ىم اخلبًن احملاسيب، مدقق احلسابات واحملاسب ادلعتمد، واختيارنا دلهن اخلبًن احملاسيب ومدقق احلسابات 
 رجب 16 ادلؤرخ يف 01-10 واحملاسب ادلعتمد جاء تزامنا مع القانون اجلديد ادلنظم ذلذه ادلهن، وىو القانون رقم

 ميالدي، ادلتعلق مبهن اخلبًن احملاسيب ومدقق احلسابات 2010 جوان سنة 29 ىجري ادلوافق ل 1432عام 
واحملاسب ادلعتمد، باإلضافة إىل كون ىؤالء ادلهنيٌن يلعبون دورا إجيابيا على مستوى الدولة وادلؤسسات، حيث 

تستفيد ىذه األخًنة ادلتعاقدة معهم من خالل تقدمي النصائح وادلشورة، واكتشاف األخطاء وادلخالفات 
 .وتصحيحها، كما أهنم ديارسون الرقابة على مدى تطبيق القوانٌن

ويتم تناول ىذه ادلهن من الناحية القانونية التنظيمية احملضة، حيث جيب معرفة اذليئة أو اذليئات اليت 
 08-91قانون رقم  )خيضع ذلا، وىذا ىو اجلانب الذي عرف تغيًنا مهما يف القانون اجلديد مقارنة بالقانون القدمي 

، زلاوال التعريف (  ميالدي ادلتعلق بنفس ادلهن1991 أفريل 27 ىجري ادلوافق ل 1411 شوال عام 12ادلؤرخ يف 
بكل مهنة على حدا مع توضيح مهامو، مث بيان الشروط القانونية اليت جيب توفرىا يف الشخص الذي يرغب يف 
شلارسة إحدى ىذه ادلهن، وىذه الشروط وضعت حرصا على حتقيق الغاية من نشاط ىذا ادلهين، وبطبيعة احلال 



 ب
 

فإن أي شخص يقوم بفعل أو تصرف ينجر عنو مسؤولية، لذلك يتم التعرض للمسؤوليات اليت يتحملها كل مهين 
 .أثناء مزاولتو لنشاطو

بناءا على ما سبق فإن مفهوم تدقيق احلسابات من ادلفاىيم اليت حظيت باىتمام علمي كبًن على 
 .الصعيد الدويل دلا تشكلو من أمهية كبًنة، وخاصة يف ظل التطورات اليت حتدث للمهنة بشكل مستمر

 .لذلك ستحاول الطالبة تسليط الضوء على مدقق احلسابات ومدى التزامو بسلوكيات وأخالقيات ادلهنة
 :الدراسة أهمية

إن مهنة التدقيق تتطلب من ادلدقق أن يضيف الثقة على القوائم والتقارير ادلالية والبيانات وادلعلومات 
ادلرفقة هبا، وىذه الثقة حتتاج إليها جهات عديدة يف اجملتمع ألجل ذلك فإن أخالقيات وسلوكيات ىذه ادلهنة 

وقواعدىا مهمة جدا للمدقق وبدوهنا فإن ادلدقق مهما عمل ال يستطيع ادلستفيد من القوائم ادلالية أن حيصل على 
االلتزامات األخالقية وقواعد السلوك ادلهين دلدققي "الثقة ادلطلوبة ومن ىنا تأيت أمهية دراسة موضوع حبث الطالبة 

 ".احلسابات
 :أسباب اختيار الموضوع

مت اختيار الطالبة ذلذا ادلوضوع حلداثتو بالنسبة للشركات وادلؤسسات اجلزائرية، وموقعو احلساس الذي 
حيتلو يف االقتصاد، وذلك نظرا للنزعة التوسعية للشركات كما يندرج ضمن ادليول الشخصية للطالبة واختصاصها 

 .الدراسي، باإلضافة إىل زلاولة إشباع الفضول الشخصي دلعرفة خفايا الدراسة
 :أهداف الدراسة

هتدف الدراسة إىل توضيح وبيان أمهية معرفة ادلدققٌن بأخالقيات وسلوكيات وقواعد ىذه ادلهنة وكذا 
أمهية مراعاهتا عند مزاولتهم للمهنة وكذلك أمهية االلتزام هبا، وزلاولة كشف الغموض عن ىذا ادلوضوع، وأيضا 

لتزويد ادلكتبة اجلامعية مبرجع حول ىذا ادلوضوع، وحىت يتسىن دلا فهم ادلوضوع بشكل واضح البد من التطرق إىل 
 :اإلشكالية التالية

 :اإلشكالية
على أي أساس يعتمد مدقق احلسابات يف القيام مبهمتو ؟ وما ىي ادلعايًن اليت تتماشى مع أخالقيات  -

 ىذه ادلهنة ؟
 : ولتوضيح اإلشكالية أكثر قامت الطالبة بطرح ىذه األسئلة ادلساعدة 

 :األسئلة الفرعية
 من ىو مدقق احلسابات ؟ -
 ما ىي الصفات الشخصية وأسس السلوك ادلهين دلدقق احلسابات ؟ -
 ما ىي أخالقيات مهنة تدقيق احلسابات ؟ -
 



 ج
 

 :الفرضيات
 .ال يتقيد مدقق احلسابات دائما بقواعد السلوك ادلهين -
 .تدقيق احلسابات ما ىي إال مهنة عادية يقوم هبا األفراد العاديون -
ال تشجع قواعد السلوك ادلهين ادلقرة من قبل مجعية احملاسبٌن القانونيٌن، مدقق احلسابات على االلتزام  -

 .بالسلوك ادلهين
إن التزام ادلدققٌن بأخالقيات وسلوكيات ادلهنة وقواعدىا يؤدي إىل عرض أفضل ونتائج أحسن لعملية  -

 .التدقيق
 :منهج الدراسة

إلعداد ىذه الدراسة مت االعتماد على األسلوب الوصفي يف وصف التدقيق، والتارخيي وذلك من خالل 
إعداد التطور التارخيي والقانوين من خالل القانون الذي حيكم التدقيق، مث منهج االستبيان كأداة جلمع ادلعلومات 

 .والبيانات واإلطالع على سلتلف الوثائق الداخلية اليت ذلا عالقة بالدراسة
 :تقديم الخطة

ومن خالل زلاولة اإلحاطة جبميع / بغرض حتصيل اذلدف من الدراسة باإلجابة على التساؤالت ادلطروحة
 .مقدمة، ثالث فصول من ثالث مباحث لكل فصل، وخادتة: جوانب الدراسة، اعتمدنا خطة البحث التالية

 مقدمة عامة
 دراسة نظرية لتدقيق احلسابات وقواعد السلوك ادلهين: الفصل األول

 :مت تضمٌن ىذا الفصل ثالث مباحث رئيسية
  فكان ادلبحث األول عربة عن مدخل مفاىيمي لتدقيق احلسابات، بالتطرق دلختلف جوانبو من تطوره

 .التارخيي، مفهومو، أمهيتو وأىدافو
  كما تعرضنا يف ادلبحث الثاين إىل معايًن التدقيق من معايًن عامة، معايًن العمل ادليداين وأيضا معاير

 .إعداد التقرير
 أما ادلبحث الثالث فقد اشتمل على قواعد السلوك ادلهين من تعريف وأنواع وأىداف. 

 دراسة نظرية دلدقق احلسابات وأخالقيات ادلهنة: الفصل الثاين
 :مت تضمٌن ىذا الفصل ثالث مباحث رئيسية

  ،يف ادلبحث األول مت التطرق إىل ماىية مدقق احلسابات وذلك بتعريفو مع ذكر أىم ادلهام اليت يقوم هبا
 .وأيضا الصفات اليت يتحلى هبا مدقق احلسابات

  كما تعرضنا يف ادلبحث الثاين إىل أخالقيات مهنة تدقيق احلسابات من مفهوم ومصادر للسلوك
 .األخالقي دلدقق احلسابات



 د
 

  أما فيما خيص ادلبحث الثالث فقد درسنا الوضعية القانونية دلدقق احلسابات والعوامل ادلؤثرة يف السلوك
 .األخالقي من حقوق وواجبات اليت يتعٌن على ادلدقق االلتزام هبا، وأيضا أسباب تعيٌن وإهناء مهامو

 الدراسة التطبيقية: الفصل الثالث
 :مت تضمٌن ىذا الفصل ثالث مباحث رئيسية

  تناول ادلبحث األول تقدمي ادلكتب زلل الدراسة عن طريق التعريف بادلكتب واخلدمات اليت يقوم
 .بتقدديها

  أما ادلبحث الثاين فتضمن اإلجراءات اليت يقوم ادلدقق باختاذىا عند القيام بعملية التدقيق من قبول
 .التوكيل إىل ملف العمل

  يف حٌن تضمن ادلبحث الثالث مراحل االستبيان من مرحلة التحضًن إلعداد االستمارة مرورا بادلقاييس
ادلكونة ذليكل االستبيان، ووصوال إىل تفريغ النتائج اليت تلت عملية التوزيع، وأخًنا حتليل ىذه النتائج 

 .واستخراج أىم االستنتاجات وتقدمي التوصيات ادلوافقة ذلذه النتائج
 .خادتة عامة
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 دراسة نظرية لتدقيق الحسابات وقواعد السلوك المهني: الفصل األول
 :مقدمة الفصل األول

 منذ نشأة مهنة احملاسبة، يبلحظ أهنا بدأت كنظام دلسك السجبلت والدفاتر ىدفو األساسي ربقيق 
احلماية ألصول ادلبلك، وانتهت يف عصرنا احلاضر لتصبح نظاما للمعلومات ىدفو توفَت معلومات اقتصادية زبدم 
رجال األعمال يف ازباذ قراراهتم االقتصادية، وسبثل مهنة تدقيق احلسابات الوجو اآلخر للمهنة، وقد تطورت ىذه 

 .1األخَتة يف مسار مواز للتطور الوظيفي للمهنة احملاسبية ويف نفس االذباه
 للتدقيق أنواع سلتلفة ويدور حبث الطالبة حول تدقيق احلسابات ادلمثل يف شخص ادلدقق، حيث أن توفر 

 .2االستقبلل واحلياد لديو يعزز الثقة يف الرأي الذي يبديو يف تقريره على القوائم ادلالية
من خبلل ىذا الفصل حاولت الطالبة أن تسلط الضوء على بعض العموميات ادلتعارف عليها، وذلك 

من أجل ربديد اإلطار العام لتدقيق احلسابات وقواعد السلوك ادلهٍت، وتناول جوانبها ادلختلفة يف ثبلث مباحث 
 :كاآليت

 ماهية تدقيق الحسابات:  المبحث األول
 معايير تدقيق الحسابات: المبحث الثاني 
 قواعد السلوك المهني   : المبحث الثالث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .03، ص2009، دار ادلستقبل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، علم تدقيق الحسابات النظري والعملي خالد اخلطيب، خليل الرفاعي،  1
، مذكرة زبرج لنيل شهادة ادلاسًت يف العلوم التجارية، جامعة ورقلة، بيةالمراجع الخارجي في تأكيد الثقة بالمعلومة المحاس دور موالي نصَتة،  2

 .26 ، ص 2012 – 2011
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ماهية تدقيق الحسابات : المبحث األول 
 يعترب تدقيق احلسابات عملية منتظمة للحصول على القرائن ادلرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث 

االقتصادية وتقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأكيد من درجة مسايرة ىذه العناصر للمعايَت ادلوضوعية، مث 
 للقوائم ادلالية اخلتامية من خبلل فحص مجيع انتقاديةتوصيل نتائج ذلك إىل األطراف ادلعنية، فهي بذلك عملية 

الدفاتر والسجبلت احملاسبية واألدلة ادلدعمة للتسجيبلت احملاسبية ادلرتبطة بالعمليات اليت قامت هبا ادلؤسسة، 
وكذا التحقق من مدى مطابقة عناصر ىذه القوائم للواقع الفعلي ذلا، إن ىذه العملية سبكن ادلدقق من إبداء رأي 

فٍت زلايد حول مدى داللة القوائم ادلالية اخلتامية للمؤسسة عن ادلركز ادلايل احلقيقي ذلا ومدة االلتزام بادلبادئ 
.   1احملاسبية ادلتعارف عليها

ويف ىذا ادلبحث ستستعرض الطالبة حملة تارخيية عن تدقيق احلسابات مع بعض التعاريف، باإلضافة إىل 
  .أنواع وأىداف مهنة تدقيق احلسابات

 تدقيق الحسابات عن لمحة تاريخية: المطلب األول 
نشأت مهنة تدقيق احلسابات كنتيجة طبيعية حلاجة اإلنسان إىل التحقق من صحة البيانات احملاسبية  

والتأكد من مطابقة تلك البيانات للواقع، وقد دلت الوثائق التارخيية على أن قدماء ادلصريُت واليونان ىم أول من 
 مشتقة من Auditingوجدوا مهنة تدقيق احلسابات للتأكد من صحة احلسابات العامة، وكلمة تدقيق احلسابات 

 والذي يعٍت االستماع، وقد كانت عملية تدقيق احلسابات يف بدايتها تتم عن طريق Audireالتعبَت البلتيٍت 
استماع ادلدقق إىل ما أجري من قيود إلثبات صحة البيانات احملاسبية اخلاصة باألنشطة احلكومية، مث اتسعت بعد 
ذلك لتشمل ادلشروعات ادلختلفة يف القطاع اخلاص باإلضافة إىل القطاع احلكومي، وكان دلهنة تدقيق احلسابات 

 .2أمهيتها فكانت عقوبة اجللد جزاءا دلن يكتشف لو مدقق احلسابات قيودا غَت سليمة وال ديكن تربيرىا
 إن تدقيق احلسابات قدًن قدم اإلنسان يف صراعو مع الطبيعة من أجل إشباع حاجاتو، عكس احملاسبة 

، 3اليت مل تعرف يف شكل منظم إال بعد اخًتاع األرقام واختيار النقود وحدة قياس قيم السلع واخلدمات ادلتبادلة
إال أن األمر خيتلف بالنسبة دلراجعة وتدقيق احلسابات، إذ أن ىذه األخَتة مل تظهر إال بعد ظهور النظام احملاسيب 
بقواعده ونظرياتو، لفحص حسابات النظام من حيث مدى تطبيق تلك القواعد والنظريات عند التسجيل فيها، 
لقد صاحب تطور تدقيق احلسابات وادلراقبة تطور النشاط التجاري واالقتصادي، فمنذ النهضة التجارية بإيطاليا 

 والتطور مستمر الذي تبع تطور ادلنشآت وادلؤسسات، فلم تكن احلاجة إىل ادلراقبة اخلارجية 16 و 15يف القرنُت 

                                                           
1
، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، الساحة )اإلطار النظري وادلمارسات التطبيقية( المراجعة وتدقيق الحساباتزلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي،   

 . 01 ص، 2003 ادلركزية، بن عكنون، اجلزائر،
2
 .19، ص 2001، عمان، مهنة تدقيق الحسابات بين األمس واليوم في المملكة األردنية الهاشميةديوان احملاسبة،   

3
 .13، ص 1978 -1979، اجلزء األول، مطبعة ابن حيان، دمشق، أصول المراجعةمحدي السقا،   
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قوية يف ادلؤسسات، فلم تكن احلاجة إىل ادلراقبة قوية يف ادلؤسسات الفردية الصغَتة إذ كان ادللك مالكا ومسَتا يف 
 .1نفس الوقت

 حيث تأسست كلية 1581 وقد ظهرت أول منظمة مهنية يف رلال تدقيق احلسابات يف فينسيا عام 
Roxonati وكانت ىذه الكلية تتطلب النجاح يف االمتحان اخلاص بادلهنة باإلضافة إىل ست سنوات تدريبية 

 أصبحت عضوية ىذه الكلية شرطا من شروط شلارسة 1669ليصبح الشخص خبَتا يف مهنة احملاسبة، ويف عام 
 .2مهنة تدقيق احلسابات، ومن مث اذبهت الدول األخرى إىل تنظيم مهنة تدقيق احلسابات

 وقد 1773 وكانت بريطانيا الثانية بعد إيطاليا يف تنظيم ادلهنة، حيث ظهرت ادلهنة يف بريطانيا حوايل عام 
، وكان لصدور قانون 1854أصبحت مهنة مستقلة فيها عندما أنشأت مجعية احملاسبُت القانونيُت بأدنربة عام 

 والذي نص على وجوب التدقيق هبدف محاية ادلستثمرين من تبلعب الشركات 1862الشركات الربيطاين عام 
 1881بأمواذلم، أن ساىم بزيادة االىتمام دبهنة تدقيق احلسابات وانتشارىا، وبعد بريطانيا تبعتها فرنسا عام 

 وفنلندا عام 1904 واسًتاليا عام 1902 وكندا عام 1896 وأدلانيا عام 1882والواليات ادلتحدة األمريكية عام 
، وتتابعت بعد ذلك معظم دول العامل حىت ال يكاد خيلو بلد يف العامل اليوم من تنظيم دلهنة تدقيق 1911

 .3احلسابات
تعريف تدقيق الحسابات : المطلب الثاني 

 بعض يف ادلراجع أو ادلراجعة لفظ استخدام بسبب وذلك والتدقيق ادلراجعة من كل بُت التفرقة ديكن ىنا
 احلال ىو كما أخرى دول يف ادلدقق أو التدقيق مسمى استخدام وانتشار مصر، يف احلال ىو كما العربية الدول

 احملاسبُت معهد عن صدر فقد اجملال ىذا ويف الدول، من وغَتىا السعودية العربية وادلملكة وسوريا لبنان يف
 بُت الفرق يوضح ادلراجعة وخدمات احملاسبة قواعد حول بيانا 1978سن األمريكية ادلتحدة الواليات يف ادلعتمدين

 الوحدة يف العاملُت من االستفسارات من رلموعة يف تتمثل ادلراجعة أن أساس على والتدقيق، ادلراجعة من كل
 إطار يف ادلالية والتقارير القوائم ربتويها اليت ادلعلومات وربليل فحص إمكانية إىل إضافة والتدقيق ادلراجعة موضوع

 دراسة تتضمن ال ادلراجعة أن مثبل ومنها معينة، بأمور يتعلق فيما وخاصة التدقيق إطار عن مضمونو يف يقل
 االطبلع تتضمن ولكن احملاسبية والدفاتر السجبلت وربليل فحص أيضا تتضمن وال الداخلية الرقابة نظام وتقييم
 .4عليها

                                                           
1
، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، الساحة ادلركزية، بن عكنون، اجلزائر، الطبعة الثانية،  المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيقزلمد بوتُت،   

 .08، ص 2005

2
 .08، مرجع سبق ذكره، صزلمد بوتُت  

3
 .19، ص مرجع سبق ذكرهديوان احملاسبة،   

 اجلامعي ادلكتب العملي، التطبيق مشاكل - والقواعد ادلعايَت - النظري اإلطار - الشامل والتدقيق المراجعة وقواعد أصول سراي، السيد  زلمد 4
 .07 ،ص2007 اإلسكندرية، احلديث،
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 احلالية الدراسة فهذه ولذلك ادلراجعة، من ربليبل وأعمق نطاقا أوسع التدقيق عملية أن القول ديكن اجملال ىذا ويف
 .ادلراجعة من بدال التدقيق مصطلح تتبٌت سوف
 اللغوي المعنى :أوال

 ألن "يستمع "  ومعناىا Audit البلتينية  الكلمة من مشتقة وىيAudire اللفظي  دبعناه التدقيق
 .1ادلدقق على تتلى كانت احلسابات

 االصطالحي المعنى :ثانيا
 :منها نذكر التدقيق لوظيفة قدمت تعاريف عدة ىناك
 والسجبلت واحلسابات ادلستندات فحص" بو يقصد التدقيق بأن يرى الذي الصحن الفتاح عبد تعريف -

 نتيجة عن تقريرا أكانت سواء ادلالية، التقارير أن من ادلدقق يطمئن حىت دقيقا، فحصا بادلنشأة اخلاصة
 فيو وتنطبع يظهر آخر تقرير أي أو زمنية فًتة هناية يف ادلايل ادلركز عن تقرير أو زمنية فًتة خبلل ادلشروع

 2 ".التقرير ىذا أعد أجلو من الذي الغرض ودقيقة وحقيقية واضحة صورة
 .والتقرير التحقيق ،الفحص تشمل التدقيق وظيفة بأن نرى الكاتب طرف من ادلقدم التعريف خبلل من

 طرف من منسق بشكل مقدمة منهجية طريقة أو مسعى " أنو على التدقيق الفرنسية العمل منظمة عرفت كما
 التقييم معايَت على استنادا ومستقل معلل حكم إصدار بغية والتقييم ادلعلومات تقنيات من رلموعة يستعمل مهٍت

 .3 "بالتنظيم ادلتعلقة واإلجراءات النظام وفعالية مصداقية وتقدير
 وتقييم جلمعsystématique ومنهجية  نظامية عملية ىو التدقيق" :يلي كما األمريكية احملاسبة مجعية عرفتها
 التوافق مدى لتحديد وذلك االقتصادية، واألحداث األنشطة بنتائج تتعلق واليت موضوعي بشكل والقرائن األدلة

 .4 "التدقيق بنتائج ادلعنية األطراف وتبليغ ادلقررة وادلعايَت النتائج ىذه بُت والتطابق
 :ىي التدقيق عملية بأن لنا يتضح األخَت التعريف خبلل من

 ؛ادلدقق هبا يقوم اليت واإلجراءات اخلطوات تعٍت منظمة، إجراءات عن عبارة -
 يقوم اليت اجلهة مع أو ضد ربيز بدون النتائج وتقييم اإلقرارات فحص يعٍت األدلة، وتقييم احلصول -

 ؛اإلقرارات ىذه حضرت واليت بتدقيقها
 ىي اإلقرارات وىذه األشخاص أو الشركات إدارة تقدمو ما سبثل وىي االقتصادية، واألحداث اإلقرارات  -

 ؛التدقيق موضوع

                                                           
 .06 ص ، 2005الثانية، بعةطال األردن، عمان، التوزيع، و للنشر الصفاء دار ،الحسابات لتدقيق الحديث المدخل مجعة، حلمي  أمحد 1
 .04 ص ، 1994 اإلسكندرية، اجلامعة، شباب مؤسسة ،وعمال علما المراجعة وأسس مبادئ ،الصحن  الفتاح 2
 .13ص ، 1999 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر الرواق دار الدولية، المعايير وفق التدقيق أساسيات دحدوح، حسُت القاضي، حسُت  3
 .29 ص ذكره، سبق مرجع سراي، السيد  زلمد 4
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 سبيل وعلى معُت، مقياس مع وعبلقتها اإلقرارات معرفة باإلمكان اليت العبلقة إىل وتشَت العبلقة درجة  -
 ؛ادلايل ادلركز باعتدال سبثل ادلالية البيانات أن ادلثال

 مصدره ردبا ادلقياس ىذا بواسطتها، اإلدارة إقرارات قياس ادلدقق بإمكان اليت اجلهة وىي معُت، مقياس -
 ادلبادئ ىو ادلقياس فإن احلالة ىذه ويف ادلالية، ادلوازنات أو االختصاص ذات ادلهنية أو اجلمعيات الدولة

 ؛عاما قبوال ادلقبولة احملاسبية
 وىذا ادلقياس ىذا اإلقرارات، بُت ادلبلئمة درجة يبُت مكتوب، تقرير بواسطة ذلك ويكون النتائج، إيصال -

 .عاما قبوال ادلقبولة احملاسبية ادلبادئ مع تتطابق ال أي جيدة، غَت أو جيدة إما العبلقة يبُت التقرير
 ادلثال سبيل على ومنهم ادلدقق تقرير على بناءا قرارىم يتخذون مؤسسات أو أشخاص وىم ادلستفيدون،

 البنك أو الدخل ضريبة دائرة ادلثال سبيل وعلى العبلقة، ذات احلكومية والدوائر والدائنون واإلدارة ادلسامهون
 .امالع الرأي وكذلك ادلركزي

أهداف التدقيق : المطلب الثالث    
 وكذا األىداف يف تطور التطور ىذا صاحب فقد للتدقيق، التارخيي التطور إطار يف الذكر أسلفنا كما

 من ذلك توضيح وديكن الداخلية الرقابة نظام على اإلعتماد درجة إىل إضافة ،1والفحص قيالتحق مستوى على
               : التايل اجلدول خبلل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .01، دار ادلسَتة للنشر، األردن، ص(الناحية النظرية)، تدقيق احلسابات ادلعاصر ادلطارنة فبلح غسان  
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التدقيق  ألىداف التارخيي التطور : 1رقم  اجلدول
. 

