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 شكر وتقد�ر
 

صالحا ترضاه  ي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل  بر "
 .19" سورة النمل: األية  وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
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 امللخص
على خمتلف األطراف ذات العالقة يهدف البحث إىل دراسة التدقيق احملاسيب وأمهيته يف احلصول على خدمات ذات جودة عالية تساعد 

عوملة األنشطة شركات متعددة اجلنسيات يف إطار الدولية وظهور ، خاصة يف ظل انفتاح األسواق املالية صائبةاختاذ القرارات االقتصادية ال
ابعتبارها ترتكز على دراسة دقيقة للتعامل معها يف  ،تساعد على التطبيق اجليداالقتصادية، حيث أصدرت املنظمات الدولية معايري التدقيق الدولية 

، عوملةالومتشيا مع  الدول.، وذلك من أجل تذليل الفروقات وتقريب املمارسات بني أوساط مهنة احملاسبة والتدقيق واجملتمع املايل حمليا ودوليا
وإعادة ثقة اجملتمع هلذه املهنة وخدمة املصلحة  ،وإرساء املفهوم احلديث للحوكمة ،االرتقاء جبودة خدماتهوحتقيق  ،يف جمال التدقيق امللحوظ تطورالو 

االندماج يف وال شك أن اجلزائر تسعى إىل  .ال تزال تواجه حتدايت وصعوابت ذات بعد عاملي التدقيق هنةم إال أن ،العامة وتنمية االقتصاد العاملي
مواكبة هذه التطورات، خاصة بعد تبين النظام احملاسيب املايل الذي يقرب املمارسة احملاسبية من املمارسة الدولية، وحماولة منها إىل االقتصاد العاملي و 

خمتلف صول على معلومات ذات جودة عالية تساعد على تدفق احلوفق املتطلبات الدولية، من أجل  الرفع من مستوى خدمات التدقيق
 .دفع عجلة التنمية االقتصادية يساهم يف، مما األجنبية االستثمارات

 .اجلزائرالعوملة، ،  وكمةاحلالتدقيق احملاسيب، معايري التدقيق الدولية، : الكلمات املفتاحية

Résumé 

La recherche vise à étudier l'audit comptable et son importance pour obtenir des services de haute 

qualité qui aident ses utilisateurs de prendre les meilleures décisions économiques. En effet ; dans le cadre de 

l'ouverture des marchés financiers internationaux et l'émergence des sociétés multinationales à la lumière de 

la mondialisation des activités économiques, les organisations internationales ont publié des normes 

internationales d'audit « ISA » aidant à avoir une équitable application basée sur une étude approfondie, afin 

de surmonter les différences et rapprocher les pratiques entre les pays dans le domaine de la comptabilité et 

de l’audit. Ainsi, pour suivre la mondialisation et le développement remarquable de l'audit, et obtenir de 

meilleurs services de qualité sous le contexte de la gouvernance, et de restaurer la confiance de la 

communauté de cette profession et servir l'intérêt public et le développement de l'économie mondiale, 

néanmoins la profession d'audit demeure confronter à des défis et des difficultés à dimension mondiale. Il est 

clair que l'Algérie cherche à s’intégrer dans l'économie mondiale et suivre ses évolutions, notamment après 

l'adoption du système comptable financier qui fait approcher la pratique comptable à la pratique 

internationale et ce, d'augmenter le niveau d'audit conformément aux exigences internationales dans le but 

d'obtenir des informations de haute qualité en vue de l’attraction de différents investissements étrangers, 

contribuant ainsi à la promotion du développement économique. 

Mots-clés : audit, normes internationales d'audit « ISA », la gouvernance, la mondialisation, l'Algérie.  

Abstract 

The research aims to study accounting and significance of the audit to obtain high-quality services 

that help various relevant to make the right economic decisions of the Parties, especially in light of the 

opening of the international financial markets and the emergence of multinational companies in the context 

of the globalization of economic activities, where international organizations issued an international auditing 

standards help a good application as based on a thorough study to deal with it among the profession of 

accounting and auditing the financial community, locally and internationally, in order to overcome the 

differences and bring the practices between the countries. In line with the globalization of economic activities 

and the opening of international financial markets, and the development of the remarkable in the field of 

audit and confirmation, and achieve better quality services according as governance, and restore community 

confidence in the profession and serving the public interest and the development of the global economy, but 

the profession of an audit it is still facing challenges and difficulties with a global dimension. There is no 

doubt that Algeria is seeking to integrate into the global economy and keep pace with these developments, 

especially after the adoption of the financial accounting system which is nearly the accounting practice of 

international practice, and an attempt to increase the level of scrutiny in accordance with international 

requirements of services, in order to get high-quality information to help to various flow of foreign 

investments, thus contributing to promoting economic development. 

Keywords: auditing, international auditing standards, governance, globalization, Algeria.  
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  عامةالمقدمة ال

وتعدد أصنافها، والزيادة يف االستثمارات،  ما صاحبها من كرب يف حجم املؤسسةمع ظهور الثورة الصناعية و 
رؤوس األموال، جعل متويل هذه املشاريع أمرا صعبا، مما أدى إىل اللجوء إىل االقرتاض احلاجة إىل الزيادة يف وبالتايل 

اليت تتكون من آالف املسامهني الذين يوكلون  األسهم مؤسساتباإلضافة إىل ظهور  من البنوك ومحلة السندات،
التدقيق احملاسيب من أجل تبين فصل امللكية عن التسيري، مما أوجب احلاجة إىل  أملى ،صالحيات التسيري إىل اإلدارة

التدقيق احملاسيب وضمان االستغالل األمثل ملواردهم واحلد من األخطاء والغش، من خالل  احملافظة على أموال املالك،
بني معدي  يف املصاحل  خصوصا عند وجود التعارض، حول مدى مصداقيتها صدار تقريرلقوائم املالية وإل

 .ديةومستخدمي املعلومات اليت تعترب األساس الذي يبين عليه خمتلف األطراف قراراهتم االقتصا

اليت ختضع هلا املؤسسة نتيجة حدوث التطورات يف جمال التكنولوجيا واالتصاالت، ويف ظل التغريات املستمرة 
أدى إىل زيادة مما متعددة اجلنسيات، وفتح أسواق املال يف ظل العوملة،  ؤسساتوتالشي احلدود اجلغرافية، وانتشار امل

املخاطر والتحديات اليت تواجه مهنة التدقيق على املستوى الدويل، مما أحل على منظمات التدقيق الدولية إىل ضرورة 
، وتوفر التوافق عرب الدول تذليل الفروقات بني الدول من خالل إصدار معايري دولية للتدقيق تلقى االعرتاف العام

حتديد املتطلبات اليت تؤهل مدققي احلسابات للقيام مبهامهم مبهارات  الدولية، و إحداث تنسيق وانسجام للتقارير و 
 .كافية، وفتح مكاتب دولية للتدقيق تقدم خدمات ذات جودة عالية تلقى القبول والتطبيق العاملي

ومن أجل تعزيز مهنة التدقيق واحلصول على خمرجات فعالة تساعد اجلهات اليت حتتاج إىل خدمات التدقيق 
يعترب تطبيق مفهوم حيث  ،إرساء عملية التدقيق ساعد يفالذي ييف اختاذ القرارات املالئمة، مت تبين مفهوم احلوكمة 

 .احلوكمة أحد متطلبات ثقة املستثمرين واإلدارة الناجحة

 مثل شركة إنرون العاملية ؤسساتاليت تعرضت هلا املخاصة وعلى إثر الفضائح واإلخفاقات املالية احلديثة، 
، وإدارة املخاطر، وحتسني جودة عمليات ؤسساتوشركة وورد كوم، كانت هناك نداءات من أجل حتسني حوكمة امل

، الذي يهدف إىل تعديل معايري احلوكمة، ووضع متطلبات « Sarbane Oxley »التدقيق، واليت يف مقدمتها قانون 
راق املالية، وخلق جملس جديد على املدقق، وذلك جديدة لإلفصاح وكشف اجلرائم اجلديدة للغش وانتهاك قوانني األو 

 .املضلل ومنع االهنيارات املالية من أجل منع خطورة التقرير املايل

صعوبات يف ظل العوملة الإال أهنا الزالت تواجه التحديات و  ،مهنة التدقيق اليت شهدهتاورغم التطورات 
من مدقق احلسابات حماربة جرائم غسل األموال، باإلضافة  مما يستدعي ،مل تعد لرؤوس األموال هوية وطنية خاصة أنه

 .يف األسواق املالية الدولية إىل القيام بتدقيق املشتقات املالية وصناديق االستثمار
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ذلك من خالل و واالندماج يف االقتصاد العاملي، حنو االنفتاح االقتصادي،  ومن خالل مساعي اجلزائر
وانتهاجها ومشروع انضمامها إىل منظمة التجارة العاملية، ه حنو نظام اقتصاد السوق، انتقاهلا من نظام االقتصاد املوج

 ، خاصة بعد تبين النظام احملاسيب املايل من خالل صدور قانونمنهج اإلصالحات الذي يتماشى مع هذا التوجه
الذي يقرب التطبيق احملاسيب للجزائر من و  يتضمن النظام احملاسيب املايل، واملستمد من معايري احملاسبة الدولية، 70/11

على اختاذ أجنع القرارات تساعد  ذات جودة عاليةمالية  إنتاج معلوماتبالتطبيق الدويل، والذي يسمح للمحاسبة 
خاصة  ،إنشاء وظهور سوق مالية تضمن سيولة رؤوس األموال من خالل تشجيع االستثمار االقتصادية، وتساهم يف

حتاول  الذي من خاللهاملتعلق مبهن اخلبري احملاسب، وحمافظ احلسابات، واحملاسب املعتمد،  17/71بعد صدور قانون 
 . للتدقيق اجلزائر مواكبة املعايري الدولية

 إشكالية الدراسة -1

 :التالية حياول البحث اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية

 االقتصادية؟ما هو واقع التدقيق احملاسيب يف اجلزائر يف ظل العوملة 

 األسئلة الفرعية -2

 :من خالل اإلشكالية الرئيسية، تتفرع األسئلة التالية  

 اإلطار النظري للتدقيق احملاسيب؟ فيما تتمثل أهم اخلصائص واملتغريات اليت حتكم 
 ما هي اجلوانب الفنية لعملية التدقيق احملاسيب؟ 
 االعتماد عليها يف ظل البيئة االقتصادية الدولية احلديثة؟ميكن اليت ملتطلبات اجلديدة ملهنة التدقيق ما هي ا 
 يف  االندماجوهل يعترب تطبيقها ضروريا من أجل ؟ ما مدى إمكانية تطبيق املعايري الدولية للتدقيق يف اجلزائر

 االقتصاد العاملي؟ 
 فرضيات الدراسة -3

 :الفرضيات التالية االنطالق منسئلة السابقة، يتم أللمؤقتة كإجابة 

  عليها، وقواعديتمتع التدقيق احملاسيب بثقة األطراف اليت حتتاج إىل خدماته، نظرا لوجود معايري التدقيق املتعارف 
 .، حىت يتم حتقيق أهداف التدقيقاحلساباتمدقق  مسؤولياتوحقوق و  ، وحتديد واجباتالسلوك املهين

  د مهمة التدقيقاليت حتدحتتاج عملية التدقيق احملاسيب إىل جمموعة من العناصر. 
 لقيام اات دققي احلسابمل تسمحاليت دولية ال ؤهالتاملتلقى القبول العام، و اليت دولية العايري املالتدقيق وفق  ميثل

ساهم يف حتقيق أفضل عناصر أساسية ت ،إىل تطبيق املفهوم احلديث للحوكمة باإلضافةمبهامهم مبهارات كافية، 
 .يف البيئة الدولية ممارسة للتدقيق
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  ميكن تطبيق معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر، خاصة بعد تبين النظام احملاسيب املايل املستنبط من معايري احملاسبة
 . الدولية، مما يسمح للجزائر باالنفتاح على االقتصاد العاملي

 مبررات اختيار الموضوع -4

 :املوضوع إىل ما يليتعود أسباب اختيار 

 الذي حات اليت تشهدها اجلزائر، من خالل االنتقال من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل اإلصال
الذي يتضمن النظام احملاسيب املايل، وتأثري  70/11بعد صدور قانون يتوافق مع معايري احملاسبة الدولية، وذلك 

 .إنتاج املعلومات املاليةعلى ذلك 
 يئة البيئة هت وما يستلزمه منواتفاق الشراكة مع االحتاد األوريب، لتجارة العاملية، إىل منظمة ا مشروع انضمام اجلزائر

اجلزائرية وفق املتطلبات الدولية، مما حيتم تبين املعايري الدولية للتدقيق من أجل الرفع من مستوى ثقة االقتصادية 
 .املستثمرين يف القوائم املالية املنشورة

 جلوء الدول إىل تبين املعايري الدولية للتدقيقدولية املهنية إىل ضرورة سعي املنظمات ال. 
 التحديات اليت تواجه ممارسة مهنة التدقيق من املنظور الدويل. 
 وكون البحث يندرج ضمن  يف التعرف على كل ما هو جديد حول املوضوع، أسباب ذاتية، رغبة الطالبة

 .املاسرت والدكتوراه يالتخصص يف طور 
 أهداف البحث -5

 :يسعى البحث إىل حتقيق جمموعة من األهداف، أمهها ما يلي

 اإلملام باجلوانب النظرية والفنية املرتبطة بالتدقيق احملاسيب؛ 
 البيئة الدولية للتدقيق احملاسيب؛ دراسة 
 ؛واالرتقاء مبخرجاته إبراز الدور احلوكمي يف إرساء عملية التدقيق 
 حول موضوع التدقيق؛ التعرف على التغريات احلديثة 
 التعرف على املشاكل والتحديات اليت تواجه مهنة التدقيق على املستوى الدويل؛ 
 دراسة واقع التدقيق احملاسيب يف اجلزائر يف ظل املتطلبات الدولية والتغريات االقتصادية العاملية احلديثة. 
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 أهمية البحث -6

أمهيته يف احلصول على خدمات ذات جودة عالية تساعد دراسة التدقيق احملاسيب و من خالل  تنبع أمهية البحث
، خاصة يف ظل انفتاح األسواق املالية وعوملة األنشطة االقتصادية، حيث املالئمة القرارات االقتصاديةعلى اختاذ 

  .تذليل الفروقات وتقريب املمارسات بني الدول أصدرت املنظمات الدولية معايري التدقيق الدولية من أجل

خاصة بعد تبين النظام احملاسيب املايل الذي يقرب املمارسة ، ئر تسعى إىل مواكبة هذه التطوراتأن اجلزا وال شك
احملاسبية من املمارسة الدولية، وحماولة منها إىل الرفع من مستوى خدمات التدقيق وفق املتطلبات الدولية، من أجل 

ستثمارات، مما يساعد على دفع عجلة التنمية احلصول على معلومات ذات جودة عالية تساعد على تدفق اال
 .االقتصادية

 منهج الدراسة -7

يتم ماد على جمموعة من املناهج، حيث من أجل اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية، واألسئلة الفرعية، يتم االعت
الوصفي التحليلي كما سيتم االعتماد على املنهج   استخدام املنهج التارخيي من أجل سرد نشأة وتطور مهنة التدقيق،

كأداة   االحصائي من خالل الدراسة التطبيقية، وذلك باستخدام االستبيانإىل املنهج  باإلضافةلعرض حمتوى البحث، 
 .جلمع املعلومات

 حدود الدراسة -8

 :متثلت حدود الدراسة يف ما يلي

 مت عرض ألهم مراحل كما  ،على املستوى الدويل تطورهاو  التدقيقمهنة  نشأةدراسة هذه ال لتمش: احلدود الزمنية
، كما مشلت احلدود الزمنية املتعلقة بالدراسة 1712إىل غاية عام  1691تطور مهنة التدقيق يف اجلزائر منذ عام 

 .1719جانفي  10إىل غاية  1712أكتوبر 12من  كانتامليدانية واليت  
 مشلت هذه الدراسة اجلزائر، من خالل توزيع قوائم االستبيان على جمموعة من املختصني حول : احلدود املكانية

موضوع الدراسة، من أجل التعرف على واقع التدقيق احملاسيب يف اجلزائر وأمهيته، ومدى إمكانية تطويره وفق 
 .املتطلبات احلديثة
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 الدراسات السابقة -9

 :بعض الدراسات السابقة على النحو التايل هلذه الدراسة، مت االعتماد علىكمرجعية   

  ،دراسة مقارنة بني اجلزائر، وتونس، واململكة املغربية، أطروحة مقدمة ضمن : التنظيم املهين للمراجعةشريقي عمر
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 1متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة سطيف 

 .1711-1711 التسيري،

مقارنة التنظيم املهين للتدقيق لكل من اجلزائر، تونس، واململكة املغربية، الرتباطهم تطرقت هذه الدراسة إىل 
بالعديد من اخلصائص التارخيية واالقتصادية، وقد متت املقارنة من خالل دراسة اإلطار العام للممارسة املهنية، 

 .معايري التدقيق، ودستور وآداب سلوك املهنةنة، اهليآت املهنية املشرفة على تنظيم امله

ال يتوفر على اخلصائص واملتطلبات اليت  احلايل ملهنة التدقيق يف اجلزائروقد توصلت الدراسة إىل أن التنظيم 
 .تساهم يف إجناح وتطوير املهنة

اء مبستوى املهنة وحتقيق وقدمت الدراسة مسامهة لتطوير التنظيم املهين للتدقيق يف اجلزائر مبا يسمح باالرتق
 .األهداف املرجوة منها

 أطروحة مقدمة دراسة حالة اجلزائر: سايج فايز، أمهية تبين معايري املراجعة الدولية يف ظل اإلصالح احملاسيب ،
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 1 ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري، جامعة البليدة

 .1712-1712التسيري، 

قانون احملاسيب يف اجلزائر بعد صدور  كامتداد لإلصالح  أمهية تبين معايري التدقيق الدوليةإبراز  تناولت هذه الدراسة
املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب  17/71وقانون الذي يتضمن النظام احملاسيب املايل،  70/11

كما يقوم اجمللس احملدد لتشكيلة اجمللس الوطين للمحاسبة، وتنظيمه وقواعد سريه،   11/12لتنفيذي املعتمد، واملرسوم ا
 .بتطوير التقنيات احملاسبية وتطوير معايري التدقيق

الدراسة إىل أن تبين معايري التدقيق الدولية يف البيئة اجلزائرية يساعد على حتقيق نتائج إجيابية على  وتوصلت
تطبيق التطبيق السليم للنظام احملاسيب املايل، وعلى قبول تقارير التدقيق على املستوى الدويل، وأن املنافع املتوقعة من 

 . اأكرب من تكاليفهمعايري التدقيق الدولية ستكون 

  حممد أمني مازون، التدقيق احملاسيب من منظور املعايري الدولية ومدى إمكانية تطبيقها يف اجلزائر، مذكرة مقدمة
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 3اجلزائر ، جامعة يف العلوم التجارية ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري

 .1711-1717وعلوم التسيري، 
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، وأمهية إصدار معايري التدقيق من املنظور الدويل من خالل دراسة بيئة التدقيق الدوليةالدراسة  تناولت هذه
 .وعالقتها مبعايري احملاسبة الدولية، وعرض معايري التدقيق الدولية، هاة عن إصدار سؤولواملنظمات امل التدقيق الدولية،

الدولية وتقريب وجهات  املعلومات املالية وتوصلت الدراسة إىل أن البعد الدويل للتدقيق حيقق إمكانية مقارنة
، وأنه جيب توفري املتطلبات العلمية والعملية الالزمة للممارسني ملهنة التدقيق مبا يتوافق مع التطورات النظر بني الدول

ما ك. كما أن مكاتب التدقيق الدولية تقدم خدمات ذات جودة عالية مقارنة بنظرياهتا احمللية  االقتصادية الدولية،
غم حاجتها امللحة يف التدقيق يف اجلزائر مل يتطور مقارنة بالتطورات احلاصلة يف العامل ر  خلصت الدراسة إىل أن

شريطة الرفع من  أنه يف حالة تبين اجلزائر للمعايري الدولية للتدقيق جيب تكييفها مع بيئتها االقتصاديةو جوانب عديدة، 
 .القدرات العلمية واخلربة اليت جيب توفرها لدى املدققني

 

 هيكل البحث -11

، وخامتة، حيتوي كل فصل على أربعة أربعة فصولمقدمة، تقسيم البحث إىل مت لإلجابة على إشكالية الدراسة، 
الثاين، فيشمل اجلوانب الفنية حيث يتناول الفصل األول اإلطار النظري للتدقيق احملاسيب، أما الفصل ، مباحث

دراسة واقع التدقيق  إىل بيئة التدقيق الدولية، أما الفصل الرابع فيتم من خالله الفصل الثالثيتطرق للتدقيق احملاسيب، و 
 .احملاسيب يف اجلزائر على ضوء التغريات االقتصادية الدولية احلديثة

 اإلطار النظري للتدقيق المحاسبي: الفصل األول 

توضيح أمهيته ، ومفهومه، و عرض التطور التارخيي لنشأة مهنة التدقيقهذا الفصل، سيتم التطرق إىل الل من خ
ويتم التطرق فيه إىل مؤهالت  أهدافه وأنواعه من خالل املبحث األول، أما املبحث الثاين فسيتناول مدقق احلساباتو 

معايري التدقيق املهنة، أما املبحث الثالث فسيشمل دراسة تنظيم ه، باإلضافة إىل مسؤولياتاملدقق، حقوقه وواجباته، 
 .التدقيق مهنةسلوك آداب و ، ومن خالل املبحث الرابع سيتم دراسة املتعارف عليها

 الجوانب الفنية للتدقيق المحاسبي: الفصل الثاني  

لى فروض التدقيق يهدف هذا الفصل إىل إبراز اجلوانب الفنية لعملية التدقيق، حيث سيشمل املبحث األول ع
وفجوة التوقعات، مفاهيم حول األخطاء والغش، كما سيتضمن كيفية املعاينة اإلحصائية وحتديد املخاطر، ومجع 
األدلة والقرائن، أما املبحث الثاين فسيتناول إجراءات تنفيذ عملية التدقيق بدءا من التنظيم الداخلي ملكتب التدقيق 

أما املبحث الثالث فسيتم فيه دراسة نظام الرقابة الداخلية وعالقتها التدقيق،  وصوال إىل أوراق وعالمات ومذكرات
 .بالتدقيق احملاسيب، أما املبحث الرابع فسيتضمن تقرير التدقيق
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 بيئة التدقيق الدولية: الفصل الثالث 

حيث سيتضمن املبحث األول معايري التدقيق  الفصل الثالث دراسة مهنة التدقيق على املستوى الدويل، تناولي
وسوق التدقيق الدويل، أما املبحث الثاين الدولية، املتطلبات الدولية لتأهيل املدققني، أهم مكاتب التدقيق الدولية، 

وسيتطرق املبحث الثالث إىل دراسة فسيشمل التدقيق وآليات احلوكمة  باعتبار  احلوكمة متطلب لثقة املستثمرين، 
من خالل وضع وذلك الذي جاء من أجل تعزيز وتنظيم مهنة التدقيق،  « SOX »دقيق وفق قانون األوراق املالية الت

القضايا منع االهنيارات املالية، أما املبحث الرابع، فسيتناول و  املايلمتطلبات جديدة لإلفصاح وكشف التضليل 
وذلك من خالل التعرض إىل مشاكل مهنة التدقيق على املستوى  اليت يواجهها املدقق يف البيئة الدولية،املعاصرة 
صناديق االستثمار، وتدقيق عمليات املشتقات دراسة العالقة بني التدقيق وجرائم غسل األموال، تدقيق الدويل، و 

 .املالية

 

 الفصل الرابع : 

حيث لتغريات االقتصادية احلديثة، يهدف الفصل الرابع إىل دراسة واقع مهنة التدقيق احملاسيب يف اجلزائر يف ظل ا
يتناول املبحث األول تنظيم مهنة التدقيق يف اجلزائر، وذلك من خالل عرض التطور التارخيي للمهنة، اهليئات املشرفة 
على تنظيمها، وممارسة مهنة التدقيق، أما املبحث الثاين فسيتناول معايري التدقيق يف اجلزائر، أما املبحث الثالث 

 .نتائج حماور االستبيانوتقييم خالله دراسة إطار الدراسة امليدانية، ومن خالل املبحث الرابع سيتم حتليل فسيتم من 

 



اإلطار النظري للتدقيق المحاسبي: الفصل األول  
 

10 
 

 

 تمهيد

يتم من خالهلا مجع األدلة الكافية حول صحة اليت ظنممة املعملية يف تلك الالتدقيق احملاسيب  يتمثل
واملركز املايل للمؤسسة، املعلومات املقدمة من أجل تكوين رأي فين وموضوعي حول مدى عدالة القوائم املالية 

نتيجة لضرورة التحقق من صحة البيانات  ظهر وقد، تقرير إىل األطراف ذوي العالقة وتقدمي الظنتائج يف شكل
وكرب حجم املعامالت وفصل امللكية عن التسيري بتطور حجم املؤسسة  ، وتطور واملالية واملعلومات احملاسبية

مبتطلبات عملية  ومن أجل الوفاء ،اليت يقدمها املتظنوعةاخلدمات عدد الفئات اليت حتتاج إىل االقتصادية وت
وعة من الشروط اليت جيب أن تتوفر يف مدقق احلسابات والصفات اليت جيب أن يتحلى هبا جمم ، توجدالتدقيق

ومن أجل القيام بتلك املهمة جيب أن  ادئ واألسس املرتبطة بأداء مهامه،باإلضافة إىل اإلملام باملعلومات واملب
تتمثل يف أعمال خمتلفة  ، كما عليه واجباتأداء مهامهب دقق مبجموعة من احلقوق اليت تسمح له يتمتع امل

توجد معايري مقبولة مهظنة التدقيق  ، ومن أجل حتديد يف أداء عملهمسؤوالعترب املدقق إلجناز برنامج عمله، وي
يوجد دليل لسلوك وأخالقيات مهظنة التدقيق مهامه، كما  عارف عليها تساعد املدقق على تظنفيذعموما ومت

 .يلتزم هبا املدقق عظند أداء عمله ب أنيشمل جمموعة من املبادئ الضرورية اليت جي

 :اإلطار الظنمري للتدقيق احملاسيب من خالل وعليه سوف يتم التطرق يف هذا الفصل إىل

 مفاهيم أساسية حول التدقيق احملاسيب :المبحث األول

 مدقق احلسابات: المبحث الثاني

 معايري التدقيق احملاسيب: المبحث الثالث

 ك مهظنة التدقيقآداب وسلو  :المبحث الرابع

 