مستوى التحقق أو الهدف من التدقيق الفترة 
الفحص 

أهمية الرقابة 
الداخلية 

مهمة  غَتتفصيلي اكتشاف الغش واالختبلس  1850قبل 
 تفصيل االختبارات بعضاكتشاف الغش واخلطأ واالختبلس  1905 – 1850

مبدئي 
مهمة  غَت

 وإكتشاف ادلايل ادلركز عدالة ربديد 1933 – 1905
واخلطأ  الغش

بسيطة  إىتمام درجةتفصيلي  اختباري فحص

 وإكتشاف ادلايل ادلركز عدالة ربديد 1940 – 1933
واخلطأ  الغش

اإلىتمام  بدايةاختباري 

 وإكتشاف ادلايل ادلركز عدالة ربديد 1960 – 1940
واخلطأ  الغش

وجوىري  قوي إىتماماختباري 

 األعمال، نتائج تقييم ، اخلطط مراقبة حىت اآلن 1960
وغَتىا  االجتماعية الرفاىية ربقيق

 للبدء جوىرية أمهيةاختباري 
التدقيق  بعملية

 .01 ص،2006 األردن،  للنشر، ادلسَتة دار ،(النظرية الناحية) المعاصر الحسابات تدقيق ، ادلطارنة فبلح غسان :المصدر    
 أعقبت اليت الفًتة ىي التدقيق من اذلدف مستوى على تطورات صاحبتها اليت الفًتة أن ادلبلحظ من

 سابقاهتا عن نشاطها تغَت كربى شركات ظهور عنها انبثق اليت التحول نقطة دبثابة كانت واليت الصناعية، الثورة
 .اإلدارة عن منفصلة وملكية سلتلفة ووسائل متنوعة نشاطات ذات شركات إىل البسيط النشاط ذلك من

 حلج قضية على يف الدليل ولعل التدقيق، أىداف تطور يف ىام دور الفًتة تلك يف اإلصلليزي للقضاء كان كما
 وليس حراسة كلب بأنو ادلدقق للقاضي ادلشهورة العبارة ذلك LOPASE فيها وصف واليت ، 1896سن القطن
 التدقيق عملية من األساسي اذلدف أن العبارة ىذه من وادلغزى 1اجملرمُت أثر القتفاء شم قوية حاسةو ذ كلب
 2.التدقيق لعملية ثانوية كنتيجة ذلك يظهر وإمنا الغش، أو األخطاء اكتشاف ليس

                                                           
 .09 ص ،2000، األوىل الطبعة ،ناألرد صفاء، دار ،تالحسابا لتدقيق الحديث المدخل ،مجعة حلمي امحد  1

 لنيل شهادة  منشورة مذكرة زبرج، تطبيقها في الجزائرإمكانيةالتدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى مازون،  أمُت  زلمد 2
 .07، ص 2011-2010ادلاجيسًت، جامعة اجلزائر، 
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 ادلركز عن صادقة بصورة تعرب ادلالية التقارير كون عن زلايد فٍت رأي إعطاء ىو احلسابات تدقيق ىدف إن عموما،
 أساسيتُت، دبجموعتُت التدقيق أىداف ربديد ديكن ، كما1التدقيق زلل للمؤسسة الفًتة أعمال ونتائج ادلايل

 :2 واحلديثة التقليدية،
 :التقليدية األهداف : أوال

 رئيسية أىداف: 
 ؛عليها االعتماد ومدى بالدفاتر، ادلثبتة احملاسبية البيانات وصدق ودقة صحة من التحقق -
 .ادلايل للمركز ادلالية القوائم مطابقة مدى عن قوية أدلة على يستند زلايد فٍت رأي إبداء -
 3أىداف فرعية : 

 ؛غش أو أخطاء من والسجبلت بالدفاتر يوجد قد ما اكتشاف -
 ؛ذلك دون ربول وإجراءات ضوابط بوضع والغش، األخطاء ارتكاب فرص تقليل -
 ؛مستقببل أو حاضرا القرارات وازباذ اإلدارية السياسات ورسم تقرير يف عليو اإلدارة اعتماد -
  ؛ الستثماراهتم ادلناسبة القرارات ازباذ من وسبكينهم ادلالية القوائم مستخدمي طمأنة -
 ؛الضريبة مبلغ ربديد يف الضرائب دائرة معاونة -
 .ققادلد دلساعدة احلكومية للهيئات االستمارات وملء ادلختلفة التقارير تقدير -
 الحديثة األهداف :  ثانيا

 ؛معاجلتها وطرق وأسباهبا االضلرافات وربديد األىداف، ربقيق ومدى تنفيذىا ومتابعة اخلطط مراقبة -
 ؛ادلرسومة لؤلىداف وفقا األعمال نتائج تقييم -
 ؛النشاط نواحي مجيع يف اإلسراف منع طريق عن شلكنة، إنتاجية كفاية أقصى ربقيق -
 .اجملتمع ألفراد الرفاىية من شلكن قدر أقصى ربقيق -

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Philipe Laurent et  Piere Tcherkwsky, pratique de l’audit opérationnel, Les édition d’organisation, Paris, 

1992, p 29. 
 .10 ص، 1998  األردن، ادلستقبل، دار ،الحسابات لتدقيق والعملية العلمية األصول الرفاعي، زلمود خليل اخلطيب، راغب  خالد 2

 .08مازون، مرجع سبق ذكره، ص أمُت  زلمد  3
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أنواع التدقيق : المطلب الرابع
 1بها تقوم التي للجهة  بقاً  التدقيق مهنة تقسيم: 
 :ي يل كما التدقيق بعملية يقوم من ذلا ينتمي اليت للجهة اتبع التدقيق مهنة تقسيم
 بتدقيق يقوم اليت الوحدة عن باالستقبللية يتمتع شخص ىو اخلارجي ادلدقق :الخارجي التدقيق -1

 مهٍت رأي تكون اذباه يف تًتكز يقدمها اليت اخلدمات ومعظم تعاقدي أساس على ذلا يقدم فهو حساباهتا
 :ومها نوعُت إىل اخلارجي التدقيق وينقسم الوحدة قبل من ادلعدة ادلالية القوائم عدالة مدى عن زلايد
 دون عليها ادلتعارف التدقيق دلعايَت وفقا ادلالية القوائم بتدقيق ادلدقق يقوم حيث :كامل خارجي تدقيق 

 عدالة مدى حول النهائي تقريره احملايد يف ادلهٍت رأيو يقدم حىت التدقيق عملية نطاق علي قيود وجود
 ة؛الوحد قبل من ادلعدة ادلالية القوائم

 يقدم مث ومن ادلالية القوائم عناصر من واحد عنصر بتدقيق ادلدقق يقوم النوع ىذا ويف :جزئي تدقيق 
 2.بتدقيقو قام الذي اجلزء زلدداً  زلايدا رأيا ادلدقق

 داخل يف يوجد مستقل تقييمي نشاط عن عبارة ىو" بأنو الداخلي التدقيق عرف :الداخلي التدقيق  -2
 ؛"ذاتو للتنظيم كخدمة أنشطتها وتقييم لفحص الوحدة

 يتمتع وال التدقيق زلل الشركة لدي موظف الداخلي فادلدقق والداخلي اخلارجي ادلدقق بُت االختبلف يظهر وىنا
 دبنحو االستقبللية من درجة الداخلي ادلدقق منح ديكن ولكن اخلارجي ادلدقق مثل الوحدة عن باالستقبلل

 .اإلدارة جمللس التابعة التدقيق جلنة إىل أو ادلالية للشؤون الرئيس نائب إىل تقريره رفع صبلحية
، إذ ربتفظ احلكومة حكومية جهة التدقيق بعملية تقوم التدقيق من النوع ىذا يف :الحكومي التدقيق -3

بقسم مستقل ومنفصل يقوم بتدقيق سلتلف حسابات أقسامها وعادة يكون ىذا القسم مرؤوسا من قبل 
مراقب النفقات واحلسابات ومدقق خاص ولكن مل يتم تعريف واجبات ومسؤوليات ىذا ادلدقق من قبل 

القانون وذلك بسبب عدم اعتبار القانون ذلم بأهنم مدققوا حسابات عامة ألهنم يعملون يف أقسام 
حكومية كموظفُت وعلى أساس ذلك فإن عملهم يكون على أساس قوانُت وتعليمات األقسام 

 .  3احلكومية
 
 
 

                                                           
 .36 -35: ، ص،ص2000 -1999، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة األوىل، علم تدقيق الحسابات الناحية النظريةخالد أمُت عبد اهلل،   1
2
 .34، ص2010، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، تدقيق الحساباتسامي زلمد الوقاد، لؤي زلمد وديان،   

3
 .27خالد اخلطيب، خليل الرفاعي، مرجع سبق ذكره، ص  



ادلهٍت السلوك وقواعد احلسابات لتدقيق نظرية دراسة                                                :األول الفصل                                                                     
 

22 
 

 1تقسيم مهنة التدقيق من زاوية مجال أو نطاق التدقيق : 
يف ىذا النوع من التدقيق خيول للمدقق إطار غَت زلدد للعمل الذي يؤديو، إذ يقوم : التدقيق الكامل -1

بفحص البيانات والسجبلت والقيود ادلثبتة بقصد إبداء رأي فٍت زلايد حول صحة سلرجات نظام 
 ؛ادلعلومات احملاسبية ككل، فعملية التدقيق البد أن تتقيد دبعايَت ومستويات التدقيق ادلتعارف عليها

ويف ظل التصنيفات العديدة للمؤسسات وكرب حجم أصناف منها، بات من الضروري تبٍت أسلوب العينة يف 
اختيار ادلفردات اليت يقوم ادلدقق بفحصها بغية إصدار رأي فٍت زلايد حول مجيع ادلفردات شلا يعكس صراحة 

 ؛مسؤولية ادلراجع على مجيع ادلفردات ال على العينة اليت مشلتها اختباراتو
يعترب التدقيق اجلزئي من بُت األنواع األكثر تطبيقا يف التدقيق اخلارجي، كأن يوكل إىل : التدقيق الجزئي -2

ادلدقق اخلارجي تدقيق بند معُت من رلموع البنود كتدقيق النقدية أو احلقوق أو ادلخزون دون غَته، 
وسبب انتشار ىذا النوع يكمن يف الشكوك يف البند ادلراد تدقيقو سواء من اجلهة ادلسَتة أو الشركاء يف 

 .وجود أخطاء أو غش أو تبلعب يظهر يف عدم دقة وصراحة ادلعلومات الناذبة عن النظام ادلولد للبند
 2من زاوية التوقيت تقسيم مهنة التدقيق: 

ديكن أن ننظر من ىذه الزاوية إىل أنواع التدقيق ومنيز بُت نوعُت مها التدقيق ادلستمر والذي ىو غَت زلدود 
: بالوقت والتدقيق النهائي والذي ىو زلدود بالوقت وعادة ما يكون عند هناية الدورة احملاسبية

يقوم ادلدقق يف ىذا النوع من التدقيق بفحص وإجراء االختبارات الضرورية على : التدقيق المستمر  -1
ادلفردات احملاسبية على مدار السنة ادلالية للمؤسسة، إذ عادة ما يتم ذلك بطريقة منتظمة ووفقا لربنامج 

زمٍت مضبوط مسبقا ويستجيب إىل اإلمكانات ادلتاحة، والواقع أن ىذا النوع من التدقيق يصلح إىل 
 ؛ادلؤسسات كبَتة احلجم إذ يصعب يف ظلها على التدقيق النهائي من ربقيق األىداف ادلطلوبة

يستعمل ىذا النوع عادة يف هناية السنة ادلالية، إذ يعُت ادلدقق يف ظل ىذا النوع بعد : التدقيق النهائي -2
انتهاء من ادلستويات وربضَت احلسابات اخلتامية وقائمة ادلركز ادلايل، والواقع أن ىذا النوع يكون يف 

ادلؤسسات الصغَتة اليت يكون عدد عملياهتا قليل ويستطيع ادلدقق التحكم يف الوضعية يف ظل زلدودية 
 .مدة التدقيق

 
 

 

                                                           
 .29 -22ص   زلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، 1

2
 يف االقتصاد وتسيَت ادلاجيسًت، مذكرة لنيل شهادة دور المراجعة في تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصاديةعزوز ميلود،   

 .18، ص2007-2006ادلؤسسات، جامعة سكيكدة، 
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 1االختبارات زاوية مدى الفحص أو حجم تقسيم مهنة التدقيق من: 
أو التفصيلي يعترب التدقيق الشامل نوعا تفصيليا إذ يقوم ادلدقق يف ظلو بفحص مجيع : التدقيق الشامل  -1

القيود والدفاتر والسجبلت وادلستندات والبيانات احملاسبية، والواقع أن ىذا النوع قد يكون شامل بالنسبة 
إىل بند معُت وقد يكون شامل بالنسبة جلميع عمليات ادلؤسسة على حسب ما يقتضيو العقد ادلربم ما 

 ؛بُت ادلراجع وأصحاب ادلؤسسة الذي يوضح طبيعة وشكل التدقيق والبند أو الكل ادلراد تدقيقو
يستند ىذا النوع على االختبار جلزء من ادلفردات من الكل مع تعميم نتائج ىذا : التدقيق االختياري  -2

الفحص للمفردات ادلختارة على كل أو رلموع ادلفردات، بيد أن ىذا النوع يتجلى خاصة يف ادلؤسسات 
كبَتة احلجم وادلتعددة العمليات اليت يصعب فيها التدقيق الشامل لكل العمليات، لذلك يظهر لنا 

وجببلء أمهية نظام الرقابة الداخلية يف ربديد حجم العينة من خبلل تقييم ىذا النظام واكتشاف مواطن 
.  2الضعف والقوة يف األجزاء ادلكونة لو من ناحية ومن ناحية أخرى إمكانية تطبيق ىذا النوع من التدقيق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .25، ص 2012، األردن، الطبعة األوىل، (اإلطار النظري) تدقيق الحسابات إيهاب نظمي، ىاين العزب،  1
2
 .25 ص  مرجع سبق ذكره،إيهاب نظمي، ىاين العزب،  
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معايير تدقيق الحسابات : المبحث الثاني 
يف البداية جيب التفريق بُت معايَت التدقيق وإجراءات التدقيق، حيث أن ادلعيار يقصد بو النمط أو 

ادلقياس الذي ديكن بواسطتو فحص النوعيات ادلطلوبة من أي شيء وادلستوى ادلطلوب ذلذه النوعيات، كذلك 
ادلعايَت مرتبطة بطبيعة التدقيق وأىدافو، وهتدف إىل مستوى اجلودة ادلطلوبة من طرف مدقق احلسابات أثناء أدائو 

.  1للمهام ادلوكلة إليو
أما اإلجراءات فهي اخلطوات اليت يقوم هبا ادلدقق خبلل عملية التدقيق للمؤسسة، وبالرغم من االختبلف 

. 2يف ادلعٌت إال أهنما مرتبطان ومتكاملُت لبعضهما البعض
. حيث أنو للقيام باإلجراءات البلزمة لعمل ادلدقق البد أن يلتزم بادلعايَت ادلهنية وادلوضوعة وادلبلئمة

معايَت التدقيق "يعترب ادلعهد األمريكي للمحاسبيُت القانونيُت أول من وضع معايَت أداء معنية ضمن كتاب بعنوان 
وقد تضمن ىذا الكتاب على معايَت التدقيق ادلتعارف عليها مقسمة إىل ثبلث رلموعات رئيسية " ادلتعارف عليها

:  3سنتناوذلا يف ىذا ادلبحث وىي
 ادلعايَت العامة -
 معايَت العمل ادليداين -
معايَت إعداد التقرير  -

المعايير العامة : المطلب األول
تتعلق ادلعايَت بالتكوين الشخصي للقائم بعملية التدقيق، وادلقصود هبذه ادلعايَت أن اخلدمات ادلهنية جيب 

أن تقدم على درجة من الكفاءة ادلهنية بواسطة أشخاص مدربُت، وتوصف ىذه ادلعايَت بأهنا عامة ألهنا سبثل 
مطالب أساسية حيتاج إليها ادلدقق دلقابلة معايَت العمل ادليداين ومعايَت إعداد التقرير، وتعترب شخصية كذلك ألهنا 

 :  4تنص على الصفات الشخصية اليت جيب أن يتحلى هبا مدقق احلسابات، وتنقسم ادلعايَت العامة إىل
معيار التدريب والكفاءة   -
معيار االستقبلل  -
بذل العناية ادلهنية البلزمة  -
 معيار التدريب والكفاءة : 

يعٍت ىذا ادلعيار أن الشخص الذي يقوم بفحص القوائم ادلالية جيب أن يكون لديو كفاءة معنية، وتتوفر لديو 
مواصفات فنية تظهر تلك الكفاءة، ولكي تعطي ىذه ادلواصفات أثرىا البد أن يتمتع صاحبها بالتدريب العلمي 

                                                           
1
 .74خالد أمُت عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص  

 .37، ص2006، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع، األردن، تدقيق الحسابات المعاصر غسان فبلح ادلطارنة،  2
 .55 ص مرجع سبق ذكره، خالد أمُت عبد اهلل،  3
 .60 خالد أمُت عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص  4
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والعملي ادلناسبُت، وحىت تكون ىناك ثقة لدى األطراف ادلستعملة آلراء ادلدقق جيب أن يتوافر لديو شروط التأىيل 
. العلمي والعملي واالستقبلل عند إبداء الرأي

ولتحديد معيار الكفاءة البد من ربديد القدر ادلناسب  من التأىيل العلمي والتأىيل العملي والتكوين ادلهٍت 
. 1ادلستمر
معٌت ىذا أن يكون لدى ادلدقق مؤىبل جامعيا يف احملاسبة والتدقيق، كذلك احلصول : التأهيل العلمي -1

على قدر كاف من جوانب ادلعرفة ادلرتبطة بالعلوم األخرى، كاإلدلام باجلوانب السلوكية واإلدارة مثل 
 ؛االقتصاد واإلحصاء

معٌت ىذا ادلعيار أنو جيب على الشخص الذي يرغب يف أن يكون مدققا قضاء فًتة من : التأهيل العملي -2
 ؛الزمن للتدريب العملي ومعرفة أصول ادلهنة ربت إشراف شخص مهٍت ذو خربة

على ادلدقق أن يلتحق بصفة إجبارية أو اختيارية دبختلف برامج التكوين : التكوين المهني المستمر -3
ادلستمر عن طريق ادللتقيات وفرض التكوين ادلختلفة، ىذا حىت يقوم بتحديث معلوماتو ومعرفتو العلمية 

 .والعملية، وىذا ما يتيح كذلك لو مواكبة آخر مستجدات ادلهنة
 االستقالل معيار : 

االستقبلل أحد أىم ادلفاىيم يف مهنة التدقيق، وىو يعٍت قدرة ادلدقق على أداء مهامو بنزاىة وموضوعية 
. 2دون التحيز إىل طرف من األطراف
أن يكون ادلدقق أمينا ونزيها وصادقا، ويكشف عن كل احلقائق يف تقريره " ديكن تعريف االستقبلل بأنو 

للمالكُت، حيث ال يتأثر دبصلحة شخصية أو قرابة أو نفوذ، وال يغَت قراره رأيو نتيجة خصومو، وإمنا جيب 
عليو أن  يبدي رأيو الفٍت وادلوضوعي عن قناعتو الشخصية وبناءا على استخدامو للمعايَت ادلهنية، وعليو أن ال 

. 3"يكتم أو حيرف ما يصل إىل علمو من وقائع أو سلالفات
: 4يرتكز معيار استقبلل ادلدقق على جانبُت مها

 : االستقبلل ادلايل -
دبعٌت عدم وجود مصاحل مادية أو أحد أفراد أسرتو يف ادلؤسسة اليت يقوم بتدقيقها وذلك خبلل الفًتة اليت 
سيديل برأيو عن مدى صحة وصدق ادلعلومات ادلالية ادلعدة، ومعٌت ىذا أن ادلدقق ال ديكن أن يكون من 

 ؛ادلسامهُت أو الشركاء يف ادلؤسسة اليت يدقق حساباهتا أو أن يكون من العاملُت هبا

                                                           
 .06، ص2002  ،القاىرة اجلامعية، الدار ،الخارجية المراجعة ،علي نصر عبد الوىابو الصبان مسَت  زلمد 1
 .40سبق ذكره، ص مرجع ادلطارنة، فبلح  غسان 2

، 1999، دراسة ربليلية مقارنة يف ضوء ادلعايَت الدولية والتشريعات ادلنظمة للمهن، رللة دراسة العلوم، األردن، استقالل المدقق صادق حسٍت،  3
 .12ص
 .60 ص سبق ذكره، مرجع علي، نصر الوىاب عبد الصبان، مسَت  زلمد 4
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 : االستقبلل الذايت أو الذىٍت -
دبعٌت ذبرد ادلدقق من أي دوافع وضغوط أو مصاحل خاصة عند إبداء رأيو الفٍت احملايد، أي أ حيافظ ادلدقق 

. على اذباه غَت متحيز عند عملية التدقيق يف كل مراحلو
 قرار يقضي بضرورة اإلفصاح عن األسباب من (SEF)باإلضافة إىل ما سبق أصدرت ىيئة األوراق ادلالية األمريكية 

وراء تغيَت ادلدقق، وربديد أية اختبلفات يف الرأي بُت ادلدقق وإدارة ادلؤسسة، وللحكم على مدى استقبللية 
: 1ادلدقق، حددت دراسة جلمعية احملاسبة األمريكية لثبلث جوانب ىي

 ؛االستقبلل عند وضع برنامج التدقيق -
 ؛االستقبلل عند القيام بالفحص -
. االستقبلل عند إعداد التقرير -
  بذل العناية المهنية الالزمةمعيار: 

يعٍت إعطاء االىتمام الكايف جلميع مراحل عملية التدقيق، أي ال يكفي ادلدقق أن يكون مؤىبل ومستقبل حىت 
ينجز عملية التدقيق، وما يبلحظ من ىذا ادلعيار ىو صعوبة القياس بطريقة مباشرة لذلك يتم قياس ىذه العناية 

. عن طريق التعرف على مدى الوفاء دبسؤوليتو
فمعيار العناية ادلهنية يتحدد عن طريق عدة عوامل فمنها ما تنص عليو التشريعات والقوانُت ادلختلفة اليت 

ربدد ادلسؤولية القانونية واليت سبثل احلد األدىن للعناية ادلطلوبة من ادلدقق، كما جيب إضافة ادلعايَت والقواعد اليت 
تصدرىا اذليئات ادلهنية من أجل احلفاظ على مستوى معُت وشليز دلن يعمل ويعمل وينشط يف ىذه ادلهنة عند 

. القيام بإبداء الرأي عن القوائم ادلالية، والسجبلت احملاسبية وإعداد التقارير
ىناك اذباىان دلفهوم العناية ادلهنية االذباه األول يذىب ضلو مضمون ادلدقق احلكيم أو احلذر، أما االذباه 

. 2الثاين فيتجو ضلو اإلعبلن واإلفصاح عن العناية اليت عن طريقتها تؤدي ادلهام ادلطلوبة من ادلدقق
حىت يتحلى ادلدقق باحلكمة واحلذر جيب عليو أن حياول احلصول على كل األنواع دائما بإزالة كل الشكوك 

وطلب كل االستفسارات اخلاصة بالعناصر والقوائم ادلالية اليت من خبلذلا سيبدي ادلعلومات اليت ديكن ذلا أن ذبعلو 
يتنبأ باألخطار اليت ديكن ذلا أن تلحق الضرر بادلؤسسة زلل التدقيق، كما جيب أن يعطي درجة عالية من احلذر 
عند فحصو للعناصر اليت تظهر لو غَت عادية وكذلك أمهية متزايدة للخطر عند قيامو بتدقيق األقسام اليت حيدث 

فيها التبلعب وتكثر فيها األخطاء، كما يعطي ادلدقق رأيو، على أن يكون على دراية ومتابع للعمل الذي يقوم بو 
. مساعديو

 

                                                           
 .14ص سبق ذكره، مرجع ادلطارنة، فبلح  غسان 1
 . 198، ص1998، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، المراجعة بين النظرية والتطبيق عبد الفتاح الصحن، درويش زلمد ناجي،  2
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إن معيار بذل العناية ادلهنية البلزمة يستوجب ربمل ادلسؤولية عند أداء مهمة فيؤدي ذلك بكل إخبلص 
 : 1وأمانة وىناك من يرى بأنو جيب توفر شروط عامة يف ادلدقق منها

أن يبذل ادلدقق جهده لتطوير نفسو عن طريق احلصول على أنواع ادلعرفة ادلتاحة واليت ترتبط بالتدقيق  -
 ؛والتنبؤ باألخطار اليت من ادلمكن أن تلحق بالعميل مثل تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة

أن يأخذ بعُت االعتبار الظروف اليت من ادلمكن أن ربدث أن ربدث عند قيامو بعملية التخطيط لعملية  -
 ؛التدقيق أو أثناء القيام بعملية التدقيق

 ؛إعطاء أمهية أكرب للمخاطر اليت تظهر من خبلل خربتو السابقة يف التعامل مع العميل -
 ؛إزالة أي شكوك أو استفسارات تتعلق بالعناصر ادلهمة يف إبداء الرأي -
 ؛أن يعمل ادلدقق دائما على تطوير خربتو ادلهنية -
. 2االىتمام بتدقيق عمل مساعديو -

معايير العمل الميداني : المطلب الثاني
إن ىذه ادلعايَت هتتم بوضع رلموعة من التوجيهات اليت جيب على ادلدقق أن يأخذ هبا عند قيامو بعملية 
التدقيق وتنفيذه ذلا، كما ذبدر اإلشارة إىل ىذه ادلعايَت أكثر دقة مقارنة مع ادلعايَت العامة للتدقيق، فمعايَت 

: الفحص ادليداين تشمل ثبلثة معايَت أساسية واليت ديكن ذكرىا كالتايل
 ؛وضع خطة عمل مبلئمة والتخطيط السليم واإلشراف ادلستمر على عمل ادلساعدين -
 ؛تقييم مدى إمكانية االعتماد على نظام الرقابة الداخلية -
 .عمل ادلدقق على احلصول على األدلة الكافية وادلبلئمة واليت تكون لو مهمة عند إبداء رأيو -

 معيار وضع الخطة والتخطيط السليم واإلشراف على المساعدين -1
إن برنامج التدقيق ادلستعمل لتنفيذ إجراءاتو وعملياتو جيب أن يكون لو شكل خطة مكتوبة، واليت تتضمن الدفاتر 
والسجبلت احملاسبية الواجب فحصها وكذلك الوقت احملدد لذلك، مع اتصاف ىذا الربنامج بادلرونة حبيث يكون 

اذلدف األساسي من التدقيق ىو القيام بفحص سليم وليس رلرد استكمال وإهناء برنامج التدقيق وتنفيذه 
. بالكامل

: 3ولتحقيق ىذا ادلعيار جيب إصلاز األنشطة الثبلثة التالية
 .وضع خطة سليمة للعمل مع اكتشاف بيئة التدقيق اليت ينشط فيها ادلدقق 1.1
 .زبصيص ادلساعدين على مهام الفحص 1.2

                                                           
1
 .42 غسان فبلح ادلطارنة، مرجع سبق ذكره، ص  

، مذكرة زبرج للحصول على شهادة لمؤسسة ادور المدقق الخارجي في تقييم المخا ر وتحسين نظام الرقابة الداخلية لعمليات المخزون داخل 2
 .18ماجستَت، ص 

 .38 ص سبق ذكره، مرجع ناجي، زلمد درويش الصحن، الفتاح  عبد 3
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 .اإلشراف على عمل ادلساعدين وتقييم أدائهم 1.3
فوضع خطة سليمة ىي دبثابة خطوة تلي اكتشاف ادلدقق للبيئة اليت سيقوم بتدقيقها، فبيئة ادلدقق ىي 

. العوامل احمليطة بالتدقيق داخلية كانت أم خارجية واليت تؤثر بصورة أو بأخرى على زبطيط وتنفيذ عملية التدقيق
أما فيما خيص زبصيص ادلساعدين على الفحص، فيعٍت زبصيص ادلدقق دلساعديو على ادلهام اليت اشتملت عليها 

خطة التدقيق وربديد احتياجات العمل من العنصر البشري حىت ال يقع ادلدقق يف حالة عجز من ادلساعدين أو 
. من الكفاءة ادلهنية ادلطلوبة، دبتطلبات خطة وبرنامج التدقيق

أما بالنسبة لئلشراف على ادلساعدين وتقييم أدائهم فتأيت بعد زبصيصهم على مهام الفحص أي ال 
تنتهي عملية زبطيط التدقيق بعد زبصيص مساعدين فيجب متابعتهم واإلطبلع على عملهم للتأكد من أهنم 

. يقومون بالعمل الذي كلف إليهم على أحسن وجو وتقييم أدائهم ومتابعة مدى تقدمهم يف تنفيذ ادلهام
فمما سبق ذكره ديكن استخراج رلموعة من األىداف لتخطيط ووضع برنامج للتدقيق، ىو أهنا تبُت رلال 

الفحص واالختبارات ادلراد القيام هبا وكذلك العناصر اخلاضعة ذلذه االختبارات والفحص، وخطوات الفحص 
. الضرورية والتوقيت كذلك، كما أن ىذا الربنامج يستخدم للداللة على العمل ادلنجز ومراقبتو

صلد أن زبطيط مهمة التدقيق تتضمن ربديد اإلسًتاتيجية الشاملة للمهمة ادلتوقعة فضبل عن نطاق 
الفحص، أما اإلشراف فإنو يتضمن توجيو ادلساعدين القائمُت على تنفيذ وربقيق أىداف الفحص وربديد ما إذا 

. كانت ىذه األىداف قد ربققت يف النهاية أم ال
: 1ونبلحظ أن معيار اإلشراف والتخطيط قد ازدادت أمهيتو يف الوقت احلاضر نظرا لؤلسباب التالية

 .أن ادلدقق يعتمد بدرجة أكرب يف الوقت احلايل على نظام الرقابة الداخلية عند قيامو بعملية التدقيق -
 .االعتماد ادلتزايد على استخدام طرق ادلعاينة اإلحصائية -
 .تغيَت أساليب ومفاىيم التدقيق عما كانت عليو يف السابق مثل استخدام التدقيق ادلستمر -
 .بسبب التغَت يف نظم تشغيل البيانات ادلستخدمة يف ادلؤسسات زلل التدقيق -

 :دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية -2
يتعلق ىذا النظام بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية للعميل ويتوجب على ادلدقق احلصول على 

حيث أظهرت " ادلعلومات العامة حول النظام مث تقييمو يف مرحلة ثانية وفحص احلسابات يف مرحلة ثالثة 
 .2"الدراسات التحليلية بأن احلاالت ادلتعلقة باخلسائر كان ديكن ذبنبها لو توفرت أنظمة رقابة فعالة 

                                                           
 .43 ص سبق ذكره، مرجع ادلطارنة، فبلح  غسان 1
 .82 ،ص 2004 ،العربية، األردن عمان دكتوراه،جامعة ، أطروحةالمخا ر على المبني التدقيق أسلوب تطوير، زاىر الرزلي   2
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غَت أن أىم ىذه ادلراحل ىي تقييمو لنظام الرقابة الداخلية، ادلتمثل يف رلموعة الضمانات اليت تساىم يف 
التحكم يف العميل، وتتمثل أمهية ىذه ادلرحلة يف أهنا تساعد ادلدقق على ربديد طبيعة وتوقيت ونطاق اختبارات 

.  التدقيق ألرصدة القوائم ادلالية
وىذا يتمثل يف أن نظام الرقابة الداخلية اجليد ينتج عنو معلومات مالية ديكن االعتماد عليها، فلكون 

معظم أرصدة القوائم ادلالية تكون النتيجة آلالف العمليات ادلالية، فإنو يكون من غَت ادلمكن أو غَت االقتصادي 
 ومن مث فإن ادلدقق وبناءا على نتائج دراسة وتقييم الرقابة الداخلية بشكل ،%100تدقيق كافة ىذه العمليات ادلالية 

مبلئم، ديكن أن حيدد نطاق إجراء الفحص بدقة مث اللجوء إىل أسلوب العينات اإلحصائية، والقيام بعملية 
االختبار والتحقق من مدى صحة نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية، وبالطبع فإن استخدام أسلوب العينات 
اإلحصائية جيعل ىناك دائما سلاطرة، أو احتمال عدم اكتشاف التحريف والتغَت يف القوائم ادلالية نظرا لعدة 

. أسباب ديكن إرجاعها إىل ادلدقق أو إىل اإلجراءات ادلتبعة يف القيام بعملية االختبار
 :معيار جمع أدلة اإلثبات الكافية والمالئمة -3
ثل كل ما يعتمد عليو الفرد للوصول إىل حكم معُت عن موضوع متنازع عليو، فهي تقدم الربىان مت

وبالتايل ادلسامهة يف تكوين االعتقاد السليم وإصدار احلكم ادلطلوب القائم على أسباب موضوعية، بعكس 
. األحكام اليت تعتمد على ميول وتنبؤات من يتخذ القرار، وكلها عناصر شخصية زبتلف من شخص إىل آخر

وىذا ادلعيار يتطلب من ادلدقق ضرورة مجع أدلة اإلثبات الكافية واليت سبثل أساسا معقوال إلبداء رأيو فيما 
يتعلق بالقوائم ادلالية، أي أن أدلة اإلثبات توفر األساس ادلنطقي والرشيد لتقديرات ادلدقق حول عدالة وصدق 

. عرض ادلعلومات ادلالية
ويعتمد مفهوم أدلة اإلثبات على فرض القابلية للتدقيق والتحقق، فما مل تكن البيانات ادلالية قابلة 

. 1للتحقق والتدقيق فإن عملية التدقيق ال يكون لوجودىا أي معٌت أو سبب
 .ومن مث فإن فرض أن ادلدقق حياول أن يفحص أو خيترب جيب أن يدعمها بكفاية أدلة اإلثبات

معايير إعداد التقرير : المطلب الثالث
يعترب تقرير مدقق احلسابات ادلنتج النهائي الذي يتم من خبللو توصيل نتائج عملية التدقيق إىل 

مستخدمي القوائم ادلالية، حيث أن تقرير مدقق احلسابات يلعب دورا أساسيا عند ازباذ مستخدمي القوائم ادلالية 
: 2القرارات، لذلك مت تقسيم معايَت إعداد تقرير احلسابات إىل أربعة معايَت ىي كالتايل

 ؛جيب أن ينص تقرير ادلدقق عند إبداء رأيو عن مدى تطبيق ادلبادئ احملاسبية يف إعداد القوائم ادلالية -1

                                                           
 .166 ص ، 2005ر، مص، اجلامعية الدار ،الحسابات لمراجعة والعملية العلمية األسس مصطفى، زلمد ، الصبان مسَت زلمد   1
 .81 ص سبق ذكره، مرجع هلل، عبد أمُت  خالد 2
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جيب أن ينص تقرير ادلدقق عن ما إذا كانت ادلبادئ احملاسبية ادلطبقة عند القيام بعملية التدقيق مل  -2
 ؛زبتلف عن ادلبادئ اليت طبقت عند إعداد القوائم ادلالية اخلاصة بالسنوات السابقة

 ؛جيب أن تكون القوائم ادلالية ادلستعملة إلبداء الرأي ربتوي على اإلفصاح الكاف -3
جيب أن يكون تقرير ادلدقق ملم بكل القوائم ادلالية بكوهنا وحدة واحدة عند إبداء رأيو ويف حالة  -4

 .استحالة ذلك جيب على ادلدقق أن يذكر األسباب اليت أدت غلى عدم إبداء الرأي
 إبداء الرأي عن مدى تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها: أوال

نص ىذا ادلعيار على انو جيب أن يبُت تقرير مدقق احلسابات ما إذا كانت القوائم ادلالية قد مت إعدادىا 
. وفقا للمبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها وادلقبولة عموما

ويتطلب ىذا ادلعيار التحقق ليس فقط من مدى قبول ادلبادئ احملاسبية ولكنو يتطلب التحقق من مدى 
قبول الطرق اليت تطبق هبا تلك ادلبادئ، كذلك يرى البعض أنو عند قيام ادلدقق بتحديد ما إذا مت إعداد القوائم 

: 1ادلالية وفقا للمبادئ احملاسبية فإنو جيب أن ربقق ىذه ادلبادئ ىدفُت
أن ىذه ادلبادئ تعمل على ربديد تأثَت العمليات داخل ادلؤسسة كما حدثت فعبل، وتستخدم األساس  . أ

 .ادلبلئم لتحقيق اإليرادات، بشكل يربط التكاليف باإليرادات وزبصيصها على الفًتات احملاسبية
أن اإلجراءات ادلتبعة لعرض ادليزانية والقوائم ادلالية زبلو من التحيز وتعرب بصدق عن البيانات والطرق  . ب

 .احملاسبية لكل من لو مصلحة يف ادلؤسسة
وبعد قيام ادلدقق بتدقيق القوائم ادلالية، وتقوًن النتائج اليت توصل إليها عن طريق األدلة ادلتوفرة لديو، يتعُت 

عليو إبداء رأيو يف ما إذا كانت ادلعلومات ادلالية مت إعدادىا وفقا للمبادئ احملاسبية ادلقبولة على أن يكون رأيو 
. 2كنتيجة شاملة

أما يف حالة اختبلف ادلدقق مع إدارة ادلؤسسة حول تطبيق ادلبادئ احملاسبية، فعلى ادلدقق أن يبدي رأيا 
. متحفظا أو رأيا معارضا خاصة إذا كان ذلذا التطبيق تأثَت مادي على البيانات ادلالية

 إبداء الرأي في مدى الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها: ثانيا        
ويهدف ىذا ادلعيار إىل التنسيق يف تطبيق ادلبادئ احملاسبية، وذلك لضمان قابلية القوائم ادلالية للمقارنة 

على مدار الفًتات أو السنوات ادلالية وبالتايل التأثَتات اليت أدت إليها ىذه القوائم ادلالية ألن عدم الثبات يف 
تطبيق ىذه ادلبادئ يؤدي إىل تداخل بُت عناصر اإليرادات وادلصاريف للفًتات ادلالية السابقة وبالتايل النتائج ادلالية 

. ادلتوصل إليها تكون غَت صحيحة
                                                           

 علي زلمد وسلطان سعيد الدين كمال حجاج حامد أمحد وتعريب ترمجة ،والتطبيق التنظير بين المراجعة ىنكي، وإمرسن ويليام توماس   1
. 62، ص1986الرياض، ادلريخ، دار السلطان،

 السعودية، العربية ادلملكة يف المهنية الممارسة تنظيم في استخدامها إمكانية مدى و الدولية المراجعة معايير الشمري، معيوف احلامد عبد   2
 .93ص ، 1994 اإلدارة العامة،
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: 1واذلدف من ىذا ادلعيار ىو
 ؛قابلية القوائم ادلالية للمقارنة - أ
 توضيح طبيعة التغَتات اليت طرأت على ادلبادئ احملاسبية وأثرىا على القوائم ادلالية وقابليتها - ب

 .للمقارنة، ففي ىذه احلالة جيب على مدقق احلسابات اإلشارة إىل ذلك بطريقة مبلئمة يف تقريره
 اإلفصاح الكافي: ثالثا

ال يقصد باإلفصاح الكايف فقط نوع ادلعلومات يف القوائم ادلالية، وإمنا يتضمن كذلك أسلوب عرض ىذه 
ادلعلومات وتبويبها وتصنيفها يف القوائم ادلالية، كذلك ادلصطلحات ادلستخدمة للتعبَت عن العناصر ادلوجودة يف 

القوائم ادلالية، كما أن اإليضاحات ادلرفقة بالقوائم ادلالية ىامة جدا لئلفصاح عن كثَت من ادلعلومات وتعترب جزء 
. من القوائم ادلالية وتدخل ضمن مسؤولية اإلدارة حىت لو ساعد ادلدقق يف إعداده

: وتتمثل أمهية احلكم على مبلئمة اإلفصاح يف النقاط التالية
 ؛أن اإلفصاح ادلبلئم خيدم ادلصلحة العامة للجمهور . أ

 ؛أن عامل األمهية يلعب دورا أساسيا يف عملية اإلفصاح كونو مرتبط بادلصلحة العامة . ب
كذلك أن اإلفصاح ادلبلئم يعرب عن زلتويات القوائم ادلالية بشكل صريح وال حيتمل التأويل أو  . ت

 ؛الشك
 ؛أن عدم اإلفصاح يف بعض األحيان يعترب مربرا خاصة يف حالة تضارب ادلصاحل . ث
 .أن اإلفصاح يعود بالضرر على ادلؤسسة وال يعود بالفائدة الكافية على الغَت . ج

وما مل يرد يف تقرير ادلدقق عكس ادلعيارين األولُت من معايَت إعداد التقرير فإن اإلفصاح عن القوائم ادلالية يعد 
. كافيا
 (وحدة الرأي)إلمام تقرير المدقق بجميع القوائم المالية :          رابعا

ويتضمن ىذا ادلعيار أن رأي ادلدقق يلم جبميع القوائم ادلالية حىت ديكن التحقق من مدى صدق وصحة 
ادلركز ادلايل بادلؤسسة ووضوح القوائم ادلالية بأمجلها حىت تشمل ادليزانية اخلاصة بادلؤسسة، كما أن ىذا ادلعيار ال 

يعٍت أن على ادلدقق إعطاء موافقة تامة أو رفض على كل القوائم ادلالية، ففي أغلب احلاالت اليت ال ديكن للمدقق 
إعطاء موافقة تامة عليها، فبل يقوم برفضها بصفة حتمية وعلى ادلدقق أن يتضمن تقريره رأي فٍت زلايد عن القوائم 
ادلالية كوحدة واحدة، أو امتناعو عن إبداء الرأي يف احلاالت اليت يتعذر فيها الرأي واإلشارة إىل العناصر اليت أثرت 

. 2على عدم إبداء الرأي

                                                           
1
 .46 ص سبق ذكره، مرجع ادلطارنة، فبلح غسان  

ادلصرية  ادلراجعة معايَت ضوء يف العملية ادلمارسة مشاكل و ادلهنية ادلتطلبات ،المال لسوق الحسابات مراقب خدماتعلي،  نصر الوىاب  عبد 2
. 26ص ،2001 األول، اجلزء ،األمريكية
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جيب على ادلدقق كذلك يف حالة امتناعو عن إبداء الرأي أن يذكر بالتقرير األسباب من وراء وقد يتضمن أسباب 
:  1االمتناع عن إبداء الرأي كما يلي

 ؛ربديد نطاق عمل ادلدقق بطريقة تؤثر جوىريا على إجراءات الفحص بشكل كاف - أ
حالة عدم التأكد واليت تؤثر بشكل جوىري على القوائم ادلالية، واليت ذبعل ادلدقق يعترب إبداء الرأي  - ب

 ؛متحفظ ال يعد مناسبا بسبب عدم التأكد
 .عدم استقبلل ادلدقق عن العميل والذي يؤدي إىل عدم سبكنو من إبداء الرأي - ت

قواعد السلوك المهني : المبحث الثالث
إن اذباه وسلوك احملاسبُت ادلهنيُت يف توفَت خدمات التدقيق والتأكد لو تأثَت واضح على االقتصاد اجليد 

،حيث يعترب مدققوا احلسابات من أىم الوسائل اذلادفة إىل هنضة الببلد 2واجملتمع اجليد، يف أي بلد من البلدان
اقتصاديا وماليا، لذلك حاول ادلشرع يف معظم أضلاء العامل، وكذلك ادلنظمات ادلهنية نفسها وضع دستور 
سلوكي حيكم تصرفات ادلدققُت ويضع ذلم مبادئ يسَتون عليها ومعايَت يسًتشدون هبا يطلق عليها عادة 

 .3قواعد السلوك ادلهٍت أو مبادئ وآداب ادلهنة
ومن أبرز األمور اليت سبيز أي مهنة ىو التزام أعضائها بقواعد ومبادئ سلوكية ربكم تصرفاهتم ادلهنية، 

وذلك اعًتافا منهم بأمهية الدور الذي يلعبوه ومسؤوليتهم ضلو مجهور ادلواطنُت أو ادلتلقُت وادلستفيدين من ىذه 
 .4ادلهن

وىذا ما سيتم توضيحو من خبلل ىذا ادلبحث عن طريق تعريف معٌت قواعد السلوك ادلهٍت مع ذكر أنواعو 
 .  وأىم أىدافو

 قواعد السلوك المهني تعريف: المطلب األول
عبارة عن مبادئ ومثل عامة للسلوك ادلثايل يشجع على مستوى عال "ديكن تعريف قواعد السلوك ادلهٍت بأهنا 

من األداء من خبلل تأكيدىا على النشاط اإلجيايب، ولكن ىذه ادلبادئ ال سبتلك صفة اإللزام، كما تتكون من 
قواعد سبثل احلدود الدنيا للسلوك واألداء واحملددة من ادلؤسسات ادلهنية اليت أصدرهتا، ويؤيد الباحث ما جاء عن 

 تركيبة قواعد السلوك ادلهٍت واليت عرفها بأهنا مبادئ وتفسَتات وأحكام، AICPAادلعهد األمَتكي للمحاسبُت 
ادلبادئ سبثل نصوص تعرب عن ادلسؤولية اليت تشكل إطارا عاما للقواعد اليت ربكم السلوك، وقواعد واسعة وتعطي 

وصفا دقيقا للسلوك الذي خيل بادلسؤوليات ادلذكورة ضمن ادلبادئ والشروح والتفسَتات واليت توفر توجيهات حول 

                                                           
 .49 سبق ذكره، ص مرجع ادلطارنة، فبلح  غسان 1
 .88، ص 2007، الدار اجلامعية، مصر، الحديثة في المراجعة التطورات لطفي أمُت السيد أمحد،  2
 .108خالد أمُت عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص  3
، مذكرة زبرج لنيل شهادة ادلاجستَت يف علوم التسيَت، جامعة باتنة، مراجعة الحسابات وواقع الممارسة المهنية في الجزائرلقليطي األخضر، 4 
. 37ص
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نطاق وتطبيق القواعد من دون أن ربد منها وأحكاما تلخص تطبيقات القواعد والتفسَتات على رلموعة من 
 .1األوضاع واحلاالت احلقيقية

قواعد السلوك سبثل اإلرشادات التفصيلية اليت جيب أن يسَت عليها ادلدقق يف عملو حىت يكون ملتزما وتعترب 
: 2بادلعايَت األخبلقية العامة، ولقد تضمن السلوك ادلهٍت مخس قواعد رئيسية مهمة ىي

جيب على ادلدقق واحملاسب ادلهٍت أن يكون أمينا وصادقا يف مجيع العبلقات ادلهنية والتجارية ولذا : النزاهة- 1
ال يكون للمحاسب ادلهٍت أو ادلدقق عبلقة مع التقارير أو القوائم أو ادلعلومات حيث يعتقد أن ىذه أجيب 

: ادلعلومات
 ؛ربتوي على عبارات خاطئة أو مضللة بشكل كبَت- أ

 ؛ربتوي على عبارات أو معلومات مقدمة بطريقة غَت مسؤولة- ب
. ربذف أو زبفي ادلعلومات اليت يطلب مشلها حيث يكون ىذا احلذف أو اإلخفاء مضلبلً - ج
ىي اليت يفًتض إلزاما على مجيع احملاسبُت بان ال يتعاونوا يف حكمهم ادلهٍت أو التجاري بسبب : الموضوعية- 2

التحيز أو تضارب ادلصاحل أو التأثَت غَت ادلفرط لآلخرين كما ديكن أن يتعرض احملاسب ادلهٍت حلاالت قد 
. تضعف من موضوعيتو

ينبغي على احملاسب أن يؤدي مهامو بكل اجتهاد وعناية وفقاً للمعايَت الفنية : الكفاءة والعناية المهنية- 3
: وادلهنية ادلعمول هبا عند تقدًن اخلدمات ادلهنية وتتضمن

 ؛احملافظة على ادلهارات وادلعرفة الفنية بادلستوى ادلطلوب- أ
. تأدية ادلهام بكل اجتهاد وعناية وفقاً للمعايَت الفنية وادلهنية ادلعمول هبا- ب
: ىي اليت يفًتض إلزام احملاسبُت وادلدققُت باالمتناع عن: السرية- 4
 ؛كشف معلومات سرية خارج الشركة، واليت ديكن احلصول عليها نتيجة العبلقات ادلهنية- أ

استعمال ادلعلومات السرية اليت يتم احلصول عليها نتيجة العبلقات ادلهنية دلصلحتهم الشخصية أو أطراف - ب
. أخرى
ىو التزام ادلدققُت وادلهنيُت بالقوانُت واألنظمة ذات الصلة وذبنب أي عمل قد يسيء إىل : 3السلوك المهني- 5

: مسعة ادلهنة وعلى ادلدققُت وادلهنيُت أن اليسيؤوا إىل ادلهنة بل يكونوا أمناء وصادقُت وينبغي أن ال يقوموا بــــــــ
 ؛إبداء ادعاءات ُمبالغ فيها حول اخلدمات اليت ديكن تقدديها - أ
.  إبداء إشارات مسيئة أو مقارنات غَت مؤكدة مع أعمال اآلخرين - ب

                                                           
 . 158، ص 2007، قسم احملاسبة، جامعة ادلوصل، تنمية الرافدين، التحديات التي تواجه تطبيق أخالقيات مهنة المحاسبة طو أمحد حسن أرديٍت، 1
 حبث زبرج مقدم إىل رللس قسم احملاسبة يف كلية اإلدارة واالقتصاد لنيل ، الحساباتي السلوك المهني لمدققياللتزامات أألخالقية وقواعدا 2

 .19- 18 :ص.، ص2012 ، شهادة البكالوريوس يف علم احملاسبة
3
 .19- 18 :ص.ص، مرجع سبق ذكره،  احلساباتي السلوك ادلهٍت دلدققياللتزامات أألخبلقية وقواعدا  
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أنواع قواعد السلوك المهني : المطلب الثاني
 1من حيث السلطة أو اجلهة اليت وضعها: أوالً 

: وتقسم إىل نوعُت
ويقصد هبا تلك القواعد اليت يضعها ادلشرع اليت تتضمن عليها القوانُت ادلنظمة للمهنة أو : قواعد قانونية -1

ال جيوز للمدقق أن حياول احلصول على :  ومن أمثلتها،  اليت ربكم الرقابة على حسابات الوحدات
 .عمل من األعمال ادلتعلقة دبهنتو عن طريق اإلعبلن أو بأي طريق يعترب سلبلً بكرامة ادلهنة