 

 

 

 



ظري للتدقيق المحاسبياإلطار الن: الفصل األول  

11 
 

 مفاهيم أساسية حول التدقيق المحاسبي: المبحث األول

تزايدت احلاجة إىل مهظنة التدقيق نمرا للدور اهلام الذي يكتسيه من خالل التأكد من مدى صحة  
إىل ه وعدالة القوائم املالية وتقدمي تقرير يتضمن رأيه الفين واملوضوعي حول عملية التدقيق اليت قام هبا وتقدمي

ملعامالت االقتصادية وتعدد األطراف ذوي العالقة، وقد تطور التدقيق بتطور حجم املؤسسة وكرب حجم ا
والعوامل اليت لتدقيق يتم التطرق إىل نشأة االيت حتتاج إىل خدماته املتظنوعة، ومن خالل هذا املبحث س اجلهات

وف يتظناول مفهوم التدقيق، أما املطلب الثالث تطوره من خالل املطلب األول، أما املطلب الثاين فسإىل  أدت
هم فسيتم فيه عرض أل طلب الرابع، أما املوعرض أهدافه التقليدية واحلديثة التدقيق فسيتم التطرق إىل أمهية

 .نواع التدقيقأ

 التطور التاريخي للتدقيق: المطلب األول

اد إىل التحقق والتأكد من صحة تشري الدراسات إىل أن التدقيق ظهر قدميا نتيجة إىل حاجة األفر  
وتغري المروف مع تطور حجم املعامالت املالية والتجارية التدقيق وانتشر  تطور، وقد املعلومات احملاسبية

 .  االجتماعية واالقتصادية

 نشأة التدقيق -1

تعود نشأة مهظنة التدقيق إىل حاجة اإلنسان من التحقق من صحة املعلومات احملاسبية اليت يعتمد  
ليها يف اختاذ قراراته، والتأكد من مطابقة تلك املعلومات للواقع، وقد ظهرت هذه احلاجة لدى احلكومات، ع

حيث تدل الوثائق التارخيية أن حكومات قدماء املصريني واليونان كانت تستخدم املدققني للتأكد من صحة 
الدفاتر والسجالت للتأكد حول مدى احلسابات العامة، حيث كان املدقق وقتها يستمع إىل القيود املسجلة ب

 .1ومعظناه يستمع « Audire »مشتق من الكلمة الالتيظنية  Auditصحتها، وهلذا لفظ تدقيق 

كما يعود الفضل للخليفة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عظنه يف تسجيل وتدوين عمليات بيت املال،  
له حسابامهم املتعلقة بالعام املظنصرم، حيث كان موسم احلج موعدا للتدقيق، حيث يعرض الوالة والعمال خال

ويعترب ديوان . وحيضر أصحاب املمامل والشكاوى، كما حيضر املدققون الذين كانوا يظنتشرون يف أحناء العامل
الزكاة الذي أقامه اخلليفة العباسي املهدي من أهم الدواوين اليت كانت معظنية بالرقابة، كما أنشئت والية احلسبة 

 .2باجلوانب املالية للدولة اليت كانت مهتم

                                                           
  .71-71: ، ص ص4002، دار وائل للظنشر والتوزيع، األردن، الطبعة الثالثة، "الظناحية الظنمرية والعملية: علم تدقيق احلسابات" خالد أمني عبد اهلل،  1

  .07: ، ص7111، الطبعة األوىل، األردن، مؤسسة الوراق للظنشر والتوزيع، "لتدقيق يف ظل املعايري األمريكية والدوليةأساسيات ا" حسني القاضي، حسني دحدوح،  2
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يف القرن اخلامس عشر إىل سهولة وتبسيط تطبيق احملاسبة كما أدى ظهور نمام القيد املزدوج  
 .1والتدقيق، مما ساعد على انتشار وتطور مهظنة احملاسبة والتدقيق

ونتيجة التساع حجم املؤسسات وظهور شركات األموال، وما تضمظنه ذلك من فصل بني ملكية  
التأكد من دقة البيانات احملاسبية ومراقبة ؤسسة وإدارمها، مما استدعى من املسامهني تعيني مدققني من أجل امل

 .2أعمال اإلدارة

من خالل تأسيس   7817ولقد أنشئت أول مظنممة مهظنية يف جمال التدقيق يف فيظنيسيا بإيطاليا عام  
ىل الظنجاح يف االمتحان اخلاص ليصبح وكانت تتطلب ست سظنوات متريظنية باإلضافة إ Roxanatiكلية 

وقد كانت . أصبح يشرتط ملزاولة مهظنة التدقيق عضوية هذه الكلية 7661ويف عام . الشخص خبري حماسبة
 7182بريطانيا هي السابقة يف تظنميم مهظنة التدقيق، حيث تأسست مجعية احملاسبني القانونيني بأندبرة عام 

الربيطاين عام  املؤسساتوقد نص قانون . 7111ك بكثري عام بالرغم من أن مهظنة نشأت هظناك قبل ذل
على إلزامية التدقيق من أجل محاية أموال املستثمرين من تالعب اإلدارة حيث ساهم هذا القانون على  7164

، 7117، فرنسا عام 7110أما الدول اليت تلتها يف ذلك هي كظندا عام  .3تطوير مهظنة التدقيق وانتشارها
، مع اإلشارة 7177، فظنلظندا عام 7102، أسرتاليا 7116، أملانيا عام 7114تحدة األمريكية عام الواليات امل

خيية على وجود أمساء احملاسبني مهظنة التدقيق يف هذه الدول نشأت قبل ذلك، حيث تدل الوثائق التار إىل أن 
 .4املدققني كمهظنينيو 

 السياسات املالية والضريبية فيها، حيث ويعود تطور املهظنة يف كل من البلدان السابقة الذكر إىل 
ظهرت رقابة جديدة تتمثل يف الرقابة الضريبية ومن وسائلها التدقيق الضرييب الذي استدعى احلاجة إىل 

 .5خدمات املدققني

قانون لعام أما من ناحية التطور التارخيي يف الوطن العريب، فقد بدأت مصر مبزاولة املهظنة بصدور  
مت تأسيس مجعية احملاسبني واملدققني  7126خالله اكتسب املدقق تقديرا واحرتاما، ويف عام والذي من  7101

الربيطاين وذلك مظنذ  املؤسساتاملصرية، أما فلسطني والعراق فكانت لديهما تشريعات مستوحاة من قانون 
 عام غاية ، أما يف إمارة شرق األردن فقد كانت تقدم هلا خدمات التدقيق من فلسطني إىل7171عام 

 .، حيث تأسست فروع ملؤسسات تدقيق بريطانية7122

                                                           
  .71:، ص4070، الطبعة األوىل،األردن، مكتبة اجملتمع العريب للظنشر والتوزيع، ("7)تدقيق احلسابات " سامي حممد الوقاد، لؤي حممد الوديان،   1
.71: د اهلل، مرجع سبق ذكره، صخالد أمني عب  2  
.71: نفس املرجع السابق، ص  3  
.71: مرجع سبق ذكره، ص حممد الوقاد، لؤي حممد الوديان، سامي  4  
.71: خالد أمني عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص  5  
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اهلظندي املستوحى من القانون الربيطاين إىل غاية  املؤسساتويف مظنطقة اخلليج العريب مت تطبيق قانون  
فيها من أجل تظنميم مهظنة التدقيق على األسس املطبقة  املؤسساتاستقالل هذه الدول، حيث أنشأت قوانني 

 . املتطورةيف البلدان 

، وحاليا 1أما يف سوريا ولبظنان واملغرب العريب، فقد نشأت املهظنة وتطورت على األسس واملبادئ الفرنسية
   .2تتمتع مجيع الدول العربية بتشريعات وقوانني مظنممة ملهظنة التدقيق

 العوامل المفسرة لتطور مهنة التدقيق -2

تصادية واالجتماعية، ولعل العوامل التالية هي اليت نشأت مهظنة التدقيق وتطورت نتيجة لتغري المروف االق
 :3تفسر نشوءها وتطورها

تشري دراسة نشأة مهظنة التدقيق إىل أن التعارض بني مصاحل كل من مستخدمي : تضارب المصالح 2-1
ومعدي املعلومات احملاسبية هو الذي فرض احلاجة إليها، حيث يلمس مستخدمي هذه املعلومات تعارضا بني 

تهم ومصلحة الطرف الذي يظنتج تلك املعلومات اليت إليه واليت ميكن أن تكون متحيزة، مما يدفع هبم إىل مصلح
 .اللجوء ملدقق حسابات من أجل إبداء رأيه الفين حول مصداقية املعلومات

ومع تطور التجارة والصظناعة مما أدى إىل بدوره إىل تطوير السياسة الضريبية، حيث اعترب حتصيل  
األرباح التجارية والصظناعية مورد رئيسي لتحقيق التظنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية، وهظنا ظهر نوع  ضريبة

جديد من التعارض يف املصاحل بني الدوائر الضريبية اليت تسعى إىل حتصيل أكرب ضريبة ممكظنة وبني أصحاب 
رى، مما دفع إىل تعيني مدققني من أجل املؤسسات االقتصادية الذين يعدون املعلومات احملاسبية من جهة أخ

 .إعداد تقرير حول عدالة القوائم املالية

ومع ظهور الثورة الصظناعية وما صاحبها من كرب يف حجم املؤسسات والزيادة يف االستثمارات وبالتايل 
قرتاض من زيادة احلاجة لرؤوس األموال مما جعل متويل هذه املشاريع أمرا صعبا مما أدى إىل اللجوء إىل اال

باإلضافة إىل ظهور شركات املسامهة اليت تتكون من آالف املسامهني الذين يوكلون  البظنوك ومحلة السظندات
صالحيات التسيري إىل اإلدارة مما أدى إىل فصل امللكية عن التسيري، مما أوجب احلاجة إىل مدقق حسابات 

وقد أدى هذا التعارض يف املصاحل إىل ضرورة . ايقوم بفحص القوائم املالية وإبداء رأيه حول مدى مصداقيته
وجود تقرير مدقق احلسابات إلقظناع املمولني مبدى مصداقية القوائم املالية املظنشورة وعدالة املركز املايل 

 .للمؤسسات االقتصادية
                                                           

.71:، ص4006، الطبعة الثالثة، األردن، دار وائل للظنشر والتوزيع، "مدخل إىل التدقيق من الظناحية الظنمرية والعملية" هادي التميمي،   1  
.47: خالد أمني عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص  2  
.74-4: حسني القاضي، حسني دحدوح،  مرجع سبق ذكره، ص ص  3  
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بل املستخدمني مهدف القوائم املالية املظنشورة إىل إحداث األثر يف عملية اختاذ القرار من ق: األثر المتوقع 2-2
املختلفني، مما أدى مبستخدمي القوائم املالية إىل االعتماد على املدقق ليقرر حول مدى متثيل القوائم املالية 
لوضعية املؤسسة االقتصادية، وبظناءا على ذلك فإن تطور حاجات متخذي القرارات انعكست على جمال 

هو البحث عن الغش واخلطأ من خالل الرتكيز  ألوىلالتدقيق، فقد كان اهلدف الرئيسي للتدقيق يف مراحله ا
على التدقيق احلسايب حيث يتم إعادة للحساب وتدقيق الرتحيل والعمليات احلسابية املختلفة، وقد ساعد يف 
ذلك صغر حجم املؤسسات وقلة عمليامها، حيث كان املدققون يعتمدون على أسلوب التدقيق الشامل، لكن 

غري المروف االقتصادية واالجتماعية أصبح متخذي القرارات يهتمون بعدالة مع كرب حجم املؤسسات وت
القوائم املالية ومدى مصداقية املعلومات اليت تتضمظنها مما فرض على املدققني مجع أدلة اإلثبات والرباهني اليت 

م اكتشافه من ، أما البحث عن الغش واألخطاء فأصبح هدف ثانوي يتتوفر اقتظناعهم بعدالة القوائم املالية
 .خالل عملية فحص القوائم املالية

ة لكن حدة املظنافسة واألزمات االقتصادية الظناجتة عن الزيادة يف االنتاج أدت باالهتمام مبستوى الكفاي 
االقتصادية والفعالية للمؤسسات مما جعل باجملتمع املايل يطالب باإلفصاح عن املعلومات غري املتوفرة بالقوائم 

تقتصر على تقييم أداء اإلدارة خالل فرتة سابقة فحسب، وإمنا جعلها أمام حتد   ا جعل مهظنة التدقيق الاملالية مم
 .تقييم خطط اإلدارة والتظنبؤ بظنتائجها املستقبلية مسؤوليةكبري لتحمل 

مات عدالة القوائم املالية أمرا معقدا ال يستطيع مستخدم تلك املعلو عن تعترب مسألة اإلفصاح : التعقيد 2-3
 العادي أن يظنجز هذه املهمة باالعتماد على نفسه فقط، وكلما أصبحت املعلومات املالية اليت تقدمها املؤسسة

وأصبح فهم األسس اليت اعتمدت عليها أكثر . األخطاء والغشتعقيدا كلما زادت إمكانية حدوث  أكثر
ذلك التعقيد الذي ميس املعلومات  تعقيدا مما زادت ضرورة اللجوء إىل خدمات املدقق، وجتدر اإلشارة أن

يتطلب من مهظنة التدقيق أن تواكب التطور الذي حيصل حىت تتمكن من احلكم على تلك املعلومات املعقدة 
اليت تعدها اإلدارة خاصة بعد استخدام أجهزة احلاسوب مما استدعى باملدققني ضرورة استيعاب هذا الظنمام 

 .علومات اليت تعد من خالله مبظنية على أسس مظنطقيةحىت تكون عملية إعداد التقرير حول امل

غالبا ما يكون مستخدمي القوائم املالية من مستثمرين حاليني ومستقبليني وبظنوك : البعد المكاني 2-4
السفر قد متظنع هؤالء ومقرضني وغريهم من أصحاب املصاحل بعيدين عن مكان املؤسسة وأن تكاليف 

 .د بأنفسهم من تلك املعلومات اليت على أساسها تتخذ القرارات املظناسبةاملستخدمني من االنتقال والتأك

ال يستطيع مستخدم املعلومات خالل األربعة الشهور األوىل من العام وهي املدة القانونية : البعد الزماني 2-5
 .لقوائم املاليةلتدقيق املعلومات احملاسبية ونشرها يف معمم دول العامل أن يقوم بالتحقق بظنفسه من مصداقية ا



ظري للتدقيق المحاسبياإلطار الن: الفصل األول  

15 
 

يعترب قيام كل مستخدم على اختالفهم بالتأكد بظنفسه عن مدى مصداقية القوائم املالية مكلفا : التكلفة 2-6
 .وغري اقتصاديا أكثر من قيام املدقق هبذا العبء

ات غالبا ما متظنع القوانني فئات عديدة من املستخدمني من االطالع على خفايا املعلوم: البعد القانوني 2-7
من املؤسسة االقتصادية حفاظا على سرية املعلومات وعدم تداوهلا من طرف املظنافسني، وعليه يعترب قيام املدقق 

 .باالطالع عليها ال يشكل خطرا نمرا اللتزامه بأخالقيات املهظنة

 

 مفهوم التدقيق: المطلب الثاني

معيات املهظنية املظنممة ملهظنة التدقيق تعددت التعاريف واملفاهيم اليت يصدرها املؤلفني واملظنممات واجل 
وتأثرت بتغري المروف االقتصادية، ومن خالل هذا املطلب سيتم عرض جمموعة من التعاريف اليت حتدد مفهوم 

 .التدقيق ودراسة العالقة بني احملاسبة والتدقيق

 تعريف التدقيق -1

القواعد واألساليب اليت ميكن علم يتمثل يف جمموعة من املبادئ واملعايري و "يعرف التدقيق على أنه 
 .1"بواسطتها القيام بعملية الفحص االنتقادي لألنممة والبيانات املالية

عملية مظنممة لتجميع األدلة والقرائن الكافية واملقظنعة وتقييمها بطريقة " ميكن تعريف التدقيق بأنه 
ثيل وتطابق املعلومات املتعلقة موضوعية بواسطة شخص مؤهل ومستقل إلبداء رأيه الفين احملايد عن مدى مت

بوحدة اقتصادية للواقع بدرجة معقولة يف ضوء املعايري احملددة وتبليغ هذا الرأي للمهتمني بشؤون الوحدة 
   .2"االقتصادية ملساعدمهم يف اختاذ القرارات

املعايري املقررة  مجع وتقييم األدلة عن املعلومات لتحديد مدى التوافق مع" كما يعرف التدقيق أنه          
 .3"سلفا والتقرير عن ذلك، وجيب أداء التدقيق بواسطة شخص كفء ومستقل

أن التدقيق ميثل اإلجراءات اليت يتبعها شخص مستقل مؤهل " ويتمثل التعريف احلديث للتدقيق  يف
تعود إىل (  معلومات عن طريق كميات أو مبالغ)حمايد لتجميع وتقييم األدلة الثبوتية حول معلومات مقيمة 

                                                           
.71: ، ص4001، الطبعة األوىل، األردن، دار صفاء للظنشر والتوزيع، "مراجعة املعلومات املالية"نواف حممد عباس الرماحي،   1  
، مصر، الدار اجلامعية، "دراسات يف االجتاهات احلديثة يف املراجعة مع تطبيقات عملية على معايري املراجعة املصرية والدولية" مظنصور أمحد البديوي، شحاتة السيد شحاتة،  2

 .  71: ، ص4001-4004بدون طبعة، 
بدون طبعة،  أمحد حامد حجاج، دار املريخ للظنشر، السعودية،: مد عبد القادر الديسطى، مراجعةحممد حم: ، ترمجة"مدخل متكامل: املراجعة"ألفني أريظنز، جيمس لوبك،   3 

  .47:، صالظنشر عامبدون 
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مظنشأة معيظنة وذلك لغرض القيام بأخذ القرار املظناسب حول رأيه يف درجة العالقة املوجودة بني هذه املعلومات 
وذلك للوصول إىل قرار هنائي حول هذه املعلومات  املؤسسةواألسس والقواعد اليت جيب اتباعها من قبل 

 .1"املقيمة

دقيق عملية مظنممة تعتمد على جمموعة من املبادئ من التعاريف السابقة ميكن استظنتاج أن الت
واألسس واملعايري يتم من خالهلا مجع األدلة الكافية واملالئمة حول مدى مصداقية وعدالة املعلومات املالية 

 .إىل األطراف ذوي العالقةتقرير تقدمي الظنتائج يف شكل و  ،املتعلقة بوحدة اقتصادية

 بين المحاسبة والتدقيق العالقة -2

عترب احملاسبة نشاط خدمي مهدف إىل تزويد األطراف املهتمة باملعلومات املالية حول مؤسسة معيظنة ت 
 .  2من أجل مساعدمهم يف اختاذ القرارات االقتصادية

وميثل التدقيق احملاسيب أحد الوظائف املرتبطة باحملاسبة واملستقلة عظنها، حيث تقوم عملية التدقيق على  
املعلومات احملاسبية املوجودة بالقوائم املالية وتوصيل نتائج التدقيق ملستخدمي هذه  قياس مستوى الثقة يف

، فالتدقيق يضفي على املعلومات احملاسبية درجة كبرية من الثقة واالعتماد عليها، املعلومات على أسس سليمة
 .3احملاسبية والقوائم املاليةفروع احملاسبة وجمال عملهما املستظندات والبيانات واملعلومات   فهو ميثل فرع من

ويبدأ عمل احملاسب بتسجيل خمتلف العمليات اليت تظنجزها املؤسسة االقتصادية بدفرت اليومية العامة  
واليوميات املساعدة، مث حتليل هذه العمليات وتبويبها يف حسابات بدفرت األستاذ العام أو دفاتر األستاذ 

وإعداد ميزان املراجعة متهيدا إلعداد امليزانية اخلتامية  املالية عاماية الاملساعدة، مث ترصيد هذه احلسابات يف هن
ى، يبدأ ،  من ناحية أخر املالية عامإلظهار نتيجة أعمال املؤسسة من ربح أو خسارة ومركزها املايل يف هناية ال

ن صحة ما عمل مدقق احلسابات عمله من حيث يظنتهي احملاسب، فاملدقق يبدأ عمله من خالل التحقق م
، ويوضح الشكل املوايل 4القوائم املالية اليت أعدها احملاسب يف املراحل األخرية من مراحل عمله حتتوي عليه

 .العالقة بني احملاسبة والتدقيق

 

 

                                                           
 .71: ، ص4072، الطبعة األوىل، األردن، مكتبة اجملتمع العريب للظنشر والتوزيع، "تدقيق احلسابات يف ظل البيئة االلكرتونية واقتصاد املعرفة"مصطفى يوسف كايف،  1

 . 11: ، ص4001، الطبعة األوىل، األردن، دار حامد للظنشر والتوزيع، "مقدمة يف نمرية احملاسبة واملراجعة" حيدر حممد علي بين عطا،   2
: ، ص4001، الطبعة األوىل، ردناأل، دار البداية ناشرون وموزعون، دار املستقبل للظنشر والتوزيع، "علم تدقيق احلسابات الظنمري والعملي" خالد اخلطيب، خليل الرفاعي،  3

72.  
.70: ، ص7111 ، بدون طبعة،مصر، املكتب اجلامعي احلديث، "أصول املراجعة" حممد الفيومي، عوض لبيب،   4  
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 العالقة بين المحاسبة والتدقيق(: 01)الشكل رقم   

 
 

 التدقيق المحاسبة

توزيع القوائم المالية وتقرير 
التدقيق إلى المساهمين  في 

 .التقرير السنوي

 حتليل األحداث والعمليات

اس وتسجيل بيان قي
 العمليات املالية

تبويب وتلخيص البيانات 
 املسجلة

إعداد القوائم املالية طبقا ملبادئ 
 احملاسبة املقبولة

احلصول على وتقييم أدلة اإلثبات 
 واملرتبطة بالقوائم املالية

حتديد عدالة القوائم املالية باالتساق 
 مع مبادئ احملاسبة املقبولة

 دقيق إىلتسليم تقرير الت

 العميل 

، اجلامعيةالدار  ،"دراسة ميدانية: مهظنة املراجعة باجلزائر دراسة حتليلية ملستقبل تطبيق معايري املراجعة الدولية يف" سهام حممد السويدي،  :المصدر
 .711: ، ص، الطبعة األوىل4077-4070 مصر،
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 ة وطيدة بني احملاسبة والتدقيق، حيث تقوم احملاسبة بتحليل ، يالحظ أن هظناك عالقمن الشكل السابق

األحداث والعمليات، قياس وتسجيل البيانات، مث تصظنيف وتلخيص البيانات املسجلة من أجل إعداد القوائم 
ية املالية وفقا ملبادئ احملاسبة املقبولة عموما، ويف املقابل وبعد االنتهاء من إعداد القوائم املالية تبدأ عمل

التدقيق، حيث يتم احلصول على األدلة املتعلقة بتلك القوائم املالية، وتقييمها، وحتديد مدى عدالة القوائم 
املالية ومدى توافقها مع مبادئ احملاسبة املقبولة عموما، وإعداد تقرير حول ذلك وتقدميه إىل األطراف ذوي 

  . العالقة

  :1قيق فيما يليوميكن توضيح أهم الفروق بني احملاسبة والتد

مهتم احملاسبة بتسجيل العمليات املالية املتعلقة بفرتة زمظنية معيظنة، وتلخيص وحتليل : مجال العمل -
املعلومات املتعلقة هبذه العمليات، وإعداد القوائم املالية، بيظنما يقوم التدقيق بفحص املعلومات املتواجدة 

 .ايد حول مدى عدالة املركز املايلعلى مستوى القوائم املالية وإبداء رأيه الفين احمل
تعترب احملاسبة عملية إنشائية تبدأ بتسجيل خمتلف العمليات من خالل املستظندات املساعدة : طبيعة العمل -

هلا بدفرت اليومية وتظنتهي بإعداد القوائم املالية، بيظنما يعترب التدقيق عملية حتليلية انتقادية يبدأ بفحص 
 .مظنه من بيانات ومعلومات ويظنتهي عمله باعداد تقرير يتضمن رأيه الفين احملايدالقوائم املالية وما تتض

تتمثل مدخالت احملاسبة يف املستظندات والبيانات األولية املساعدة للعمليات : المدخالت والمخرجات -
احملاسبة وخمرجاته اما خمرجامها فتتمثل يف القوائم املالية، بيظنما التدقيق فمدخالته القوائم املالية اليت أعدمها 

 .حيتوي على الرأي الفين احملايدتتمثل يف التقرير الذي 
متثل احملاسبة أحد نشاطات املؤسسة االقتصادية، وتابعة إلدارمها حيث تقوم بتظنفيذ : االستقاللية والحياد -

فهو مستقل  تعليمامها وسياستها فهي ال تتمتع باالستقاللية حيث تعترب خاضعة متاما لإلدارة، أما التدقيق
عن املؤسسة حمل التدقيق غري تابع إلدارمها وال خيضع لسلطة اإلدارة، ويتم التدقيق دون أي تدخل من 

 .اإلدارة يف مهامه
باجناز عمل احملاسبة،  تبدأ عملية التدقيق بعد انتهاء عمل احملاسبة، فالتدقيق له صلة وثيقة: تبعية العمل -

 .اسبة بدرجة كبريةفيبدأ التدقيق بعد إهناء عملية احمل

 

 

 
                                                           

.78: خالد اخلطيب، خليل الرفاعي، مرجع سبق ذكره، ص  1  
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 :وميكن تلخيص الفروق بني احملاسبة والتدقيق يف اجلدول املوايل
 الفرق بين المحاسبة والتدقيق(: 01)الجدول رقم 

 التدقيق المحاسبة
ل وتبويب وتصظنيف احملاسبة عملية تسجي

املالية وإيصاهلا إىل متخذ  وتلخيص البيانات
 .القرار

 .لقوائم املاليةفحص انتقادي مظنمم للسجالت وا

 .ةوحمايد ةمستقل املدقق جهة خارجية .إدارة املؤسسةهو موظف يتبع احملاسب 
يبدأ عمل احملاسبة من اليوم األول يف العام 

 .التدقيق يبدأ عظند انتهاء عمل احملاسبة .ويظنتهي حلمة إعداد القوائم املالية

 .يكون ملما باألمور احملاسبيةاملدقق جيب أن  .احملاسب ال جيب أن يكون ملما بالتدقيق
احملاسب غري ملزم بتقدمي تقرير حول القوائم 