ويقصد هبا تلك القواعد اليت تصدر من ادلنظمات ادلهنية حلث احملاسبُت وادلدققُت على : قواعد تنظيمية -2
 .االلتزام بآداب ادلهنة وسلوكها

: 2من حيث شكل صدورىا ووسيلة إثباهتا: ثانياً 
: تقسم إىل نوعُت

ىي اليت دونت كتابة يف وثيقة مكتوبة سواء قانون يصدر من سلطة تشريعية أو قرار من : قواعد مكتوبة -1
 ؛السلطة التنفيذية أو توصيات من منظمات مهنية

نعٍت هبا تلك القواعد وادلبادئ اليت ال تضمنها وثيقة مكتوبة وإمنا يتعارف عليها ادلدققُت : قواعد عرفية -2
على إتباعها وينظرون إليها على أهنا دستور جامع ورلموعة من اآلداب والتقاليد اليت يعمل على توفَتىا 

 .الوعي ادلهٍت بُت ادلزاولُت للمهنة
أهداف قواعد السلوك المهني : المطلب الثالث

لقد أسهمت ادلنظمات ادلهنية سعيا منها ضلو تأدية رسالتها وربقيق أغراضها يف وضع معايَت دلستويات 
أداء ادلهنة، يسًتشد هبا أعضاؤىا يف إسبام مهامهم، كما وضعت ىذه ادلنظمات قواعد السلوك هبدف رفع مستوى 

. 3ادلهنة واحملافظة على كرامة أعضائها
وهتدف قواعد السلوك ادلهٍت إىل ربقيق إغراض عدة تكاد تكون اإلغراض اآلتية أمهها، ألهنا ضمن معظم 

: 4دستور قواعد السلوك ادلهٍت وىي كالتايل
رفع مستوى مهنة احملاسبة والتدقيق واحملافظة على كرامتها وتدعيم التقدم الذي أحرزتو بُت غَتىا من  -1

 ؛ادلهن احلرة
 ؛تنمية روح التعاون بُت احملاسبُت وادلدقيقُت ورعاية مصاحلهم ادلادية واألدبية وادلعنوية -2

                                                           
 . 57 مذكرة زبرج لنيل شهادة ماسًت، ص ،دور محافظ الحسابات في ترشيد القرارات الصادرة عن حوكمة المؤسسات االقتصادية  1
  .23مرجع سبق ذكره، ص  الحسابات، ي السلوك المهني لمدققياللتزامات أألخالقية وقواعدا  2
3
 .71 إيهاب نظمي، ىاين العزب، مرجع سبق ذكره، ص  

 .158 طو أمحد حسن أرديٍت، مرجع سبق ذكره، ص 4
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تدعيم وتكملة النصوص القانونية واألحكام اليت وضعها ادلشرع لتوفَت مبدأ الكفاية يف التأصيل  -3
 ؛العلمي والعملي للمدقق وحياد مدقق احلسابات يف عملو والشروط اليت يسنها لبلشتغال بادلهنة

بث روح الطمأنينة يف نفوس مجهور ادلعنيينُت خبدمات احملاسبُت وادلدقيقُت من عمبلء وغَتىم من  -4
اجلهات والفئات ادلتعددة، بأهنم سيحافظون فيما يقدمونو من خدمات وما يؤدونو من أعمال توكل 

 .1على التزام معايَت فنية ومستويات علمية ومهنية رفيعة
 وشلا سبق يتضح أن قواعد السلوك ادلهٍت هتدف أساسا إىل ربديد الواجبات وادلسؤوليات ادلهنية واألخبلقية اليت 

 . جيب أن يلتزم هبا أعضاء مهنة احملاسبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 74، ص2000، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، (الناحية النظرية والعملية) ، علم تدقيق الحسابات خالد أمُت عبد اهلل 1
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 :خالصة
 دير التأسيس لئلطار النظري لتدقيق احلسابات عرب ربديد معادلها النظرية ومرجعية احلدود التطبيقية ذلا 

وعرب تبٍت سياسات التكامل بُت التدقيق الداخلي واخلارجي، وانتقاء أفضل األنواع واألدوات للوضعية ادلعينة 
للمؤسسة االقتصادية ادلراد تدقيقها، يف إطار ذلك ديكن القول أو وظيفة التدقيق عملية منظمة هتتم بإضفاء الثقة 

وادلصداقية على القوائم ادلالية ادلتعلقة بأحداث والتصرفات االقتصادية من طرف شخص مستقل ومؤىل إلبداء 
رأيو الفٍت احملايد وتقدًن ىذا الرأي على شكل تقرير لتوصيل النتائج إىل األطراف ذات ادلصلحة، أي أن الغرض 

 . من التدقيق يتمثل أساسا يف إظهار نتائج ادلؤسسة بصورة سليمة، وإبراز ادلركز ادلايل السليم ذلا
 وىو ما سنتطرق إليو يف الفصل الثاين عن طريق دراسة نظرية دلدقق احلسابات وكل ما يتعلق بأخبلقيات 

 .مهنة تدقيق احلسابات
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 دراسة نظرية لمدقق الحسابات وأخالقيات المهنة: الفصل الثاني
 :مقدمة الفصل الثاني

 كان لظهور الثورة الصناعية أثر كبَت على األنشطة االقتصادية من حيث تنظيمها وعملها، حبيث يظهر 
ىذا جليا من خالل انفصال ادللكية عن اإلدارة على خالف ما كان سابقا وبالتايل مل يعد للمالك أي دخل يف 

ادلؤسسة من ناحية إدارهتا ومراقبتها، حبيث جعلو ال يتطلع بشكل مباشر وكايف على واقع ادلؤسسة احلقيقي، وعليو 
أصبح من الضروري وجود طرف ثالث آخر زلايد بينو وبُت ادلؤسسة يطلع من خالذلا ادلتعاملُت على حالة 

ادلؤسسة ونفس الوقت يقدم النصح لإلدارة من أجل تصحيح األخطاء والتالعبات اليت قد حتدث وىذا عن طريق 
 .1التدقيق الذي يقوم بو يف ادلؤسسة ادلعنية باالعتماد على وسائل وإجراءات خاصة

 : وىذا ما ستتطرق إليو الطالبة من خالل ىذا الفصل وذلك عن طريق ادلباحث الثالثة التالية
 ماىية مدقق الحسابات :  المبحث األول
 أخالقيات تدقيق الحسابات: المبحث الثاني 
 الناحية القانونية لمدقق الحسابات: المبحث الثالث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
1
 .31، ص2012،األردن، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، (اإلطار النظري) تدقيق الحساباتإيهاب نظمي، ىاين العزب،   
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ماىية مدقق الحسابات : المبحث األول
مدقق احلسابات ىو الشخص الذي يقوم بتدقيق ومراجعة حسابات ادلنشآت ادلتعددة اليت ختتلف يف    

طبيعة نشاطها وحجمها وشكلها القانوين، وقد يقوم يف كثَت من األحيان بتكليف من إدارة ادلشروع بإجراء 
دراسات أو أحباث سلتلفة لبعض األنشطة هبدف مساعدة اإلدارة يف اختاذ بعض القرارات ادلبنية على توصياتو، 

 .1ويسمى مدقق احلسابات مبراقب احلسابات أو زلاسب قانوين
وىو ما سنتعرف عليو من خالل تعريف من ىو مدقق احلسابات وما ىي مهامو والصفات اليت يتميز هبا 

 .يف عملو
 تعريف مدقق الحسابات :  المطلب األول

تعترب مهنة تدقيق احلسابات مهنة مقننة وال يستطيع القيام هبا إال األشخاص ادلسجلُت يف قائمة ادلدققُت اليت 
:  2تقوم بإعدادىا الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، وىناك مهن تتناىف مع مهنة مدقق احلسابات حيث أنو

 .3جيب أن ال ديارس مدقق احلسابات أي مهنة أخرى باستثناء مهنة التعليم أو مع مدقق حسابات آخر -
 .كذلك مهنة مدقق احلسابات تتناىف مع كل األنشطة اليت دتس حرية ادلدقق -
 .4ال ديكن دلدقق احلسابات أن ديارس مهنة التجارة -
 .ديارس مدقق احلسابات نشاطو يف كامل الًتاب الوطٍت -

 رجب سنة 16 ادلؤرخ يف 01-10 من القانون 22حيث يعرف مدقق احلسابات يف التشريع اجلزائري حسب ادلادة 
: ، يتعلق مبهن اخلبَت احملاسب ومدقق احلسابات واحملاسب ادلعتمد على أنو2010 جويلية سنة 29 ادلوافق ل 1431

كل شخص يمارس بصفة عادية، وباسمو الخاص وتحت مسؤوليتو، مهمة المصادقة على صحة حسابات "
. 5"الشركات والهيئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع المعمول بها

كل شخص يتولى باسمو الخاص وتحت مسؤوليتو الخاصة إثبات صدق : "كما عرف أيضا على أنو
. 6"وصحة حسابات مؤسسات مختلفة، على أن يزاول ىذه المهنة بشكل مستمر ومعتاد

، والذي مل يعدل إىل غاية 1991 الصادر سنة 08-91إن مهنة تدقيق احلسابات يف اجلزائر كان ينظمها القانون 
 (مدقق احلسابات)، لينظم مهنة اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات 2010إلغائو بصدور قانون جديد يف جويلية 

. واحملاسب ادلعتمد
                                                           

1
  .119، ص2009، دار ادلستقبل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، علم تدقيق الحسابات النظري والعمليخالد اخلطيب، خليل الرفاعي،   

2
 .03ص، 2013-2012،  مذكرة خترج لنيل شهادة ماسًت يف التدقيق احملاسيبالمحاسبة اإلبداعية، دور محافظ الحسابات في الحد من أثار  

3
  Jacky mailler, initiation au control comptable, édition économie et humanisme, 1974, p61.   

4
  Jacques Podevin, le commissaire aux comptes, édition Dalloz, paris, France, 1996, p.p: 11-12. 

جويلية، يتعلق مبهن اخلبَت احملاسب ومدقق احلسابات واحملاسب ادلعتمد، اجلريدة الرمسية للجمهورية  29 مؤرخ يف 01-10 القانون رقماجلريدة الرمسية،   5
 . 07، ص 2010، 22 ادلادة، 42 اجلزائرية، عدد

6  Djebarra Abdelmadjid, pratique de l’audit comptable et financier en Algérie dans le cadre des nouvelles 

orientation économiques, école supérieure de commerce, Alger, p 88.  
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عملية فحص : "ىذا ولقد جاء تعريف آخر لتدقيق احلسابات اخلارجي الذي ديثلو مدقق احلسابات بأنو
جملموعة من ادلعلومات تقدم هبدف التحقق من سالمة القوائم ادلالية، وذلك وفقا جملموعة من ادلعايَت ادلوضوعة 
تعكس احتياجات مستخدمي تلك القوائم، مع ضرورة إيصال رأي ادلدقق إىل األطراف ادلعنية دلساعدهتم يف 

. 1"احلكم على مدى جودة ونوعية ىذه ادلعلومات وحتديد مدى االعتماد على تلك القوائم
وذلذا ديكن القول أنو من خالل ىذه التعاريف أن مهمة مدقق احلسابات ترتكز على التدقيق احملاسيب 

. وادلايل للمؤسسة، اليت يصادق عليها مبثابة شلثل للشركاء وادلسامهُت والبنوك واذليئات العمومية
 من القانون 08ودلمارسة مهنة تدقيق احلسابات البد من أن تتوفر شروط معينة وىذا ما نصت عليو ادلادة 

: 2 وىي10-01
 ؛أن يكون جزائري اجلنسية -1
أن جيوز على شهادة دلمارسة مهنة التدقيق، بأن يكون حائز على شهادة جزائرية حملافظ احلسابات، أو  -2

 ؛شهادة معًتف مبعادلتها
 ؛أن يتمتع جبميع احلقوق ادلدنية والسياسية -3
 ؛أن ال يكون قد صدر يف حقو حكم بارتكاب جناية، أو جنحة سللة بشرف ادلهنة -4
أن يكون معتمدا من الوزير ادلكلف بادلالية، وأن يكون مسجال يف الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وفق  -5

 ؛الشروط ادلنصوص عليها
، حيث يؤدي مدقق احلسابات بعد 01-10 من القانون 06أن يؤدي اليمُت ادلنصوص عليو يف ادلادة  -6

االعتماد وقبل التسجيل يف الغرفة الوطنية، وقبل القيام بأي عمل، اليمُت أمام اجمللس القضائي ادلختص 
أقسم باهلل العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، : " إقليميا حملل تواجد مكاتبهم بالعبارات التالية

وأتعهدّ أن أخلص في تأدية وظيفتي وأن أكتم سر المهنة وأسلك في كل األمور سلوك المتصرف 
 .3، وحيرر زلضر بذلك طبقا لألحكام السارية "الشريف، واهلل على ما أقول شهيد المحترف

ويتم منح الشهادة مبعهد التعليم ادلختص أم ادلعاىد ادلعتمدة إال بعد إجراء مسابقة للمرشحُت احلائزين على 
. شهادة جامعية يف االختصاص حتدد عن طريق التنظيم

ال ديكن دلدقق احلسابات التسجيل يف جدول الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات ما مل يعتمد مسبقا من الوزير 
.  4ادلكلف بادلالية، حبيث حتدد شروط وكيفيات االعتماد عن طريق التنظيم

 
                                                           

1
 .21ص، 1998، ، اإلسكندرية، الدار اجلامعيةاألسس العلمية والعملية لمراجعة الحساباتزلمد مسَت الصبان وعبد اهلل ىالل،   

 .05مرجع سبق ذكره، ص 01-10 ، القانون رقمالجريدة الرسمية  2
 .05ص، مرجع سبق ذكره، 06 ادلادة رقم، 01-10 ، القانون رقمالجريدة الرسمية  3
 .05ص، مرجع سبق ذكره، 01-10 ، القانون رقمالجريدة الرسمية  4
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 مهام مدقق الحسابات :  المطلب الثاني
يتوجب على مدقق احلسابات القيام مبجموعة من ادلهام اليت تضمن السَت احلسن دلهنتو، وىذا يف مقابل 

. دتتعو جبملة من الصالحيات، لزيادة الفاعلية يف أداء مهامو
إن مهمة مدقق احلسابات ترتكز على التدقيق احملاسيب وادلايل للمؤسسة اليت يصادق عليها مبثابة شلثل 

للشركاء وادلسامهُت والبنوك واذليئات العمومية، فمهمة مدقق احلسابات ختضع إىل قواعد قانونية لكي يتمكن من 
شلارسة مهامو، إذ جيب عليو أن يكون ضمن قائمة ادلنظمة الوطنية دلدققي احلسابات ونظرا إىل أمهية وتعدد ادلهام 
ادلخولة إىل مدقق احلسابات فإن ادلواد القانونية ادلؤطرة ذلذه ادلهنة تؤكد على أن مدقق احلسابات يعمل للمصاٌف 

. العامة وليس لصاٌف الشركاء، فهو ملزم بالقيام مبهامو مبوجب القانون
مهمة مدقق احلسابات تتضمن إلقاء نظرة ثانية على حسابات الشركات اليت قام هبا احملاسب أو اخلبَت 

: 1احملاسيب، فبعد تنصيبو من طرف اجلمعية العامة يقوم مدقق احلسابات مبهام دائمة ومهام خاصة كما يلي
 :المهام الدائمة -1

تتمثل ادلهام الدائمة دلدقق احلسابات دون أي تدخل يف التسيَت، يف فحص وتقييم وثائق الشركة أو اذليئة 
: 2زلل التدقيق ومراقبة مدى مطابقة احملاسبة للقواعد ادلعمول هبا وتشمل ىذه ادلهام ما يلي

  ادلصادقة على صحة وانتظامية احلسابات السنوية للشركة، وأهنا تعطي الصورة الصادقة للوضعية
 ؛ادلالية وشلتلكات الشركة يف هناية السنة ادلنصرمة

  الفحص والتحقق من صحة احلسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات ادلبينة يف تقرير التسيَت
 ؛الذي يقدمو ادلسَتون للمسامهُت أو الشركاء أو حاملي احلصص

  قيام مدقق احلسابات بإبداء رأيو يف شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية ادلصادق
عليها من قبل رللس اإلدارة أو ادلسَت حبيث يكون ىذا التقرير مبثابة شهادة مكتوبة يتحمل 

 ؛مسؤوليتها الشخص ادلمضي ويكون ىذا التقرير مفهوم خال من الغموض
 ؛يتحقق مدقق احلسابات إذا ما مت احًتام مبدأ ادلساواة بُت ادلسامهُت 
 ؛الوقاية من الصعوبات اليت تواجهها ادلؤسسات يف إطار إجراء اإلنذار 
 ؛الكشف لوكيل اجلمهورية عن األفعال غَت الشرعية اليت يعلم هبا 
  على مدقق احلسابات أن يعلم أن ىذه ادلخالفات يف اقرب اجتماع للجمعية العامة للمسامهُت

 ؛بصفتو ضامن دلصاحلهم

                                                           
1
 La compagnie national des commissaires aux comptes (cncc), les atouts du commissaires aux comptes, paris, 

janvier 2008, p05. 
 .07ص، مرجع سبق ذكره، 24-23 ادلادة، 01-10 ، القانونالجريدة الرسمية  2
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  مدقق احلسابات ال جيوز لو تشخيص ادلخالفة، فهذا من اختصاص وكيل اجلمهورية، فما عليو إال
 ؛أن يعلم بالوقائع اليت ديكن أن تكون سلالفة

 ؛إصدار شهادات وتقارير عن سلتلف األحداث اليت قد تعيشها ادلؤسسة 
  الطرف ادلتضرر"مدقق احلسابات ال يستطيع يف أي حال من األحوال أن يكون كطرف مدين" ،

 ؛ فمهمتو تكون يف التبليغ فقط، فالقضية حترك من طرف ادلؤسسة
  ختص ىذه ادلهام فخص قيم ووثائق الشركة أو اذليئة ومراقبة مدى مطابقة احملاسبة للقواعد ادلعمول

 ؛هبا دون التدخل يف التسيَت
  من مهامو أيضا أي يقدر شروط إبرام االتفاقيات بُت الشركة اليت يراقبها وادلؤسسات أو اذليئات

التابعة ذلا أو بُت ادلؤسسات واذليئات اليت تكون فيها للقائمُت باإلدارة أو ادلسَتين للشركة ادلعنية 
 ؛مصاٌف مباشرة أو غَت مباشرة

  ىذا من جهة ومن جهة أخرى حالة إعداد الشركة أو اذليئة حسابات مدرلة أو حسابات
مدعمة، فإن مدقق احلسابات يشهد أيضا بأن احلسابات ادلدعمة صحيحة بناءا على وثائق 

 .زلاسبية أو تقارير دلدققي احلسابات يف ادلؤسسات اليت دتلك فيها الشركة أسهما
 :المهام الخاصة -2

باإلضافة إىل ادلهام الدائمة اليت سبق ذكرىا، يقوم مدقق احلسابات مبهام أخرى خاصة ومؤقتة، ومسيت 
كذلك ألهنا مرتبطة بأحداث قد حتدث أو ال حتدث خالل وكالة مدقق احلسابات، وعليو التدخل يف 

: 1حالة حدوثها وإعداد تقرير خاص بشأهنا ونلخصها فيما يلي
 ؛قرار الشركة بزيادة أو ختفيض رأس ادلال 
 ؛اإلصدار عن طريق اللجوء العلٍت لالدخار، خاصة فيما يتعلق بتحديد سعر اإلصدار 
 ؛إنشاء شهادات االستثمار وشهادات احلق يف التصويت 
 ؛إصدار قيم منقولة 
 ؛إصدار سندات استحقاقات قابلة للتحويل إىل أسهم 
 ؛عرض تعديل حساب االستغالل وقائمة حساب النتائج وادليزانية 
 ؛حتويل الشركة 
  مشروع اإلدماجla fusion أو االنفصال la scission . 

 
   

                                                           
1
 .، مرجع سبق ذكره01-10، القانون الجريدة الرسمية  
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 :أعضاء فريق العمل الميداني -
يقوم الشركاء بتعيُت أعضاء فريق عمل دلساعدهتم يف أداء عملهم، والشكل اذلرمي التنظيمي يف 

مكاتب التدقيق الدولية يوضحو الشكل البياين الالحق والذي يتضمن الشركاء، ادلديرين ادلشرفُت، 
وادلدققُت األوائل أو ادلدققُت ادلسؤولُت، واحملاسبُت التنفيذيُت، وجتدر اإلشارة إىل أن مناذج ادلوارد البشرية 
سوف تتباين يف مكاتب التدقيق، ويصف اجلدول التايل األعمال الشائعة ذات الصلة بكل فئة يف ذلك 

 .التصنيف
 مهام أعضاء فريق العمل ادلهنيُت على مستوى مكاتب التدقيق الدولية: الجدول

 
التدرج الوظيفي 

 :للمدقق
 :المهام الموكلة إليو :سنوات الخبرة

أداء األعمال ادلوكلة إليو ومعظمها أعمال تدقيق  -  سنتُت–صفر  مساعد مدقق
 تفصيلية

 إعداد أوراق ادلدقق -
 اختبارات الدقة احلسابية -
خيرب ادلدقق ادلسؤول بأي مشكل يتعلق باحملاسبة  -

 أو التدقيق قد يقابلو
 5 –سنتُت  ادلدقق ادلسؤول

 سنوات
 ادلساعدة يف عملية ختطيط التدقيق -
 توزيع ادلهام على فريق التدقيق -
 اإلشراف على عمل مساعدي ادلدقق -

 10 – سنوات 5 ادلدير
 سنوات

 التأكد من وضع خطة التدقيق -
 اإلشراف على إعداد ومراجعة برنامج التدقيق -
 مراجعة تقرير ادلدقق -
قد يكون ادلدير مسؤوال عن أكثر من عملية  -

 تدقيق يف نفس الوقت
 10أكثر من  الشريك

 سنوات
التوصل إىل اتفاق مع العميل على نطاق اخلدمة  -

 ادلؤداة
 التأكد من التخطيط اجليد لعملية التدقيق -
التأكد من توافر اخلربات وادلهارات الكافية لدى  -
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 فريق التدقيق
 اإلشراف على فريق التدقيق -
 التوقيع على التقرير النهائي للتدقيق -
 اختاذ القرارات اذلامة ادلتعلقة بعملية التدقيق -

 .71، ص2007حامت زلمد الشيشيٍت، أساسيات ادلراجعة مدخل معاصر، ادلكتبة العصرية، مصر، : المصدر

 صفات مدقق الحسابات: المطلب الثالث

: 1على مدقق احلسابات أن يتحلى ببعض الصفات اجلوىرية وادلؤىالت الفنية واليت نذكرىا كاآليت
 المؤىالت العلمية لمدقق الحسابات: أوال 

أن يكون حاصال على مؤىل علمي مناسب يف احملاسبة أو التدقيق، وأن يكون على علم تام باألصول  -1
العلمية والتطبيقات لعلم التدقيق ومن إمساك السجالت، وأن يكون حريصا على تتبع االجتاىات احلديثة 

يف حقل اختصاصو، وأن يتفهم طبيعة وأساس كل حدث مايل مسجل يف دفاتر الشركة، وجيب على 
ادلدقق أن يتعمق بادلعاجلات احملاسبية واألساس الذي اتبعتو الشركة، وإال أصبحت عملية التدقيق اليت 

 ؛يقوم هبا عملية سطحية ال يتمكن من خالذلا بلوغ أىداف التدقيق
أن يكون قد عمل زلاسبا حتت التمرين حتت إشراف شخص رلاز مبمارسة ادلهنة مدة ال تقل عن سنتُت  -2

 .من تاريخ حصولو على التأىيل العلمي والعملي
 الخصائص الذاتية لمدقق الحسابات : ثانيا

     تعترب طريقة البيان النفسي أو سيكوجراف الوظيفة األساس الذي يبٍت عليو حل مشكلة حتديد اخلصائص أو 
السمات الذاتية للمدقق، وقد أخذ هبذه الطريقة مكتب الوظيفة األمريكي، وتتلخص ىذه الطريقة يف اخلطوات 

: التالية
 ؛إعداد خريطة بيانية تتضمن كل الصفات اإلنسانية اليت تلزم كل وظيفة -1
 ؛عمل سلم مخاسي التدرج لتعزيز األمهية النسبية لكل صفة ألداء الوظيفة ادلراد حتليلها -2
 ؛يتم التأشَت أمام الصفة والتدرج وفقا للوظيفة -3
 .يرسم خط انسيايب دير بالصفات والتدرج ادلعطى كي يتضح بيانيا اخلصائص الالزمة للوظيفة وأمهيتها -4

 الصفات الشخصية والقانونية : ثالثا
أن يكون قوي الشخصية وأن يتمتع بضبط النفس وسعة ادلهارة واللباقة والدقة يف احلكم وعزة النفس  -1

 ؛والذكاء وحضور البديهة وحسن معاملة األفراد يف الشركة من موظفُت ومديرين

                                                           
 وأثرىا على جودة عملية التدقيق في الشركات الصناعية قواعد السلوك وآداب مهنة التدقيق عبد الرمحان سللد، سلطان عريج ادلطَتي،  1