 .املالية
تقرير حول عدالة القوائم  املدقق ملزم بتقدمي

 .املالية
 .72: ، ص4074، دار وائل للظنشر، األردن، الطبعة األوىل، "اإلطار الظنمري: تدقيق احلسابات"إيهاب نممي، هاين العزب، : المصدر

وتبدأ من اليوم األول  ،البيانات املاليةمن اجلدول السابق أن احملاسبة تقوم بتسجيل وتصظنيف  يالحظ
يف العام وتظنتهي حلمة إعداد القوائم املالية، وإيصاهلا إىل متخذ القرار، وتتم من طرف حماسب يكون موظف 

ل القوائم املالية، بيظنما املدقق يكون تابع إلدارة املؤسسة، وال يشرتط أن يكون ملما بالتدقيق أو يقدم تقريرا حو 
طرف خارجي مستقل عن املؤسسة، ويبدأ عمله عظند انتهاء عمل احملاسب، وذلك بالفحص االنتقادي للقوائم 

 .وجيب أن يقدم تقريرا حول عدالة القوائم املاليةاملالية، حيث جيب أن يكون ملما باألمور احملاسبية، 
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 لتدقيق وأهدافهأهمية ا: المطلب الثالث

التدقيق أمهيتها من خالل اعتماد مستخدمي املعلومات احملاسبية أو املستفيدين مظنها على  مهظنةتستمد 
تقرير املدقق من أجل اختاذ القرارات املظناسبة، وكلما كرب حجم املؤسسة، وزاد عدد مستخدمي املعلومات 

ا الستخدام هذه البيانات يف اختاذ القرارات احملاسبية كلما أضحت مهمة مدقق احلسابات أكثر صعوبة نمر 
 .، وذلك من خالل األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها1االقتصادية

يكتسي تدقيق احلسابات أمهية كبرية، حيث هظناك العديد من اجلهات اليت تعتمد على  :أهمية التدقيق -1
 : ومن بيظنها ما يلي ،تقرير مدقق احلسابات

املؤسسة على القوائم املالية املدققة من قبل هيئة فظنية حمايدة اليت ختدم تعتمد إدارة : إدارة المؤسسة 1-1
 .2يف الرقابة والتخطيط للمستقبل لتحقيق أهداف املؤسسة بكفاية عالية

ويعترب تقرير املدقق بالظنسبة إلدارة املؤسسة مبثابة رأي تعتمد عليه ودليل حول عدالة القوائم املالية كوحدة  
 .3واحدة

تعتمد هذه الطائفة على القوائم املالية املدققة من أجل معرفة الوضع املايل : لمستخدمينالمالك وا 1-2
مركزها املايل الختاذ قرارات توجيه مدخرامهم إىل اجلهة اليت تضمن محاية  متانةللمؤسسة ومدى 

 .4استثمارامهم وحتقق هلم أكرب عائد ممكن
لى تقرير املدقق من أجل التحقق من مدى سالمة يعتمد الدائظنون واملوردون ع: الدائنين والموردين 1-3

وصحة القوائم املالية وحتليلها ملعرفة املركز املايل للمؤسسة ومدى قدرمها على الوفاء بااللتزامات قبل 
اختاذ قرار االئتمان التجاري والتوسع فيه، وتفاوت نسب اخلصومات اليت متظنحها وفقا لقوة املركز 

 .  5املايل
يعترب التدقيق مهما ملثل هذه املؤسسات خاصة : ية ومؤسسات اإلقراض األخرىالمؤسسات البنك 1-4

عظند طلب العميل قرضا معيظنا أو متويل املؤسسة، حيث تعتمد تلك املؤسسات يف عملية مظنح القرض 
 .حول القوائم املاليةمن عدمه على تقرير مدقق احلسابات 

                                                           
.20: ، ص4008، الطبعة الثانية، األردن، ، دار صفاء للظنشر والتوزيع"املدخل إىل التدقيق احلديث" أمحد حلمي مجعة،   1  
.74: خالد اخلطيب، خليل الرفاعي، مرجع سبق ذكره، ص  2  
: ، ص4077، الطبعة األوىل، األردن، دار املسرية للظنشر والتوزيع والطباعة، "علم تدقيق احلسابات الظنمري"رأفت سالمة حممود، أمحد يوسف كلبونة، عمر حممد زريقات،   3

41.  
.74: اخلطيب، خليل الرفاعي، مرجع سبق ذكره، صخالد   4  
.74: نفس املرجع السابق، ص  5  
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لقوائم املالية املدققة لوضع اخلطط واملتابعة تعتمد املؤسسات احلكومية على ا: المؤسسات الحكومية 1-5
واإلشراف والرقابة على املؤسسات االقتصادية وتأكيد التزاماها بالقوانني واللوائح والتعليمات 

 .1واإلجراءات والتوجيهات باإلضافة إىل حتديد االحنرافات وأسباهبا
احلسابات ذات أمهية ملا تتضمظنه من تعترب االقوائم املالية املعتمدة من قبل مدققي : رجال االقتصاد 1-6

 .2ورسم برامج اخلطط االقتصادية الوطينبيانات حماسبية يف حتليلها وتقدير الدخل 
تعتمد نقابات العمال على القوائم املالية املدققة يف مفاوضامها مع اإلدارة من أجل : نقابات العمال 1-7

 .3حتديد السياسة العامة لألجور وحتقيق مزايا العمال
تعتمد هذه املصلحة على البيانات احملاسبية اليت تتضمظنها القوائم املالية املدققة : حة الضرائبمصل 1-8

املصلحة يف حتديد الوعاء من أجل احلصول على الكشف الضرييب يف الوقت املظناسب ومساعدة هذه 
 .4وحتصيل الضريبة الضرييب

ملوارد املتاحة بأفضل كفاءة يساهم التدقيق يف ختصيص ا: أهمية التدقيق في تخصيص الموارد 1-9
وفعالية ممكظنة النتاج خمتلف السلع واخلدمات اليت يزيد الطلب عليها، فاملوارد الظنادرة جتتذهبا 
املؤسسات االقتصادية القادرة على االستخدام األمثل هلذه املوارد من خالل االعتماد على القوائم 

ققة ختفي يف طيامها إسرافا وسوء كفاءة وحتول دون املالية املدققة، حيث أن القوائم املالية غري املد
 .5ختصيص املوارد الظنادرة بطريقة صحيحة

من خالل تقدمي اخلدمات  الوطينيعترب التدقيق ذو أمهية لالقتصاد : الوطنيأهمية التدقيق لالقتصاد  1-10
ار حاالت الذكر، كما يساهم يف تظنمية اجملتمع من خالل محاية االستثمارات وإظه السابقةلألطراف 

التدقيق يف اإلسراف والتالعب وتوجيه استثمار املدخرات واستغالل املوارد املتاحة، كما يساعد 
ة وخاصة ما يتعلق الوطظنيالظنهضة االقتصادية واملالية ويعترب أفضل عون للدولة يف سبيل حتقيق أهدافها 

  . 6صادية واالجتماعية هلمبتظنمية اقتصادها ورفع مستوى معيشة املواطظنني وتوفري الرفاهية االقت

وميكن توضيح أمهية عملية تدقيق احلسابات وآثارها على سلوك مستخدمي املعلومات يف اختاذ 
 : 7القرارات االقتصادية من خالل

                                                           
.46: مرجع سبق ذكره، ص سامي حممد الوقاد، لؤي حممد الوديان،  1  
.41: رأفت سالمة حممود، أمحد يوسف كلبونة، عمر حممد زريقات، مرجع سبق ذكره، ص  2  
.41: سبق ذكره، ص، مرجع ي حممد الوقاد، لؤي حممد الوديانسام  3  
.41: رأفت سالمة حممود، أمحد يوسف كلبونة، عمر حممد زريقات، مرجع سبق ذكره، ص  4  
.41: نفس املرجع السابق، ص  5  
.41: نفس املرجع السابق، ص  6  
.27: ، مرجع سبق ذكره، صأمحد حلمي مجعة،  7  
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ختفيض مقدار عدم التأكد لدى مستخدمي املعلومات املتواجدة بالقوائم املالية املدققة من خالل تزويدهم  -
 وبالتايل يساعد التدقيق على جتظنب خماطر اختاذ القرارات؛باملعلومات الالزمة، 

 احلصول على املعلومات ذات القيمة املوجودة بتقرير املدقق من أجل اختاذ قرار معني؛ -
 .يساهم يف دفع وبعث موقف مظناسب يؤدي إىل جتظنب الظنتائج غري املرغوب فيها -

، حيث كانت الظنمرة إىل أهداف 1دافهاتطورت مهظنة التدقيق بتطور مماثل يف أه: أهداف التدقيق -2
التدقيق قدميا تقتصر على أهنا وسيلة الكتشاف الغش واخلطأ والتالعب والتزوير يف الدفاتر والسجالت 

، لكن بعد التطور احلاصل يف بيئة األعمال وحترير التجارة اخلارجية وأثر العوملة على اقتصاديات 2احملاسبية
قيق حيث أصبحت تتطلب من املدقق تقدمي خدمات أهم من اكتشاف الدول، تغريت الظنمرة إىل التد

، 3الغش واخلطأ والتالعب والتزوير من أجل حتقيق األهداف العصرية اليت تتوافق مع بيئة األعمال احلديثة
 :وعليه ميكن أهداف التدقيق مبجموعتني رئيسيتني مها التقليدية واحلديثة املتطورة على الظنحو التايل

 :4وتتمثل يف ما يلي: اف التقليديةاألهد 2-1

 التحقق من مدى صحة ودقة وصدق البيانات احملاسبية املسجلة بالدفاتر ومدى إمكانية االعتماد عليها؛ -
 إبداء رأي فين حمايد باالعتماد على أدلة إثبات قوية حول مدى مطابقة القوائم املالية للمركز املايل؛ -
 تتواجد بالدفاتر والسجالت احملاسبية؛اكتشاف األخطاء والغش اليت ميكن أن  -
 وضع ضوابط وإجراءات من أجل تقليل فرص ارتكاب الغش واخلطأ؛ -
 املسامهة يف رسم السياسات اإلدارية واختاذ القرارات يف احلاضر واملستقبل؛ -
 طمأنة مستخدمي القوائم املالية ومساعدمهم يف ترشيد القرارات املتعلقة باستثمارامهم؛ -
 الضرائب يف حتديد مبلغ الضريبة؛ مساعدة مصلحة -
 .تقدمي خمتلف التقارير وملء االستمارات للجهات احلكومية -

 :5وتتمثل يف ما يلي: األهداف الحديثة 2-2

مراقبة ومتابعة تظنفيذ اخلطط ومدى حتقيق األهداف املسطرة وحتديد االحنرافات وأسباهبا وإجياد طرق  -
 ملعاجلتها؛

 هداف املسطرة؛تقييم نتائج األعمال وفقا لأل -
                                                           

.01: نفس املرجع السابق، ص  1  
  .40: ، ص4001، الطبعة األوىل، األردن، دار كظنوز املعرفة للظنشر والتوزيع، "دراسة متعمقة يف تدقيق احلسابات"ليل، حممد فضل مسعد، خالد راغب اخل 2
  .71: ، ص4000، دار املسرية للظنشر والتوزيع والطباعة، األردن، الطبعة األوىل، "تدقيق احلسابات املعاصر، الظناحية الظنمرية"غسان فالح املطارنة، 3 

.46-48: مة حممود، أمحد يوسف كلبونة، عمر حممد زريقات، مرجع سبق ذكره، ص صرأفت سال  4  
.46: نفس املرجع السابق، ص   5  
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 حتقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكظنة من خالل القضاء على اإلسراف يف مجيع جوانب نشاط املؤسسة؛ -
 .ممكن من الرفاهية ألفراد اجملتمعحتقيق أكرب قدر  -

 أنواع التدقيق: المطلب الرابع

ض الوصف ميكن تصظنيف التدقيق إىل عدة أقسام وكل قسم يتضمن عدة أنواع، إال أهنا تعترب ألغرا
فقط، ألن مفهوم ومبادئ وجوهر عملية التدقيق ال يتغري بتغري الزاوية اليت يظنمر من خالهلا إىل عملية تدقيق 

من خالهلا   ، وعليه سوف يتم التطرق يف هذا املطلب إىل أنواع التدقيق من حيث الزوايا اليت يظنمر1احلسابات
 .إىل عملية التدقيق

يشمل هذا الظنوع من التدقيق على كل من التدقيق الكامل والتدقيق : تصنيف التدقيق من حيث نطاقه -1
 :اجلزئي كما يلي

وهو التدقيق الذي خيول للمدقق جماال غري حمدد للعمل الذي يؤديه، وال تضع اإلدارة : التدقيق الكامل 1-1
أن يلتزم يف ذلك مبعايري أو اجلهة اليت قامت بتعيني املدقق أية قيود على نطاق عمله، إال أنه يتعني على املدقق 

التدقيق املتعارف عليها، كما يتعني عليه يف هناية عملية التدقيق إبداء رأيه الفين احملايد حول مدى سالمة 
يته تشمل مجيع املفردات مسؤولالقوائم املالية ككل بغض الظنمر عن جمال الفحص والعيظنة املأخوذة حيث أن 

لذلك يظناسب التدقيق الكامل املؤسسات صغرية احلجم حيث  ،2سواءا خضعت لعملية الفحص أو مل ختضع
ال يعتمد املدقق يف عمله على نمام الرقابة الداخلية للمؤسسة، أما املؤسسات كبرية احلجم فيعتمد املدقق على 

 .3مدى قوة ومتانة نمام الرقابة الداخلية يف حتديد نطاق الفحص

ال عمله حيث يتم فيه فيه اجلهة اليت قامت بتعيني املدقق جموهو التدقيق الذي حتدد  :التدقيق الجزئي 1-2
حددمها اجلهة اليت عيظنته، على نطاق التدقيق حبيث يقتصر عمل املدقق على بعض العمليات اليت وضع القيود 

املدقق يف اجملال الذي حدد له دون غريه، ولذلك يتعني توفري عقد  مسؤوليةويف هذا الظنوع من التدقيق تظنحصر 
اتفاق كتايب يوضح حدود التدقيق واهلدف مظنه، كما يتعني على املدقق أن يوضح يف تقريره تفاصيل عمله أو 

 .4يته ملستخدمي تقريره وما يتضمظنه من معلوماتمسؤوللتحديد 

 

                                                           
.70: أمحد حلمي مجعة، مرجع سبق ذكره، ص  1  
بدون ، مصر، الدار اجلامعية، "تعارف عليها واملعايري الدوليةاملفاهيم األساسية وآليات التطبيق وفقا للمعايري امل: املراجعة اخلارجية"حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي،  2

  .18-12: ، ص ص4004طبعة، 
.10: ، مرجع سبق ذكره، ص"غسان فالح املطارنة،    3  
  .18: حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي، مرجع سبق ذكره، ص  4
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 :ويشمل التدقيق التفصيلي والتدقيق االختباري: تصنيف التدقيق من حيث مدى الفحص -2

وهو التدقيق الذي يقوم املدقق من خالله بفحص مجيع القيود والدفاتر ": الشامل"التدقيق التفصيلي  2-1
والسجالت واملستظندات للتأكد من أن مجيع العمليات مسجلة وفقا للمبادئ احملاسبية، كما أهنا خالية من 

وهذا الظنوع من التدقيق كان سائدا يف بداية ظهور املهظنة، لذلك يظناسب املؤسسات . اخلطأ والغش والتالعب
غرية احلجم، أما استخدام هذا الظنوع يف املؤسسات الكبرية سيؤدي إىل زيادة أعباء التدقيق اليت تتعارض مع ص

 .1مهمااعامل الوقت والتكلفة الذي حيرص دائما مدقق احلسابات على مراع

أي  وفيه يقوم املدقق بتدقيق جزء من الكل، حيث يقوم باختيار عدد من العظناصر :التدقيق االختباري 2-2
حتديد العيظنة لكي ختضع لعملية الفحص مع مراعاة ضرورة تعميم نتائج هذا الفحص على اجملتمع الذي مت 
اختيار مظنه هذه العيظنة، ومع كرب حجم املؤسسات وتظنوع نشاطامها واهتمامها بأنممة الرقابة الداخلية أدى إىل 

ديد حجم العيظنة على اعتبارات عديدة ضرورة جلوء مدقق احلسابات إىل العيظنة من أجل الفحص، ويتوقف حت
من أمهها فحص وتقييم املدقق لظنمام الرقابة الداخلية يف املؤسسة من جهة، ومدى إمكانية تطبيق إجراءات 

 .2التدقيق االختباري من جهة أخرى

 :3ويتم التدقيق االختباري باتباع أحد األساليب التالية 

يتم االعتماد على احلكم الشخصي ملدقق احلسابات من خالله (: املدخل الكمي)األسلوب الشخصي - أ
 .عظند قيامه بتحديد حجم العيظنة، واختيار املفردات وتقييم نتائج االختبارات املتوصل إليها

من خالله يعتمد املدقق على املفاهيم والطرق اإلحصائية (: املدخل االحصائي)ألسلوب اإلحصائيا  - ب
 .ردامها وتقييم نتائج االختبار املتوصل إليهاعظند قيامه بتحديد حجم العيظنة واختيار مف

ومن املالحظ أنه مهما كان حجم العيظنة املختارة فال ميكن أن متثل مجيع عظناصر اجملتمع، وعليه ميكن أن 
تشتمل عملية فحص العيظنة وتعميم الظنتيجة على اجملتمع على أخطاء، ويطلق على هذه األخطاء مصطلح 

طاء املعايظنة ال ميكن جتظنبها، إال أن اتباع األسلوب اإلحصائي املبين على األسس ، ومع أن أخ"أخطاء املعايظنة"
العلمية يساعد على قياسها واحلكم على إذا ما كان خطأ املعايظنة يقع ضمن احلدود اليت تعترب مقبولة من 

 .    4طرف مدقق احلسابات أم ال

                                                           
.74: أمحد حلمي مجعة، مرجع سبق ذكره، ص  1  
  .16: عبد الوهاب نصر علي، مرجع سبق ذكره، ص حممد مسري الصبان، 2

.17: ، مرجع سبق ذكره، صغسان فالح املطارنة  3  
  .11: حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي،  مرجع سبق ذكره، ص 4
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الذي " التفصيلي"مليداين بعكس التدقيق الشامل ويعترب التدقيق االختباري يف الوقت احلايل سائدا للعمل ا
 1.يعترب استثظنائي

وجتدر اإلشارة يف هذا اجملال إىل عدم اخللط بني التدقيق الكامل والتدقيق التفصيلي من جهة، والتدقيق 
اجلزئي والتدقيق االختباري من جهة أخرى، فالتدقيق الكامل ميكن أن يكون تفصيلي إذا مت فحص مجيع 

والدفاتر والسجالت واملستظندات يف حني أنه قد يكون اختباري إذا مت فحص جزء معني من  احلسابات
احلسابات والدفاتر والسجالت واملستظندات مث تعميم الظنتيجة املتوصل إليها على الكل الذي يظنتمي إليه ذلك 

مجيع العمليات إذا مت فحص " شامل"وكذلك بالظنسبة للتدقيق اجلزئي حيث ميكن أن يكون تفصيلي . اجلزء
عدم اخللط اليت يتضمظنها اجلزء حمل التدقيق، وعليه يكون التدقيق يف هذه احلالة تدقيق اختباري، وهلذا جيب 

 .2بني نطاق أو جمال عملية التدقيق وبني مدى الفحص أو حجم العيظنة املستخدمة لتظنفيذ عملية التدقيق

 :ئي والتدقيق املستمرويشمل التدقيق الظنها: تصنيف التدقيق من حيث التوقيت -3

املالية،  عاموهو التدقيق الذي يتم بعد االنتهاء من إعداد القوائم املالية أي بعد إقفال ال :التدقيق النهائي 3-1
ويف معمم األحيان . 3ويصلح التدقيق الظنهائي يف املؤسسات صغرية احلجم نمرا لصغر العمليات اليت تقوم هبا

ى تدقيق عظناصر القوائم املالية وخاصة امليزانية تدقيقا كامال تفصيليا، وهلذا يظنحصر هذا الظنوع من التدقيق عل
 .4يطلق عليه غالبا بتدقيق امليزانية

 :5ومن املزايا اليت خيتص هبا التدقيق الظنهائي ما يلي

تشويش عمل املؤسسة وموظفيها ألن املدقق يبدأ عمله بعد االنتهاء من التدقيق الظنهائي ال يعمل على  -
 د القوائم املالية اخلتامية؛إعدا

 يعترب التدقيق الظنهائي غري مكلف ومظناسب للمؤسسات الصغرية؛ -
التدقيق الظنهائي يؤدي إىل ختفيض التواطؤ بني موظفي املؤسسة لعدم تردد املدقق إىل املؤسسة إال بعد هناية  -

 املالية لفرتة واحدة؛ عامال
 .ن الروتني يف أداء عمل مدقق احلساباتيساعد التدقيق الظنهائي على التجديد واالبتعاد ع -
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 :1أما عيوب التدقيق الظنهائي فيمكن حصرها كما يلي

 عدم اكتشاف املدقق ما تتضمظنه الدفاتر والسجالت من أخطاء وتالعب حني وقوعها؛ -
املالية إىل إمهال موظفي املؤسسة من القيام بعملهم لعلمهم أن األخطاء لن  عاميؤدي التدقيق يف هناية ال -

 املالية؛ عامتكتشف إال يف هناية ال
يؤدي التدقيق الظنهائي إىل إرهاق املدقق ومساعديه خاصة إذا كانوا يقومون بتدقيق عدة مؤسسات تظنتهي  -

 املالية هلا يف نفس الفرتة؛ عامال
لالزمة قد يؤدي التدقيق الظنهائي إىل إىل عدم قيام املدقق بعمله باملستوى املطلوب نمرا لقصر املدة الزمظنية ا -

 للقيام بعملية التدقيق؛
عدم مالئمة التدقيق الظنهائي للمؤسسات كبرية احلجم ألهنا حتتوي على عدد كبري من العمليات املالية،  -

  .املالية عامألنه يتم يف مدة قصرية يف هناية الوهلذا يعترب مالئم للمؤسسات صغرية احلجم 

الله تدقيق احلسابات واملستظندات بصفة مستمرة، وهو التدقيق الذي يتم من خ: التدقيق المستمر 3-2
حيث يقوم املدقق بالرتدد على املؤسسة حمل التدقيق عدة مرات طوال الفرتة اليت يقوم بتدقيقها، مث يقوم يف 

، ويف غالب 2بتدقيق احلسابات اخلتامية وامليزانية، ويظناسب التدقيق املستمر املؤسسات الكبرية احلجم عامهناية ال
ن يتم إعداد برنامج زمين مسبقا، ويتم إجراء تدقيق آخر بعد إقفال األرصدة للتأكد من التعديالت األحيا

 .4، ويطلق عليه التدقيق املانع واملصحح يف نفس الوقت3الضرورية إلعداد القوائم املالية الظنهائية

 : 5وخيتص هذا الظنوع من التدقيق باملزايا التالية

احلسابات مما يساعده يف التعرف على املؤسسة حمل التدقيق بشكل توفر الوقت الكايف لدى مدقق  -
 أفضل، وكذا القيام مبهامه بشكل أوىف؛

 سرعة اكتشاف الغش واألخطاء أي بعد حدوثها بوقت قصري نمرا ألنه تدقيق مستمر؛ -
 يساعد على تظنميم العمل مبكتب املدقق وكذا املؤسسة نمرا لوجود الوقت الكايف للتدقيق؛ -
 رص التالعب والتزوير والغش نمرا للرتدد املتكرر للمدقق؛تقليل ف -
لك إجناز األعمال يف أوقامها دون إمهال أو تأخري من طرف موظفي املؤسسة حمل التدقيق، وذلك راجع كذ -

 .إىل الزيارات املتكررة للمدقق
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 :وبالرغم من املزايا اليت يتمتع هبا التدقيق املستمر إال أنه يعاب عليه ما يلي

انية قيام موظفي املؤسسة بتغيري أو حذف البيانات أو القيود يف املستظندات والسجالت بعد قيام إمك -
املدقق بتدقيقها، سواءا كان ذلك حبسن نية أو بقصد الغش والتزوير لتغطية اختالس، ألن مدقق 

قق أن احلسابات ال يقوم ثانية بتدقيق تلك السجالت واملستظندات، ولتجظنب حدوث ذلك، يستطيع املد
يقوم بوضع عالمات أو رموز معيظنة أمام البيانات أو أرصدة احلسابات اليت تدل على ما مت تدقيقه، أو 

 ؛1استعمال مذكرة ألرصدة احلسابات اليت انتهى من تدقيقها لغاية تاريخ التدقيق
لكن ميكن تعطيل عمل املؤسسة حمل التدقيق خاصة قسم احملاسبة عظند زيارة املدقق لتدقيق احلسابات، و  -

 ؛2جتظنب ذلك حبسن اختيار مواعيد الزيارة
من ميكن جتاوز ذلك  له، ولكن  زيارة  يف آخر  احتمال سهو املدقق عن إمتام بعض األمور اليت تركها  -

جتاوز تسجيل املالحمات باإلضافة إىل وجود برنامج تدقيق يثبت من خالله املدقق ما مت إجنازه من خالل 
 ؛3عمل

اليت يقوم هبا مدقق احلسابات إىل املؤسسة حمل التدقيق قد يؤدي إىل إنشاء صالت تعارف تعدد الزيارات   -
وصداقة بني املدقق واملوظفني داخل املؤسسة، مما يسبب حرجا للمدقق عظند اكتشافه لغش أو خطأ يف 

 .4الدفاتر والسجالت، مما يؤثر على رأيه الفين احملايد عظند كتابته للتقرير
عملية التدقيق املستمر إىل عمل روتيين آيل، إال أنه يستطيع املدقق أن يتفادى ذلك من احتمال أن تصبح  -

 ؛5خالل إدخال املدقق بعض التعديالت على برناجمه الذي جيب أن يتسم باملرونة
يتطلب التدقيق املستمر تكاليف أكرب نمرا للزيارات املتكررة واملستمرة اليت يقوم هبا املدقق إىل املؤسسة  -

 .6التدقيق مما يعين ارتفاع أجر املدقق حمل
 :ويتضمن التدقيق اإللزامي والتدقيق االختياري: التصنيف من حيث اإللزام -4

قانون )وهو التدقيق الذي تلتزم به املؤسسات وفقا للقانون الصادر من الدولة : التدقيق اإللزامي 4-1
ة العامة مدقق احلسابات وتقدر أتعابه، ويف ، وتعني اجلمعي(قانون االستثمار -قوانني الضرائب -املؤسسات