 .53-52 :ص.، ص2012جامعة الشرق األوسط، الكويتية، 
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أن يكون ملما باإلضافة إىل إدلامو بعلم التدقيق بأحكام القوانُت والتشريعات اليت ذلا عالقة بعلمو  -2
 ؛كالقانون التجاري، قانون الشركات، التشريع الضرييب

أن يكون ملما مبحاسبة التكاليف وقادر على االستفادة من أسسها العلمية وتطبيقاهتا العلمية يف أعمال  -3
ادلدققة، وملما بادلوازنات التخطيطية، وأن يكون لديو إدلام معقول يف مبادئ إدارة األعمال وأسس وضع 

 ؛أنظمة الرقابة الداخلية للوحدة
أن يكون مستوعبا ألصول علم التدقيق ومبادئو العلمية ومشاكلو العلمية ومطلعا على األساليب  -4

 ؛واالجتاىات احلديثة يف التدقيق
 .أن يكون متمسكا بآداب وسلوك ادلهنة وال يتسامح يف سلالفتها حتت أي ضغط وأن يكون صبورا -5
أن يكون متمكنا من لغتو قادرا على التحدث بشكل جيد والكتابة بوضوح وبأسلوب جيد ويف عبارات  -6

 ؛سلسة ال غموض فيها وال التواء
أن يكون واسع اإلطالع وأن يتتبع التطورات واالجتاىات احلديثة يف العلوم  اليت ختصص فيها، وأن يتتبع  -7

 ؛التعديالت اليت تطرأ على التشريعات والقوانُت ادلتصلة بعملو احملاسيب
ال حيص أي يدعي ادلدقق علما بكل شيء فال يقوم باالستفسار عن مسألة يصعب عليو فهمها من  -8

ادلسؤولُت أو موظفي الشركة مهما صغر شأهنم، إذ ادلفروض أنو شخص لو تأىيل علمي وعملي خاص 
وال يستطيع أن حييط بكل شيء علما، وجيب أن يكون لديو إدراك أن استفساراتو وإيضاحاتو الزمة 

 ؛ألداء مهمتو وتدوينها إلدتام أعمال التدقيق على الوجو األكمل
إن حسن قيام ادلدقق مبهمتو وبلوغ أىداف التدقيق رغبة بإدلامو مبا يلزم من معلومات فنية عن الشركة اليت  -9

 ؛يعمل هبا
أن يكون مشبعا يف عملو بالروح العملية سواء من حيث التفكَت أو طلب البيانات أو احلصول على  -10

 .  1ادلعلومات واالستفسارات أو توجيو األسئلة
 .2أن يكون أساس رأي مدقق احلسابات الدراسة والتحليل   -11

 
 
 
 
 

                                                           
1
 .54ق ذكره، صبسلطان عريج ادلطَتي، مرجع س عبد الرمحان سللد  

2
 .113 سامي محمد الوقاد، لؤي محمد وديان، مرجع سبق ذكره، ص 
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 تدقيق الحسابات   مهنةأخالقيات: المبحث الثاني
 لقد كون اجملتمع فكرة خاصة عن ادلهنيُت وإدياهنم بضرورة االلتزام بالسلوك ادلهٍت، وأن مسؤولية ادلهنيُت 

تتعدى ادلسؤولية الشخصية وااللتزام مبتطلبات التشريعات والقوانُت لتصل إىل ادلسؤولية جتاه العمالء والزمالء 
 .ادلمارسُت للمهنة واجملتمع، مع التمسك بأخالقيات ادلهنة وحىت لو كان ذلك على حساب مصلحتهم الشخصية

من ىنا يلعب سلوك ادلدقق ادلهٍت دورا أساسيا يف زيادة ثقة مستخدمي البيانات ادلالية يف دقة القوائم 
ادلالية، وقد سامهت اجلمعيات ادلهنية احملاسبية بشكل فاعل يف إصدار معايَت مت تبنيها من قبل ادلدققُت، حيث مع 

مرور الوقت من مستوى سلوكهم ادلهٍت، إال أنو بالرغم من ىذا التحسُت فإهنا ال تزال عاجزة عن حتسُت ىذا 
 .1السلوك بشكل كاف يرتقي إىل ادلستوى ادلطلوب

ولدراسة أكثر تفصيل سنتطرق يف ىذا ادلبحث إىل مفهوم أخالقيات مهنة التدقيق والسلوك ادلهٍت ذلذه 
 . ادلهنة، وأيضا إىل مصادر ىذا السلوك األخالقي

 مفهوم أخالقيات مهنة تدقيق الحسابات: المطلب األول 
، وىناك مصطلح " character"وتعٍت " ethos"من الكلمة اإلغريقية " أخالقيات"مت اشتقاق كلمة 
وتعٍت العادات، حيث تركز " mores"وادلشتق من الكلمة اإلغريقية " moralities"مرادف لألخالقيات ىو 

كيف : ، لذلك فإن األخالقيات تعاًف السؤال التايل"اخلطأ"و " الصحيح"األخالقيات على السلوك البشري 
يتصرف الناس جتاه بعضهم البعض؟ ويواجو الناس عادة رلموعة من اخليارات ليختاروا بينها، وإذا قاموا باختيار 

أي بديل فإنو سيؤثر عليهم وعلى اآلخرين، وعندىا حيدث ما يسمى باألزمة األخالقية حيث يكون الختيار 
بديل معُت تأثَت اجيايب على طرف معُت وتأثَت سليب على طرف آخر بنفس الوقت، وعليو فإنو على الشخص أن 

وما ىي  االلتزامات المترتبة على نتيجة ؟ ما ىي المنفعة التي أبحث عنها: يسأل نفسو السؤال التايل
 .2؟الظروف

لذلك حياول ادلهتمون مبوضوع األخالقيات العامة اإلجابة على ىذه األسئلة وحتديد ادلنفعة لكل من 
األفراد واجملتمع، وزلاولة حتديد االلتزامات والواجبات اليت تًتتب على األفراد جتاه أنفسهم وجتاه اآلخرين، ونتيجة 

لعدم االتفاق على حتديد مفهوم كل من ادلنفعة و االلتزامات فقد قسم الفالسفة األخالقيات العامة إىل 
وىي تدعو إىل وجود معايَت " ethical absolutists"عتُت، تدعى اجملموعة األوىل باألخالقيات اإلجبارية ورلم

 ethical "دولية ال تتغَت مع مرور الوقت وتطبق على كل األفراد، أما اجملموعة الثانية فتدعى باألخالقيات النسبية 
relativists " وتقوم على فكرة أن القواعد والقيم األخالقية تتغَت بتغَت عادات وتقاليد اجملتمعات اليت يعيشون

                                                           
1
 .14 عبد الرحمان مخلد سلطان عريج المطيري، مرجع سبق ذكره، ص  

2 William, Boynton Raymond, Johnson, and Walter, kell, modern auditing, 7
th

 , new York, john Wiley & sons, 

2001, p 84. 
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فيها، لكن فئة جديدة من الفالسفة تعتقد بأن ىناك رلموعة من القيم جيب أن حتكمها معايَت عادلية ال تتغَت، 
 .1بينما ىناك قيم أخرى تضع ألخالقيات اجملتمع ادلتغَتة

وتعترب األخالقيات عن رلموعة من القيم وادلبادئ األخالقية اليت حتكم تصرفات األفراد، ولذا فكل فرد 
. لديو مثل ىذه القيم حىت لو أهنا مل تكن زلددة بشكل واضح

أما األخالقيات ادلهنية فيجب أن تتعدى ادلبادئ والقواعد األخالقية للفرد العادي، حبيث تصمم رلموعة 
من القواعد حبيث تصبح قواعد مهنية حتث على تشجيع السلوك السوي للشخص ادلهٍت، وتكون واقعية وقابلة 

. للتطبيق يف آن واحد
ويًتتب على ادلهنيُت االلتزام بالسلوك األخالقي الذي حيقق ادلنفعة للمجتمع، انطالقا من حقيقة أن 
قواعد السلوك ادلهٍت تؤثر بشكل مباشر على ادلهنة ودرجة الوثوق هبا، فإن تلك القواعد جتعل أعضاء ادلهنة 

. يتقبلون معايَت السلوك األخالقي بشكل أكثر فاعلية من تلك القوانُت اإللزامية
ادلنسبة للشخص ادلهٍت يف سلوكو وعالقتو مع اجلمهور وهتتم األخالق بشكل أساسي مببادئ السلوك 

والعمالء وزمالئو ادلهنيُت، وهتتم كذلك بقواعد زلددة ديكن االسًتشاد هبا يف احلاالت العملية، وىذه القواعد 
مصممة أصال للحفاظ على ادلهنة بادلستوى ادلهٍت الرفيع، وللتأكيد بأن ادلهنة تقدم خدماهتا مبستوى عال من 

األداء، وتعتمد يف ذلك على البناء األخالقي الذي يشق من القيم األساسية كالعدالة اليت دتثل قمة عامل 
األخالق، فإن علماء النفس والسلوك اىتموا بدراسة القيم جنبا إىل جنب مع دراسة األدوار واألعراف احملددة 

للسلوك اليت تعرب عن مسائل متوقعة بصدد أداء ادلهمة ومستوى القيم اليت ترتبط بتحقيق أعلى ادلتطلبات 
األخالقية، كما أهنا ترتبط حبالة االرتقاء إىل مستوى أخالقي رفيع يربر حاجة ادلهن ذلذا ادلستوى األخالقي الذي 

يعرب عن أىم ركائزىا، واليت تشكل مسؤولية ادلهنة بشكل أساسي، وتتشكل القيم على شكل منظمة للسلوك 
 مشتق من الفكرة العامة للسلوك األخالقي، فعند حاجة أي إنسان إلنسان آخر يف تأدية خدمة معينة، فإنو ادلهٍت

. 2يبحث عن شخص يثق بو يف تأدية عملو للناس، وىم يثقون بو عندما ال يستطيعون التشكيك بنوعية خدماتو
وتعد النزاىة واالستقاللية وادلوضوعية أركان أساسية للمفهوم األخالقي للمهنة ودلفهوم العدالة بشكل 

أساسي، وىي مبثابة القيم اليت تعطي ادلعٌت احلقيقي لوظيفة التدقيق اليت يصفها البعض بأهنا ما ينجز طبقا لنظام 
نزيو وشريف يضع السلوك األخالقي يف الطليعة، وذلك من خالل مراعاة قواعد السلوك ادلهٍت للتدقيق باعتبارىا 
األساس لتصحيح التجاوزات اليت حتدث أثناء شلارسة النشاط واليت قد حتدث بسبب ادلصاٌف ادلتعارضة لألطراف 

. ذات العالقة مبهنة التدقيق
 

 
                                                           

1
 William, Boynton, p84. 

2
 .255، ص2002، 70 العدد ،، دراسة حتليليةمفهوم العدالة في التدقيقكردية اجلوىر وزلمد الشجَتي،   
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 السلوك األخالقي لمهنة تدقيق الحسابات: المطلب الثاني
 وعدل يف عدة مرات كان آخرىا يف 1990وضع اإلحتاد الدويل للمحاسبُت دليال للسلوك األخالقي سنة 

 بالرغم من أن مسألة السلوك األخالقي ترتبط بالنظام ادلطبق يف كل رلتمع من اجملتمعات األمر الذي 1998سنة 
جيعل التباين يف ادلواقف األخالقية بُت رلتمع وآخر أمرا ال مفر منو، وقد انطلق اإلحتاد الدويل للمحاسبُت عند 

إعداد الدليل األخالقي من عمومية ادلبادئ األخالقية وقوة نظام اإلعالم ادلعاصر وتشابك ادلصاٌف االقتصادية على 
 .1الصعيد الدويل، ويهدف إىل تعزيز وجود ادلهنة وزيادة مصداقيتها على الصعيد الدويل

 :حيتوي ىذا الدليل على ما يلي
 أىداف عامة دلمارسة مهنة التدقيق؛ -1
ادلبادئ والقواعد األساسية اليت جيب إتباعها من قبل األعضاء ادلمارسُت للمهنة، واليت حتقق  -2

 .2األىداف العامة للمهنة
انطلق الدليل من ضرورة دتتع ادلدقق بادلهارات الفكرية اليت يكتسبها عن طريق التعليم والتدريب مبا يسمح لو 

بتحمل ادلسؤوليات االجتماعية ادللقاة على عاتقو باإلضافة على مسؤولياتو جتاه عميلو أو مستخدم تقريره، وأشار 
إىل أن ادلدقق ادلستقل حيافظ من خالل عملو على سالمة وفعالية البيانات ادلالية، كما دعا مدققي احلسابات إىل 

 . 3تقدمي اخلدمات اليت يطلبها اجلمهور من أجل احملافظة على مركزىم ادلهٍت يف اجملتمع
تعًتف معايَت السلوك األخالقي بأن من أىداف مهنة التدقيق أن تسعى ضلو حتقيق أعلى ادلعايَت ادلهنية للحصول 

 .على أعلى مستويات األداء، وبشكل عام تلبية متطلبات الرأي العام
 :تتطلب األىداف أربعة احتياجات رئيسية ىي

 ىناك حاجة يف اجملتمع دلصداقية ونظم ادلعلومات؛: المصداقية -1
ىناك حاجة ألفراد ديكن حتديدىم بوضوح من قبل العمالء وأصحاب العمل والفئات : المهنية -2

 ادلهتمة األخرى كأفراد مهنيُت يف رلال التدقيق؛
جيب أن يتمكن مستعملو ىذه اخلدمات اليت يقدمها ادلدققون ادلهنيون تتم على : جودة الخدمات -3

 أعلى مستويات األداء؛

                                                           
1
، مذكرة خترج لنيل شهادة ادلاجيسًت يف تطبيقها في الجزائر التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى إمكانيةزلمد أمُت مازون،   

 .  2011-2010العلوم التجارية، جامعة اجلزائر، 
، اجلزء األول، دار الثقافة (إلطار النظري واإلجراءات العمليةا) مراجعة الحسابات المتقدمة حسُت أمحد دحدوح، حسُت يوسف القاضي،  2

 .85، ص2009للنشر، األردن، الطبعة األوىل، 
، مؤسسة الوراق، عمان، الطبعة األوىل، أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية والدولية حسُت أمحد دحدوح، حسُت يوسف القاضي،  3

 .48، ص1999
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جيب أن يتمكن مستعملو ىذه اخلدمة من الشعور بالثقة بوجود إطار من األخالق ادلهنية اليت : الثقة -4
 .حتكم شروط ىذا العمل

ولتحقيق أىداف مهنة التدقيق، على ادلدققُت أن يأخذوا يف االعتبار عددا من ادلتطلبات أو ادلبادئ األساسية 
 :1أمهها

 ويقصد هبا أن يكون ادلدقق أمينا يف أداء خدماتو ادلهنية؛: النزاىة -1
ينبغي على ادلدقق أن يكون عادال ال يسمح بالتحيز واإلجحاف وتعارض ادلصاٌف أو : الموضوعية -2

 تأثَت اآلخرين لتجاوز ادلوضوعية؛
ينبغي على ادلدقق أن يؤدي اخلدمات بكل عناية وكفاءة، ومن : الكفاءة المهنية والعناية الالزمة -3

واجبو االستمرار يف احملافظة على معرفتو ادلهنية ومهارتو مبستوى يثبت أن العميل سيستفيد من 
 خدماتو ادلهنية ذات الكفاءة القائمة على أحدث تطورات ىذه ادلمارسة وتشريعها وأساليبها؛

ينبغي على ادلدقق أن حيًتم سرية ادلعلومات اليت حيصل عليها أثناء واجباتو ادلهنية، وجيب أن : السرية -4
ال يستعمل أو يفصح عن أي من ىذه ادلعلومات بدون تفويض صريح وزلدد، أو أن يكون لديو 

 تشريع أو حق مهٍت أو واجب باإلعالن عنها؛
جيب على ادلدقق أن يتصرف بطريقة تتوافق مع مسعة ادلهنة وديتنع عن أي سلوك : السلوك المهني -5

 يسيء إليها، ولتحقيق ذلك ينبغي عليو أن يلتزم بالقواعد الصادرة عن ادلنظمة ادلهنية؛
جيب على ادلدقق أن ينفذ خدماتو ادلهنية ذات العالقة، وأن ينفذ عملو بكل حرص : المعايير الفنية -6

مبا يتفق مع متطلبات النزاىة وادلوضوعية وكذلك االستقاللية، باإلضافة إىل ذلك جيب أن يتم التنفيذ 
 .مبا يتفق مع ادلعايَت الفنية وادلهنية

 :2تنقسم قواعد السلوك األخالقي إىل ثالثة أجزاء
 ؛3ينطبق على كافة احملاسبُت ادلهنيُت: الجزء األول -
 ؛4ينطبق فقط على احملاسبُت ادلهنيُت العاملُت يف ادلزاولة العامة: الجزء الثاني -
 .5ينطبق على احملاسبُت ادلهنيُت ادلستخدمُت: الجزء الثالث -
 

 
                                                           

1
 .86حسُت أمحد دحدوح، حسُت يوسف القاضي، مرجع سبق ذكره، ص  

 .60 زلمد أمُت مازون، مرجع سبق ذكره، ص 2
.  كخدمة التدقيق أو احملاسبة أو الضرائب أو تقدمي االستشارات أو أية خدمات مهنية أخرى مشاهبة 3
 . احملاسب ادلهٍت العامل يف ادلمارسة العامة ىو الشخص الذي يقدم خدمات مهنية للعميل بغض النظر عن تصنيفو 4
 . احملاسب ادلهٍت اخلاص ىو الشخص ادلوظف يف الصناعة أو التجارة أو القطاع اخلاص أو التعليم 5
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 :وديكن توضيح قواعد السلوك األخالقي لألجزاء الثالثة السابقة الذكر يف اجلدول التايل
 

 اإلطار ثالثي األجزاء لدليل أخالقيات اإلحتاد الدويل للمحاسبُت : الجدول
 

الواجب التطبيق : الجزء األول
 على كافة احملاسبُت ادلهنيُت

الواجب التطبيق على : الجزء الثاني
احملاسبُت ادلهنيُت يف كافة ادلزاوالت 

 العامة

الواجب التطبيق : الجزء الثالث
 على احملاسبُت ادلهنيُت ادلستخدمُت

 تعارض الوالء االستقاللية اخلاصة مبهام التأكد النزاىة وادلوضوعية
الكفاية ادلهنية وادلسؤوليات ادلرتبطة  حل النزاعات األخالقية

 باستخدام غَت احملاسبُت
 دعم زمالء ادلهنة

 الكفاءة ادلهنية األتعاب والعموالت الكفاءة ادلهنية
األنشطة غَت ادلتوقعة مع ادلمارسة  السرية

 العامة للتدقيق
 عرض ادلعلومات

  - أموال العمالء مزاولة الضرائب
العالقات مع ادلدققُت اآلخرين يف  األنشطة عرب احلدود اخلارجية

 ادلزاولة العامة
-  

  - اإلعالن والًتويج النشر
 .65، ص2007، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، التطورات الحديثة في المراجعةأمُت السيد أمحد لطفي، : المصدر

 مصادر السلوك األخالقي لمدقق الحسابات: المطلب الثالث
يستمد الفرد سلوكو األخالقي متأثرا بثالثة عناصر أساسية مهمة وىي ادلدقق نفسو والشركة اليت يعمل هبا 

 :1والبيئة اخلارجية، كما يلي
 : المدقق -1

يتأثر السلوك األخالقي مبجموعة من العوامل ترتبط بتكوينو العائلي والشخصي، فالقيم الدينية وادلعايَت 
الشخصية واحلاجات الفردية وتأثَت العائلة وادلتطلبات ادلالية وغَتىا تدفع األفراد إىل نوع أو آخر من السلوك، 

فالفرد ليس لديو قاعدة قوية من األخالق ادلكتسبة من العائلة والدين وغَتىا، تكون أعمالو تتأرجح يف 
ادلواقف ادلختلفة يف ضوء تعظيم مصلحتو الشخصية فقط، أما الذين يستندون إىل قاعدة أخالقية قوية فإن 
ثقتهم بأنفسهم تكون أكرب وىناك جتانس سلوكي يف قراراهتم، فالقيم األخالقية اليت تعطي األولوية للنزاىة 

                                                           
1
 .24- 23 :ص.عبد الرمحن سللد سلطان عريج ادلطَتي، مرجع سبق ذكره، ص  
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والعدالة والكرامة واالستقامة واحًتام النفس توفر دعائم للمديرين تسندىم يف عملية اختاذ القرار وجتعلو أكثر 
 .صوابا حىت لو كانت الظروف احمليطة غَت واضحة، أو غامضة والضغوطات كبَتة

 : الشركة التي يعمل بها المدقق -2
      تؤثر الشركة يف أخالقيات مكان العمل من خالل اذليكل التنظيمي وخطوط السلطة، وكذلك قواعد العمل 

واإلجراءات وأنظمة احلوافز وغَتىا، كذلك فإن اجملاميع والتنظيمات غَت الرمسية ادلوجودة ذلا أثر يف سلوكيات األفراد، 
ولعل الثقافة التنظيمية السائدة واليت تعٍت رلموعة القيم واألعراف ادلشًتكة اليت تتحكم بالتفاعالت بُت أعضاء 

الشركة بعضهم مع بعض ومع اجلهات األخرى خارج الشركة ىي مؤثر كبَت وفاعل يف السلوك سواء كان أخالقيا من 
 .خالل اعتماد الفرد العامل أو اإلداري على ىذه األعراف والقيم ومدى تأكيدىا على االلتزام بسلوكيات معينة

 :البيئة الخارجية -3
تعمل منظمات األعمال يف بيئة تنافسية تتأثر بقوانُت احلكومة وتشريعاهتا، وكذلك بالقيم واألعراف 

االجتماعية السائدة، فالقوانُت تلزم ادلنظمات بسلوكيات معينة وتضع معايَت لتصرفاهتا وحبدود معينة، يف حُت 
 أن التشريعات تساعد بسن تشريعات جديدة بناءا على حصول خرق للقوانُت أو عدم االلتزام هبا،

ولذلك فإن رلمل التشريعات والقوانُت وكذلك األعراف والقيم االجتماعية تعطي تصورا عن طبيعة ادلناخ 
األخالقي السائد يف صناعة معينة وىذه تؤثر بدورىا بالسلوك األخالقي للمدققُت، أما مظاىر السلوك 

ألألخالقي وادلعروفة بسلوكيات ومظاىر الفساد اإلداري فمن ادلمكن أن صلدىا يف بيئة العمل مثل الرشوة، 
الوساطة واحملسوبية، السرقة واالختالس، التزوير والغش والتدليس، والعموالت مقابل الصفقات، وادلنح والعطايا 

 ... دون وجو حق واالبتزاز وإساءة استخدام السلطة وانتحال الشخصيات والتحيز واحملاباة وغَتىا
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 الوضعية القانونية لمدقق الحسابات : المبحث الثالث
سنتطرق يف ىذا ادلبحث إىل السلوك األخالقي دلهنة التدقيق، من عوامل ادلؤثرة فيو إىل حقوق وواجبات 

 .ادلدقق وكذا كيفية تعيُت ادلدقق وإهناء مهامو
العوامل المؤثرة في السلوك األخالقي :  المطلب األول   

 :  ىناك عدد من ادلتغَتات والعوامل اليت تؤثر يف السلوك األخالقي لدى مدقق احلسابات  أمهها
وادلقصود بالتشريعات دستور الدولة وكافة القوانُت ادلنبثقة عنو، ونظام اخلدمة ادلدنية، واألنظمة واللوائح : التشريعات -1

األخرى على سلتلف أنواعها اليت تبحث يف أخالقيات العمل، من حيث االنتظام بالدوام والتقيد بقواعد اجلدارة 
واالستحقاق، وتقدمي ادلصلحة العامة على ادلصلحة اخلاصة وعدم قبول الرشوة وضلوىا، وذلذا للتشريعات دور كبَت يف 

سلوكيات ادلدقق، حيث أهنا توضح ما ىو صحيح وما ىو خاطئ، وما ىي السلوكيات الواجب على ادلدقق أن 
يسلكها جتاه العمل الذي يؤديو، كذلك لقانون العمل والعمال اليت يتم وضعها من قبل وزارة العمل، الدور الكبَت 
يف توعية ادلدقق بالسلوكيات الواجبة لو أو عليو كذلك لصاحب العمل للسَت على هنج واضح يف التعامالت بناءا 

على أسس واضحة ومعروفة، وتعد التشريعات من أىم ادلصادر اليت تتحكم يف تسيَت اإلدارة يف الوظيفة العامة 
وتصريف ادلعامالت وتنفيذ األوامر، ويشار إىل أن اللوائح واألنظمة والقوانُت اليت تصدرىا إدارات اخلدمة ادلدنية 
ومكاتب العمل يف دول العامل تشكل مصدرا مهما من مصادر األخالق يف العمل الوظيفي، وذلك من خالل 

الضوابط األخالقية والقوانُت اليت حتدد عمل ادلدقق وسلوكو وحثو على التمسك باألخالق الفاضلة والعمل على 
 .االرتقاء بالعمل وتقدمي خدمة جليلة