بتعيني املدقق  املؤسسةني بالتضامن، ويستثىن من ذلك أن يقوم مؤسسي مسؤولحالة تعدد املدققني فإهنم 
وخيضع املدقق من خالل التدقيق اإللزامي لشروط وضوابط عمليات تدقيق احلسابات الكامل، ويلتزم . 7األول
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زمة وإعداد تقرير يبني فيه رأيه الفين احملايد حول مدى داللة ومصداقية وعدالة القوائم ببذل العظناية املهظنية الال
 .1املالية واملركز املايل للفرتة املالية للمؤسسة حمل التدقيق

من القانون التجاري على إلزامية تعيني مدقق احلسابات يف ( 601)املشرع اجلزائري يف املادة وقد نص 
 .2املسامهة قانون التأسيس لشركات

والتدقيق . وهو التدقيق الذي يتم دون وجود نص قانوين يلزم على ضرورة القيام به: التدقيق االختياري 4-2
االختياري يكون فقط بالظنسبة للمؤسسات الفردية وشركات األشخاص، حيث يتم القيام به حسب رغبة 

ب أو احلصول على قروض أو أصحاب هذه املؤسسات هبدف تقدمي تقرير املدقق إىل مصلحة الضرائ
ب ظروف املؤسسة حمل حس تسهيالت مصرفية، ويكون هذا الظنوع من تدقيق احلسابات إما كامال أو جزئيا 

  .3بني املدقق واملؤسسةاهلدف من عملية تدقيق احلسابات واالتفاق املبني يف العقد املربم  التدقيق وحسب

القانون التجاري على تعيني مدقق احلسابات إذا كانت من ( 812)وقد نص املشرع اجلزائري يف املادة  
 .4هظناك ضرورة لذلك

يظنقسم التدقيق من حيث هذا املعيار إىل التدقيق  : تصنيف التدقيق من حيث القائم بعملية التدقيق -5
 :اخلارجي والتدقيق الداخلي والتدقيق احلكومي

لسجالت من طرف شخص حمايد خارجي ويقصد به الفحص االنتقادي للدفاتر وا: التدقيق الخارجي 5-1
عن املؤسسة من أجل احلصول على رأي فين حول عدالة القوائم املالية، ويعني مدقق احلسابات اخلارجي بعقد 

  .5بيظنه وبني املؤسسة

ويعترب التدقيق اخلارجي مبعظناه املتطور واحلديث والشامل نمام يهدف إىل تقدمي رأي موضوعي حول 
 .6نممة واإلجراءات املعمول هبا داخل املؤسسة اليت مت تدقيقها واملتعلقة حبماية ممتلكامهاالقوائم املالية واأل

وهو التدقيق الذي يتم من طرف شخص من داخل املؤسسة حبيث يقوم بعملية : التدقيق الداخلي 5-2
اإلدارة أدوات التدقيق الداخلي أحد  ، ويعترب7فحص الدفاتر والسجالت ومدى االلتزام باملبادئ احملاسبية
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للتحقق من مدى التزام املوظفني املظنفذين للسياسات اإلدارية املوضوعة، وميثل التدقيق الداخلي وسيلة من 
 .1الوسائل الفعالة للرقابة الداخلية

وعرف املعهد الفرنسي للمدققني الداخليني التدقيق الداخلي على أنه نشاط مستقل وموضوعي، يقدم 
وتقدمي االستشارات من أجل تطوير املؤسسة واملسامهة يف ة التحكم يف العمليات، للمؤسسة تأكيد حول درج

ويساعد املؤسسة يف حتقيق أهدافها من خالل التقييم بطريقة مظنهجية ومظنممة، وتقدمي . خلق القيمة املضافة
 .2االقرتاحات من أجل حتسني فعالية عمليات إدارة املخاطر، والرقابة، وحوكمة املؤسسة

 ، 3التدقيق الداخلي إىل توفري تقييم األنممة الرقابية يف املؤسسة ملساعدة اإلدارة يف أداء وظائفها ويهدف

 :4وقد تطورت أهداف التدقيق الداخلي حيث أصبحت 

 تدعيم وتعزيز قيمة املؤسسة وحتسني عمليامها؛ -
 تقييم فعالية إدارة املخاطر وحتسيظنها؛ -
 تقييم فعالية الرقابة وحتسيظنها؛ -
 .م فعالية التحكم وحتسيظنهاتقيي -

وتتميز هذه الوظيفة مبرونة وسهولة مقارنة بالتدقيق ويتم التدقيق الداخلي من طرف من داخل املؤسسة، 
 :6وميكن توضيح أوجه التشابه بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي يف ما يلي، 5اخلارجي

سيب فعال يهدف إىل تقدمي املعلومات الضرورية ميثل كل من التدقيق اخلارجي والتدقيق الداخلي نمام حما -
 واملوثوقة واليت تساعد يف إعداد التقارير املالية املالئمة؛

يتطلب كل مظنهما وجود نمام فعال للرقابة الداخلية ملظنع أو تقليل فرص حدوث األخطاء والتالعبات  -
 والتزوير والغش؛

 :7الداخلي ميكن توضيحه يف ما يلي كما يوجد تعاون وتكامل بني التدقيق اخلارجي والتدقيق
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يساعد التدقيق الداخلي على تقليل حجم االختبارات اليت يقوم هبا املدقق اخلارجي عظند الفحص، وبالتايل  -
 عن كفاءة الكلي للتدقيق؛توفري الوقت واجلهد إضافة 

 .وجود التكامل بيظنهماوجود التدقيق الداخلي يف املؤسسة ال يعين االستغظناء عن التدقيق اخلارجي مما يؤكد  -

 :يلخص اجلدول املوايل أوجه االختالف بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي

 المقارنة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي(: 02)الجدول رقم 

 التدقيق الخارجي التدقيق الداخلي البيان

 الهدف -1

حتقيق أعلى كفاءة إدارية  -
وإنتاجية من خالل القضاء على 
اإلسراف واكتشاف األخطاء 

 .والتالعب يف احلسابات
التأكد من صحة املعلومات  -

املقدمة لإلدارة لالسرتشاد هبا يف 
رسم اخلطط واختاذ القرارات 

 .وتظنفيذها

إبداء الرأي الفين احملايد عن  -
مدى صدق وعدالة التقارير املالية 
عن فرتة حماسبية معيظنة وتوصيل 

 .تفيدة مظنهاالظنتائج إىل الفئات املس

عالقة القائم بعملية  -2
 التدقيق

موظف من داخل املؤسسة  -
 (.تابع)

شخص طبيعي أو معظنوي مهين  -
 (.مستقل)من خارج املؤسسة 

 نطاق وحدود التدقيق -3

حتدد اإلدارة نطاق عمل املدقق،  -
كما أن طبيعة عمل املدقق 
الداخلي يسمح له بتوسيع 

عمليات الفحص واالختبارات ملا 
من وقت وإمكانات تساعده لديه 

على تدقيق مجيع عمليات 
 .املؤسسة

يتحدد نطاق وحدود العمل  -
وفقا للعقد املوقع بني املؤسسة 

واملدقق اخلارجي، والعرق السائد، 
ومعايري التدقيق املتعارف عليها، 
وما تظنص عليه القوانني املظنممة 

يكون ملهظنة التدقيق، وغالبا ما 
أو التدقيق اخلارجي تفصيلي 

ختباري وفقا لطبيعة وحجم إ
 .عمليات املؤسسة حمل التدقيق

يتم الفحص بصورة مستمرة  - التوقيت المناسب لألداء -4
 .املالية عامطوال ال

( هنائية)يتم الفحص مرة واحدة  -
أو خالل فرتة دورية أو غري دورية 
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 (.مستمرة)املالية  عامطوال ال .اختيارية وفقا حلجم املؤسسة -
 .كامل أو جزئي  قد يكون -
 .إلزامي وفقا للقانون السائد -

 .قراء التقارير املالية - .إدارة املؤسسة - المستفدين -5
 .71: مرجع سبق ذكره، ص، "املدخل إىل التدقيق احلديث"أمحد حلمي مجعة، : المصدر

خارجي ومستقل عن املؤسسة، شخص تم من طرف يالحظ من خالل اجلدول أن التدقيق اخلارجي ي
 وتقدميه إىل ،دف أساسا إىل إصدار رأي فين حمايد يف شكل تقرير حول مدى صدق وعدالة القوائم املاليةهي

قراء ومستخدمي املعلومات املالية، ويتحدد نطاق العمل وفقا للعقد املربم بني املدقق والعميل واملعايري والقوانني 
سسة، يهدف إىل حتقيق أعلى كفاءة إدارية أما التدقيق الداخلي فيتم من طرف من داخل املؤ املوضوعة، 

وتقييم اإلجراءات يف احلسابات،  كتشاف األخطاء والغشوإنتاجية من خالل القضاء على اإلسراف، وا 
يكون و املعمول هبا وتقدمي اإلرشادات اليت تساعد إدارة املؤسسة على رسم اخلطط واختاذ القرارات املالئمة، 

 .ا لكونه وظيفة يف املؤسسةله، ويتم بصورة مستمرة نمر حتدد اإلدارة نطاق عماختياري، 

وختصص احلكومة قسم مستقل  ،1يتم التدقيق احلكومي من طرف جهة حكومية: التدقيق الحكومي 5-3
يات هؤالء مسؤولومظنفصل يرتأسه مراقب الظنفقات واحلسابات ومدقق خاص، إال أنه مل يتم حتديد واجبات و 

لك باعتبارهم أهنم يعملون يف األقسام احلكومية كموظفني وليس مدققي املدققني من قبل القانون، وذ
وميكن . 2حسابات عامة وعلى أساس ذلك يكون عملهم على أساس قوانني وتعليمات األقسام احلكومية

فحص كفاءة وفعالية أنشطة الوحدة احلكومية والتأكد من استخدام املوارد "تعريف التدقيق احلكومي على أنه 
ويتمحور اهلدف األساسي للتدقيق احلكومي حول التقرير عن . 3"ة حتت تصرفها على حنو اقتصاداملوضوع

خمالفات وجتاوزات إدارة الوحدة أو الربنامج احلكومي، واقرتاح التوصيات املظناسبة ومتابعة موقف الوحدة اجتاه 
 .4العالج املقرتح من طرف املدقق احلكومي

 

 

                                                           

الثقافة، األردن، الطبعة  داراجلزء األول، ، "اإلطار الظنمري واإلجراءات العملية: مراجعة احلسابات املتقدمة"حسني أمحد دحدوح، حسني يوسف القاضي،  1 
  .82: ص.4001،األوىل

.41: مرجع سبق ذكره، ص خالد اخلطيب، خليل الرفاعي،   2  
الكتاب  -، سلسلة الكتب التعليمية"الصغرية املؤسسات -البيئي -اخلاص -اإلداري -احلكومي -الداخلي: اهات املعاصرة يف التدقيق والتأكيداالجت" أمحد حلمي مجعة،  3

  .12: ، ص4001 ،، الطبعة األوىلاألردنالرابع، دار صفاء للظنشر والتوزيع، 
.41: ، ص4001 بدون طبعة، ، الدار اجلامعية، مصر،"ة العربيةأصول املراجعة احلكومية وتطبيقامها باملظنطق" أمحد صالح عطية،   4  
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ميكن تصظنيف التدقيق باالعتماد على اهلدف من الوظيفة املؤداة إىل : تصنيف التدقيق من حيث الهدف -6
 (:تدقيق العمليات)تدقيق القوائم املالية، تدقيق االلتزام، والتدقيق التشغيلي 

يقوم هذا الظنوع من التدقيق على مجع األدلة عن البيانات اليت تتضمظنها القوائم : تدقيق القوائم المالية 6-1
موضوع التدقيق من أجل التأكد من مدى تطبيق مبادئ احملاسبة املتعارف عليها، ومهدف  املالية يف املؤسسة

عملية تدقيق القوائم املالية أساسا إىل إبداء املدقق لرأيه أو إىل اإلدالء بشهادته عن مدى توافق القوائم املالية 
شخص مؤهل ومستقل عن املؤسسة قبل  مع املبادئ احملاسبية املتعارف عليها، وجيب أن تتم هذه العملية من

 .1ويتمتع بالكفاءة املهظنية املعتادة اليت متكظنه من إبداء رأيه باالعتماد على األدلة والرباهني الالزمة

يهدف هذا الظنوع من التدقيق إىل حتديد مدى التزام املؤسسة حمل التدقيق بالسياسات : تدقيق االلتزام 6-2
ميكن اعتبار السياسات اليت تتبظناها اإلدارة أو القوانني وما يرتبط هبا من لوائح املعمول هبا، و  املوضوعة والقوانني

 .2تظنفيذية املعيار املستخدم لقياس هذا االلتزام

يقوم التدقيق التشغيلي أو تدقيق العمليات بفحص مظنمم جلميع (: تدقيق العمليات)التدقيق التشغيلي  6-3
يق أهداف معيظنة ترتبط بتقييم األداء وإصدار التوصيات خبصوص عمليات املؤسسة أو جزء مظنها، من أجل حتق

 3.بتحسني األداء وتطويرهما جيب اختاذه من إجراءات تتعلق 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 82: ، مرجع سبق ذكره، ص"اإلطار الظنمري واإلجراءات العملية: مراجعة احلسابات املتقدمة"حسني أمحد دحدوح، حسني يوسف القاضي،  1  

.82: ، صنفس املرجع السابق  2  
.88: نفس املرجع السابق، ص  3  
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 مدقق الحسابات: المبحث الثاني

شخص املخول له بتدقيق احلسابات ملؤسسات متعددة ختتلف يف طبيعة مدقق احلسابات هو ال
، وقد تكلفه إدارة املؤسسة موضوع التدقيق باجراء دراسات أو أحباث نشاطها وحجمها وشكلها القانوين

وحتتاج مهظنة . 1خمتلفة لبعض األنشطة هبدف مساعدة اإلدارة يف اختاذ بعض القرارات املبظنية على نتائج تقريره
ا إىل جمموعة من الشروط اليت جيب أن تتوفر يف مدقق احلسابات والصفات اليت جيب أن يتحلى هب التدقيق

ومن أجل القيام بتلك املهمة جيب أن . باإلضافة إىل اإلملام باملعلومات واملبادئ واألسس املرتبطة بأداء مهامه
يتمتع املدقق مبجموعة من احلقوق اليت تساعد يف أداء مهمته، كما عليه واجبات تتمثل يف أعمال خمتلفة 

بني املدقق والعميل، وعليه على أساس العقد املربم  يف أداء عمله مسؤوالإلجناز برنامج عمله، ويعترب املدقق 
مؤهالت مدقق احلسابات من خالل املطلب األول، وسيشمل املطلب  سوف يتم التطرق يف هذا املبحث إىل

ما املطلب الرابع فسيدرس هظنة املدقق، أاملحقوق وواجبات املدقق، وسيتظناول املطلب الثالث تظنميم  الثاين
 . مسؤولية مدقق احلسابات

 مؤهالت مدقق الحسابات: المطلب األول

من أجل القيام مبهمة مدقق احلسابات هظناك جمموعة من الشروط ملزاولة هذه املهظنة والصفات اليت 
 . جيب أن يتمتع هبا املدقق إضافة إىل اإلملام باملفاهيم واألسس واملبادئ

 قق الحساباتتعريف مد -1

يقوم بعملية التدقيق وتقدمي تقرير يبدي فيها رأيه حول الشخص الذي " يعرف مدقق احلسابات على أنه 
القوائم املالية باملشروع واملدقق له عدة تسميات مرادفة مظنها مراجع، مراقب، فاحص حسابات، أو مراقب 

 2."قانوين

 شروط مزاولة المهنة  -2

واملتعلق  4070جوان  41املوافق ل  7217رجب  76املؤرخ يف  70-07لقد نص القانون اجلزائري رقم 
على شروط مزاولة مهظنة مدقق  01احملاسيب، حمافظ احلسابات، واحملاسب املعتمد، ويف املادة مبهن اخلبري 

 :3احلسابات كما يلي

                                                           
.771: ل الرفاعي، مرجع سبق ذكره، صخالد اخلطيب، خلي  1  
  .11: ، ص4072، دار الكظندي للظنشر والتوزيع، األردن،الطبعة األوىل، "تدقيق ومراجعة احلسابات"توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اهلادي اسحق املصري،  2
، 4070جويلية  77، املؤرخة يف 24العدد جلريدة الرمسية، واحملاسب املعتمد، ا، يتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات 4070جوان  41، املؤرخ يف 70/07القانون  3

 .01املادة 
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 أن يكون جزائري اجلظنسية؛ -
 :على الظنحو األيت أن حيوز شهادة ملمارسة املهظنة -
 ة احملاسبية أو شهادة معرتفا مبعادلتها،بالظنسبة ملهظنة اخلبري احملاسب، أن يكون حائزا شهادة جزائرية للخرب  - أ

هادة اجلزائرية حملافظ احلسابات أو معرتفا بالظنسبة ملهظنة حمافظ احلسابات، أن يكون حائزا الش  - ب
 مبعادلتها،

بالظنسبة ملهظنة احملاسب املعتمد، أن يكون حائزا الشهادة اجلزائرية للمحاسب أو شهادة تسمح له   - ت
 مبمارسة املهظنة، 

 ميع احلقوق املدنية والسياسية؛أن يتمتع جب -
 أن ال يكون قد صدر يف حقه حكم بارتكاب جظناية أو جظنحة خملة بشرف املهظنة؛ -
أن يكون معتمدا من الوزير املكلف باملالية وأن يكون مسجال يف املصف الوطين للخرباء احملاسبني أو يف  -

بني املعتمدين وفق الشروط املظنصوص عليها الغرفة الوطظنية حملافمي احلسابات أو يف املظنممة الوطظنية للمحاس
 يف هذا القانون؛

 .أعاله 6أن يؤدي اليمني املظنصوص عليها يف املادة  -
 :1باإلضافة إىل الشروط السابقة الذكر جيب أن يلم مدقق احلسابات مبا يلي: التأهيل العلمي -
 اإلملام مببادئ وطرق ونمريات احملاسبة وتطبيقامها؛ -
القتصاد وإدارة األعمال والعلوم السلوكية، والقانون التجاري واملدين وقوانني اجلمارك اإلملام مبادئ علم ا -

 وضريبة الدخل وضريبة املبيعات؛
 اإلملام جبميع مبادئ احملاسبة التحليلية واحملاسبة اإلدارية؛ -
 اإلملام بعلم اإلحصاء الرياضي، حبوث العمليات، واإلعالم اآليل وتطبيقاته احملاسبية؛ -
عة لكل ما هو جديد يف العلوم السالفة الذكر، وكذلك ما يستجد من تشريعات وتظنميمات متاب -

 وتعديالت للقوانني املتعلقة بعمله؛
 .اإلملام باللغات -
باإلضافة إىل التأهيل العلمي، جيب أن يتمتع مدقق احلسابات بتأهيل عملي يساعده يف : التأهيل العملي -

 : 2أداء مهامه بصورة سهلة من خالل
 الواقعية يف عمله عظند طلب املدقق أية معلومات أو بيانات وفقا لتقديره الشخصي؛ -
اإلملام باملعلومات الفظنية املتعلقة باملؤسسة حمل التدقيق عن طريق القيام بزيارة ملواقع اإلنتاج واخلدمات  -

 اإلنتاجية واحلصول على املعلومات الفظنية من خالل املختصني؛
                                                           

.701-704: رأفت سالمة حممود، أمحد يوسف كلبونة، عمر حممد زريقات، مرجع سبق ذكره، ص ص   1  
. 701: نفس املرجع السابق، ص  2  
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 ماته يف التقرير يف ظروف غري مظناسبة للمؤسسة؛عدم القيام بابداء مالح -
املتابعة للحاالت التطبيقية وما تظنشره اهليئات واجلمعيات واملظنممات العلمية الدولية حول تطبيقات  -

 .املمارسة الفعلية
هظناك جمموعة من الصفات اليت جيب أن يتحلى هبا مدقق احلسابات باإلضافة : صفات مدقق الحسابات -

 :1لمي والعملي، مظنهاإىل تأهيله الع
احملافمة على أسرار العميل الذي يقوم بتدقيق أعماله وعدم اإلفصاح عن املعلومات اليت يطلع عليها  -

 خالل أداء مهامه؛
 أن يكون عمليا ويواكب لكل ما هو جديد يف القوانني والتشريعات؛ -
 مصاحله الشخصية؛ أن يكون مستقال وغري تابع ألي طرف إال لضمريه وأن يهتم مبصلحة عمله عل -
 أن يكون صبورا نمرا لطبيعة عمله الروتيظنية مما يؤدي إىل امللل؛ -
 أن يتصف باللباقة يف التعامل وحسن التصرف قادرا على التعبري بكل وضوح؛ -
 أن يتصف باألمانة والواقعية وأن يكون مستقال عظند إبداء رأيه؛ -
 .وافق عليهأن يتفهم طبيعة نشاط العمبل وأن يقتظنع بصحته قبل أن ي -

 حقوق وواجبات المدقق: المطلب الثاني

حىت يستطيع مدقق احلسابات أن يقوم مبهامه بكفاءة وفاعلية جيب أن يكون على دراية بكل ماله 
 .من حقوق وما عليه من واجبات وفقا ملا تقتضيه مبادئ مهظنة التدقيق وكذا القوانني واألعراف السائدة

ديد أهم حقوق مدقق احلسابات جيب التمييز بني أن يكون من أجل حت:  حقوق مدقق الحسابات -1
التدقيق اختياري أو إجباري، ففي احلالة األوىل جيب اإلهتمام أكثر بعقود التدقيق أو خطابات العمل أو 
التعاقد حيث يظنبغي حتديد يف هذه العقود نطاق عملية التدقيق وحقوق وواجبات املدقق بكل دقة، ألنه 

املدقق القانونية، أما يف احلالة الثانية  مسؤوليةلذلك تأثري يف املستقبل عظند حتديد  من املمكن أن يكون
من خالل القوانني أي عظندما يكون التدقيق إجباري فيتحدد اإلطار العام حلقوق وواجبات املدقق 

 :ميكن ذكر أهم حقوق مدقق احلسابات كما يلي، و 2واللوائح التظنفيذية
على مجيع دفاتر املؤسسة حلسابات اخلارجي اإلطالع يف أي وقت ميكن ملدقق ا :حق اإلطالع 1-1

اإلدارة واجلمعية العامة من أجل  احملاسبية وغري احماسبية وحماضر اجتماعات  جملسوالسجالت 
، كما حيق للمدقق زيارة املؤسسة املؤسساتالتأكد من مدى االلتزام بظنمام املؤسسة ومتطلبات قانون 

ثائقها يف أي وقت ودون إخطار مسبق خاصة إذا كانت هظناك حالة شكوى لالطالع على دفاترها وو 
                                                           

.702-701: نفس املرجع السابق، ص ص  1  
.718-712: ، ص ص4077، الطبعة األوىل، األردن، زمزم ناشرون وموزعون، "أصول املراجعة"وهيبة، حامد طلبة حممد أبو   2  
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لدى املدقق عن تالعب أو غش ورأى أنه من الضروري القيام بزيارة مفاجئة، أما يف حالة عدم وجود 
شك، فيقوم املدقق باالتفاق مع املؤسسة حول موعد زيارته حىت ال يعطل أعمال املؤسسة، وليتمكن 

من  17ولقد نصت املادة . 1المروف املظناسبة من أجل إجراء عملية التدقيق العاملني من توفري
ميكن " واملرتبط مبهن اخلبري احملاسيب، حمافظ احلسابات، احملاسب املعتمد على أنه  07-70القانون 

حمافظ احلسابات اإلطالع يف أي وقت ويف عني املكان على السجالت احملاسبية واملوازنات 
وميكظنه أن يطلب من . أو اهليئةاضر وبصفة عامة كل الوثائق والكتابات التابعة للشركة واملراسالت واحمل

القائمني باإلدارة واألعوان والتابعني للشركة أو اهليئة كل التوضيحات واملعلومات وأ، يقوم بكل 
حمافظ كن مي"قانون املذكور أعاله أنه من نفس ال 14كما نصت املادة ". 2التفتيشات اليت يراها الزمة

على معلومات تتعلق مبؤسسات  املؤسسةاحلصول يف مقر  ،احلسابات أن يطلب من األجهزة املؤهلة
، ويف حالة عرقلة املدقق من ممارسة هذا احلق "3مرتبطة هبا أو مؤسسات أخرى هلا عالقة مسامهة معها

ت فإنه جيب على املدقق بسبب قيام إدارة املؤسسة خبلق عراقيل مثل سرية األوراق أو عدم كفاية الوق
وقد ، 4يف هذه احلالة أن يبني يف تقريره هبذا األمر إىل جملس اإلدارة وإىل اجلمعية العامة للمسامهني

يعلم حمافظ احلسابات كتابيا يف حالة عرقلة ممارسة "من نفس القانون على أنه  12نصت املادة 
 .5"مهمته، هيئات التسيري قصد تطبيق أحكام القانون التجاري

ميكن ملدقق احلسابات أن يقوم بطلب البيانات والتوضيحات من  :حق طلب البيانات والتوضيحات 1-2
ويعتمد احلكم على مدى ضرورة البيانات . إدارة املؤسسة حمل التدقيق للقيام مبهته بصورة فعالة

ذلك فإنه حيق والتوضيحات على مدى ارتباطها بعملية التدقيق، ويف حالة امتظناع إدارة املؤسسة توفري 
للمدقق إبالغ جملس اإلدارة عن هذا االمتظناع ألن املدقق يذكر صراحة يف تقريره عما إذا متكن من 

 .6احلصول املعلومات والبيانات الالزمة ألداء مهامه
يقدم القائمون "من القانون على أنه  11نصت املادة  :حق الحصول على الكشوف المحاسبية 1-3

أشهر على األقل، حملافظ احلسابات كشفا حماسبيا، يعد حسب ( 6)ستة كل   املؤسساتباإلدارة يف 
 . 7"خمطط احلصيلة والوثائق احملاسبية اليت يظنص عليها القانون