تؤثر البيئة االجتماعية اليت يعيش فيها ادلدقق بدءا من ادلنزل مرورا باألصحاب والعمل على : البيئة االجتماعية -2
سلوكيات ادلدقق واجتاىاتو ويف قراراتو السلوكية، حيث أهنا ىي البيئة اليت جتمع بُت ادلنزل واحلي والعمل واجملتمع 

الذي يعيش فيو، وما يسودىا من عادات وتقاليد ومعتقدات وأحوال اقتصادية واجتماعية وسياسية، واليت تساىم 
وبشكل كبَت يف تشكيل سلوك الفرد وتكوين اجتاىاتو، إذ تنمو ىذه االجتاىات وادلمارسات السلوكية، كذلك تتطور 

 .بتطور مراحل النمو اليت دير هبا ادلدقق
تلعب األوضاع االقتصادية ومستويات ادلعيشة للمدقق دورا كبَتا يف تشكيل وتكوين األخالقيات : البيئة االقتصادية -3

اليت يعمل هبا ادلدقق، حيث أهنا تؤدي إىل نشوء طبقات اجتماعية واقتصادية متعددة يف اجملتمع، األمر الذي جيعل 
 .1كل فرد أو رلموعة من األفراد يتخذون سلوكا وهنجا معينا للوصول إىل األىداف الفردية أو اجلماعية ادلنشودة

 
 
 

                                                           
1
 .23-22: ص.عبد الرمحان سللد سلطان عريج ادلطَتي، مرجع سبق ذكره، ص  
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حقوق وواجبات مدقق الحسابات : المطلب الثاني
 حقوق مدقق الحسابات :

بعد أن تطورت مهنة تدقيق احلسابات من الفحص الشامل للدفاتر والسجالت إىل الفحص اإلنتقادي ادلنظم 
إلبداء الرأي الفٍت احملايد لنتائج الفحص للحكم على مدى سالمة أداء اإلدارة لكونو ادلدقق الرقيب والراعي 

حلقوق األطراف ادلعنية بادلؤسسة، وللقيام بتلك ادلهمة جيب أن يتمتع مدقق احلسابات ببعض احلقوق اليت دتكنو 
 1997 لسنة 22 من قانون الشركات رقم 193من القيام بذلك، وقد مت التطرق لبعض حقوق ادلدقق يف ادلادة 

: 1وديكن ذكر أىم تلك احلقوق على النحو التايل
 : حق اإلطالع -1

حيق دلدقق احلسابات اخلارجي اإلطالع على دفاتر ادلؤسسة وسجالهتا ومستنداهتا يف أي وقت، ويشمل 
ذلك مجيع الدفاتر والسجالت احملاسبية وغَت احملاسبية وزلاضر جلسات رللس اإلدارة واذليئة العامة للتأكد من 

مدى التقيد بنظام ادلؤسسة ومتطلبات قانون الشركات، كذلك يعٍت ىذا أنو من حق ادلدقق زيارة ادلؤسسة 
لإلطالع على دفاترىا ومستنداهتا يف أي وقت ودون إخطار مسبق خاصة إذا كانت ىناك شكوك لدى 
ادلدقق عن حاالت تالعب أو غش ورأى أنو من الضروري القيام بزيارة مفاجئة، أما يف حالة عدم وجود 

الشك فيقوم مدقق احلسابات بإبالغ ادلؤسسة مسبقا واالتفاق على موعد زيارتو الختيار الوقت ادلالئم حىت 
. ال يعطل أعمال ادلؤسسة، وليتمكن ادلوظفون من جتهيز الدفاتر وادلستندات الالزمة لعملية الفحص

ويف حالة عدم دتكن ادلدقق من شلارسة ىذا احلق بسبب قيام ادلؤسسة بوضع العراقيل مثل سرية األوراق أو 
عدم وجود الوقت الكايف لتجهيزىا فإنو جيب على ادلدقق يف ىذه احلالة رفع تقريره هبذا األمر إىل رللس 

. اإلدارة وإىل اجلمعية العمومية للمسامهُت
 :حق طلب البيانات واإليضاحات -2

حيق دلدققي احلسابات طلب البيانات واإليضاحات من إدارة ادلؤسسة اليت يقومون بفحص حساباهتا، 
للقيام مبهماهتم بالشكل ادلناسب، ويعتمد احلكم على مدى ضرورة البيانات واإليضاحات لتقرير ادلدقق 

. الشخصي، ومدى ارتباطها بعملية التدقيق
ويف حالة رفض إدارة ادلؤسسة توفَت البيانات واإليضاحات الضرورية دلدقق احلسابات فإنو حيق لو إبالغ 

 عن امتناع ادلوظفُت عن توفَت ىذه البيانات، وذلك ألن ادلدقق يذكر يف تقريره صراحة عما إذا اإلدارةرللس 
 .دتكن من احلصول على ادلعلومات والبيانات الضرورية ألداء مهمتو أم ال

 

                                                           
، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، الطبعة علم تدقيق الحسابات النظريرأفت سالمة زلمود، أمحد يوسف كلبونة، عمر زلمد زريقات،   1

 .114- 113: ص.، ص2011األوىل، 
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 : حق مناقشة اقتراح عزلو -3
حيق دلدقق احلسابات مناقشة اقًتاح عزلو عن طريق مذكرة خطية ترسل إىل ادلؤسسة، كذلك حيق لو 

مناقشة اقًتاح عزلو والرد والدفاع عن موقفو أما اجلمعية العمومية للمسامهُت، ويعترب ىذا احلق أحد الضوابط 
. اليت حتول دون عزل مدقق احلسابات عزال تعسفيا أو استخدام ىذا احلق للتأثَت على مدقق احلسابات

 .ال حيق دلدقق احلسابات قانونا أن حيتجز األوراق وادلستندات للمطالبة بأتعابو واحلصول عليها كاملة
 :تحديد وقت الجرد -4

حيق دلدقق احلسابات حتديد وقت اجلرد دلمتلكات ادلؤسسة والتزامها حىت يتحقق من عدالة تصوير القوائم 
ادلالية لواقع ادلؤسسة، وأن يتم ىذا اجلرد حتت إشرافو أو حبضور من ينوب عنو وإن من حقو أن ال يعتمد على 

. كشوف اجلرد اليت دتت دون أن تكون حتت إشرافو
تقدمي تقرير وعدم االحتفاظ بالتقرير يف حالة حدوث خالف بُت ادلدقق وإدارة الشركة، ويف حالة رد 

 .   االستفسارات تكون ادلخاطبات رمسية
 واجبات مدقق الحسابات :

: 1ىناك عدد من الواجبات األساسية دلدقق احلسابات اخلارجي، وديكن ذكر أمهها فيما يلي
 ؛مراقبة أعمال الشركة -1
 ؛تدقيق حساباهتا وفقا لقواعد التدقيق ادلستمدة ومتطلبات ادلهنة وأصوذلا العلمية والفنية -2
الفحص والتفتيش الدوري وفق أساليب احملاسبية والتدقيق ادلتعارف عليو على أعمال ادلنظمة ودوائرىا  -3

 :للتأكد من
 ؛أهنا متماشية مع القوانُت واألنظمة والتعليمات النافذة - أ

 ؛أن الدفاتر ادلستعملة زلفوظة بشكل مناسب وتالئم أعمال ادلنظمة - ب
 ؛أن تسجيل احلسابات مت قيده يف الدفاتر بشكل أصويل وصحيح - ت
 ؛صحة احلسابات ادلدونة والنتائج ادلستخرجة منها - ث
مدى التقيد باخلطط والربامج ادلقررة وأن أموال ادلؤسسة مصونة من العبث وأهنا تستعمل يف      - ج

حدود مصلحة ادلنظمة وأن عنصر االقتصاد متوفر يف كافة اإلجراءات ادلالية ويشمل التفتيش، 
التفتيش ادلادي دلوجودات ادلنظمة ودوائرىا إجراء جرد ذلا وفحص وتدقيق احلسابات والبيانات ادلالية 

 .وادلراقبة اإلدارية ادلتعلقة بسَت األعمال وتقدمي تقارير بذلك

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة دور مدقق الحسابات الخارجي في تقويم القدرة على االستمرارية لدى الشركات المساىمة العامةعاىد عيد سرحان،   1

 .34- 33: ص.، ص2007ادلاجيسًت يف احملاسبة والتمويل، 
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فحص األنظمة ادلالية واإلدارية للشركة وأنظمة ادلراقبة ادلالية الداخلية ذلا والتأكد من مالئمتها حلسن سَت  -4
 ؛أعمال الشركة واحملافظة على أمواذلا

 ؛التحقق من موجودات الشركة وملكيتها ذلا والتأكد من قانونية االلتزامات ادلًتتبة على الشركة وصحتها -5
اإلطالع على قرارات رللس اإلدارة واذليئة العامة والتعليمات الصادرة عن الشركة وأية بيانات يتطلب  -6

 ؛عملهم ضرورة احلصول عليها والتحقق منها
أية واجبات أخرى يًتتب على مدقق احلسابات القيام هبا مبوجب القانون احمللي وقانون مهنة تدقيق  -7

 ؛احلسابات واألنظمة األخرى ذات العالقة
يقدم مدقق احلسابات تقريرا خطيا موجها للهيئة العامة وعليهم أو على من ينتدبونو أن يتلو التقرير أمام  -8

 ؛اذليئة العامة
التقيد بقواعد السلوك ادلهٍت الواردة يف قانون مهنة تدقيق احلسابات ونظام وتعليمات اجلمعيات  -9

 ؛وادلؤسسات ادلعنية بادلهنة
متابعة تطوير وتأىيل مهاراتو الفنية ومواكبة التطورات اليت تطرأ على ادلهنة وذلك من خالل الدورات  -10

 .التدريبية ادلستمرة اليت تنظمها اجلمعيات وادلؤسسات ادلعنية بادلهنة
 تعيين مدقق الحسابات وأسباب إنهائو مهامو: المطلب الثالث

بعد تسجيل مدقق احلسابات يف اجلدول، يتم تعيينو للقيام مبهامو وشلكن أن يتوقف عن أدائو عملو إذا 
 .كان ىناك دوافع أو أسباب حتول دون حتقيق ذلك

إن تعيُت مدقق احلسابات من مهام وصالحيات اجلمعية العامة أو اجلهاز ادلكلف بادلداوالت وىذا 
تعيُت اجلمعية العامة أو  : "2010 جويلية 29 ادلؤرخ يف 01-10 من القانون 26حسب ما جاءت بو ادلادة 

اجلهاز ادلكلف بادلداوالت بعد موافقتها كتابيا، وعلى أساس دفًت الشروط، زلافظ احلسابات من بُت ادلهنيُت 
 .، حبيث حتدد كيفيات تطبيق ىذه ادلادة عن طريق التنظيم"ادلعتمدين وادلسجلُت يف جدول الغرفة الوطنية

أما يف حالة عدم ادلصادقة على حسابات الشركة أو اذليئة ادلراقبة خالل سنتُت ماليتُت متتاليتُت، يتعُت 
على زلافظ احلسابات إعالم وكيل اجلمهورية ادلختص إقليميا بذلك، ويف ىذه احلالة ال جيري جتديد عهدة زلافظ 

 .احلسابات
 : كما ديكن التعيُت عن طريق العدالة يف احلالة يف احلاالت التالية

 يف حالة فشل من قبل اجلمعية العامة لتعيُت زلافظ احلسابات؛ -
 من 678يف حالة رفض أو عجز زلافظ احلسابات عن العمل وىذا ما ىو منصوص عليو يف ادلادة  -

 .القانون التجاري
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عندما تقرر شركة أو ىيئة تعيُت أكثر من مدقق حسابات، فإن كل واحد منهم ديارس مهنتو طبقا ألحكام ىذا 
 .القانون وحتدد شلارسة ىذه ادلهمة عن طريق التنظيم

يتعُت على مدقق احلسابات أو مسَت الشركة أو جتمع مدققي احلسابات، إبالغ جلنة مراقبة النوعية، 
 .1بتعيينو بصفة مدقق حسابات عن طريق رسالة موصى عليها يف أجل أقصاه مخسة عشرة يوما

 2شروط تعيين مدقق الحسابات: 
  تعيُت اجلمعية العامة أو اجلهاز ادلكلف بادلداوالت مدققي احلسابات بعد موافقتهم من بُت

 احملًتفُت ادلسجلُت يف الغرفة الوطنية دلدققي احلسابات؛
  تدوم وكالة مدققي احلسابات ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وال ديكن بعد وكالتُت

 تعيُت نفس مدقق احلسابات إال بعد ثالث سنوات؛
  عندما تعُت شركة زلافظة حسابات كمدقق حسابات لدى مؤسسة أو شركة أو ىيئة تعُت

من بُت أعضائها ادلسجلُت يف جدول ادلنظمة الوطنية دلدققي احلسابات يعملون بامسها، وال 
 .ديكن ذلؤالء األشخاص أن ديارسوا مهنتهم بصفة شريك أو أجَت إال يف شركة واحدة

 المتطلبات الالزمة لقبول فترة عمل مدقق الحسابات والشروع في المهام: 
 :طرح األسباب -1

ال جيب على مدقق احلسابات قبول التوكيل بادلهنة ببساطة، عليو التأكد من وجود بعض ادلتطلبات اليت تسمح لو 
 :ب 

 جتنب وقوعو يف حالة ادلمنوعات الشرعية؛ 
 التأكد من إمكانية القيام بادلهام ادلخولة لو مع األخذ بعُت االعتبار كل اإلمكانيات بشرعية وبتقنية؛ 
  التأكد من أن الفًتة ادلقدمة لو ليست فيها إختالالت لكي جينب الشركة ادلراقبة الوصول إىل نتائج غَت

 .مقبولة من طرف اجلمعية العامة للشركاء
 :قبول الفكرة -2

على مدقق احلسابات قبل أن يعطي موافقتو على الفًتة ادلرشح ذلا، جيب أن يتحقق من وجود بعض ادلتطلبات أال 
 :وىي 
  طلب قائمة ادلدراء وأعضاء اجمللس اإلداري، ورللس ادلراقبة اخلاص بالشركة ادلراد مراقبتها وقوائم الشركات

 التابعة ذلا؛
 إذا كان ادلرشح أخذ مكان مدقق حسابات قد مت توقيفو، عليو التأكد من أن ىذا التوقيف ليس تعسفيا؛ 

                                                           
. 08–  07: ص.، مرجع سبق ذكره، ص30، 29، 26 :، ادلادة 01-10 اجلريدة الرمسية، القانون  1
2
، مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت يف العلوم ادلالية احملاسبية، منشورة، جامعة بسكرة، دور مراقبي الحسابات في االرتقاء بجودة المراجعةمرمي بوشناق،   

 .32ص
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 إذا كان ادلرشح خلالفة زميل آخر، عليو معرفة أسباب ذىاب ىذا الزميل؛ 
  إذا كان ادلرشح خلالفة زميل آخر مل تقبل الشركة دتديد فًتتو، عليو االتصال بالزميل دلعرفة أسباب عدم

 التمديد؛
  على مدقق احلسابات التأكد من إمكانية مكتبو وقدراتو، ألخذ ىذه ادلهمة على عاتقو للوصول إىل

 أحسن النتائج؛
 جيب عليو أيضا التأكد من إمكانية القيام مبهامو بكل استقاللية خاصة من جهة ادلسؤولُت. 

 :بداية ادلهمة -3
 :1بعد التأكد من وجود ادلتطلبات السابقة الذكر وقبول الفًتة ىناك شروط لبداية ادلهمة وىي 

  على مدقق احلسابات التأكد من صحة تعيينو سواء عن طريق اجلمعية العامة العادية بإمضاء زلضر
أو عن طريق اجلمعية التأسيسية يف حالة ما إذا كان حاضرا يف " قبول الفكرة"اجلمعية وإشارتو كتابيا 

، ولكن يف حالة عدم حضوره عليو بعث (القانوين)اجلمعية التأسيسية اليت عينتو فعليو باإلمضاء األساسي 
 رسالة قبول؛

  جيب على مدقق احلسابات التصريح كتابيا على عدم وجوده يف أية حالة من حاالت ادلخافة للقانون
 وحاالت عدم التوافق مع مهنتو وىذا يف حالة التعيُت؛

  جيب على مدقق احلسابات يف مدة ال تتجاوز مخسة عشرة يوما بعد قبولو الفًتة، إبالغ اجمللس الوطٍت
 بتعيينو دلدقق حسابات كتابيا عن طريق الربيد؛

  على مدقق احلسابات تذكَت مسئويل الشركة ادلراد تدقيقها بإجراءات االشهارات القانونية اليت تكون على
 عاتق الشركة؛

  قبل بداية الفًتة على مدقق احلسابات إرسال رسالة تتضمن تفاصيل حول مهامو، إىل الشركة ادلراد
 تدقيقها؛

  يف إطار قيامو مبهامو خالل الفًتة، على مدقق احلسابات اجلديد االتصال بالزميل الذي سبقو جلمع كل
 ادلعلومات اليت يرى أهنا تساعده يف أداء مهامو؛

 على مدقق احلسابات السابق تسهيل ادلهمة خلليفتو بإعطائو كل ادلعلومات األساسية. 
 
 

 

                                                           
 المتعلق بسلم أتعاب، 1994 نوفمرب 07 ديسمرب، ادلتمم وادلعدل للقرار ادلؤرخ يف 06 ادلؤرخ يف 2007 قرار وزاري صادر عن وزير ادلالية، قانون  1

 .19  –18: ص.، ص04، رقم محافظي الحسابات
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 أسباب إنهاء مهام مدقق الحسابات: 
 : 1إن أسباب وقف وظيفة مدقق احلسابات، واليت ينص عليها القانون، ىي ذات شقُت

  فالتوقف الطبيعي دلهمة مدقق تكون بنهاية واليتو اليت تنتهي عامة بعد اجتماع اجلمعية : أسباب طبيعية
 العامة، اليت تقرر فيو حسابات الفًتة الثالثة؛

  إن إهناء مهام مدقق احلسابات يف ىذا الشق، قد يكون أساسا على : أسباب استثنائية أو غَت متوقعة
 :رلموعة من احلاالت، ىي كاآليت

 فقدان األىلية ادلدنية؛  -
 حكم جبناية أو جردية أخالقية سللة بشرف ادلهنة؛ -
 القيام بتصرف سلل بادلسؤوليات ادلنطوية بو؛ -
 .إفشاء أسرار الشركة اليت دققها -

كما ديكن دلدقق احلسابات أن يستقيل دون التخلص من التزاماتو القانونية ولكن عليو أن حيًتم إشعار مسبقا مدة 
 . 2ثالثة أشهر ويقدم تقريرا عن ادلراقبات واإلثباتات احلاصلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .132، ص 1998، دار ادلستقبل للنشر، عمان، األصول العلمية والعملية لتدقيق الحسابات خالد راغب اخلطيب، خليل زلمود الرفاعي،  1
 .08، مرجع سبق ذكره، ص40-31 ادلادة 01-10 اجلريدة الرمسية، القانون  2
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 :خالصة
 من خالل ما تقدم لنا جليا أن مهنة تدقيق احلسابات ىي مهنة كباقي ادلهن لديها قانون حيكمها، كما 

 :أنو ال يقوم هبا أي شخص فال بد من توفر بعض الشروط يف شخص ادلدقق مثال
التعلم، احلكمة، القدرة على التعامل مع الناس، الذكاء وبعض القدرات وادلهارات الفردية، األخالق، كما أنو 

 .ىناك بعض ادلعايَت الدولية اليت حتاول تنظيم مهنة التدقيق يف دول العامل
إال أن ادلعايَت السابقة مل حتقق التأثَت اإلجيايب ادلفًتض على جودة التدقيق، وذلك لعدة أسباب منها عدم 
وضوح وحتديد بعض ادلعايَت شلا يصعب معو احلكم على مدى االلتزام هبا، وعدم وجود عقوبات ديكن فرضها على 

مدقق احلسابات دلخالفتو ادلعايَت يف بعض احلاالت، أو وجود عقوبات غَت رادعة يف حاالت أخرى، أو عدم 
 .  التطابق بُت إدراك ادلراقبُت ومستخدمي القوائم ادلالية دلستويات األداء اليت حددهتا ادلعايَت
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 دراسة ميدانية بمكتب محافظ الحسابات: الفصل الثالث
  الفصل الثالثمقدمة

بعد استيفائنا للجزء األول من الدراسة وادلتمثل يف اجلانب النظري، سنحاول يف ىذا الفصل إسقاط 
اجلانب النظري على الواقع عن طريق تصميم استمارة استبيان تتضمن زلاورىا قواعد السلوك ادلهين وأخالقيات 

 .مهنة تدقيق احلسابات
 من بني ادلهن اليت ديكن أن ديارسها شخص حلسابو اخلاص، قد يكون زلاسبا أو يعد تدقيق احلسابات

 وعلى خالف التاجر الذي يتوجب عليو التسجيل يف ، ضمن إطار ادلهن احلرة أو مدقق حساباتخبري زلاسب
الذي يرغب يف العمل حلسابو اخلاص ملزم باحلصول على االعتماد من أو ادلدقق السجل التجاري، فإن احملاسب 

طرف اذليئة ادلختصة، وىي اجمللس الوطين دلصف اخلرباء احملاسبني زلافظي احلسابات و احملاسبني ادلعتمدين وفقا 
   .للقوانني السارية

 وبعدىا نستعرض دراسة ،ولذا سوف نتطرق يف ىذا الفصل إىل تقدمي عام للميدان اليت سبت فيو الدراسة
زلولة التوصل إىل نتائج مقبولة تساير الواقع، ومن مث اخلروج بالتوصيات اليت تساعد على حل  للاستبيان

 .اإلشكالية ادلطروحة
 تقديم المكتب محل الدراسة الميدانية: المبحث األول

 التعريف بالمكتب: المطلب األول 
إن مصلحة احملاسبة زلل الدراسة عبارة عن مكتب للخربة احملاسبية بوالية مستغاًل الذي يتمتع صاحبو 

 :باالعتمادات التالية
  99/419مدقق حسابات وزلاسب معتمد وفقا لالعتماد رقم 

يقوم زلافظ احلسابات بتأدية اليمني باحملكمة ادلختصة إقليميا، كما يسجل لدى الضرائب هبدف بداية عملو 
بصورة قانونية من خالل إصدار رئيس مفتشية الضرائب، حيث يقوم زلافظ احلسابات بإيداع ادللف ادلتكون من 
وثائق لدى الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات باجلزائر، ويقوم بتسديد مبلغ االشًتاك السنوي لدى الغرفة ومن ىنا 

 .يصبح مسجل يف جدول الغرفة الوطنية
كما يتميز ادلكتب باجلدية واالنضباط وااللتزام يف اخلدمات اليت قدمها ويقدمها لزبائنو وىي ذات جودة 

 :عالية وفيما يلي نبني تقدمي اذليكل التنظيمي دلكتب زلافظ احلسابات
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 الهيكل التنظيمي لمكتب محافظ الحسابات: 1شكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من إعداد الطالبة: المصدر
 المكتب بها يقوم التي الخدمات :الثاني المطلب 

 :يلي دبا يقوم حبيث واحملاسيب ادلايل ادليدان رلال يف ينشط ادلكتب إن
 واألشخاص  وادلقاولني،والصيديل كاحملامي الطبيعيني لألشخاص واحملاسبية اجلبائية وادلتابعة احملاسبة مسك( 1

 الدورية األعمال وكل ادلالية والقوائم اخلتامية نياتاادليز وإعداد الشهرية، اجلبائية والتصرحيات كادلؤسسات، ادلعنويني
 .لزبائنو

 والية، دائرة،) اللجان سلتلف لدى الطعن عمليات تتضمن كما جبائية تارااستش يف تتمثل خدمات تقدمي (2
 (.ةوطين

 مؤسسة أو زلدودة مسؤولية ذات مؤسسة كانت سواء ادلؤسسات حسابات على بادلصادقة ادلكتب يقوم (3
 .اجتماعية ثقافية، مجعيات أو مسامهة

 يتم اجمللس أو احملكمة من صادر قضائي حكم على بناءا وىذا زلاسبة رلال يف قضائية تاخرب بإعداد يقوم (4
 .ما قضية يف خبري تعيني خاللو من
 من والتحقق السنوية احلسابات صحة على بشهادتو باإلدالء وذلك ادلستقلة القانونية الرقابة بعملية يقوم كما( 5

 إىل باإلضافة ادلؤسسة، تسيري يف التدخل دون وذلك بالتسيري، اخلاص اإلدارة رللس تقرير يف ادلعطاة ادلعلومات
 .مثال كاإلفالس أخرى ألسباب أو إداريا نشاطها أهنت اليت للمؤسسات التصفية خدمات

 

     مكتب زلافظ احلسابات

     مساعد زلافظ احلسابات

مكتب معلومات األرشيف  زلاسبني متعاقدين     زلاسبني يف إطار اإلدماج
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 المحاسبة ومهنة التجاري القانون حسب الحسابات محافظ بها يقوم التي اإلجراءات: المبحث الثاني
 رفضه أو التوكيل قبول إطار في الحسابات لمحافظ المبدئية اإلجراءات: المطلب األول 
 :قبول التوكيل- 1