                                                           
.12-11: حممد فضل مسعد، خالد راغب اخلليل،  مرجع سبق ذكره، ص ص   1  
.17 ، مرجع سبق ذكره، املادة70/07القانون   2  
.14نفس املرجع السابق، املادة   3  
.12: مرجع سبق ذكره، ص ب اخلليل،حممد فضل مسعد، خالد راغ  4  
.12، مرجع سبق ذكره، املادة 70/07القانون    5  
.12: مرجع سبق ذكره، ص حممد فضل مسعد، خالد راغب اخلليل،  6  
.11، مرجع سبق ذكره، املادة 70/07القانون    7  
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حيق ملدقق احلسابات احلصول  :حق الحصول على صورة من اإلخطارات المرسلة للمساهمين 1-4
ن اجل احلضور الجتماع اجلمعية على نسخة من اإلخطارات والبيانات اليت أرسلت إىل املسامهني م

 .1العامة للمسامهني
ميكن ملدقق احلسابات أن يقوم بدعوة اجلمعية العامة  :حق دعوة الجمعية العامة للمساهمين 1-5

لإلجتماع يف حالة حدوث طارئ باملؤسسة يهدد مركزها املايل واستقرارها، مثل سوء التسيري، وجود 
للحفاظ ملؤسسة وذلك باعتبار املدقق وكيال عن املسامهني حاالت احنراف خطرية تؤثر على مستقبل ا

يته بإبالغ اجلمعية العامة مبا حيصل داخل سؤولعلى مصاحلهم وأمواهلم باإلضافة إىل أن املدقق خيلي مب
حيضر " من نفس القانون املذكور أعاله على أنه  16وقد نصت املادة . 2املؤسسة من خلل ومشاكل

ت العامة كلما تستدعى للتداول على أساس تقريره، وحيتفظ حبق التدخل يف حمافظ احلسابات اجلمعيا
 .3"اجلمعية املتعلقة بأداء مهمته

حتدد اجلمعية " من نفس القانون املذكر أعاله على أنه  11نصت املادة  :أتعاب مدقق الحسابات 1-6
ال ميكن حمافظ . اية مهمتهالعامة أو اهليئة املؤهلة املكلفة باملداوالت، أتعاب حمافظ احلسابات يف بد

أو امتياز مهما يكن شكله، باستثظناء األتعاب والتعويضات املظنفقة يف احلسابات أن يتلقى أي أجرة 
وال ميكن احتساب األتعاب، يف أي حال من األحوال، على أساس الظنتائج املالية . إطار مهمته
 .4"أو اهليئة املعظنية املؤسسةاحملققة من 

ميكن حمافظ احلسابات " من نفس القانون املذكور أعاله على أنه  11املادة  نصت :الستقالةحق ا 1-7
( 1)وجيب عليه أن يلتزم بإشعار مسبق مدته ثالثة . أن يستقيل دون التخلص من التزاماته القانونية

 . 5"أشهر ويقدم تقريرا عن املراقبات واإلثباتات احلاصلة
ت مظناقشة اقرتاح عزله من خالل مذكرة خطية من حق مدقق احلسابا :حق مناقشة اقتراح عزله 1-8

 .6ترسل إىل املؤسسة، كما حيق له الرد والدفاع عن موقفه أمام اجلمعية العامة للمسامهني
يسمح القانون ملدقق احلسابات أن  :حق احتجازه لألوراق والمستندات حتى يحصل على أتعابه 1-9

 .7ابه وتكاليف استخراج هذه املستظنداتحيتجز األوراق واملستظندات وال يردها حىت حيصل على أتع
ميكن ملدقق احلسابات اخلارجي أن يقوم بتحديد وقت اجلرد ملمتلكات املؤسسة  :تحديد وقت الجرد 1-10

والتزامامها حىت يتمكن من التحقق من عدالة إعداد القوائم املالية للمؤسسة موضوع التدقيق، وجيب 
                                                           

.12: مرجع سبق ذكره، ص حممد فضل مسعد، خالد راغب اخلليل،  1  
.18: بق، صنفس املرجع السا  2  
.16، مرجع سبق ذكره، املادة 70/07القانون    3  
.11نفس املرجع السابق، املادة   4  
.11نفس املرجع السابق، املادة   5  
.18: حممد فضل مسعد، خالد راغب اخلليل، مرجع سبق ذكره، ص  6  
. 18: نفس املرجع السابق، ص  7  
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عظنه، وإال من حقه أن ال يعتمد على قوائم اجلرد اليت أن يتم هذا اجلرد بإشرافه أو حبضور من يظنوب 
 . 1متت دون إشرافه

تتمثل أهم واجبات مدقق احلسابات اليت جيب أن يقوم هبا إلجناز مهامه : واجبات مدقق الحسابات -2
 :على أكمل وجه كما يلي

ذوي العالقة الواجب يعترب إعداد التقرير وتقدميه إىل املسامهني وغريهم من األطراف : إعداد التقرير 2-1
يرتتب عن "من القانون املذكر أعاله على أنه  48، وقد نصت املادة 2األول من واجبات مدقق احلسابات

 : مهمة حمافظ احلسابات إعداد

صورمها الصحيحة، أو عظند تقرير املصادقة بتحفظ أو بدون حتفظ على انتمام وصحة الوثائق السظنوية و  -
 ر،االقتضاء، رفض املصادقة املرب 

 تقرير املصادقة على احلسابات املدعمة أو احلسابات املدجمة عظند االقتضاء، -
 تقرير خاص حول االتفاقيات املظنممة، -
 تقرير خاص حول تفاصيل أعلى مخس تعويضات، -
 تقرير خاص حول االمتيازات اخلاصة املمظنوحة للمستخدمني، -
حسب السهم أو حسب احلصة تقرير خاص حول تطور نتيجة السظنوات اخلمس األخرية والظنتيجة  -

 االجتماعية،
 تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية، -
 .تقرير خاص يف حالة مالحمة مهديد حمتمل على استمرار االستغالل -

حتدد معايري التقرير وأشكال وآجال إرسال التقارير إىل اجلمعية العامة وإىل األطراف املعظنية عن طريق 
  .3"التظنميم

على مدقق احلسابات حضور اجتماع اجلمعية العامة : اع الجمعية العامة للمساهمينحضور اجتم 2-2
 ملظناقشتها واملصادقة واحلسابات اخلتامية   املايل  املركز قائمة  للمسامهني مظناقشة حمتويات تقريره، ويقوم بعرض 

 . 4عليها، باإلضافة إىل املوافقة على اقرتاح توزيع األرباح

                                                           
.18: نفس املرجع السابق، ص  1  
.16: ابق، صنفس املرجع الس  2  
. 48، مرجع سبق ذكره، املادة 70/07القانون   3  
.11: حممد فضل مسعد، خالد راغب اخلليل، مرجع سبق ذكره، ص  4  
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احملايد  باعتبار مدقق احلسابات ملزم بابداء رأيه الفين: قيق في أصول وخصوم المؤسسةالتدقيق والتح 2-3
حول عدالة القوائم املالية ومدى متثيلها حلقيقة وضعية املؤسسة، البد أن يقوم بفحص والتحقق من أصول 

احلسابات السظنوية يشهد بأن " يف الفقرة األوىل من نفس القانون أنه  41، وقد نصت املادة 1وخصوم املؤسسة
املظنصرمة وكذا األمر بالظنسبة للوضعية املالية وممتلكات  عاممظنتممة وصحيحة ومطابقة متاما لظنتائج عمليات ال

 .2"واهليئات املؤسسات

يقوم املدقق مبراقبة أعمال املؤسسة والتحقق من مدى : مراقبة سير أعمال المؤسسة وتدقيق حساباتها 2-4
 .3اسبية يف إعداد الدفاتر والسجالتااللتزام باملبادئ احمل

يقوم املدقق بفحص األنممة املالية واإلدارية ونمام الرقابة : فحص األنظمة المالية واإلدارية للمؤسسة 2-5
من نفس القانون على  41من املادة ( 1)وقد نصت الفقرة  ،4الداخلية ومدى مالئمته للمؤسسة حمل التدقيق

خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية املصادق عليها من جملس اإلدارة وجملس  يبدي رأيه يف شكل تقرير"أنه 
 .5"املديرين أو املسري

يقدر شروط إبرام االتفاقيات بني "أن  41من املادة ( 2)كما نصت الفقرة كما جيب على املدقق   2-6
يئات اليت تكون فيها للقائمني اليت يراقبها واملؤسسات أو اهليئات التابعة هلا أو بني املؤسسات واهل املؤسسة

 .6"باالدارة أو املسريين للشركة املعظنية مصاحل مباشرة أو غري مباشرة

يعلم املسريين واجلمعية العامة أو هيئة " أن  41من املادة ( 8)كما نصت الفقرة كما جيب على املدقق   2-7
أن يعرقل استمرار استغالل املؤسسة أو  أو املداولة املؤهلة، بكل نقص قد يكتشفه أو اطلع عليه، ومن طبيعته

 .7"اهليئة

من نفس  20املادة عليه كما تظنص االحتفاظ مبلفات الزبائن ملدة عشر سظنوات  على مدقق احلسابات  2-8
سظنوات ابتداء من أول يظناير املوايل ( 70)يتعني على حمافظ احلسابات االحتفاظ مبلفات زبائظنه ملدة " القانون 
 .8"لعهدةمالية ل عامآلخر 

                                                           
.11-11: نفس املرجع السابق، ص ص   1  
.41، مرجع سبق ذكره، املادة 70/07القانون   2  

11: .حممد فضل مسعد، خالد راغب اخلليل، مرجع سبق ذكره، ص    3  
.11: نفس املرجع السابق، ص  4  
.41، مرجع سبق ذكره، املادة 70/07القانون   5  
.41نفس املرجع السابق، املادة   6  
.41نفس املرجع السابق، املادة   7  
.20نفس املرجع السابق، املادة   8  
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من واجبات مدقق احلسابات االلتزام بأصول ومبادئ مهظنة التدقيق مع مراعاة : االلتزام بأصول المهنة 2-9
: " يقوم مدقق احلسابات بأداء اليمني التايلمن نفس القانون على أن  6، وقد نصت املادة 1مصاحل العميل

أن أخلص يف تأدية وظيفيت وأن أكتم سر املهظنة أقسم باهلل العلي العميم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد 
 .2"وأسلك يف كل األمور سلوك املتصرف احملرتف الشريف، واهلل على ما أقول شهيد

 تنظيم مهنة مدقق الحسابات: المطلب الثاني

اجلزائر  حتتاج مهظنة مدقق احلسابات إىل شروط وقواعد من أجل تظنميم هذه املهظنة، وقد مت تأسيس يف
وطظنية حملافمي احلسابات واليت تسهر على السري احلسن هلذه املهظنة واحرتام قواعدها وإعداد دليل الغرفة ال

 .رتبطة مبهظنة مدقق احلساباتألخالقيات املهظنة وإصدار كل ما يتعلق باملسائل امل

، حيث تتوفر عدة أشكال ميكن االختيار من بيظنها لتظنميم مكتب التدقيق: أشكال مكاتب التدقيق -1
يسظند لكل من اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب "من نفس القانون على أنه  74ادة نصت امل

يته وميكن أن يسري يف شكل شركة أو مسؤولاملعتمد، مكتب واحد يتوىل تسيريه حلسابه اخلاص وحتت 
رباء أعاله، ميكن اخل 74طبقا ألحكام املادة "من نفس القانون على أنه  26، ونصت املادة 3"جتمع

احملاسبني وحمافمي احلسابات واحملاسبني املعتمدين أن يشكلوا شركات مدنية أو جتمعات ذات مظنفعة 
مشرتكة باستثظناء األشكال األخرى للشركات، ملمارسة مهظنهم كل على حدة، شريطة أن حيمل مجيع 

  .4"الشركاء اجلظنسية اجلزائرية

 :5ويتوقف اختيار الشكل على عدة عوامل أمهها

تتيح استقاللية املدقق ممارسة مهامه دون أي حتيز يف الرأي الذي يبديه : جة إىل االستقالل عن العميلاحلا -
 .حول القوائم املالية

يتيح شكل شركة مدقق احلسابات إىل توفري مدققني ذوي كفاءة من أجل القيام باملهام : أمهية الشكل -
ارد الالزمة الستقطاب مدققني ذوي الكفاءات العالية الصغرية ال تتوفر هلا املو  املؤسساتاملسظندة إليهم، ف

 .للعمل هبا، وغظنما تتوفر خاصة لدى شركات املسامهة

                                                           
.11: مرجع سبق ذكره، ص حممد فضل مسعد، خالد راغب اخلليل،  1  
.06كره، املادة ، مرجع سبق ذ 70/07القانون   2  
.74نفس املرجع السابق، املادة   3  
.26نفس املرجع السابق، املادة   4  
.61: ، ص4001الطبعة األوىل، مصر، ، املكتبة العصرية للظنشر والتوزيع، "مدخل معاصر: أساسيات املراجعة"حامت حممد الشيشيين،   5  
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أنه  يالحظ يف العقود األخرية: زيادة احتمال تعرض املدقق للمساءلة القانونية نتيجة أدائه عملية التدقيق -
ة حنو اختيار شكل قانوين للمكتب زادت القضايا املرفوعة ضد مكاتب التدقيق، لذلك اجتهت هذه األخري 

 .يضمن ألعضائه درجة من احلماية
تتأثر زيادة درجة املصداقية يف تقرير املدقق باختيار شكل : أمهية زيادة درجة املصداقية يف تقرير التدقيق -

 .قانوين يسمح للعميل بتعويض خسائره إذا حدثت بسبب تقرير املدقق
من  46قق احلسابات من طرف اجلمعية العامة حيث نصت املادة يتم تعيني مد: تعيين مدقق الحسابات -2

تعني اجلمعية العامة أو اجلهاز املكلف باملداوالت بعد موافقتها كتابيا، وعلى "نفس القانون على أنه 
، 1"أساس دفرت الشروط، حمافظ احلسابات من بني املهظنيني املعتمدين واملسجلني يف جدول الغرفة الوطظنية

حتدد عهدة "من نفس القانون عهدة مدقق احلسابات حيث نصت على أنه  41ملادة وقد أوضحت ا
ال ميكن تعيني نفس حمافظ احلسابات . سظنوات قابلة للتجديد مرة واحدة( 1)حمافظ احلسابات بثالث 

 املؤسسةيف حالة عدم املصادقة على حسابات . سظنوات( 1)ثالث  بعد عهدتني متتاليتني إال بعد مضي
متتاليتني، يتعني على حمافظ احلسابات إعالم وكيل اجلمهورية املختص ( 4)ة املراقبة خالل سظنتني أو اهليئ

 .2"ويف هذه احلالة ال جيري جتديد عهدة حمافظ احلسابات. إقليميا بذلك
م بذلك اجلمعية العامة يتم عزل وتغيري مدققي احلسابات لعدة أسباب، وتقو : عزل مدقق الحسابات -3

للقيام بعملية التدقيق، وعلى املؤسسات اليت قامت بعزل املدقق  الوكيل عن املسامهني تبارهباعللمسامهني 
واستبداله توضيح أسباب العزل وإعطاء احلق ملدقق احلسابات الدفاع عن نفسه أمام اجلمعية العامة 

 .  3للمسامهني
اليت حيصل عليها مقابل قيامه متثل أتعاب املدقق املبالغ أو األجور أو الرسوم : أتعاب مدقق الحسابات -4

حتدد اجلمعية العامة أو "من نفس القانون على أنه  11وقد نصت املادة . 4بعملية التدقيق ملؤسسة معيظنة
وال ميكن احتساب األتعاب، . اهليئة املؤهلة املكلفة باملداوالت، أتعاب حمافظ احلسابات يف بداية مهمته

 .5"أو اهليئة املعظنية املؤسسةئج املالية احملققة من يف أي حال من األحوال، على أساس الظنتا

 :6وتوجد عدة اعتبارات وعوامل تساعد في تحديد األتعاب أهمها

 الوقت الالزم إلجناز عملية التدقيق؛ -
 طبيعة ونوع العمل املطلوب؛ -

                                                           
.46، مرجع سبق ذكره، املادة 70/07القانون   1  
.41رجع السابق، املادة نفس امل  2  
.11-14: غسان فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره، ص ص  3  
.12: نفس املرجع السابق، ص   4  
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 مستوى ودرجة التأهيل العلمي والعملي املطلوب إلجناز العمل؛ -
 التدقيق؛ املدقق خبصوص عملية مسؤوليةمدى  -
 حجم املؤسسة وتعدد األنشطة والفروع واألقسام؛ -
 قيمة العملية الذاتية للعميل؛ -
 مدى درجة وإمكانية املدقق من توثيق اهلدف من العمل املطلوب من وجهة نمر العميل؛ -
 مدى مالئمة توقيت إجناز عملية التدقيق مع برنامج مكتب التدقيق؛ -
 ة املؤسسات اجلديدة؛مدى قدرة العميل على دفع األتعاب خاص -
 مدى توافر العمالء احملليني وطبيعة أعماهلم؛ -
 .التكاليف غري املباشرة لعملية التدقيق مثل تكلفة اإلجيار -

نقل املدقق لتدقيق وفحص الفروع وما شابه مع العلم أن التكاليف املباشرة لعملية التدقيق مثل مصاريف 
 .1اشرة فاتورة مستقلة لذلكذلك ال تعترب ضمن األتعاب بل جيهز العميل مب

 :2وتأخذ األتعاب اليت يتقاضاها املدقق أحد األشكال التالية

وهو املبلغ الذي حيدد مسبقا ويكون غري قابل للتغيري يف املستقبل، وجيب أن يكون املبلغ : األتعاب الثابتة -
 .مظناسب مع العمل املطلوب من مدقق احلسابات

ي حيدده املدقق وفقا للوقت واجلهد الذي تتطلبه عملية التدقيق، وميكن وهو املبلغ الذ: األتعاب المتغيرة -
 .حتديد ذلك لكل ساعة عمل تستغرقها عملية التدقيق أو لكل يوم عمل يستغرق يف عملية التدقيق

وهو املبلغ الذي يتحدد على أساس نتائج عملية التدقيق أو املظنافع اليت ستعود على  :األتعاب الشرطية -
 .املهظنة وأخالقيةعترب ذلك مظنافيا للقانون العميل، وي
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 مدقق الحسابات مسؤولية: المطلب الرابع

مدقق احلسابات على أساس مقارنة تصرفاته وسلوكه، هلذا جيب على املدقق عظند أداء  مسؤوليةتقوم 
دي إىل إحلاق الضرر مهامه إبداء العظناية املهظنية املطلوبة، وإن عدم إبداء هذه العظناية وإمهاله املهين سوف يؤ 

، لذلك يرتتب على مدقق احلسابات عدة أنواع من 1باألطراف األخرى اليت تعتمد على نتائج التقرير
 .املسؤولية

 (األخالقية–االجتماعية )األدبية  المسؤولية -1

ل األدبية التزامات وواجبات املدقق حنو اجملتمع الذي ميارس فيه مهظنة التدقيق، حيث ميث املسؤوليةمتثل 
املدقق ضمري اجملتمع واحلارس الواقي من الرشوة أو الفساد، ولذلك عليه أن يلتزم باملعايري األخالقية وأن عدم 
تصرحيه عن املخالفات أو السرقات أو عدم اإلشارة عليها يف تقريره أو موافقته على الغش يعرضه إىل فقدان 

يتحمل "من نفس القانون على أنه  61وقد نصت املادة . 2، الذي يتمتع املدقق(األديب)هذا املركز االجتماعي 
التأديبية أمام اللجظنة التأديبية للمجلس الوطين  املسؤوليةاخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 

للمحاسبة حىت بعد استقالتهم من مهامهم، عن كل خمالفة أو تقصري تقين أو أخالقي يف القواعد املهظنية عظند 
 :تتمثل العقوبات التأديبية اليت ميكن اختاذها، وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورمها، يف. وظائفهم ممارسة

 اإلنذار، -
 التوبيخ، -
 أشهر،( 6)التوقيف املؤقت ملدة أقصاها ستة  -
 .الشطب من اجلدول -

نية يقدم كل طعن ضد هذه العقوبات التأديبية أمام اجلهة القضائية املختصة، طبقا لإلجراءات القانو 
 .3"حتدد درجات األخطاء والعقوبات اليت تقابلها عن طريق التظنميم. املعمول هبا

 :4يته االجتماعية عليهسؤولولكي يقوم مدقق احلسابات مب 

مساعدة اجملتمع يف رقابة إدارة املؤسسة من خالل القيام مبهامه بكفاءة وفاعلية وتقدمي تقرير عملية التدقيق  -
 إىل اجملتمع؛
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جماالت التدقيق من خالل دراسة اآلثار املالية للتصرفات االجتماعية للمؤسسة، كاملسامهة يف توسيع  -
 مشاريع التظنمية احمللية، تسديد الضرائب، التربعات للجهات احلكومية واخلريية، واحملافمة على البيئة؛

ولو كانت هذه األخرية مؤسسة  حىتاإلدراك دائما أن أفراد اجملتمع ميثلون طرفا ثالثا له مصلحة يف املؤسسة  -
 خاصة؛

عدم إحلاق أدىن ضرر باملستثمرين، وأن يعمل على إعداد تقرير يساعد يف ترشيد القرارات من خالل زيادة  -
 .إمكانية إعتمادهم على املعلومات احملاسبية املدققة

سابات حنو املهظنة بشكل املهظنية التزامات وواجبات مدقق احل املسؤوليةمتثل (: الفنية)المهنية  المسؤولية -2
يتحمل حمافظ " من نفس القانون على أنه  81وقد نصت املادة  ،1عام وجتاه عمالئه وزمالئه يف املهظنة

 املسؤوليةوتتلخص هذه ، 2"العامة عن العظناية مبهته ويلتزم بتوفري الوسائل دون الظنتائج املسؤوليةاحلسابات 
 :3يف جمالني أساسيني مها

التدقيق قامت بتطبيق وبشكل سليم مبادئ احملاسبة املتعارف كد من أن املؤسسة موضوع التأ مسؤولية 2-1
 (.مت التعرض إليها عظند تظناول واجبات املدقق)عليها، 

التحقق من أن املؤسسة حمل التدقيق ملتزمة بالظنصوص القانونية واللوائح واألنممة والعقود  مسؤولية 2-2
من نفس القانون على أنه  64وقد نصت املادة  .ل املؤسسة حمل التدقيقوغريها من الوثائق اليت تظنمم أعما

اجلزائية عن كل تقصري يف القيام بالتزام  املسؤوليةيتحمل اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد "
 4"قانوين

ليت حلقت بالعميل أو للعن إمندقق عن األضرار ااملدنية  املسؤوليةتتعلق (: المدنية)القانونية  المسؤولية -3
طرف ثالث أو امتظناع املدقق عن إجناز ما مت االتفاق عليه يف العقد إلحلاق الضرر، كما يعترب مدقق 

من  60وقد نصت املادة . 5 أمام الطرف الثالث عن الغش وعن اإلمهال يف أداء مهامهمسؤوالاحلسابات 
ني مدنيا جتاه مسؤولمد أثظناء ممارسة مهامهما يعد اخلبري احملاسب واحملاسب املعت"نفس القانون على أنه

 :7القانونية إىل نوعني املسؤوليةوتظنقسم  .6"زبائظنهم يف احلدود التعاقدية
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 مسؤوالاليت تظنتج عن العقد الذي يربط املدقق بعميله، ويعترب املدقق  املسؤوليةوهي : العقدية المسؤولية 3-1
 .مظنه أدى إىل إحلاق الضرر بالعميلعظند عدم التزامه بشروط العقد بسبب خطأ بدر 

اليت تظنتج بسبب تضرر أطراف أخرى من غري املسامهني بسبب  املسؤوليةوهي : التقصيرية المسؤولية 3-2
 .اعتمادهم على نتائج تقرير املدقق

 :1القانونية سواءا كانت عقدية أو تقصريية يشرتط توفر األركان التالية املسؤوليةحتقيق إال أن 

القانونية للمدقق وميكن التعبري عظنه خبسارة مالية أحلقت  املسؤوليةثل الضرر ركظنا أساسيا يف مي: الضرر - أ
مبستخدمي القوائم املالية نتيجة اعتمادهم على تقرير املدقق، وميكن إثبات الضرر من خالل إمهال 

 .املدقق وعدم بذله العظناية املهظنية املعتادة
قانونية يف حدود إمهاله، لذلك جيب التمييز بني  يةمسؤول مسؤواليعترب املدقق : اإلمهال - ب

 :األمور التالية
غياب مستوى معقول من العظناية من املدقق وميكن تقييم ذلك من خالل وحيدث نتيجة : اإلمهال البسيط -

 .مقارنة الطريقة اليت يتبعها املدقق الكفء يف حالة مواجهة نفس ظروف عملية التدقيق
ىل عدم بذل املدقق أقل قدر من العظناية املهظنية الالزمة يف أداء مهامه، ويتصف ويشري إ: اإلمهال اجلسيم -

 .سلوك املدقق يف هذه احلالة بالطيش
ويتمثل يف وجود قدر من اإلمهال الشديد أو غري املعتاد من طرف املدقق عظند قيامه : الغش االستداليل -

 .اف األخرىمبهامه مع عدم وجود نية الغش واخلداع وإحلاق الضرر باألطر 
وحيدث عظند وجود التزوير والتحريفات اليت يكون املدقق على دراية هبا وعلى أثرها السليب ووجود : الغش -

 .نية اخلداع لديه
املدقق القانونية عن وجود عالقة سببية  مسؤوليةتظنجم : العالقة السببية بني اإلمهال والضرر - ت

 .رر واإلمهالبني اإلمهال والضرر أي وجود نتيجة مباشرة بني الض

القانونية على املدقق إال إذا أثبت مستعملي القوائم املالية أنه مت  املسؤوليةوعموما، ميكن القول أنه ال تقع 
 : 2االعتماد على تقرير املدقق يف اختاذ القرار باإلضافة إىل إثبات ما يلي

 مت االعتماد على القوائم املالية املدققة اليت كانت سببا يف الضرر؛ -
 مهال اجلسيم واملتهور للمدقق وأنه اتبع أسلوب غري قانوين وكان خمادعا؛اإل -
 .توقع املدقق الضرر أثظناء إعداده للتقرير -
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جظنائية عظند ارتكاب املدقق جرمية يتعدى الضرر مظنها الشخص  املسؤوليةتعترب : الجنائية المسؤولية -4
من  64وقد نصت املادة  .1ددها القانونالطبيعي أو املعظنوي ليصل الضرر إىل اجملتمع وتظنتهي بعقوبة حي

اجلزائية عن   املسؤوليةيتحمل اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد "نفس القانون على أنه 
 .2"كل تقصري يف القيام بالتزام قانوين

 :3اجلظنائية إىل توافر األركان التالية املسؤوليةحتتاج : الجنائية المسؤوليةأركان  4-1

 .ويتعلق بوجود نص قانوين حيدد كل من اجلرمية والعقوبة: ركن األولال - أ

ضرر وهو مادي يتعلق بالظنشاط اإلجرامي مثل التسرت عن الغش والفساد وإحلاق ال: الركن الثاين -ب
باجملتمع نتيجة لذلك، أي وجود عالقة سببية بني الفعل أو االمتظناع عظنه والضرر الذي يصيب اجملتمع من 

 .خالله

 .وهو معظنوي ويتعلق بادراك وفهم املدقق على نتائج الفعل الذي أقدم عليه: الركن الثالث  -ث

املدقق مهما كانت العظناية املهظنية املبذولة ومهما كان املدقق   سؤوليةوجتدر اإلشارة أن هظناك حدودا مل
 : 4وأهم هذه احلدود ما يلي كفؤا

املدقق على أساس برناجمه  مسؤوليةة، لذلك تتحدد يقوم املدقق بتدقيق اختباري نمرا للوقت والتكلف -
 والعيظنات اليت مت سحبها وفقا هلذا الربنامج؛

وجود عمليات مدبرة غري مسجلة بالدفاتر واملستظندات حبيث يعجز مدقق احلسابات عن كشفها إال عن  -
 .طريق الصدفة أو الشك فيها عن طريق عمليات التدقيق القياسي أو التحليلي
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 معايير التدقيق المتعارف عليها: ث الثالثالمبح

متثل معايري التدقيق املبادئ والقواعد واإلرشادات اليت جيب أن يتحلى ويلتزم هبا مدقق احلسابات عظند 
 .أدائه ملهامه، فهي تعكس أداء جودة التدقيق

د فيه، حيث ال يوجع خصائص وظروف اجملتمع الذي تطبق وجيب أن تتماشى معايري التدقيق م 
ال أن هظناك حدا أدىن من هيكال وحيدا من معايري التدقيق اليت تفي جبميع خصائص وظروف اجملتمعات، إ

معايري التدقيق املتعارف عليها جيب توفرها يف أي جمتمع، وميكن اإلضافة إليها حسب ظروف كل جمتمع 
إجراءات التدقيق لصياغة تلك  وكان جملمع احملاسبني القانونيني األمريكي السبق يف تأسيس جلظنة ،1وخصائصه

وبذلك  ،7121تسعة معايري مث أصدرت املعيار العاشر عام  7121 عاماملعايري، حيث أصدرت هذه اللجظنة 
مبوبة يف ثالث جمموعات أساسية تتعلق  أصبحت معايري التدقيق املتعارف عليها حتتوي على عشرة معايري

ية فتتعلق مبعايري العمل امليداين، أما اجملموعة الثالثة فرتتبط مبعايري إعداد األوىل باملعايري العامة، أما اجملموعة الثان
التدقيق املتعارف  معايري املبحث إىل دراسة كل جمموعة من ، وعليه سوف يتم التطرق من خالل هذا 2التقرير
 .عليها

 (الشخصية)المعايير العامة : المطلب األول

صي ملزاويل مهظنة التدقيق، ويقصد هبذه املعايري أن اخلدمات املهظنية ترتبط املعايري العامة بالتكوين الشخ
جيب أن يقوم هبا أشخاص مدربني وأن تقدم على درجة عالية من الكفاءة املهظنية، ومسيت بأهنا عامة ألهنا متثل 
مطالب أساسية من أجل العمل امليداين وإعداد التقرير بصورة مظناسبة، وتعترب شخصية ألهنا تظنص على 

، وتظنقسم هذه املعايري إىل تأهيل املدقق، 3الصفات الشخصية اليت جيب أن يتحلى هبا مدقق احلسابات
 .االستقاللية واحليادية، بذل العظناية املهظنية الالزمة

يقضي املعيار األول من معايري التدقيق العامة على ضرورة توافر التأهيل العلمي : معيار تأهيل المدقق -1
مدقق، وختتلف املؤهالت العلمية والعملية من دولة ألخرى، وحىت من والية أخرى كما والعملي املظناسب لل

ويتطلب ملمارسة مهظنة مدقق احلسابات يف اجلزائر أن يكون ، 4هو احلال يف الواليات املتحدة األمريكية
ع أخرى، حاصال على شهادة الليسانس يف املالية أو يف العلوم التجارية ختصص حماسبة أو مالية أو فرو 

باإلضافة إىل شهادة ميدانية يف احملاسبة، أما من ناحية التأهيل العملي، فيجب أن يكون قد أهنى الرتبص  
                                                           

: ، ص4000-7111 دون طبعة،ب ،مصرتوزيع،  -نشر –، الدار اجلامعية طبع"أصول املراجعة"عبد الفتاح حممد الصحن، رجب السيد راشد، حممود ناجي درويش،  1 
41.  

  .10: ص مرجع سبق ذكره،سهام حممد السويدي،  2
.21: ، ص4001-4004 بدون طبعة، ،مصر، الدار اجلامعية، "نمرية املراجعة وآليات التدقيق"حممد مسري الصبان،   3  
.701: حامت حممد الشيشيين، مرجع سبق ذكره، ص  4  
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وعليه . 1كخبري حماسب لدى مكتب اخلربة احملاسبية أو لديه عشر سظنوات خربة فعلية يف ميدان التخصص
 :ميكن القول أن تأهيل املدقق يعتمد على

طلب مهظنة التدقيق أن يتوفر لدى املدقق مستوى علمي يف املواد احملاسبية والتدقيق تت :التأهيل العلمي 1-1
من خالل الدراسة يف املعاهد والكليات اليت تقدم هذه املواد، باالضافة إىل معرفة جوانب أخرى من العلوم 

مت عرضه عليه من مثل العلوم السلوكية واإلدارية وطرق االتصال حىت يتمكن املدقق من إبداء رأيه حول ما 
 . 2قوائم وتقارير

يظنطوي التأهيل العملي للمدقق على ضرورة تدريب املدقق تدريبا مهظنيا فظنيا كافيا قبل : التأهيل العملي 1-2
ممارسته للمهظنة حىت يتمكن من اإلملام بأكرب قدر ممكن من متطلبات املمارسة املهظنية وحىت يكون له القدرة 

أن يواجهها، باإلضافة إىل أنه جيب على القائمني على تأهيل املدقق أال يتجاهلوا  ملواجهة املشاكل اليت ميكن
حاجته للتدريب يف جماالت أخرى كالتشغيل االلكرتوين للبيانات الذي أصبح أمرا ضروريا جيب أن يلم به 

  .3مدقق احلسابات من الظناحية التطبيقية حىت يكون مؤهال بصورة جيدة

يتطلب ذلك من مدقق احلسابات ضرورة االلتحاق  ببعض برامج التعليم املستمر من : التعليم المستمر 1-3
أجل التعرف على التطور احلاصل يف جمال القياس واإلفصاح احملاسيب، واإلطالع على أحدث القضايا املهظنية 

دث القوانني والفكرية واإلملام مبستجدات اإلصدارات املهظنية على املستوى احمللي والدويل والتعرف على أح
 .4املظنممة للمهظنة حىت تواكب مهظنة التدقيق متطلبات العصر

يظنص معيار االستقالل على ضرورة أن يتمتع مدقق احلسابات باالستقالل واحلياد : معيار االستقالل 1-4
 عظند إبداء رأيه خاصة وأنه يف معمم األحيان يكون هظناك تعارض بني اإلدارة واملالك مما يستدعي توفر درجة

ويرتبط معيار . 5تم تدقيقها من قبل املدقق الذي يتمتع باالستقالليةمن الثقة ملستخدمي القوائم املالية اليت ي
بقدرة املدقق على العمل بظنزاهة وموضوعية، حيث تتطلب نزاهة املدقق بعدم خضوعه وعدم سعيه االستقالل 

موضوعية املدقق الفصل بني مصاحله إىل أي مصلحة تؤثر على سلوكه يف أداء مهامه بأمانة، وتتطلب 
 .6الشخصية ومتطلبات عمله حىت يتمكن من إجناز مجيع مراحل مهامه بكل استقاللية وحياد

                                                           
.20-11: مرجع سبق ذكره، ص ص حممد التهامي طواهر، مسعود صديقي،  1  
.87-80: ، مرجع سبق ذكره، ص ص"نمرية املراجعة وآليات التدقيق"حممد مسري الصبان،   2  
.10، مرجع سبق ذكره، "أصول املراجعة"عبد الفتاح حممد الصحن، رجب السيد راشد، حممود ناجي درويش،   3  
.10: نفس املرجع السابق، ص  4  
.20-11: مرجع سبق ذكره، ص ص غسان فالح املطارنة،  5  
.17-10: ، مرجع سبق ذكره، ص ص"أصول املراجعة"عبد الفتاح حممد الصحن، رجب السيد راشد، حممود ناجي درويش،   6  



ظري للتدقيق المحاسبياإلطار الن: الفصل األول  

49 
 

 :1وتظنبع أمهية استقالل وحياد املدقق من خالل

املوضوعية الالزمة لتحقيق هدف التدقيق األساسي املتمثل يف إبالغ األطراف املعظنية بظنتائج التدقيق، وال  -
 د للمدقق؛هذه املوضوعية إال من خالل توفر مبدأ اإلستقاللية واحليا تتم

 محاية مصاحل األطراف املستفيدة من خدمات التدقيق من خالل استقاللية وحياد املدقق؛ -
 إضفاء الثقة على املعلومات املعتمدة على تقرير املدقق الذي يتمتع باالستقاللية واحلياد يف أداء مهامه؛ -
لتدقيق ال تقتصر على املوضوعية اليت يقدرها املدقق فحسب، وإمنا انطباع اآلخرين على حتقيق أهداف ا -

 .مدى توفر االستقالل املهين للمدقق يعترب ضروري لتحقيق مبدأ االستقالل واحلياد

ويتطلب ذلك احلكم على ظروف إجناز عملية التدقيق مبقياس العقل واملظنطق ومدى توفر احلقائق 
لى مدى استقاللية املدقق، باإلضافة إىل تقدير تصرف وسلوك املدقق مبقياس تصرف وسلوك الالزمة للحكم ع

 .الرجل العادي من خالل نفس المروف واإلمكانيات املتاحة

 :2وميكن حتديد األبعاد اليت تدل على استقالل املدقق من خالل

إلدارة يف استبعاد أو حتديد أو يظنطوي هذا البعد على عدم تدخل ا: االستقالل يف إعداد برنامج التدقيق - أ
من طرف املدقق يف برنامج عمله، حيث يستطيع املدقق بكل استقاللية حتديد برنامج تعديل ما مت إجنازه 

التدقيق وخطوات العمل املراد إجنازه وحجم العمل من خالل املفردات الواجب فحصها والعظناصر املراد 
 .تدقيقها من نمام املعلومات احملاسيب ككل

ويظنطوي ذلك على االستقاللية واحلرية اليت يتمتع هبا املدقق يف اختيار : االستقالل يف جمال الفحص  - ب
عيظنة اليت سوف ختضع لعملية الفحص، حيث ميكن للمدقق فحص مجيع البيانات واملستظندات حجم ال

علومات والسجالت ومسار عملية إعدادها من أجل إعداد التقرير الذي يبني مدى صحة ومصداقية امل
 .الظناجتة عن الظنمام املولد هلا

ويعين ذلك أن يتمتع املدقق باالستقاللية عظند كتابة تقريره املوضح : االستقالل يف إعداد التقرير  - ت
لعملية التدقيق اليت قام هبا، وجيب عدم تدخل أي طرف يف تغيري أو استبعاد احلقائق يف التقرير، مع 

 .رأيه الفين احملايد حول القوائم املاليةها خالل قيامه بأداء مهامه وإبداء إظهار مجيع احلقائق اليت مت اكتشاف
يظنص املعيار الثالث من املعايري العامة للتدقيق على أن يقوم املدقق ببذل : معيار العناية المهنية المالئمة -2

يف اللغة العربية االهتمام،  ، وتعين كلمة العظناية3العظناية املهظنية الالزمة خالل أداء مهامه وأثظناء إعداد التقرير

                                                           
، الطبعة األوىل، مصرب اجلامعي احلديث، ، املكت"مشاكل التطبيق العملي -املعايري والقواعد -اإلطار الظنمري: أصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشامل" حممد السيد سرايا،  1

  .717-710: ، ص ص4001
.24-27: حممد التهامي طواهر، مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص ص  2  
.718: حامت حممد الشيشيين، مرجع سبق ذكره، ص  3  
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وهذا يدل على على أن هذا املعيار يتطلب من املدقق االهتمام الكايف جلميع مراحل أداء مهامه حبيث 
 ،1ويبذل كل جمهود ممكن من أجل أداء مهامه بصورة مالئمةتكون لديه الرغبة يف الظنجاح وحريصا عليه 

يظنطوي اجلانب األول على حتديد مضمون املدقق احلكيم أو ومت حتديد مفهوم العظناية املهظنية على جانبني، 
سيقوم املدقق بأداء مهامه احلذر، أما اجلانب الثاين يتمثل يف اإلفصاح عن العظناية املهظنية اليت من خالهلا 

 . 2يف ظل اختالف المروف البيئية

 :3ظنهاوقد مت حتديد الشروط العامة اليت جيب توافرها يف املدقق احلكيم أو احلذر وم

حماولة احلصول على أنواع املعرفة املختلفة باستمرار اليت متكظنه بالتظنبؤ باألخطار اليت ميكن أن تلحق الضرر  -
 باآلخرين؛ 

 توخي درجة عالية من احلذر عظند تظنفيذ عملية الفحص خاصة إذا واجهته ظروف غري عادية؛ -
 أو التعامل السابق مع العميل؛االهتمام املتزايد لألخطار اليت تمهر من خالل خربته املهظنية  -
 ؛العمل على إزالة الشكوك واالستفسارات اليت تتكون لديه واملتعلقة بالعظناصر املهمة يف إبداء الرأي -
العمل على تطوير جمال خربته املهظنية واملعرفة اليت لديه باستمرار، خاصة يف جمال اكتشاف األخطاء  -

جلهود املستمرة والدراسة اجلادة يف ميدان التدقيق وأنواع والتالعب حيث يتطلب من املدقق احلكيم بذل ا
 املعرفة ذات العالقة حىت حيافظ على خربته وكفاءته يف مهظنته اليت تتسم بالتغيري والتطور املستمرين؛

 .االهتمام بعمل مساعدي املدقق وضرورة مراجع عملهم على أن يكون املدقق على اقتظناع بأمهيته -

أهيل املدقق واالستقالل وبذل العظناية من أهم معايري التدقيق املتعارف عليها  ويعترب كل من معيار ت
كون أي خلل يف هذه املعايري سيؤدي إىل مظنع حتقيق املعايري األخرى من أجل الوصول إىل أهداف 

 .4التدقيق املراد حتقيقها
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 معايير العمل الميداني: المطلب الثاني

رشادات اليت جيب أن يتبعها املدقق أثظناء تظنفيذ عملية التدقيق، وتتضمن متثل معايري العمل امليداين اال
اإلشراف والتخطيط، تقييم نمام الرقابة الداخلية، وكفاية أدلة وقرائن : معايري العمل امليداين على املعايري التالية

 .اإلثبات

 معيار التخطيط السليم لعملية التدقيق واإلشراف المالئم على المساعدين -1

التدقيق اليت سوف يقوم هبا  لب املعيار األول من معايري العمل امليداين قيام املدقق بتخطيط عمليةيتط
، ويظنبغي على املدقق من أجل تظنفيذ 1وحتديد العدد املالئم من املساعدين واإلشراف عليهم ومتابعة أعماهلم

الذي يتمثل يف " برنامج التدقيق"ح ، ويطلق املدققون على هذه اخلطة مصطلعملية التدقيق إعداد خطة مالئمة
خطة مكتوبة لتظنفيذ إجراءات التدقيق يتضمن الدفاتر والسجالت اليت ستخضع للفحص والوقت احملدد 
لذلك، وميكن تعديل برنامج التدقيق وفق لمروف عملية التدقيق، حيث جيب أن يتصف باملرونة ألن اهلدف 

ربنامج بالكامل، وإمنا هو القيام بعملية التدقيق بالشكل السليم األساسي لعملية التدقيق ليس تظنفيذ وتطبيق ال
  .2والفعال

 :3وميكن حصر أهداف برنامج التدقيق يف العظناصر التالية

توضيح نطاق الفحص واالختبارات اليت جيب القيام هبا والعظناصر اليت ستخضع للفحص وخطوات  -
لعملية  ث يعترب برنامج التدقيق خطة تفصيليةالفحص الضرورية وحتديد الوقت الالزم للقيام بذلك، حي

التدقيق، إضافة غلى ذلك، فهي تساهم يف توضيح األعمال املطلوبة من مساعدي املدقق وكيفية غظنجازها 
 .بطريقة صحيحة خاصة أن التأهيل املهين للمساعدين اقل من التأهيل املهين للمدقق

يخ املتوقع لالنتهاء مظنها كونه يستخدم للداللة على مدى حتديد األعمال املظنجزة واألعمال املتبقية والتار  -
تقدم األعمال مما يساعد املدقق على إعادة ختطيط عملية التدقيق وتوزيع املهام على مساعديه وفقا ملا 

املالية للمؤسسة  عامتتطلبه المروف من أجل االنتهاء من عملية التدقيق يف مدة زمظنية مظناسبة بعد هناية ال
 .يقحمل التدق

يعترب أداة للمتابعة والرقابة وتقييم األداء، حيث من خالل برنامج التدقيق يتم مقارنة ما مت إجنازه مع ما   -
عظنها واقرتاح احللول املظناسبة ملعاجلتها أو  سؤولكان مسطر يف الربنامج، وحتديد االحنرافات وحتديد امل

 .تعديل الربنامج يف حالة االقتضاء إىل ذلك

                                                           
.24: غسان فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره، ص   1  
.16: ، مرجع سبق ذكره، ص"وآليات التدقيقنمرية املراجعة "حممد مسري الصبان،   2  
.11-11: نفس املرجع السابق، ص ص  3  
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 .األداء املهين لكل شخص قام بتظنفيذ جزء من عملية التدقيق سؤوليةمأداة لتحديد  -

 :1إجناز األنشطة التاليةويتطلب حتقيق املعيار األول من معايري الفحص امليداين 

تتمثل بيئة التدقيق يف البيئة الداخلية واخلارجية احمليطة مبكتب : اكتشاف بيئة التدقيق ووضع خطة عمل - أ
ختطيط وتظنفيذ عملية التدقيق، وتتمثل البيئة اخلارجية يف ظروف وخصائص املؤسسة التدقيق اليت تؤثر على 

حمل التدقيق مثل اهليكل التظنميمي، طبيعة الظنشاط، نوع الظنمام احملاسيب املطبق، مدى متانة نمام الرقابة 
قيق مثل الداخلية، الوضع املايل والضرييب، أما البيئة الداخلية فتتمثل يف ظروف وخصائص مكتب التد
األرباح، العاملني مبكتب التدقيق ومدى كفاءمهم، األهداف املراد حتقيقها، مراعاة الوقت، التكلفة، 

كل من املؤسسة حمل التدقيق   ظروفومعايري الرقابة على جودة عمل مكتب التدقيق، ويساعد التوفيق بني 
شراف املالئم ملتابعة تظنفيذ املهام وظروف مكتب التدقيق على التخطيط السليم لعملية تظنفيذ التدقيق واإل

 .املسظندة للمساعدين
ويتطلب ذلك حتديد املدقق عدد املساعدين وحتديد نوعية : ختصيص املساعدين على مهام الفحص  - ب

الكفاءات املطلوبة لتظنفيذ برنامج التدقيق مع مراعاة حتقيق مستوى ربح معني، إجناز املهام يف الوقت 
قدرات املساعدين مهظنيا وحماولة ختفيض التكلفة الفعلية لعملية التدقيق مع  املالئمأ العمل على تظنمية
 .احملافمة على جودمها املهظنية

ال تقتصر عملية التخطيط على حتديد املساعدين : اإلشراف املالئم على املساعدين وتقييم أدائهم - ت
للتأكد من تظنفيذ املهام  وختصيص مهامهم، وإمنا تتطلب متابعة أدائهم واإلشراف عليهم بصورة مالئمة

املسظندة إليهم، ولذلك يتعني عظند عملية التخطيط وضع نمام مالئم من أجل تقييم الداء ووضع نمام 
للحوافز يكون مرتبط بكفاءة أداء املساعدين وسلوكهم سواءا داخل مكتب التدقيق أو مع موظفي 

إعداد برنامج التدقيق وتعديله، حبيث  املؤسسة حمل التدقيق، إضافة غلى أن جيب مراعاة املساعدين عظند
يتم إشراكهم ومظناقشة املسائل اجلوهرية املتعلقة بعملية الفحص، واملتابعة والتوجيه املستمرين للمساعدين، 

 .وهذا يساهم يف ارتفاع مستوى جودة عملية التدقيق

املساعدين من ومن جهة أخرى، ميكن تفسري معيار التخطيط السليم للعمل واإلشراف املالئم على 
إىل اإلشراف املالئم على املساعدين حيث يتضمن التخطيط السليم باإلضافة ، خالل توقيت املدقق

  :2لعملية التدقيق وفقا هلذا التفسري على مايلي

                                                           
.20-11: ، مرجع سبق ذكره، ص ص"أصول املراجعة"عبد الفتاح حممد الصحن، رجب السيد راشد، حممود ناجي درويش،   1  
.10-11: ، مرجع سبق ذكره، ص ص"نمرية املراجعة وآليات التدقيق"حممد مسري الصبان،   2  
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يظنبغي تعيني مدقق احلسابات يف الوقت املالئم الذي يتيح له القيام مبهامه، وغالبا ما : توقيت تعيني املدقق -7
ظنه يف وقت مبكر، حيث يكون لديه الوقت الكايف لتظنفيذ برنامج عمله، إضافة إىل أن املؤسسة يفضل تعيي

موضوع التدقيق عظند تعيني املدقق يف وقت مبكر ستتمكن من معرفة نتيجة عملية التدقيق بعد فرتة قصرية 
إجراء ما يكون ضروري يف املالية مما يتيح مظناقشة العظناصر الواردة يف تقرير املدقق و  عاممن تاريخ هناية ال

 .هذا اجملال
يف حالة التدقيق املستمر، يظنبغي على املدقق أن يضع خطة لالختبارات املستمرة : توقيت القيام بالتدقيق -4

ذات الطبيعة اخلاصة، على بعض العظناصر  عاماليت ستتم على مدار العام على أن تقتصر اختبارات هناية ال
 .عداد التقرير حول القوائم املالية اخلتاميةمما يسمح بتوفري الوقت الالزم إل

ويتعني على املدقق اختبار الوقت املالئم لتظنفيذ إجراء خمتلف االختبارات، : توقيت تظنفيذ إجراءات التدقيق -1
، إضافة إال أنه ني وإال فقدت الكثري من أمهيتهاحيث تتطلب بعض االختبارات إجراؤها يف وقت مع

 .ر عظنصر املفاجأة من أجل مظنع الغش والتالعباتتتطلب بعض االختبارات تواف

 معيار تقييم مدى إمكانية اإلعتماد على نظام الرقابة الداخلية -2

لتحديد  األساس الذي يعتمد عليه مدقق احلساباتيعترب نمام الرقابة الداخلية للمؤسسة حمل التدقيق  
احرتام مقوماته وااللتزام باجراءاته وبالتايل  حجم العيظنة اليت ستخضع لالختبار من خالل االعتماد على مستوى

  .1درجة أثره على نوعية ومصداقية املعلومات الظناجتة عظنه

 :2ويؤدي تقييم نمام الرقابة الداخلية على حتقيق غرضني 

االعتماد مدقق احلسابات على الظنمام نفسه ألنه ال ميكظنه إعادة تسجيل مجيع العمليات اليت متت يف  -
 إذا كان نمام الرقابة الداخلية ضعيف فيظنبغي على املدقق بذل جهود كبرية؛املؤسسة، أما 

حيدد تقييم نمام الرقابة الداخلية حجم االختبارات اليت ستخضع للفحص حىت يتمكن من االقتظناع مبدى  -
 .عدالة القوائم املالية

 :3ومن أجل احلكم على نمام الرقابة الداخلية يظنبغي على املدقق مراعاة ما يلي

القيام بوضع برنامج مبدئي للتدقيق على أساس وجود نمام امثل للرقابة الداخلية يف املؤسسة اليت  -
ستخضع للتدقيق، ومن خالل دراسة إمكانية تطبيق هذا الربنامج يستطيع املدقق تقييم نمام الرقابة 

 للتدقيق؛ فيه ومن مث يقوم املدقق بتعديل الربنامج املبدئيواكتشاف العظناصر غري املتوفرة 
                                                           

.28: حممد التهامي طواهر، مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص  1  
.21: غسان فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره، ص   2  
.27-20: ، مرجع سبق ذكره، ص ص"أصول املراجعة"عبد الفتاح حممد الصحن، رجب السيد راشد، حممود ناجي درويش،   3  
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يستحسن قيام فريق من املدققني مع توحيد األساليب واملعايري املستخدمة لتقييم نمام الرقابة الداخلية  -
خاصة إذا كان حجم املؤسسة حمل التدقيق كبري، وذلك انطالقا من مبدأ حكم اجلماعة افضل من من 

 حكم الفرد؛
من أجل الوصول إىل احلكم الذي يتقارب يستحسن قيام أفراد فريق العمل بدراسة ومقارنة أحكامهم  -

 .أكثر أحكام فريق العمل

 معيار حصول المدقق على األدلة الكافية والمالئمة -3

يظنص املعيار الثالث من معايري العمل امليداين على ضرورة حصول مدقق احلسابات على األدلة وقرائن 
من أجل اإلعتماد عليها إلبداء رأيه حول  اإلثبات الالزمة من خالل الفحص واملالحمة وارسال املصادقات

 .1القوائم املالية

وتتمثل أمهية التزام املدقق هبذا املعيار يف أن مجع األدلة الكافية واملالئمة متكن من تعزيز رأي املدقق  
 .2الفين، وأن فشله يف مجع األدلة الكافية واملالئمة يزيد من احتمال إبداء رأي فين غري صحيح

ئمة األدلة أن تكون مرتبطة وذات صلة وثيقة مع موضوع التدقيق، ويقصد بكفايتها أن ويقصد مبال 
 .3يتم مجع كل البيانات واملعلومات املتعلقة مبوضوع التدقيق

ويظنبغي على مدقق احلسابات عظند قيامه جبمع األدلة املالئمة والكافية أن يأخذ بعني االعتبار القيود  
ار وتقييم هذه األدلة مثل قيود الوقت واجلهد والتكلفة، كما يتعني على املدقق اليت ميكن أن تؤثر على اختي