جيب أن تكون طريقة عمل زلافظ احلسابات حذرة وترتكز على منهجية منذ قبول التوكيل حىت إعداد 
 .تقرير مصادقة احلسابات السنوية

عند االستشعار بالتوكيل وقبل البدء يف الوظيفة، جيب على زلافظ احلسابات قبل إبداء قبولو للتوكيل الذي 
 :يستشعر بو، أن يضع حيز التنفيذ االجتهادات التالية

o يتأكد زلافظ احلسابات من عدم وقوعو ربت طائلة النتايف وادلمنوعات الشرعية والقانونية؛ 
o  يطالب زلافظ احلسابات بالقائمة احلالية للمتصرفني اإلداريني أو أعضاء رللس ادلديرين ورللس الرقابة

 للمؤسسة ادلراقبة؛
o  ويف حالة استشعار بتبديل زلافظ احلسابات معزول عليو أن يتأكد أمام ادلؤسسة والزميل ادلعزول أن قرار

 عزلو مل يكن تعسفيا؛
o  ويف حالة ما إذا خلف زلافظ احلسابات الذي رفض ذبديد توكيلو، عليو االتصال بالزميل ادلغادر

 الستعالم عن أسباب عدم قبول ذبديد توكيلو؛
o  جيب على زلافظ احلسابات أن يتأكد من أن كفاءات مكتبو تسمح لو بالتكفل وبتنفيذ التوكيل بطريقة

 صحيح؛
o كما جيب عليو أيضا أن يتأكد من أنو بإمكانو تلبية مهمتو بكل حرية السيما إزاء مسريي ادلؤسسة. 
 : الدخول إلى الوظيفة- 2

 :بعد تلبية االجتهادات األولية وقبول التوكيل
o  جيب على زلافظ احلسابات أن يتأكد من شرعية تعيينو حسب احلالة من طرف اجمللس العام العادي

أو اجمللس التأسيسي ويف حالة حضوره يف اجمللس التأسيسي الذي يعينو، ديضي القوانني العامة إما إذا 
وإذا مل حيضر " قبول التوكيل"مت تعيينو من طرف رللس عام عادي ديضي احملضر مع ادلالحظة 

 للمجلس يديل بقبولو للمؤسسة كتابيا؛
o  يف كل أشكال التعيني جيب على زلافظ احلسابات عند قبولو التوكيل اإلعالن كتابيا أنو ليس يف

 وضعية التنايف وال يف حالة سلالفة شرعية أو تنظيمية؛
o  جيب على زلافظ احلسابات أن يعلم عن طريق رسالة مضمونة مع وصل اإليداع اجلهة اليت قامت

  يوما التالية لقبولو التوكيل؛15بتعيينو يف ظرف 
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o  قبل البداية يف تنفيذ التوكيل جيب على زلافظ احلسابات أن يرسل إىل ادلؤسسة ادلراقبة رسالة تشري
مسؤولية ادلهمة، ادلتدخلني، : إىل إجراءات تطبيق توكيل زلافظ احلسابات، ىذه الرسالة تشري إىل 

طرق العمل ادلستعملة، فًتات التدخل واآلجال القانونية اليت جيب احًتامها، اآلجال القانونية إليداع 
 التقارير، األتعاب؛

o  عند تنفيذ توكيلو جيب على زلافظ احلسابات الذي مت تعيينو حديثا أن يتصل بسلفو للحصول على
 كل معلومة تفيده يف التكفل بتوكيلو بطريقة صحيحة وشرعية؛

o  جيب على زلافظ احلسابات ادلغادر أن يسهل خللفو الدخول إىل الوظيفة وىذا عمال دببدأ التضامن
بني الزمالء، ويف حالة تعدد زلافظي احلسابات يلتزم كل واحد من ىؤالء احًتام اإلجراءات ادلشار 

 . إليها أعاله وكأنو يتصرف دبفرده
 : حالة رفض القبول- 3

إذا مت استشعار زلافظ احلسابات بالتكفل بتوكيل أو حياط علما بتعيينو، رغم وقوعو ربت طائلة التنايف أو 
رفض )ادلمنوعات القانونية أو التنظيمية، عليو بإعالم ادلؤسسة بعدم اكتسابو للكفاءة القانونية لقبول ىذا التوكيل 

 يوما من تاريخ عملو هبذا األمر، أذا مل يكن 15بواسطة رسالة مضمونة مع مثبت استالم وىذا يف ظرف  (مربر
زلافظ احلسابات يف حالة التنايف أو امتناع قانوين أو تنظيمي يرفض قبول التوكيل عليو بإتباع اإلجراءات ادلنصوص 

يف القانون التجاري، وإذا سبق وإن قامت ادلؤسسة بإجراء اإلشهار القانوين والتنظيمي عليو أيضا أن يطلب يف 
 .رسالة رفضو لقبول التوكيل

 العمل ملف: الثاني المطلب 
يف  إجباريني نقل مل إن أساسني مستندين مسك علية تفرض احلسابات زلافظ دلهمة الدائم الطابع إن

 .سنوي ملف دائم، ملف تنفيذ اجتهاداتو،
 الملف الدائم: أوال 

طريقة الًتتيب ومضمون ادللف الدائم متوقفة على خصائص ادلؤسسة ادلراقبة : الشكل وادلضمون -1
 :والنظام الداخلي دلكتب زلافظ احلسابات، إال أنو ديكنو التمحور حول الفصول التالية

  اليت تشري إىل ادلؤسسة ووحداهتا؛ : العموميات اخلاصة بادلؤسسة ادلراقبة 
 ديكن أن حيتوي ىذا الفصل على كل سند يسمح بتقييم بصفة عامة صحة الرقابة الداخلية، : ادلراقبة الداخلية

 ؛(...وصف ادلهام، رلموع أسئلة زبص الرقابة الداخلية، البيانات)وادلخاطر العامة 
 النظام ادلايل واحملاسيب ادلستعمل، إجراءات زلاسبية، سلطط مصاحل احملاسبة، حجم : معلومات زلاسبية ومالية

العمليات وفقا لطبيعتها، السياسة ادلالية، طرق وإجراءات تقدير وعرض احلسابات، احلسابات السنوية 
 لنشاطات الثالث سنوات األخرية، حالة اخلزينة والتمويل؛
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 قوانني ومراجع أخرى ذات طابع قانوين، قرار تعيني ضلافظ احلسابات : معلومات قانونية، ضريبية واجتماعية
واألدلة على أن كل الواجبات القانونية ادلتعلقة بتعيينو مت مالحظتها، قائمة ادلسامهني مع عدد األسهم اليت 

ىي يف حوزة كل واحد منهم، الوثيقة اخلاصة بالنظام الضرييب واالجتماعي للمؤسسة، زلاضر اجلمعيات 
 واجملالس، تقرير زلافظي احلسابات السابقة، العقود اذلامة وادلراجع القانونية األخرى؛

 قطاع النشاط، وصف الدورات األساسية، وصف ادلؤسسة يف الفرع وكذا : اخلصائص االقتصادية والتجارية
 على مستوى السوق، الزبائن والسياسة التجارية؛

 سلطط مصلحة اإلعالم اآليل، التجهيزات والنظم ادلستعملة، برامج ومراجع :  معلومات حول اإلعالم اآليل
 منشورة؛
ديكن للملف الدائم أن ينظم على شكل ملف فرعي يسهل ترتيب ادلراجع وفحصها، وىكذا  -2

 جيب فتح ملف فرعي لكل فصل من الفصول ادلذكورة أعاله؛
 ديكن إضافة لكل ملف فرعي ملخص ادلضمون مطبوعا مسبقا؛    -3
 .                         مسك ادللف الدائم -4

 الملف السنوي: ثانيا
على عكس ادللف الدائم الذي يستعمل طيلة مدة التوكيل وذبديده احملتمل، يتضمن ىذا ادللف  -1

 كل العناصر ادلرتبطة بادلهمة واليت ال جيوز استعماذلا نشاط ادلراقبة؛
جيب أن حيتوي ىذا ادللف على رلموعة األعمال ادلنفذة، ادلنهجية ادلتبعة لتنفيذ ادلهمة وادللخص  -2

وعناصر ادلعلومات اليت مسحت حملافظ احلسابات بإبداء رأيو حول درجة الشرعية ومصداقية 
 احلسابات السنوية؛

يعد ىذا ادللف ضروري من أجل ربكم أفضل يف ادلهمة، تدوين األعمال اليت أجريت  -3
واالختبارات ادلعمول هبا، التأكد من التنفيذ الكلي للربنامج بدون إمهال، تربير الرأي ادلبدي 
وتسهيل ربرير التقرير؛ بالتايل يعترب ذلك دليل إثبات لكل االجتهادات ادلطبقة واجلدية اليت 

 اتصفت هبا ىذه ادلهمة أثناء أدائها؛
 : يدور ادللف السنوي حول الفواصل التالية: الشكل وادلضمون -4

 برنامج عام، قائمة ادلتدخلني، ميزانية الوقت ومتابعة األعمال، يومية ادلتدخلني، تاريخ : تنظيم وزبطيط ادلهمة
 ومدة الزيارات، مكان التدخل، تاريخ إيداع التقارير؛

 وصف األنظمة وادلخطط ادلسري ورلموعة األسئلة اخلاصة بادلراقبة الداخلية، تقييم : تقييم ادلراقبة الداخلية
ادلراقبة الداخلية قوة وضعف األنظمة وإجراءات الشركة ادلراقبة، أوراق العمل، استنتاج مدى الثقة ادلمنوحة 

 لألنظمة واإلجراءات ادلعمول هبا وأثرىا على برنامج مراقبة احلسابات؛
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 برنامج العمل ادلكيف مع خصوصيات وأخطار ادلؤسسة، تفاصيل األعمال اليت : مراقبة احلسابات السنوية
أجريت، مراجع أو نسخة من ادلراجع ادلتحصل عليها من طرف ادلؤسسة أو اآلخرين مربرة األرقام واحلسابات 

وادلفحوصة، تلخيص األعمال ادلنفذة والتعقيب عليها إضافة إىل النقائص اليت مت اكتشافها، خالصة عامة 
 للشهادة؛ 

 فحص االتفاقيات القانونية، الكشف عن ادلخالفات لدى وكيل الدولة، : ادلراقبات اخلاصة أو الشرعية
التداخالت، مجع مراجع األعمال ادلتعلقة بالواجبات اخلاصة ادلشار إليها أعاله، فحص األحداث الالحقة 

 عند إهناء النشاط؛ 
 ادلراسالت ادلتبادلة مع ادلؤسسة، معلومات حول اجتماعات رللس اإلدارة ومجعية ادلسامهني : ادلراجع العامة

 خاصة القرارات اليت تؤثر على حسابات النشاط، التأكيدات ادلتحصل عليها من الغري، نسخ من احملاضر؛
كما ىو احلال بالنسبة للملف الدائم، يستحسن ربضري ملفات فرعية تسهل استعمال وفحص ادللف  -

 .السنوي
الحسابات  محافظ يتبعها التي بالطريقة المتعلقة اإلجراءات :لثالثا المطلب 

 :التعرف على المؤسسة المراقبة بصفة عامة -1
قبل بداية  مراقبة احلسابات على زلافظ احلسابات معرفة الوقائع االقتصادية وادلالية والقانونية احملاسبية 

 :للمؤسسة ادلراقبة واذلدف من ىذه ادلرحلة ىو احلصول على ادلفاىيم الكافية خلصوصيات ادلؤسسة ادلراقبة ب
o  ربديد األخطار العامة ادلتعلقة خبصوصيات ادلؤسسة ادلراقبة اليت بإمكاهنا التأثر على احلسابات أو على

 اذباه وزبطيط ادلهمة؛
o طبيعة النشاط، ىيكلة : على زلافظ احلسابات أن يبحث عن ادلعلومات اليت زبص اجملاالت التالية

 ادلؤسسة، التنظيم العام، السياسات، التنظيم اإلداري واحملاسيب، اإلطالع على القانون األساسي
o التسمية االجتماعية، ادلراجع، اذليكلة العامة، عنوان الوحدات، حملة تارخيية، : تقدمي ادلؤسسة بصفة عامة

 .ادلسريين واألشخاص اليت يتصل هبا يف ادلؤسسة
 :فحص وتقييم المراقبة الداخلية -2

إن إمكانية زلافظ احلسابات زلدودة ماديا نظرا لعدد األحداث اليت من الواجب أن يضمن شرعيتها 
ومصداقيتها، جيب أن يتحقق مسبقا من كفاءات اجلهاز احملاسيب للمؤسسة ادلراقبة وقدرهتا على القيام بأحوال 

، فيما خيص (أو منظمات زلاسبية وإدارية  )مالية ناجحة، للحصول على ضمانات كافية من اجلهاز احملاسيب 
احًتام األشكال الشرعية : شرعية ومصداقية احلسابات من واجب زلافظ احلسابات الًتكيز على النقاط التالية

 .والقانونية، مستوى نوعية ادلراقبة الداخلية
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 :احترام األشكال الشرعية والقانونية - أ
على زلافظ احلسابات أن يتحقق من مسك التوقيعات والتحديث ادلستمر للدفاتر والسجالت الشرعية  -

اليومية العامة، دفًت اجلرد، دفًت األجور، اليومية، سجل تداول اجملالس العامة، سجل : والقانونية منها
تداوالت جلس اإلدارة أو احلراسة، كل السجالت ادلفروضة من طرف القانون ادلعمول بو، يتحقق من 

 ادلسك ادلنتظم لسجل احلضور جمللس اإلدارة أو احلراسة حسب احلاالت؛
 يتحقق من احًتام قواعد التقدمي والتقييم ادلنشورة يف النظام احملاسيب ادلايل وادلخططات ادلهنية؛ -
يتحقق من احًتام القواعد األساسية ادلنصوص عليها سواء من طرف النظام احملاسيب ادلايل أو القانون  -

دوام الطرق، استقاللية النشاطات، استمرارية االستغالل، التكلفة التارخيية، عدم : التجاري السيما
 التعويض، احلذر؛

 :الفحص وتقدير المراقبة الداخلية - ب
يقدر زلافظ احلسابات إمكانية األنظمة وإجراءات ادلؤسسة ادلراقبة اليت يتولد منها أحوال مالية اليت تقدم  -

 مستوى عايل من ادلصداقية؛
يرتبط البعض دببادئ التحقيق عن طريق : احلتميات اليت زبضع ذلا ادلراقبة الداخلية تتمثل يف أمرين -

األنظمة واإلجراءات اليت بدورىا تأخذ من تسجيالهتا واسًتداداهتا اخلاصة، البعض اآلخر لقواعد التعريف 
 وفصل ادلهام وادلسؤوليات اليت ستبث للتطبيق والتقنية اإلدارية وىي مكيفة حبجم ادلؤسسات؛

تعريف ادلراقبات الداخلية اليت يركز عليها، :  إن تقدير ادلراقبة الداخلية جيب أن يسمح حملافظ احلسابات -
 الكشف عن نسبة األخطاء يف معاجلة ادلعطيات من أجل تقليص برنامج مراقبة احلسابات ادلناسبة؛

نظام التنظيم، نظام التوثيق : إن دراسة وتقييم ادلراقبة الداخلية يرتكز على ادلكونات األساسية التالية -
 .واإلعالم، نظام األدلة، الوسائل ادلادية للحماية، ادلوظفني، نظام ادلراقبة

 : مراقبة الحسابات-   ج
 إن اذلدف من ىذه ادلرحلة ادلهمة ىو مجع عناصر مقنعة كافية إلبداء رأي حول احلسابات السنوية؛ -
إن امتداد طبيعة ادلراقبات ادلستعملة يف احلسابات تعود دلرحلتني سابقتني ادلعرفة العامة للمؤسسة وتقييم  -

 نظام الرقابة الداخلية؛
جيب على برنامج مراقبة احلسابات أن يكون سلففا أو شلتدا حسب درجة الثقة اليت دينحها زلافظ  -

 احلسابات إىل آلة احلاسب، وإىل األنظمة واإلجراءات ادلعمول هبا؛
قائمة ادلراقبات لإلصلاز جيب أن : ديكن ربرير برنامج ادلراقبة على ورقة عمل خاصة ومنظمة كما يلي -

تكون ىذه ادلراقبات معاجلة بالتفصيل حىت يتمكن ادلساعدين بتنفيذىا، اإلشارة إىل اصلاز التدقيق، مرجع 
 يف ورقة العمل أين مت إسناده إىل التدقيق، ادلشاكل ادلتعرض ذلا إذ أن اإلشارة إليها ضرورية أثناء التدقيق؛
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جيب أن يسمح تدقيق احلسابات من التأكد من أن كل العناصر صحيحة ودقيقة ومطبقة حسب ادلبادئ  -
 ادلتعارف عليها؛

حىت يتمكن من إبداء رأيو، جيب على زلافظ احلسابات التأكد من أن احلسابات السنوية متوافقة مع  -
خالصتو ومعرفتو بادلؤسسة، وأهنا تربز بطريقة صحيحة قرارات ادلسريين وتعطي صورة ملخصة لنشاطو 

 وحالتو ادلالية؛
إن ادليزانية، حسابات النتيجة وادلرافق تتطابق مع معطيات احملاسبة، وىي مقدمة حسب مبادئ احملاسبة  -

 . والقانون الساري ادلفعول مع األخذ يعني االعتبار األحداث السابقة لتاريخ انتهاء النشاط
 عرض االستبيان وتحليله: المبحث الثالث

قبل القيام بتحليل االستبيان سنقوم مبدئيا بعرضو وذلك من خالل التعرف على العينة ادلدروسة، واحلدود 
 .الزمنية وادلكانية، مث طريقة مجع االستبيان

 عرض االستبيان: المطلب األول
 اذلدف من االستبيان : 

إن اذلدف من ىذا البحث ىو تقدمي مهنة تدقيق احلسابات لوالية مستغاًل، وىذا من خالل دراسة 
االلتزام بقواعد وأخالقيات السلوك ادلهين، والدور الذي يلعبو مدقق احلسابات يف االرتقاء جبودة ىذه ادلهنة 

 .والعوامل اليت تؤثر عليها
 العينة ادلقصودة: 

يتمثل رلتمع الدراسة يف مكاتب مدققي احلسابات لوالية مستغاًل، ومت توزيع االستبيان بالطريقة ادلباشرة 
، صمم ألغراض ىذه الدراسة على عينة من مدققي احلسابات ذلذه ادلنطقة، ىذا نظرا (من اليد إىل اليد  )

 شخص، وقد مت استخدام العينة العشوائية أي توزيع االستبيانات 15لقيود التكلفة والوقت، وبلغ حجم العينة 
 . منها فقط10بطريقة عشوائية، وقد مت اسًتجاع 

 احلدود الزمنية وادلكانية: 
 أفريل 10اشتمل االستبيان على عينة من مدققي احلسابات دلدينة مستغاًل، بينما امتد ىذا االستبيان من 

 .2015 ماي 26إىل غاية 
 مجع االستبيان: 

تعد خطوة مجع االستبيان من بني أىم وأصعب اخلطوات كوهنا ترتبط مباشرة بطبيعة النتائج ادلتوصل إليها 
من خالل ىذا االستبيان، وفضال عن توزع أفراد العينة على مناطق متفرقة من مكان الدراسة، وزيادة على 

ذلك فإن معظم من وفقنا يف التوصل إليهم رفضوا التعامل معنا لضيق الوقت لديهم وكثرة مشاغلهم على حد 
قوذلم، إشارة إىل أن ادلدة اليت وزع فيها االستبيان تتوافق من هناية السنة ادلالية، وقد عمدنا إىل مجع االستبيان 
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عن طريق االستالم ادلباشر من أفراد العينة مث بعد احلصول عليو بدأنا عملية التحليل من خالل فرز ىذا 
 .االستبيان كل على حدا

 تحليل االستبيان: المطلب الثاني
 .بعد ربصنا على النتائج من االستبيان قمنا بتحليلها

 يقوم مدقق الحسابات بالتخطيط لعملية التدقيق -1
 تقييم عملية التخطيط دبكاتب الوالية: 01      اجلدول رقم 

 

 
 

 .من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج االستبيان : المصدر
أن التخطيط لعملية التدقيق أمر ضروري حىت يتمكن مدقق احلسابات من كسب   ( %80 )أقر أغلب اجمليبني 

أن ىناك بعض الشركات اليت يكون فيها التسيري ضعيف فإنو من ادلستحيل أن  ( %10 )الوقت بينما أقر البعض 
فكان رأيهم أن مدقق احلسابات   ( %10 )يكون ىناك زبطيط لعملية التدقيق يف ىذه احلالة، أما البعض اآلخر  

ال بد وأن يقوم بعملية التخطيط ألعمال التدقيق يف بعض األحيان فقط عندما تكون الشؤون الداخلية للمؤسسة 
 .بأحسن حال أما إذا كان التسيري ضعيف كما سبق ذكره ال يقوم بعملية التخطيط

 مدى التزام المدقق بقواعد السلوك المهني -2
 تقييم االلتزام بقواعد السلوك ادلهين: 02       اجلدول رقم 

 

 
 االستبيان من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج: المصدر

التخطيط عملية تقييم

80

10

10

تقييم االلتزام بقواعد السلوك ادلهين

100

0

0

% النسبة ادلئوية  التكرار اإلجابة
 80 08 نعم

 10 01 ال

 10 01 أحيانا

 100 10 اجملموع

% النسبة ادلئوية  التكرار البيان
 100 10 نعم

 00 - ال

 00 - أحيانا

 100 10 اجملموع
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نالحظ من خالل ربليل ىذا اجلدول أن اجلميع وافقوا على أن االلتزام بقواعد السلوك ادلهين أمر واجب وحتمي، 
 .واعتربوه قانون واجب التطبيق ال نقاش فيو

 امتناع مدقق الحسابات عن القيام باألعمال الممنوعة وغير األخالقية التي تضر بسمعة المهنة -3
 تقييم مدى االمتناع عن السلوكيات الألخالقية واليت تضر بادلهنة : 03                 اجلدول رقم 

 

 
 

 من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج االستبيان : المصدر
أمجع كل مدققي والية مستغاًل على أهنم ديتنعون عن القيام باألعمال ادلمنوعة وغري األخالقية اليت تضر بسمعة 

 .ادلهنة واليت زبدش كرامتها واعتربوه واجب
 هل مدقق الحسابات مستقل بما يكفي إلبداء رأيه -4

 تقييم استقاللية ادلدقق : 04اجلدول رقم 

 من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج االستبيان: المصدر
 أن معظم أفراد العينة يرون أن مدقق احلسابات مستقل دبا يكفي إلبداء رأيو الفين 04يتبني من اجلدول رقم 

 .احملايد بينما القلة منهم رأوا أن مدقق احلسابات أحيانا يعاين من بعض الضغوط اليت ال ذبعلو مستقل دبا يكفي
 
 
 
 
 

تقييم مدى االمتناع عن السلوكيات اليت تضر بادلهنة

100

0

0

تقييم استقاللية ادلدقق

90

0

10

% النسبة ادلئوية  التكرار البيان
 100 10 نعم

 00 - ال

 00 - أحيانا

 100 10 اجملموع

 %النسبة ادلئوية  التكرار البيان
 90 09 نعم

 00 - ال

 10 01 أحيانا

 100 10 اجملموع
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 كيفية متابعة مكتب التدقيق ألعضاء فريقه -5
 تقييم عملية متابعة فريق العمل: 05اجلدول رقم 

 

 
 

 من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج االستبيان: المصدر
 من اجمليبني يعتمدون اإلشراف على فريق العمل لديهم وأن نسبة %50من خالل اجلدول يتضح لنا أن نسبة 

 منهم %20 من اجمليبني يقومون دبراقبة أعمال فريقهم بعد أن االنتهاء من األعمال ادلوكلة ذلم، أما نسبة 30%
أجابوا بإجابات أخرى فمنهم من اعترب أن عملية تقدمي النصائح لفريق العمل ىي ادلرحلة األوىل مث تليها مرحلة 

اإلشراف عليهم ويف األخري مرحلة الرقابة على األعمال اليت يقومون هبا، والبعض اآلخر أجاب بأهنم يقومون 
 .دبراقبة األشغال اليت ينجزىا فريق العمل ومطابقتها مع ادلهام ادلسندة إليهم

 مدقق الحسابات مسؤول عن الرأي الذي يبديه -6
 تقييم ادلسؤولية: 06اجلدول رقم 

 

 
 من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج االستبيان : المصدر

أفاد أغلب العينة أن مدقق احلسابات مسئول مسؤولية مباشرة عن الرأي الذي يبديو، بينما نسبة النفي 
معدومة، وأفاد البعض اآلخر أنو يف بعض األحيان مدقق احلسابات ليس مسؤول عن رأيو، فيما فضل البعض 

 . اآلخر اعتمد إجابات أخرى

تقييم عملية متابعة فريق العمل
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 على أي أساس يختار المكتب موظفيه -7
 كيفية اختيار ادلوظفني يف مكتب التدقيق: 07اجلدول رقم 

 