بذل العظناية الالزمة عظند حتليل وتقييم هذه األدلة وصدق مصدرها من أجل رفع درجة ثقته يف هذه األدلة حىت 
 .4يف الظنهاية من إبداء حكمه الشخصي حول مدى مالئمة وكفاية الدليل يتمكن

 معايير التقرير :المطلب الثالث

تتمثل معايري إعداد التقرير يف القواعد واإلرشادات اليت جيب مراعامها وتظنفيذها من طرف املدقق حىت 
يتمكن من إعداد تقريره وتبليغ األطراف املستفيدة من عملية التدقيق بالظنتائج املتوصل إليها وفقا ملا نصت عليه 

ار إعداد القوائم املالية وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها، وتتضمن هذه املعايري على معي ،هذه املعايري
 .الثبات يف تطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها، اإلفصاح الكايف واملظناسب، والتعبري عن رأي املدقق

                                                           
.21: غسان فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره، ص   1  
.24: ، مرجع سبق ذكره، ص"أصول املراجعة"عبد الفتاح حممد الصحن، رجب السيد راشد، حممود ناجي درويش،    2  
.84: حممد التهامي طواهر، مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص   3  
.22: ، مرجع سبق ذكره، ص"أصول املراجعة"عبد الفتاح حممد الصحن، رجب السيد راشد، حممود ناجي درويش،   4  
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 لمبادئ المحاسبية المتعارف عليهاإعداد القوائم المالية وفقا ل -1

املدقق يف تقريره إذا مت إعداد القوائم املالية وفقا للمبادئ احملاسبية  يظنص هذا املعيار على ضرورة أن يوضح
 .1املتعارف عليها واملقبولة عموما والتحقق من مدى قبول الطرق اليت من خالهلا يتم تطبيق تلك املبادئ

 :2ويتلخص هذا املعيار بصفة عامة على العظناصر التالية

 مبادئ والقواعد احملاسبية املتعارف عليها؛التحقق من إعداد القوائم املالية وفقا لل -
 التحقق من صدق عرض القوائم املالية بدرجة مقبولة؛ -
 .التحقق من تطبيق املبادئ والقواعد احملاسبية املتعارف عليها بطريقة سليمة -

وميكن تصظنيف املبادئ احملاسبية املتعارف عليها حسب املعيار األول إلعداد التقرير إىل ثالث 
فتضمن تتضمن األوىل املبادئ العامة، والثانية املبادئ اخلاصة بقوائم الربح، أما اجملموعة الثالثة  جمموعات،

 :3قائمة امليزانية، ومن أهم هذه املبادئ ما يلي

 :وأمهها ما يلي: املبادئ العامة - أ
 مبدأ االستمرار؛ -
 مبدأ الفرتة احملاسبية؛ -
 مبدأ الوحدة احملاسبية؛ -
 .مبدأ وحدة القياس -
 :من بيظنها ما يلي: ادئ املتعلقة بقوائم الربحاملب - ب
 مبدأ فصل األرباح الظناجتة عن الظنشاط العادي عن األرباح غري العادية؛ -
 مبدأ حتقق اإليراد؛ -
 .مبدأ مقابلة اإليرادات باملصروفات -
 :أمهها ما يلي(: امليزانية)املبادئ املتعلقة بإعداد قائمة املركز املايل  - ت
 ئصها؛تصظنيف األصول طبقا خلصا -
 إظهار األصول الثابتة القابلة لالستهالك بقيمتها التارخيية؛ -
 .تقومي األصول املتداولة بقيمتهاالربط بني خمصصات  -

                                                           
.22: غسان فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره، ص   1  
.411: حممد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، ص  2  
.26-28: مرجع سبق ذكره، ص ص غسان فالح املطارنة،   3  
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م األصول وااللتزامات ورأس املال، ويظنبغي على مدقق احلسابات ان جيب أن تمهر امليزانية طبيعة وقي
لتطورات احلاصلة يف قواعد وإجراءات وأسس القياس ومجيع ايكون ملما باملبادئ احملاسبية املتعارف عليها 

واإلفصاح احملاسيب، كما يتعني على املدقق أن حيرص على استخدام اإلطار التصوري للمحاسبة املالية كدليل 
 .1أساسي إلبداء رأيه حول جودة القوائم املايل، وأن ال يعتمد على حكمه الشخصي يف هذا اجملال

 المحاسبية المتعارف عليهاالثبات في تطبيق المبادئ  -2

يظنص املعيار الثاين من معايري إعداد التقرير على ضرورة أن يبني املدقق يف تقريره إذا كانت املبادئ املطبقة 
 .2يف الفرتة احلالية تتميز بالثبات باملقارنة مع الفرتات السابقة

 :3ويهدف هذا املعيار إىل 

 حقة؛قابلية مقارنة القوائم املالية لفرتات متال -
توضيح طبيعة التغريات اليت حدثت على املبادئ احملاسبية املتعارف عليها، ومدى تأثريها على القوائم  -

يف تقريره بطريقة املالية وقابليتها للمقارنة، ويف هذا الصدد على مدقق احلسابات أن يشري إىل ذلك 
 مالئمة؛

 :4ت الظناجتة عنوتتأثر قابلية مقارنة القوائم املالية لفرتات بالتغريا   

 التغري يف املبادئ احملاسبية املطبقة؛ -
إجراء تغريات حماسبية، ولكظنها ال التغري يف بعض المروف اليت حتيط باملؤسسة واليت تؤدي إىل ضرورة  -

 تتضمن تغيري يف املبادئ احملاسبية املستخدمة؛
 .تغري يف بعض المروف اليت ليس هلا عالقة باحملاسبة -

من التغريات هو الذي يؤثر على معيار الثبات، وعليه فإن هذه التغريات فقط هلا  ويعترب الظنوع األول
املبادئ احملاسبية  تأثري هام نسبيا على القوائم املالية يتعني على املدقق أن يظنص عليها يف تقريره حول الثبات يف

 .املطبقة

                                                           
.28: ، مرجع سبق ذكره، ص"أصول املراجعة"عبد الفتاح حممد الصحن، رجب السيد راشد، حممود ناجي درويش،    1  
.11: ، مرجع سبق ذكره، ص"نمرية املراجعة وآليات التدقيق"الصبان، حممد مسري    2  
.26: غسان فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره، ص   3  
.10-11: ، مرجع سبق ذكره، ص ص"نمرية املراجعة وآليات التدقيق"حممد مسري الصبان،   4  
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لى القوائم املالية، فليست هظناك ضرورة أما التغريات يف الظنوع الثاين والثالث واليت هلا تأثري هام نسبيا ع
أن يظنص عليها املدقق يف تقريره، وإمنا يكفي أن يفصح عظنها يف شكل مالحمات أو مذكرات ترفق بالقوائم 

 .املالية

ويتطلب هذا املعيار وجود البيانات احملاسبية والسجالت مظنتممة ودقيقة عن السظنوات السابقة حىت 
حول مدى الثبات يف تطبييق املبادئ احملاسبية، أما يف حالة التدقيق ملؤسسة يتمكن املدقق من إبداء رأيه 

الثبات يف التقرير ألن ليس هظناك فرتات سابقة يتم املقارنة على حديثة ألول مرة، فال يتم اإلشارة إىل معيار 
 .1أساسها

 اإلفصاح الكافي والمالئم -3

ن أن اإلفصاح يف القوائم املالية كايف ومالئم، وال يظنص هذا املعيار على ضرورة أن يقوم املدقق بالتحقق م
يظنبغي على املدقق أن يشري إىل ذلك يف تقريره إال يف حالة كون اإلفصاح يف القوائم املالية غري كاف بدرجة 

 .معقولة

صاح الكايف نوع املعلومات املتواجدة على مستوى القوائم املالية، وأيضا أسلوب عرض وتصظنيف فويعين اإل
 .2املستعملة للتعبري من العظناصر املوجودة يف القوائم املاليةاملعلومات يف القوائم املالية وكذلك املصطلحات هذه 

ويقصد باإلفصاح املالئم عدم كتابة املدقق ألي حتفمات خاصة يف تقريره، وأنه على اقتظناع بعدم ضرورة 
 .3ةاإلفصاح أكثر ألنه مت عرض القوائم املالية بصورة صادقة وعادل

 :4ويتم حكم املدقق على مالئمة اإلفصاح وفقا لالعتبارات التالية

 خدمة املصلحة العامة للجمهور؛ -
 األخذ بعني االعتبار عظند عملية اإلفصاح عامل األمهية كونه مرتبط باملصلحة العامة؛ -
 ميظنع التأويل أو الشك للمستثمر؛ 2التعبري بشكل صريح عن مضمون القوائم املالية مما -
اإلفصاح أحيانا يكون مربرا خاصة إذا كان هظناك تضارب يف املصاحل وأن اإلفصاح سيضر باملؤسسة عدم  -

 .بالفائدة الكافية على الغريوال يعود 
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 التعبير عن رأي المدقق -4

جيب أن يتضمن تقرير املراجع رأيه يف القوائم املالية  "يظنص املعيار الرابع من معايري إعداد التقرير على أنه 
وعظندما ال يتمكن من التعبري برأي شامل، جيب أن يوضح .واحدة، أو اإلشارة إىل عدم إمكانية ذلككوحدة 

أسباب ذلك ويف مجيع احلاالت اليت يقرتن فيها اسم املراجع بقوائم مالية، جيب أن يتضمن التقرير إيضاحا 
 . 1"اليت يتحملها املسؤوليةودرجة  -قاطعا عن الفحص الذي قام به املراجع إن وجد

 :وميكن ملدقق احلسابات أن يتبىن أحد األشكال التالية من األراء

يصدر املدقق الرأي الظنميف عظندما يرى أن القوائم املالية اليت خضعت للفحص : إبداء الرأي النظيف 4-1
املالية ويصدر املدقق رأيا نميفا حول القوائم   .2تعرب عن املركز املايل ونتيجة الظنشاط دون أية شروط أو قيود

 :3اخلاضعة للفحص إذا توفرت الشروط التالية

 به املدقق أثظناء تظنفيذ مهامه؛عدم وضع العميل القيود اليت حتدد مدى الفحص الذي يقوم  -
 قيام املدقق جبمع األدلة املالئمة والكافية واحلصول على كافة املعلومات الضرورية اليت متكظنه من إبداء رأيه؛ -
 دقيق عظند إعدادها للقوائم املالية بتطبيق املبادئ احملاسبية املقبولة عموما؛التزام املؤسسة حمل الت -
 يف تطبيق املبادئ احملاسبية املقبولة عموما؛توافر عظنصر االستمرار  -
 .عدم وجود مماهر عدم التأكد فيما خيص ببعض االرتباطات واألحداث يف املستقبل -

 . 4لصادقة للوضعية املالية ونتيجة العمليات وأصول املؤسسةباإلضافة إىل أن القوائم املالية تقدم الصورة ا

متحفظ عظندما جيد القوائم املالية اليت خضعت  يلجأ املدقق إىل إصدار رأي: إبداء رأي متحفظ 4-2
للفحص متثل يف جمملها عن املركز املايل ونتيجة الظنشاط مع وجود بعض القيود أو التحفمات اليت جيب أن 

وائم املالية على دراية هبا، ولذلك يتعني على املدقق عظند إبداء رأيه يف هذه القوائم أن يكون مستخدمي الق
 .5"أخذ بعني االعتبار"، أو "باستثظناء"يستخدم مصطلحات معيظنة للتعبري عن حتفماته مثل اصطالح 
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 :1ويوجد ثالثة أسباب رئيسية جتعل املدقق يبدي رأيا متحفما وتتمثل يف 

ملدقق من اداء مهامه وفقا ملعايري التدقيق املتعارف عليها، حيث يتم وضع قيود من وجود ظروف متظنع ا -
 طرف العميل على نطاق الفحص مما يستلزم إبداء رأي مقيد؛

أو عدم عدم التزام املؤسسة حمل الفحص ببعض مبادئ احملاسبة املقبولة عموما، أو عدم مراعامها  -
 حملاسبية؛ستمرارية يف تطبيق بعض هذه املبادئ ااال

وجود حالة عدم التأكد حول تأثري األحداث املستقبلية على القوائم املالية كأن تكون للمؤسسة حمل  -
يف هذه التدقيق التزامات مالية ناجتة عن دعاوي قضائية وال توجد لديها تغطية كافية، فيتعني على املدقق 

وإمنا بسبب عدم تقدير التأثري احملتمل نقص إجراءات التدقيق، متحفما ليس بسبب احلالة أن يصدر رأيا 
 .هلذه احلالة

يصدر املدقق رأيا معاكسا عظندما جيد أن القوائم املالية ككل ال متثل بصورة عادلة : إبداء رأي معاكس 4-3
  .2املركز املايل ونتيجة الظنشاط، ويعترب الرأي معاكسا عظند مقارنته بالرأي الظنميف

رفض املدقق إبداء رأيه حول القوائم املالية حمل الفحص وذلك ألسباب ي: االمتناع عن إبداء الرأي 4-4
، ويف هذه احلالة يظنبغي على املدقق توضيح األسباب ألن قواعد ومعايري التقرير تفرض توضيح 3معيظنة

 :5، واليت قد يكون من بيظنها ما يلي4األسباب

الطريقة املظناسبة مما يؤدي إىل املدقق يف حتديد مدى الفحص بوجود مشاكل جوهرية تؤثر على حرية  -
 قظناعته باالمتظناع عن إبداء رأيه؛

عدم التأكد من إبداء الرأي حول القوائم املالية كوحدة واحدة مما جيعل من املدقق يفضل االمتظناع عن  -
 إبداء رأيه بدال من إبدء رأيا متحفما؛

بداء رأيه، مما جيعله يفضل عدم إبداء عدم متكن املدقق من مجع األدلة املالئمة والكافية اليت متكظنه من إ -
 رأيه؛

اجتماعية معيظنة أو شراكة عدم استقالل املدقق عن املؤسسة حمل التدقيق وذلك يف حالة وجود عالقة  -
 .بيظنهما مما يؤثر على استقاللية وحرية وحياد املدقق مما يؤدي إىل عدم إمكانية املدقق من إبداء رأيه

 

                                                           
.81-84: نفس املرجع السابق، ص ص  1  
.21: السابق، ص نفس املرجع  2  
.21: نفس املرجع السابق، ص  3  
.101: حممد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، ص  4  
.102: نفس املرجع السابق، ص   5  



ظري للتدقيق المحاسبياإلطار الن: الفصل األول  

60 
 

 :معايير التدقيق المتعارف عليهايوضح الشكل الموالي ملخص عن 

 معايير التدقيق المتعارف عليها(: 02)الشكل رقم 
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 معايير التدقيق المتعارف عليها

 معايري عامة

 التأهيل واألداء

 العمل امليداين

 أداء التدقيق

 التقرير

 الظنتائج

تدريب ومهارة  -
 مالئمني؛

 حياد االجتاه الذهين؛ -

بذل العظناية املهظنية  -
 .املعتادة

مدى اتفاق القوائم  -
ئ احملاسبة املالية مع مباد
 املتعارف عليها؛

مدى ثبات التطبيق  -
 للمبادئ املتعارف عليها؛

مدى كفاية اإلفصاح  -
 اإلعالمي؛

إبداء الرأي اإلمجايل  -
 .يف القوائم املالية

التخطيط واإلشراف  -
 املالئمني؛

الفهم الكايف للرقابة  -
 الداخلية؛

مجع أدلة التدقيق  -
 .الكافية
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 آداب وسلوك مهنة التدقيق: المبحث الرابع

ملدقق االلتزام به عظند أداء مهامه، كما متثل آداب وسلوك مهظنة التدقيق الدليل الذي يظنبغي على ا
وقد أصدر اجملمع احملاسيب . تعمل على تظنميم العالقة بني مزاويل املهظنة واجملتمع الذي متارس فيه هذه املهظنة

ومت تطويره مبا يتماشى مع التطورات احلاصلة على املستوى االقتصادي األمريكي دليل قواعد السلوك املهين 
سيمه إىل ثالثة أقسام، يتضمن القسم األول مفاهيم آلداب وسلوك املهظنة، ويشمل القسم واالجتماعي، ومت تق

وعليه سوف يتم . الثاين فيشمل قواعد السلوك املهين، أما القسم الثالث فيتضمن تفسري قواعد السلوك املهين
ن أقسام دليل التطرق يف هذا املبحث إىل آداب وسلوك مهظنة التدقيق، ويتم ختصيص كل مطلب على قسم م

 .قواعد آداب وسلوك املهظنة

 مفاهيم قواعد آداب وسلوك المهنة: المطلب األول

تشمل مفاهيم قواعد آداب وسلوك املهظنة جمموعة من املبادئ الضرورية اليت يظنبغي على مزاويل مهظنة 
  :ا يليالتدقيق االلتزام هبا عظند أداء املهام املسظندة إليهم، وسيتم التطرق إىل هذه املبادئ كم

 :ويتكون هذا املبدأ مما يلي: االسقالل والنزاهة الموضوعية -1
ويعين ضرورة أن يتمتع مدقق احلسابات باالستقالل عظند إبداءه الرأي حول القوائم املالية : االستقالل 1-1

 :للمؤسسة حمل التدقيق، ومن األمور اليت تضعف من استقاللية املدقق
 مادية بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، أو يكون له استثمارات أن يكون للمدقق خالل أداء مهامه مصاحل -

يف أسهم أو اية قروض ممظنوحة إىل املؤسسة موضوع الفحص، ويستثىن من ذلك املؤسسات املالية حيث 
تعترب القروض اليت حيصل عليها املدقق من هذه املؤسسات باستخدام إجراءات مظنح اإلئتمان العادية أو 

 .أهنا ليست هلا أمهية نسبية، ال تضعف من استقاللية املدققبضمان، أو  1القروض العقارية
وجود عالقة تعاقدية مع املؤسسة موضوع التدقيق خالل الفرتة اليت تغطيها عملية التدقيق بأي شكل، كأن  -

 .يكون املدقق أحد العاملني أو أحد املديرين أو تربطه أي عقود للوكالة
ى املدقق أال يقوم بتحريف احلقائق اليت حصل عليها عظند اداء مهامه، يظنبغي عل: النزاهة والموضوعية 1-2

عمله ورأيه لآلخرين، وال يقتصر مفهوم الظنزاهة على األمانة فقط، وإمنا التعامل العادل وأن ال خيضع 
 .2والثقة
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 :1يلي ويشمل هذا املبدأ على ما: المعايير العامة والفنية -2

حلسابات بالقيام بتدقيق حسابات مؤسسة معيظنة إال إذا كان قادرا على ويعين عدم قبول مدقق ا: القدرة 2-1
 .إكمال عملية وإبداء الرأي بالكفاءة املهظنية الالزمة

ويعين أن ال يسمح مدقق احلسابات باقرتان امسه بالقوائم املالية ألي مؤسسة إال إذا  : معايير التدقيق 2-2
 .بيقهاوفقا للمعايري املتعارف عليها املمكن تطكان 

رأي حول القوائم املالية اخلتامية إبداء الب أن ال يقوم يظنبغي على مدقق احلسابات : المبادئ المحاسبية 2-3
اليت حتتوي على خروج عن تطبيق أي مبدأ من املبادئ احملاسبية املتعارف عليها ويكون هلا تأثري نسيب على 

ري عادية، وعلى املدقق كذلك أن يوضح يف تقريره القوائم ككل، إال إذا كان هذا اخلروج ناتج عن ظروف غ
اآلثار املرتتبة على ذلك، واألسباب اليت جتعل تطبيق املبادئ احملاسبية تؤدي إىل عدم إظهار القوائم املالية 

 .ونتائج األعمال للمؤسسة حمل التدقيق بصورة صادقة وسليمة

أي تظنبؤات مستقبلية جتعل اآلخرين يعتقدون بأن يظنبغي على مدقق احلسابات أن ال يربط امسه ب: التنبؤ 2-4
 . املدقق يؤكد حتقيق هذه التظنبؤات

 :2يات ما يليسؤولوتشمل هذه امل : تجاه العمالء المسؤولية -3

جيب على مدقق احلسابات عدم إفشاء املعلومات السرية اليت : المحافظة على سرية بيانات العميل 3-1
 .فقة العميلإال مبوا حصل عليها عظند أداء مهامه

ويعين أن حتديد أتعاب اخلدمات اليت يقدمها مدقق احلسابات ال تكون : األتعاب المشروطة واالتفاقية 3-2
وفق نتائج عملية التدقيق أو بعد االتفاق حول الظنتائج املراد الوصول إليها، ولكن ميكن أن ختتلف حسب 

ألتعاب اليت حتددها احملكمة أو سلطة أخرى عامة درجة تعقيد وصعوبة اخلدمة اليت يقدمها مدقق احلسابات وا
 .حيث تتحدد على أساس نتائج اإلجراءات القضائية أو نتائج األجهزة احلكومية ال تعترب أتعابا مشروطة
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 :1مدقق احلسابات زمالئه يف املهظنة ما يلي مسؤوليةتشمل : تجاه الزمالء المسؤولية -4

معني حيصل عليها حاليا من زميل له، أما يف حالة طلب عدم قبول املدقق بتقدمي خدمة لعميل  4-1
مهظنية مظنه حول مواضيع حماسبية لدى زميل له يف املهظنة، فعلى املدقق االتصال بزميله العميل خلدمة 

 :من أجل التأكد بأن زميله ملم بكل احلقائق وذلك لتحقيق املظنافع التالية
 قائق ذات الصلة؛محاية املدقق من التعيني يف ظروف جيهل فيها احل -
 الذين ليسوا على دراية بمروف التغري املقرتحة؛محاية أقلية املالكني يف املؤسسة  -
 محاية مصاحل املدقق الزميل إذا كان التغري املقرتح من أجل التدخل يف واجباته؛ -
 .الإال بعد إخبار زميل أو عدم تقدمي املدقق العروض من أجل تعيني موظفني يعملون يف مكتب زميل له  -
عدم تقدمي املدقق العروض من أجل تعيني موظفني يعملون يف مكتب زميل له إال بعد إخبار زميله  4-2

 .أوال
 :2ويشمل هذا املبدأ ما يلي: يات األخرى وممارسة المهنةمسؤولال -5

جيب على مدقق احلسابات عدم القيام بعمل يعترب خمال بكرامة املهظنة : األعمال المخلة بكرامة المهنة 5-1
 .رامة العاملني فيهاوك

اإلعالن ال حيق ملدقق احلسابات احلصول على عمل من خالل : اإلعالن ووسائل االجتذاب العمالء 5-2
 .أو استخدام وسائل اجتذاب العمالء بطرق غري صحيحة

ميظنع على املدقق دفع عموالت للحصول على عميل، كما ميظنع عليه أن يقبل عمولة نتيجة : العموالت 5-3
 .عن مظنتجات أو أي خدماتته للعميل لتوصيا

ال حيق ملدقق احلسابات اجلمع بني مهظنة التدقيق وعمل أو مهظنة أخرى يكون فيها : األعمال المتعارضة 5-4
 .تضارب يف املصاحل عظند أداء مهامه

ميظنع على مدقق احلسابات أن ميارس مهظنته حتت اسم شركة حتمل اسم ومهي أو : شكل المكتب واسمه 5-5
 .اسم واحد أو اكثر من الشركاء أو املسامهني السابقني املؤسسةبالظنسبة لظنوع املؤسسة، وميكن أن حتمل  مضلل

 

 

                                                           
  .81: غسان فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره، ص 1

  .401-406: ، ص ص4000الطبعة األوىل، األردن، ، مؤسسة الوراق للظنشر والتوزيع، "مراجعة احلسابات بني الظنمرية والتطبيق"يوسف حممود جربوع،   2
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 أهداف، مزايا، وأنواع قواعد السلوك المهني: المطلب الثاني

مهدف قواعد السلوك املهين إىل حتقيق أهداف عديدة، وتوفر مزايا خمتلفة تساهم يف تظنفيذ مهام املدقق 
 .م من خالل عدة أنواع لقواعد السلوك املهينبشكل سلي

 :1تسعى قواعد السلوك املهين لتحقيق عدة أغراض أمهها: أهداف قواعد السلوك المهني  -1
الرفع من مستوى مهظنة احملاسبة والتدقيق من خالل احملافمة على كرامة املهظنة وتدعيم التطور احلاصل يف  -

 هذه املهظنة بني املهن احلرة األخرى؛
 وتظنمية روح التعاون بني احملاسبني واملدققني ومحاية مصاحلهم املادية واملعظنوية واحلفاظ على حقوقهم؛ تعزيز -
 تدعيم الظنصوص واألحكام القانونية وتكملتها من أجل حتقيق االلتزام مببادئ وقواعد التدقيق؛ -
 .قنييف األطراف املعظنية خبدمات احملاسبني واملدقبث االستقرار والطمأنيظنة والثقة  -

 :2توفر قواعد السلوك املهين مزايا خمتلفة أمهها: مزايا قواعد السلوك المهني -2
 حتديد املواصفات واملتطلبات اليت يظنبغي توفرها يف شخص مدقق احلسابات؛ -
 حتديد املواصفات واملتطلبات اليت يظنبغي توفرها يف مستوى وجودة أداء املدقق؛ -
 أهداف التدقيق العامة؛متثل مقياس ملدى التزام املدقق بقواعد و  -
 متثل إرشادات للتقييم واحلكم على عمل اآلخرين؛ -
 املهين املتوقع من املدقق؛ توفر للقضاء واملشرع تصور واضح حول مستوى األداء -
 يته املهظنية؛مسؤولتوفر للمدقق أساسا للتقييم الذايت حول  -
 جل الوصول إىل املستوى املهين؛متثل غايات بالظنسبة للراغبني يف االنضمام إىل مهظنة التدقيق من أ -
 .متثل محاية من أي إحنرافات يف الرأي الشخصي للمدقق -

 :3تصظنف قواعد السلوك املهين وفق الزاوية اليت يظنمر مظنها إىل: أنواع قواعد السلوك المهني -3

 :ويوجد نوعني: من حيث الهيئة التي أصدرتها 3-1

 .يضعها املشرعويقصد هبا القواعد املظنممة اليت : قواعد قانونية - أ
ويقصد هبا القواعد اليت تصدرها الظنقابات واملظنممات املهظنية واملعاهد من : قواعد تظنميمية  - ب

 .فع أعضائها االلتزام هباأجل د

 