 
 من إعداد الطالبة اعتمادا على نتائج االستبيان : المصدر

 من أفراد العينة بأهنم يقومون باختيار ادلوظفني يف ادلكتب على أساس الشهادات ادلهنية فيما %20أجاب 
 من أفراد العينة بأهنم خيتارون فريق العمل لديهم من خالل عدد سنوات اخلربة يف رأيهم %20أجاب ما يعادل 

ىم عامل مهم يف اختيار األفراد الذين يعملون لديهم، وىناك أيضا نفس النسبة من أفراد العينة أجابت باعتبارات 
 :أخرى مضاف إليها إجابة أخرى موضحة كما يلي

 االعتماد على الشهادات ادلهنية والتقييم التطبيقي والشفوي؛ -
 .يتم التقومي على أساس اخلربة مث بعد ذلك الشهادة -

 : من أفراد العينة فقد اعتمدوا إجابات أخرى موضحة كما يلي%40أما ما يقارب 
 اخلربة اإلجيابية، ادلسؤولية، األخالق احلميدة، القدرة على التعامل؛ -
 الشهادات ادلهنية والقدرات الفردية؛ -
 على أساس الشهادة العلمية والتدريب يف ادلكتب؛ -
 .يتم االختيار على أساس الشهادة العلمية زائد اخلربة -

 
 
 
 
 
 
 

كيفية اختيار ادلوظفني يف مكتب التدقيق
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 :خالصة
يف ىذا الفصل مت التطرق إىل التحليل الوصفي للخصائص الدديوغرافية ألفراد العينة وربليل نتائج 

االستبيان من أجل معرفة آراء أفراد العينة ادلتكونة من رلموعة من مدققي احلسابات وذلك من أجل معرفة أراء 
العينة حول رلموعة من النقاط ادلتمثلة يف التزام ادلدقق بقواعد السلوك ادلهين وأخالقيات ادلهنة وكذا ربمل ادلدقق 

 .مسؤولياتو يف اكتشاف اخلطأ واالرتباطات غري القانونية للتقليل من تأثري سلاطر التدقيق على القوائم ادلالية
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 الخاتمة العامة

 تناولنا يف حبثنا من خالل التحليل ألىم جوانب اإلطار الفكري للتدقيق وأىم ومعايريه، واإلجابة عن 
اإلشكالية ادلطروحة، كما ميكن تلخيص ما مت ذكره يف أن مهنة تدقيق احلسابات مهنة صعبة وحساسة للغاية، 
وأي خطأ صغري قد يضر بأحد أطراف العملية على األقل، ولتفادي وقوع اخلطأ أو للحد منها جيب أن يكون 

 .القائم على العملية شخص زلرتف، مؤىل ومستقل قادر على التعامل مع الوقائع واكتشاف احلقائق
 إن تعيني مدقق احلسابات إجباري على الشركات التجارية، وبالتايل قبل البدء بعملية التدقيق عليو إجراء 

خطوات وإتباع القوانني األخالقية وكذا التقيد بقواعد السلوك ادلهين للتدقيق، وعليو قد توصلت الطالبة من خالل 
 : إجراء دراسة حول ىذا ادلوضوع باالستنتاجات والتوصيات التالية

 نتائج اختبار الفرضيات: 
 :انطالقا من اجلانب النظري والدراسة التطبيقية توصلت الطالبة بعد اختبار الفروض إىل ما يلي

ففي ما خيص الفرضية األوىل اليت تتضمن أن مدقق احلسابات ال يتقيد دائما بقواعد السلوك ادلهين، تعترب 
فرضية خاطئة فحسب الدراسة اليت قامت هبا الطالبة أثبتت أن ادلدقق يقوم بعملو وفق قواعد السلوك 

 .ادلتعارف عليها ومدى التزامو هبا
أما الفرضية الثانية اليت تقول بأن تدقيق احلسابات ما ىي إال مهنة عادية يقوم هبا األفراد العاديون، فإن 
الدراسة بينت أهنا عكس ذلك دتاما فهي ليست مهمة سهلة كما يضنها البعض، إمنا حتتاج إىل دقة وجودة 

 .عالية للوصول إىل اذلدف ادلطلوب
بينما الفرضية الثالثة اليت ال تشجع ادلدقق على االلتزام بقواعد السلوك ادلهين، فهي فرضية غري صحيحة 

إطالقا إذ أن مجيع القوانني والتشريعات تنص على إلزامية إتباع القواعد اخلاصة بسلوك مهنة التدقيق، وىو ما 
يؤدي إىل صحة الفرضية الرابعة اليت تدل على أن التزام ادلدققني بأخالقيات وسلوكيات ىذه ادلهنة وقواعدىا 

 . يؤدي إىل عرض أفضل ونتائج أحسن لعملية التدقيق
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 االستنتاجات: 
من خالل ما مت تداولو يف اجلوانب النظرية وادليدانية للبحث توصلت الطالبة إىل االستنتاجات 

 :التالية
أن ادلدقق يلعب دورا مهما يف تعزيز صدق وعدالة القوائم ادلالية للمؤسسات من خالل إبداء رأيو الفين  -

احملايد بنتائج النشاط وادلركز ادلايل اليت تتضمنها ىذه القوائم وبالتايل اعتماد األطراف ادلختلفة عليها يف 
 عملية اختاذ القرارات؛

اتفقت اإلدارة ادلالية للشركات وادلدققني على أن العوامل ادلرتبطة بتطبيق معايري التدقيق وقواعد السلوك  -
 ادلهين ذلا تأثري على تغيري مدقق احلسابات؛

 يعترب كل من التأىيل العلمي والعملي من أىم العوامل اليت تؤثر على جودة أداء مدققي احلسابات،  -
حيث ذلا دور كبري يف تقليل سلاطر التدقيق، إال أن جانب التأىيل العلمي حباجة إىل تطوير مستمر نظرا 

 بيئة التدقيق باستمرار؛
إن استقاللية مدقق احلسابات، من العوامل ادلؤثرة إجيابيا على جودة تدقيق احلسابات، حيث يعترب  -

استقالل مدقق احلسابات دبثابة العمود الفقري دلهنة التدقيق بصفة عامة، وبالتايل أصبحت احلاجة ماسة 
 ؛لتدعيم ىذا احلياد ومحايتو

جيب االلتزام من قبل مدققي احلسابات بالعمل على تبين قواعد وآداب وسلوكيات ادلهنة لتكون أساسا  -
 .يتم االسرتشاد بو عند إدتام عملية التدقيق، وتبين إجراءات رقابة اجلودة على أعمال التدقيق يف مكاتبهم

 التوصيات: 
ضرورة توفري احلماية القانونية الالزمة للمدقق للحفاظ على حياده واستقاللو، لذلك البد من إدخال  -

بعض النصوص القانونية تنظم عمل ادلدقق ومنها حق ادلدقق يف مناقشة قرار عزلو وتغيريه وضرورة بيان 
 أسباب التغيري؛

ضرورة تفعيل دور مجعية مدققي احلسابات يف مراقبة عمل ادلدققني والعمل على إقامة الدورات التدريبية  -
 للمدققني لرفع ادلستوى ادلهين وحتسني الكفاءة العلمية والعملية ذلم؛

التأكيد على مكاتب التدقيق بضرورة االلتزام دبعايري التدقيق وقواعد السلوك ادلهين اليت مت إصدارىا من  -
 قبل رللس مهنة مراقبة احلسابات استنادا إىل نظام شلارسة مهنة مراقبة احلسابات؛

فيما خيص اجملال التعليمي ضرورة زيادة االىتمام من قبل اجلامعات وادلعاىد للقيام بإدماج اجلوانب  -
 األخالقية يف ادلقررات الدراسية األساسية للتدقيق احلسابات وربط األخالقيات بدور ومسؤولية ادلهنيني؛

ضرورة األخذ بعني االعتبار عند اإلعالن عن اخلدمات ادلهنية من قبل مدققي احلسابات، التصرف  -
بشكل مناسب واحلفاظ على السمعة اجليدة للمهنة، واالمتناع عن أي سلوك ميكن أن يقلل من شأن 
ىذه ادلهنة، فضال عن ضرورة عدم ادلبالغة يف إدعاء مقدرهتم على تقدمي اخلدمات أو وصف ادلؤىالت 
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اليت ميتلكوهنا، وعدم تشويو عمل ادلدققني اآلخرين عند اإلعالن عن خدماهتم، وىذا ما يتطلبو السلوك 
 ادلهين، وىو أحد القواعد األخالقية اليت جيب أن يتمتع هبا ادلدقق؛

عدم قبول مكاتب التدقيق ألي عملية تدقيق إال بعد التأكد من أهنا ال تتعارض مع استقالليتها ويكون  -
 لو القدرة على القيام بعملية التدقيق من ناحية توفر اإلمكانيات والوقت؛

على ادلنظمات ادلهنية متابعة تطوير أداء ادلدققني ادلمارسني للمهنة وإطالعهم على كل جديد خبصوص  -
مهنة التدقيق، وخاصة فيما يتعلق بقواعد السلوك ادلهين وأخالقيات مهنة التدقيق، وذلك ليبقى 

 ادلستفيدون من ىذه القواعد على إطالع على أىم التعديالت اليت حتدث؛
 .االىتمام بادلدقق واحملاسب يف اجلزائر وإعطائو أمهية أكثر -

ومن خالل دراستنا لواقع التدقيق وجد أهنا مهنة ال تزال حتتاج إىل ادلزيد من التطور، إذ أن القوانني 
والتشريعات اليت تنظم ادلهنة ال تستجيب دلتطلبات ادلمارسة ادلهنية، باإلضافة إىل أن اذليئات والنقابات ال تقوم 

 بدورىا كما جيب وىذا على أغلب ادلدققني، 

ويف األخري نأمل أن يساىم حبثنا ىذا ولو بالشيء القليل يف تدعيم البحث العلمي، خاصة أن اجلامعة 
اجلزائرية تفتقد إىل ىذا النوع من البحوث، ولذا عاجلت دراستنا ىذه جانب مهم من جوانب التدقيق على أمل أن 

تفتح اجملال لبحوث أخرى يف ادلستقبل تعاجل جوانب أخرى من ىذا النوع، وأن تلقى ىذا ادلهنة االىتمام الواسع 
من قبل الباحثني إلبرازىا للرأي العام وإظهار أمهيتها يف دفع عجلة التنمية االقتصادية، ويف األخري نرجو من اهلل أن 

 .نكون قد وفقنا يف معاجل ىذا ادلوضوع

 :آفاق الدراسة

نوصي الباحث باستمرار إجراء الدراسات والبحوث يف ىذا اجملال واليت تأخذ باالعتبار العديد من اجلوانب 
وادلتغريات اليت مل يتم تغطيتها يف ىذا البحث واليت ميكن أن تلقي مزيدا من الضوء على التفاوت يف أخالقيات 

 : ادلدققني، لذلك ميكن إجراء الدراسات التالية

 .أثر تكنولوجيا عملية التدقيق على تأثري يف أخالقيات ادلدقق -
 .   مدى مسامهة عوامل جودة األداء ادلهين واألخالقي دلدقق احلسابات يف ضبط سلاطر التدقيق -
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 المراجع باللغة العربية: أوال

 الكتب: 
، دار ادلستقبل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة علم تدقيق الحسابات النظري والعمليخالد اخلطيب،  -

 .03، ص2009األوىل، 
اإلطار النظري وادلمارسات ) المراجعة وتدقيق الحساباتزلمد التهامي طواىر، مسعود صديقي،  -

 .01، ص2003، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، الساحة ادلركزية، بن عكنون، اجلزائر، (التطبيقية
 .13، ص1978 -1979، اجلزء األول، مطبعة ابن حيان، دمشق، أصول المراجعةمحدي السقا،  -
، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، الساحة المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيقزلمد بوتني،  -

 .08، ص2005ادلركزية، بن عكنون، اجلزائر، الطبعة الثانية، 
- ادلعايري والقواعد- اإلطار النظري) أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشاملزلمد السيد سراي،  -

 .07، ص2007، ادلكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، (مشاكل التطبيق العملي
، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، المدخل الحديث لتدقيق الحساباتأمحد حلمي مجعة،  -

 .06، ص2005الطيعة الثانية، 
، 1994، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مبادئ وأسس المراجعة علما وعمالالفتاح الصحن،  -

 .04ص
، دار الرواق للنشر والتوزيع، أساسيات التدقيق وفق المعايير الدوليةحسني القاضي، حسني دحدوح،  -

 .13 ص،1999عمان، األردن، 
 .01، دار ادلسرية للنشر، األردن، ص(الناحية النظرية) تدقيق الحسابات المعاصرغسان فالح ادلطارنة،  -
، دار األصول العلمية والعملية لتدقيق الحساباتخالد راغب اخلطيب، خليل زلمود الرفاعي،  -

 .10، ص1998ادلستقبل، األردن، 
، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة األوىل، (الناحية النظرية) علم تدقيق الحساباتخالد أمني عبد اهلل،  -

 .36 -35: ، ص،ص1999-2000
، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، األردن، ، تدقيق الحساباتسامي زلمد الوقاد، لؤي زلمد وديان -

 .34، ص2010الطبعة األوىل، 
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، 2010، األردن، الطبعة األوىل، (اإلطار النظري) تدقيق الحساباتإيهاب نظمي، ىاين العزب،  -
 .25ص

، 2002، الدار اجلامعية، القاىرة، المراجعة الخارجيةزلمد مسري الصبان، عبد الوىاب نصر علي،  -
 .06ص

، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، المراجعة بين النظرية والتطبيقعبد الفتاح الصحن، درويش زلمد ناجي،  -
 .198، ص1998

، الدار اجلامعية، األسس العلمية والعملية لمراجعة الحساباتزلمد مسري الصبان، زلمد مصطفى،  -
 .166، ص2005مصر، 

، ترمجة وتعريب أمحد حامد حجاج كمال المراجعة بين التنظير والتطبيقتوماس ويليام، إمرسن ىنكي،  -
 .62، ص1986الدين سعيد، سلطان زلمد علي السلطان، دار ادلريخ، الرياض، 

 معايير المراجعة الدولية ومدى إمكانية استخدامها في تنظيم الممارسةعبد احلامد معيوف الشمري،  -
 .93، ص1994، ادللكة السعودية، اإلدارة العامة، المهنية

، ادلتطلبات ادلهنية ومشاكل ادلمارسة خدمات مراقب الحسابات لسوق المالعبد الوىاب نصر علي،  -
 .26، ص2001العملية يف ضوء ادلراجعة ادلصرية األمريكية، اجلزء األول، 

 .88، ص2007، الدار اجلامعية، مصر، التطورات الحديثة في المراجعةلطفي أمني السيد أمحد،  -
، قسم احملاسبة، جامعة التحديات التي تواجه تطبيق أخالقيات مهنة المحاسبةطو أمحد حسن أرديين،  -

 .158، ص2007ادلوصل، تنمية الرافدين، 
، األردن، دار وائل للنشر، الطبعة (اإلطار النظري) تدقيق الحساباتإيهاب نظمي، ىاين العزب،  -

 .31، ص2012األوىل، 
، اإلسكندرية، الدار األسس العلمية والعملية لمراجعة الحساباتعبد اهلل ىالل، زلمد مسري الصبان،  -

 .21، ص1998اجلامعية، 
 .71، ص2007، ادلكتبة العصرية، مصر، أساسيات المراجعة مدخل معاصرحامت زلمد الشيشين،  -
اإلطار النظري ) مراجعة الحسابات المتقدمةحسني أمحد دحدوح، حسني يوسف القاضي،  -

 .85، ص2009، اجلزء األول، دار الثقافة للنشر، األردن، الطبعة األوىل، (واإلجراءات العملية
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أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية حسني أمحد دحدوح، حسني يوسف القاضي،  -
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 استبيان

 جامعة عبد احلميد بن باديس
 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري

 قسم العلوم ادلالية واحملاسبة
 أخي اجمليب

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

، لذا أضع "أخالقيات ادلهنة وردود األفعال دراسة حالة : مدقق احلسابات: " تقوم الباحثة بإعداد دراسة حتت عنوان
بني أيديكم ىذا االستبيان آملني من حضرتكم اإلجابة على اخليارات ادلوضوعة لكل فقرة بكل موضوعية، وىذا ما سيؤدي 
 .بالباحثة إىل احلصول على نتائج مقبولة وتساير الواقع، ومن مث اخلروج بالتوصيات اليت تساعد على حل اإلشكالية ادلطروحة

كما أود إعالمكم، أن ىذا االستبيان رلرد أداة حبثية للحصول على معلومات ميدانية، كما أن ادلعلومات ستحاط بكامل السرية 
 .وتستخدم ألغراض البحث العلمي ليس أكثر

 .تقبلوا مين فائق التقدير واالحرتام وشكرا على تعاونكم
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 بيانات عامة: أوال 

 على اخليارات ادلقبولة من طرفكم  ( × )الرجاء وضع عالمة 

  أنثى     ذكر              :  الجنس -
  سنوات 10أكثر من       سنوات       10 إىل 5من       سنوات       5أقل من  : الخبرة سنوات -
 شهادة أخرى        ماجستري                 ماسرت           ليسانس     :العلمي المؤهل -
 مرتبص       زلاسب معتمد               زلافظ حسابات          خبري زلاسيب       : المهنة طبيعة -
  :كبير التي تتعامل معها بشكل المؤسسات -

  مؤسسات عمومية            مؤسسات خاصة: من ناحية شكل ادللكية 
  شركات أموال              شركات أشخاص: من ناحية الشكل القانوين 

 فقرات االستبيان : ثانيا 

 :يف اخلانة ادلناسبة  ( × )ضع عالمة  -

 خطأ صح الفقرة
   اذلدف األساسي من التدقيق ىو اكتشاف أي غش أو خطأ يف احلسابات

   جيوز للمدقق أو مساعديو قبول ىدايا من العمالء ألهنا ال تؤثر على أدائو لعملو
   حيضر على ادلدقق دفع عموالت مقابل احلصول على عمالئو

جيوز للمدقق شلارسة األعمال ادلهنية ادلكملة لطبيعة عملو مثل االستشارات بشرط عدم اجلمع 
 بينها والقيام بتدقيق احلسابات لعميل واحد يف نفس الوقت

  

 "أمام اإلجابة الصحيحة  ( × )ضع عالمة  -
 "للمدقق أن يزاول األعمال اليت ال تتعارض مع قواعد سلوك وآداب ادلهنة شرط  -1

  أن تكون ىذه األعمال من النشاطات االقتصادية غري ادلهنية ولو أدارىا شخصيا 
 أن تكون ىذه األعمال من األعمال ادلهنية ادلكملة لطبيعة عملو 
  أن تكون ىذه األعمال من األعمال ادلهنية ادلكملة لطبيعة عملو وأال جيمع بينها وبني عملية التدقيق لعميل واحد

 يف نفس الوقت 
 :عند اختيار إجراءات التدقيق جيب على ادلدقق أن يأخذ يف عني االعتبار بعض األمور منها  -2

 نطاق عملية التدقيق 
 طبيعة ونشاط وتنظيم ادلنشأة موضوع التدقيق 
 خربتو السابقة فيما يتعلق بدرجة االعتماد على إدارة ادلنشأة وموظفيها 
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 :جيوز للمدقق التقاعد دلراجعة القوائم ادلالية دلنشأة معينة -3
  إذا رأى وفقا لتقريره ادلهين أن يف استطاعتو احلصول على درجة كافية من التأىيل ادلهين عن طريق الدراسة أو

   تنفيذ عملية التدقيقأثناءااللتحاق بدورات تدريبية مالئمة 
  إذا رأى وفقا لتقديره ادلهين أن يف استطاعتو احلصول على درجة كافية من التأىيل ادلهين عن طريق الدراسة أو

  تنفيذ عملية التدقيققبلااللتحاق بدورات تدريبية 
  إذا رأى وفقا لتقديره ادلهين أن يف استطاعتو احلصول على درجة كافية من التأىيل ادلهين عن طريق الدراسة أو 

  تنفيذ عملية التدقيقبعدااللتحاق بدورات تدريبية 
 مجيع اإلجابات خاطئة 

 :عند اختيار إجراءات التدقيق جيب على ادلدقق أن يأخذ يف االعتبار بعض األمور منها -4
 نطاق عملية التدقيق 
 طبيعة ونشاط وتنظيم ادلنشأة موضوع التدقيق 
 خربتو السابقة فيما يتعلق بدرجة االعتماد على إدارة ادلنشأة وموظفيها 
 مجيع ما ذكر 

 :للمدقق أن يزاول األعمال اليت ال تتعارض مع قواعد سلوك وآداب ادلهنة شرط  -5
 أن تكون ىذه األعمال من النشاطات االقتصادية غري ادلهنية ولو أدارىا شخصيا 
 أن تكون ىذه األعمال من األعمال ادلهنية ادلكملة لطبيعة عملو 
  أن تكون ىذه األعمال من األعمال ادلهنية ادلكملة لطبيعة عملو وأال جيمع بينها وبني عملية التدقيق لعميل واحد

 يف نفس الوقت
  2+1اإلجابتني 
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 أمام درجة االلتزام ادلناسبة واليت تعكس أمهية ومستوى االلتزام بقواعد السلوك ادلهين  ( × )الرجاء وضع عالمة 

 درجة االلتزام الفقرة الرقم

 أبدا أحيانا غالبا دائما

امتثال مدقق احلسابات لقواعد السلوك األخالقي جتعلو يقدم  1
 معلومات شاملة وفعالة

    

تساىم قواعد السلوك األخالقي للمهنة يف حتسني جودة  2
 ادلعلومات ادلقدمة للمستخدمني

    

حيرص مدقق احلسابات على التصرف بشكل نزيو وغري متحيز  3
 عند أداء مهامو

    

يتصف ادلدقق باالستقامة واألمانة يف كافة عالقاتو ادلهنية  4
 والتجارية

    

يتعرض ادلدقق عند أداء مهمتو إىل حاالت قد تضعف من  5
 حكمو ادلهين أو التجاري

    

     ميتنع مدقق احلسابات عن إحلاق الضرر بسمعة مدقق مهين آخر 6

يعمل ادلدقق على اكتساب ادلعرفة وادلهارة ادلهنية الالزمة لضمان  7
 حصول أصحاب العمل على خدمة مهنية بكفاءة

    

     يؤدي ادلدقق مهامو بكل اجتهاد وعناية وفقا للمعايري ادلهنية 8

حيافظ مدقق احلسابات على سرية ادلعلومات اليت يفصح عنها  9
 صاحب العمل

    

ميتنع مدقق احلسابات عن استعمال معلومات ختص مؤسسة  10
 أخرى سبق وقدم خدمة ذلا لصاحل ادلؤسسة احلالية

    

     يقوم ادلدقق باإلفصاح عن ادلعلومات السرية بقوة القانون 11
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غري  زلايد موافق العبارة
 موافق

ىل التدقيق القانوين ىو الذي يفرضو القانون والذي يتمثل يف مراقبة األعمال 
 السنوية اليت يقوم هبا مدقق احلسابات؟

   

مدقق احلسابات ىو شخص مستقل، كفء يقوم مبهام التدقيق القانونية وتتوفر فيو 
 صفات كالنزاىة واألمانة

   

ىل اذلدف من التدقيق ىو تقرير مدى عدالة القوائم ادلالية لنتيجة أعمال ادلؤسسة 
 والتغريات يف مركزىا ادلايل؟

   

ىل حيرص ادلدقق على كتمان األسرار وادلعلومات اليت يطلع خالل عملو، وال يصرح 
 هبا أي طرف عدا اجلهات اليت يوجب القانون تقدميها ذلا؟

   

ىل تبين فكرة التدقيق واعتبارىا وسيلة تساعد ادلسريين ادلسؤولني على التحكم يف 
 تسيري األمور؟

   

التدقيق ادلستمر للمدقق يساعد على الفهم اجليد حمليط الشركة اليت يقوم بالعمل 
 فيها

   

    ضغط الوقت واألتعاب تقوي احتمال الوقوع يف اخلطأ

    ال يستجيب مدقق احلسابات لضغوط ادلمارسة عليو من إدارة ادلؤسسة

    ميلك مدقق احلسابات القدرة على تأكيد استمرارية ادلؤسسة

    ميكن من خالل عمل ادلدقق تقييم مدى كفاءة األداء بادلؤسسة

 

 

 



 امللخص

 نظرا العتبار استقالل املدقق من أىم املوضوعات اليت حظيت باىتمام مهنة التدقيق، فإن ىدف ىذا 
البحث ىو معرفة مدى تقيد مدقق احلسابات بقواعد السلوك املهين، وأخالقيات مهنتو للوصول إىل الغاية املطلوبة 
بشكل أفضل، وملعاجلة ىذه اإلشكالية اقتضت الباحثة إىل دراسة اجلانب القانوين واألخالقي هلذه املهنة، ولتعزيز 
ىذا التصور مت توزيع استبيان على جمموعة من املدققني، خرباء حماسبني، وأساتذة أكادمييني بوالية مستغامن ملعرفة 

وجهة نظرىم حول إشكالية الدراسة، وىذا ما أوصلنا إىل أن عمل املدقق مبين جمموعة من املعايري والقواعد 
 .القانونية اليت تتحكم بعملية التدقيق

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