                                                           
.64-67: ، ص ص4070، الطبعة األوىل، األردن، دار البداية ناشرون وموزعون، "علم تدقيق احلسابات"زهري احلدرب،   1  
.14: ، مرجع سبق ذكره، ص"اإلطار الظنمري: تدقيق احلسابات"إيهاب نممي، هاين العزب،   2  
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 :ويوجد نوعني: من حيث وسيلة إثباتها أو شكل صدورها 3-2

شريعية أو التظنفيذية أو كتابة يف وثيقة تصدر عن السلطة الت ويقصد هبا القواعد املدونة: قواعد مكتوبة - أ
 . املظنممات املهظنية

ويقصد هبا القواعد واملبادئ املتعارف عليها من طرف احملاسبني واملدققني : قواعد عرفية - ب
 .ويلتزمون هبا دون  إصدار وثائق كتابية

 

 يةمظاهر التزام المدقق بقواعد السلوك المهني ودوره في مواجهة األزمة المالية العالم: المطلب الثالث

جيب على مدقق احلسابات االلتزام بقواعد السلوك املهين وأخالقيات املهظنة حىت تكون مردودية عملية 
املتعاملني يف األسواق املالية حصول ختاذ القرارات السليمة من خالل وهلا دور فاعل يف عملية ا التدقيق إجيابية

 .اميكن االعتماد عليه وموثوقةعلى معلومات صحيحة األطراف املهتمة بظنتائج عملية التدقيق و 

 المهني السلوك وأخالقياتمظاهر التزام مدقق الحسابات بقواعد  -1

 : 1تتمثل أهم مماهر التزام مدقق احلسابات بقواعد وأخالقيات السلوك املهين يف ما يلي

 :التدقيق من خالل اختاذ القرار السليم املتعلق بقبول التكليف بعملية - أ
 لعملية التدقيق وفقا ملعايري التدقيق املتعارف عليها؛جل ختفيض اآلثار السلبية قييم خطر التكليف من أت -
 االهتمام بتظنمية املوارد البشرية واملادية باملكتب من أجل الوفاء باملتطلبات الفظنية للتكليف؛  -
 على طبيعة نشاط العميل والبيئة اليت يعمل فيها؛الرتكيز على التعرف   -
 يته؛مسؤولاط أو قبول التكليف مبا يوضح حدود جودة إعداد خطاب االرتب  -
 .اسقالليتهب بول تكليفات ختلعدم ق -

 :االحتفاظ بعالقات طيبة مع زمالء املهظنة من خالل  - ب
 عدم إغراء مساعدي زمالئه يف املهظنة؛ -
 عدم اإلخالل باألتعاب املعقولة من أجل إحلاق الضرر بزمالئه؛ -
 .يل السابقعدم إفشاء أسرار زمالئه خاصة املدقق الزم -

 :تدعيم مفهوم االستقالل من خالل - ت
 عدم القيام خبدمات إدارية لعميله من شأهنا أن مهدد استقالليته إذا كان يدقق حساباته يف نفس الوقت؛ -

                                                           
، الدار "مدخل مصري وعريب ودويل مقارن: قواعد أخالقيات وسلوكيات مهظنة احملاسبة واملراجعة يف مواجهة األزمات املالية"ب نصر على، شحاتة السيد شحاتة، عبد الوها1

  .72-71: ، ص ص4001بدون طبعة، اجلامعية، مصر، 
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 بأنه حيافظ على استقالليته؛ عدم اإلخالل بإدراك الطرف الثالث -
 ؛االبتعاد عن املصاحل املادية املباشرة وغري املباشرة على عميله -
مراعاة مفهوم االستقالل وعدم اإلخالل به يف ظل الطلب على اخلدمات املهظنية التكظنولوجية مثل  -

  ؛اخلدمات االستشارية االلكرتونية
 : االرتقاء جبودة التدقيق من خالل ما يلي - ث

 ياته املهظنية والقانونية واالجتماعية؛سؤولمباحلرص الكامل على الوفاء  -
 قبول التكليف وختطيط عملية التدقيق والتقرير عن الظنتائج؛عظند  بذل العظناية املهظنية الكافية -
 .احلد من حاالت التعرض خلطر املقاضاة خاصة من طرف مستخدمي تقرير التدقيق -
 :دور قواعد أخالقيات السلوك المهني في مواجهة األزمة المالية العالميةأليات دعم  -4

ق يف مواجهة األزمات املالية من مظنمور قواعد تساعد على تفعيل دور املدقتتمثل أهم اآلليات اليت 
 :1أخالقيات املهظنة يف ما يلي

خاصة عظندما يكون تواطؤ بني  اإلداري،الرتكيز على دور املدقق يف كشف الغش واألخطاء والفساد  - أ
 البظنوك واملقرتضني؛

كان   قيام املدقق بدوره كفاحص قانوين، يفحص املستظندات من أجل كشف الغش اإلداري، حىت ولو - ب
 غشا غري مايل؛ 

 تركيز املدقق على فحص والتحقق من ضمانات القروض سواءا عظند املقرضني أو املقرتضني معا؛ - ت
 املؤسساتتطبيق املدقق منوذج خماطر التكليف عظند قبوله لعملية تدقيق حسابات املؤسسات املالية أو  - ث

 اليت تعمل يف جمال التمويل العقاري؛
إجراءات التدقيق باعتبار أن  وتظنفيذخل خماطر األعمال عظند ختطيط على مدتركيز مدقق احلسابات  - ج

 ؛على تدقيق حساباته هذا املدخل مفيد ألغراض مراعاة أثر طبيعة نشاط العميل
عظند ختطيط برنامج الكشف عن الغش والفساد اإلداري خاصة بشأن دوافع تركيز مدقق احلسابات  - ح

 .اإلدارة الرتكاب الغش والفساد
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 صةالخال

  

حتتاج إىل خدماته ملا يقدمه من فحص وتقييم األطراف اليت  بثقة واحرتام كلاحملاسيب التدقيق يتمتع 
والتأكد من صحة وعدالة القوائم املالية ومدى متثيلها للمركز املايل  اليت يقوم بتدقيقها لألنشطة  موضوعي
وقد تزايدت أمهية التدقيق . اليت يقرر عظنها إضفاء الثقة واملصداقية إىل املعلومات من خاللوذلك ، للمؤسسة

مما أدى إىل ضرورة وجود مدقق  املالك عن التسيريبتطور حجم املؤسسة وظهور شركات األموال وانفصال 
 .القوائم املالية والوضعية املالية للمؤسسة حمل التدقيق مستقل يقوم بإصدار رأي فين حمايد حولحسابات 

بتحقيق األهداف املراد  أسلوبا فعاال تسمحعها املدقق أثظناء تظنفيذ مهمته وتعترب اإلجراءات اليت يتب
تتمثل يف وواجبات املظنسوبة إليه، باملهام املدقق اليت ختول له بالقيام من خالل حتديد حقوق الوصول إليها 

أجل الوفاء بذل العظناية املهظنية وعدم اإلمهال والتقصري من و األعمال اليت مت ختطيطها يف برنامج العمل، 
مع االلتزام بقواعد السلوك  املتعارف عليها واملقبولة عموما، التدقيقمعايري  يف ظل، وذلك املدقق سؤوليةمب

 .املهين والتحلي بأخالقية املهظنة

األساليب تطلبات مهظنة التدقيق يظنبغي اتباع مراحل خمتلفة واستخدام جمموعة من ومن أجل الوفاء مب 
 .ظنفيذ عملية التدقيق بالشكل السليم وهذا ما سيتم دراسته خالل الفصل املوايلوالطرق اليت متكن من ت
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 تمهيد

 

يبدأ حيث يتطلب تنفيذ عملية التدقيق حتديد جمموعة من العناصر واملفاهيم اليت حتدد مهمة التدقيق، 
وتوزيع املهام على  بالتعرف على املؤسسة حمل التدقيق، وورسم خطط العمل وبرامج األداءمدقق احلسابات 

بالدفاتر والسجالت من أخطاء وغش القيام بفحص املستندات والوثائق واكتشاف ما قد يوجد و  ،مساعديه
، كما يقوم املدقق بتقييم نظام الرقابة الداخلية املطبق يف وحتديد املخاطر  وتصرفات غري قانونية، وتالعبات
ومن اختيار العينة اليت ستخضع للفحص، الضعف الذي على أساسه يتم  حتديد نقاط القوة ومواطناملؤسسة و 
، والتقرير عن بعد مجع قرائن اإلثبات واألدلة الكافية واملالئمةوذلك  ،عملياتالعلى مجيع  النتائج مث تعميم 

 .حول العمليات اليت قام بتدقيقهانتائج العمل من خالل إصدار رأي فين وموضوعي 

 :وعليه سيتم يف هذا الفصل دراسة اجلوانب الفنية للتدقيق احملاسيب من خالل 

وقعات،األخطاء والغش، املعاينة االحصائية وحتديد املخاطر، األدلة فروض التدقيق وفجوة الت: المبحث األول
 وقرائن اإلثبات

 إجراءات تنفيذ عملية التدقيق: المبحث الثاني

 الرقابة الداخلية: المبحث الثالث

 تقرير املدقق: المبحث الرابع
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حصائية وتحديد المعاينة اال ،األخطاء والغشفروض التدقيق وفجوة التوقعات،: المبحث األول
 ، األدلة وقرائن اإلثباتالمخاطر

حتتاج مهمة التدقيق إىل جمموعة من العناصر واملفاهيم اليت من خالهلا يتم الوصول إىل نتائج حتدد  
الفروض اليت ينطلق منها املدقق وفجوة التوقعات التعرف عملية التدقيق، ومن خالل هذا املبحث سيتم تناول 

توقعات اجلمهور من أداء املدقق وما يقوم به املدقق، وذلك من خالل املطلب األول، أما اليت متثل الفرق بني 
اليت متكن املدقق من  واإلرشاداتاملطلب الثاين فسيتطرق إىل حتديد مفهوم اخلطأ والغش وجماالت ارتكاهبما 

سالبيها ودراسة املخاطر املطلب الثالث فسيتم من خالله عرض ملفهوم املعاينة االحصائية وأاكتشافهما، أما 
   .أدلة وقرائن اإلثبات يف التدقيق خالل املعاينة، أما املطلب الرابع فسيتناول ملفهوم

 وفجوة التوقعات التدقيق فروض: المطلب األول

يف أداء مهامه، أما فجوة التوقعات فتتمثل يف  تتمثل فروض التدقيق يف املعتقدات اليت ينطلق منها املدقق
ما يقوم به املدقق وما يتوقعه اجملتمع املايل، وسيتم يف  هذا املطلب عرض كل من فروض التدقيق الفرق بني 

 .وفجوة التوقعات

 فروض التدقيق  -1

للتفكري املنظم من أجل الوصول إىل نتائج  االنطالقتعترب الفروض يف أي جمال من جماالت املعرفة نقطة 
ال، ويعترب إدااد فروض التدقيق عملية ضرورية تساعد على إدااد حتدد اإلطار العام للنظرية اليت حتكم ذلك اجمل

 .1حلول املشاكل اليت تواجه التدقيق والوصول إىل نتائج تساهم يف حتديد نظرية التدقيق

املبادئ األساسية، واليت يفرتض أهنا متثل حقائق تساعد على شرح " ومت تعريف فروض التدقيق على أهنا 
 ".2سات املراجعةهدف املراجعة أو ممار 

 :وتتمثل فروض التدقيق فيما يلي

وتعتمد البيانات املالية املتواجدة على مستوى القوائم املالية للفحص : قابلية البيانات المالية للفحص 1-1
ويستمد هذا  ،3على نوع عملية التدقيق وطبيعة احلسابات أو العمليات أو الربامج اليت ستخضع للتدقيق

                                                           
  .42: ، ص4002-4002 ، بدون طبعة،مصر، الدار اجلامعية، "األسس العلمية والعملية ملراجعة احلسابات" حممد مسري الصبان، حممد مصطفى سليمان،  1

.131: ، ص4002، الدار اجلامعية، مصر، الطبعة األوىل، "فلسفة املراجعة" أمني السيد أمحد لطفي،   2  
، مصر، الدار اجلامعية، "دراسات يف االجتاهات احلديثة يف املراجعة مع تطبيقات عملية على معايري املراجعة املصرية والدولية" منصور أمحد البديوي، شحاتة السيد شحاتة،  3

  .33: ، ص4003-4004بدون طبعة، 
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يف تقييم البيانات احملاسبية والعناصر اليت حتدد نظام االتصال بني معدي  املستعملة الفرض من املعايري
 :2، وتتمثل هذه املعايري يف1ومستخدمي املعلومات

ويقصد هبا أن تتالءم املعلومات احملاسبية مع احتياجات املستخدمني احملتملني، وأن تعرب عن : املالئمة - أ
 .األحداث املتعلقة هبا

ويقصد هبا ضرورة الوصول إىل نفس النتائج إذا قام شخصان أو أكثر بفحص نفس : فحصالقابلية لل - ب
 .املعلومات

 .ويعين ذلك تسجيل احلقائق بطريقة صحيحة وبكل موضوعية: البعد عن التحيز - ت
داب أن تتحلى املعلومات احملاسبية خباصية القياس الكمي الذي يضفي : القابلية للقياس الكمي - ث

 .على املعلومات من خالل العمليات احلسابية الفائدة واملنفعة

بين المدقق وإدارة المؤسسة في المدى الطويل، وأنه من الممكن  ضعدم وجود بالضرورة تعار  2- 1
 3وجود احتمال للتعارض بينهما في المدى القصير

للقوائم املالية  ويعين ذلك أنه ينبغي على كل من مدقق احلسابات وإدارة املؤسسة االهتمام بالتمثيل الصادق
خالل عرض نتائج األعمال واملركز املايل من أجل حتقيق الفائدة للمجتمع على املدى الطويل من خالل اختاذ 

السليمة والتوزيع الكفء للموارد ألن التدقيق يقدم تأكيد معقول نسبيا حول سالمة عرض القوائم القرارات 
 :ري بني املدقق وإدارة املؤسسة لعدة أسباب منهااملالية، إال أنه قد يوجد تعارض يف املدى القص

 صورة ناجحة للمؤسسة وأهنا حتقق أرباحا عالية من أجل احلصول على املكافآت؛رغبة اإلدارة يف إظهار  -
حماولة اإلدارة تعديل بعض التأكيدات اليت تسبب هلا إحراجا عند قيام املدقق بفحص وتقييم تلك  -

دقق أن يتحلى بالشك املهين عندما يقوم بتجميع األدلة وقرائن اإلثبات التأكيدات ولذلك يتعني على امل
 .املرتبطة بتأكيدات إدارة املؤسسة

 خلو القوائم المالية وأي معلومات أخرى تخضع للفحص من أية أخطاء غير عادية أو تواطئية 1-3

ند إعداد برنامج عداعل هذا الفرض عملية التدقيق اقتصادية وعملية من خالل حتديد االختبارات 
التدقيق، ووجود هذا الفرض ال يساعد مدقق احلسابات على اكتشاف األخطاء غري العادية أو التواطئية 
إال إذا كانت هناك أخطاء واضحة ميكن أن يكتشفها املدقق أثناء اختباراته العادية، فليس له أي عذر إذا 

                                                           
.30:، مرجع سبق ذكره، ص"ملراجعة احلساباتاألسس العلمية والعملية " حممد مسري الصبان، حممد مصطفى سليمان،   1  
.31-30: ، ص صنفس املرجع السابق   2  
: ، مرجع سبق ذكره، ص"دراسات يف االجتاهات احلديثة يف املراجعة مع تطبيقات عملية على معايري املراجعة املصرية والدولية" منصور أمحد البديوي، شحاتة السيد شحاتة،   3

33.  
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عني على املدقق أن يبذل العناية املهنية عند أداءه مل يستطع اكتشافها عند قيامه بعملية التدقيق ولذلك يت
ملهامه حىت يكون هلذا الفرض قيمة حقيقية، ويعترب تقييم نظام الرقابة الداخلية يساهم يف تدعيم هذا 

 .1الفرض

وجود نظام جيد وفعال للرقابة الداخلية يساهم في تقليل احتماالت الغش والتالعب في  1-4
 المؤسسة

ض من وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد إمكانية وقوع األخطاء مما يساعد يف يستوحى هذا الفر 
، حيث عدم وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يسهل 2إعداد برنامج التدقيق وختفيض حجم االختبارات

بتقدير املخاطر اليت إمكانية وقوع األخطاء يف القوائم املالية مما داعل التحقق منها أمرا صعبا، وهلذا يقوم املدقق 
 .3قد تنجم من عدم وجود نظام سليم للرقابة الداخلية

يؤدي إلى سالمة تمثيل القوائم المالية للمركز التطبيق المناسب للمبادئ المحاسبية المتعارف  1-5
 ونتائج األعمال

ة وعدالة عرض متثل مبادئ احملاسبة املتعارف عليها املقياس الذي من خالله يتم احلكم على مدى مصداقي
القوائم املالية لنتائج األعمال واملركز املايل، ويعين هذا الفرض أن املدققني يستدلون باملبادئ احملاسبية املتعارف 

 .4عليها كمقياس للحكم على سالمة عناصر معينة، كما اهنا تساهم يف تكوين وتدعيم آرائهم

 ف تكون كذلك في المستقبلالعناصر والمفردات التي كانت صحيحة في الماضي سو  1-6

يستمد هذا الفرض من أحد فروض احملاسبة وهو فرض االستمرارية، ويعين هذا الفرض أنه إذا اتضح ملدقق 
احلسابات أن إدارة املؤسسة تتصرف بطريقة رشيدة وأن نظام الرقابة الداخلية املطبق سليم، فإنه يفرتض أن 

يثبت العكس، والعكس صحيح، حيث إذا تبني للمدقق أن يستمر الوضع كذلك يف الفرتات الالحقة مامل 
إدارة املؤسسة تتالعب يف تصرفاهتا، وأن نظام الرقابة الداخلية املطبق غري سليم فينبغي عليه احلرص منها يف 

 .5املستقبل، ومن جهة أخرى تستحيل عملية التدقيق يف حالة عدم وجود هذا الفرض

 

                                                           
.33: ،  مرجع سبق ذكره، ص"األسس العلمية والعملية ملراجعة احلسابات" ن، حممد مصطفى سليمان،حممد مسري الصبا   1  
.33: ، صنفس املرجع السابق  2  
: ، مرجع سبق ذكره، ص"دراسات يف االجتاهات احلديثة يف املراجعة مع تطبيقات عملية على معايري املراجعة املصرية والدولية" منصور أمحد البديوي، شحاتة السيد شحاتة،  3

33.  
.32: ، مرجع سبق ذكره، ص"األسس العلمية والعملية ملراجعة احلسابات" حممد مسري الصبان، حممد مصطفى سليمان،   4  
.33-32:نفس املرجع السابق، ص  5  
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 طعند أداءه لمهامه كمدقق فقمدقق الحسابات عليه أن يتصرف  1-7

من خالل معرفته ال يعين هذا الفرض أن املدقق ال ميكنه تقدمي أنواع أخرى من اخلدمات لعمالئه  
احملاسبية مثل اقرتاح طرق مالئمة ملسك الدفاتر والسجالت احملاسبية، وإمنا يعين أن اخلدمات األخرى اليت 

ب أن تكون أقل أيمية ألنه من املمكن أن تكون مضرة إذا يقدمها املدقق أثناء تنفيذ عملية التدقيق دا
تداخلت مع واجباته، كما يعين هذا الفرض أنه ال ينبغي أن يكون للمدقق مصاحل متعارضة حتد من استقالليته 

 .1عند أداء مهامه

 يفرض المركز المهني لمدقق الحسابات التزامات مهنية تتناسب وهذا المركز 1-8

احلسابات عند ممارسته للمهنة، ض ميكن حتديد مفهوم العناية املهنية الالزمة من مدقق من خالل هذا الفر 
وقد مت اإلعرتاف بااللتزامات املهنية اليت تفرضها مهنة مدقق احلسابات إىل حد مقبول من خالل معايري 

 مسؤوليةد التدقيق املتعارف عليها، ويشكل هذا الفرض مع الفرض السابق األساس الذي من خالله تتحد
 .2املدقق جتاه اجملتمع، العميل، وزمالء املهنة

 فجوة التوقعات -2

يف أمريكا عندما كلفت جلنة كوهني  1232 عامإىل " فجوة التوقعات"يعود ظهور استخدام مصطلح 
 .3بدراسة حول مدى وجود فجوة بني توقعات اجلمهور وبني توقعات ما ميكن قيام به املدقق مبستوى معقول

 م فجوة التوقعاتمفهو  2-1

مساحة اإلختالف بني توقعات مستخدمي " ميكن تعريف فجوة التوقعات يف جمال احملاسبة والتدقيق بأهنا 
القوائم املالية وتقرير مراقب احلسابات أصحاب املصلحة يف املشروع بشأن ما حيتاجونه من مراقب احلسابات 

 .4"وبني ما يقدمه هلم اآلن

 

                                                           
، مرجع سبق ذكره، ص "عملية على معايري املراجعة املصرية والدولية دراسات يف االجتاهات احلديثة يف املراجعة مع تطبيقات" منصور أمحد البديوي، شحاتة السيد شحاتة،  1

 .32-33: ص
.33: ،  مرجع سبق ذكره، ص"األسس العلمية والعملية ملراجعة احلسابات" حممد مسري الصبان، حممد مصطفى سليمان،   2  

: ، مرجع سبق ذكره، ص"راجعة مع تطبيقات عملية على معايري املراجعة املصرية والدوليةدراسات يف االجتاهات احلديثة يف امل" منصور أمحد البديوي، شحاتة السيد شحاتة،  3
40. 

، بدون مصر، الدار اجلامعية، "الواقع واملستقبل: الرقابة واملراجعة الداخلية احلديثة يف بيئة تكنولوجيا املعلومات وعوملة أسواق املال" عبد الوهاب نصر، شحاتة السيد شحاتة،  4
  .11: ، ص4003-4003 ،طبعة
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التباين بني توقعات اجملتمع أو مستخدمي القوائم " توقعات يف التدقيق بأهنا كما ميكن تعريف فجوة ال
 .1"املالية من املراجعني واألداء الفعلي هلم

أن يقوم به املراجعون وبني ما ينبغي أو الفرق بني ما يقوم به أو ما ميكن " كما تعرف فجوة التوقعات بأهنا 
 .2"وقعات اجملتمع املطلوبة منهمما يتوقع أن يقوم به املراجعون على أساس ت

وتتمثل يف الفرق بني ما يتوقعه اجلمهور من املدققني وما ميكن إجنازه من طرف املدققني : فجوة المعقولية - أ
 (.األداء املعقول لإلجناز)بدرجة معقولة 

قول وبني عمل املدققني مبستوى معوتتمثل يف الفرق بني توقعات اجملتمع من إجناز  :فجوة األداء - ب
 :األداء الفعلي للمدققني، وتنقسم فجوة األداء إىل عنصرين يما

الفجوة بني املهام املتوقعة مبستوى معقول من املدققني واملهام احلالية املستندة إىل املدققني اليت حتددها  -
 .القوانني واملنظمات املهنية واملعايري، ويطلق على هذا العنصر بنقص املعايري

ليت ميكن توقعها لألداء للمهام احلالية املسندة إىل املدققني واألداء الفعلي للمدققني، الفجوة بني املعايري ا -
 .ويطلق على هذا العنصر عدم كفاية أو قصور األداء

 3العوامل المسببة لفجوة التوقعات 2-2

عوامل هناك جمموعة من العوامل اليت تؤدي إىل فجوة التوقعات أو تزيد على اتساعها ومن بني أهم تلك ال
 :ما يلي

ميثل االختالف حول دور املدقق يف اجملتمع من العوامل : ختالف حول دور المدقق في المجتمعاال  - أ
املدقق ومسئولياته األساسية اليت تؤدي إىل خلق فجوة التوقعات يف التدقيق، حيث عدم حتديد دور 

تخدمي القوائم املالية بطريقة واضحة يؤدي إىل ظهور فجوة، وخري دليل على ذلك أن البعض من مس
يعتقدون أن املدقق مسئول عن إعداد القوائم املالية ويضمن دقتها وأهنا خالية من األخطاء والتحريفات 

سسة حمل التدقيق، اجلوهرية، كما أنه مسئول عن اكتشاف الغش والتالعب والتزوير يف القوائم املالية للمؤ 
من جهة، ومن جهة أخرى متثل توقعات غري معقولة من  وضوح دور املدقق ومسئولياته مما يدل على عدم

خدمات املدقق إال إذا كانت إىل قبل املستفيدين من خدمات التدقيق، كما أن املستثمرين ال يلجئون 
إذن هناك اختالف حول دور املدقق يف اجملتمع، ويف . مؤسساهتم تعاين من مشاكل مالية أو حتقق خسائر

                                                           
.03: ، ص4001 ، بدون طبعة،، الدار اجلامعية، مصر"تطوير مهنة املراجعة ملواجهة املشكالت املعاصرة وحتديات األلفية الثالثة" جورج دانيال غايل،   1  
، دار التعليم اجلامعي للطباعة "جودة املراجعة -املؤسساتاجعة حوكمة مر  -مراجعة األداء البيئي -مراجعة استقصائية قضائية: موسوعة املراجعة املتقدمة" حممد سامي راضي،  2

 .41: ، ص4011بدون طبعة،، مصروالنشر والتوزيع، 
.33-43: نفس املرجع السابق، ص ص  3  
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مسئوليات املدقق حمددة حسب املعايري املهنية، وعليه تعترب توقعات اجملتمع هذا السياق تعترب واجبات و 
 .توقعات غري معقولة

تنشأ فجوة التوقعات إذا كان هناك شك من طرف اجملتمع يف : الشك في استقاللية المدقق - ب
املنافسة بني استقاللية املدقق، وتوجد العديد من املتغريات اليت تثري شك اجملتمع يف استقالل املدقق مثل 

مكاتب التدقيق اليت قد جتعل من بعض املدققني يرتددون يف إصدار رأي متحفظ من أجل احملافظة على 
ويعتربون أن اخلوف من مسعتهم داعلهم حيافظون على العمالء، إال أن بعض الباحثني يرفضون ذلك 

ارات الضريبية أو اذفدارية أو استقالليتهم، كما يعترب البعض تقدمي املدققني خلدمات أخرى مثل االستش
مسك الدفاتر وغريها من اخلدمات حتد من استقاللية املدقق، والبعض اآلخر على العكس متاما، حيث 

ال حتد من استقاللية املدقق وإمنا تزيد من استقالليته وتنفع العميل، يعتربون أن تقدمي مثل هذه اخلدمات 
على دراية بظروف املؤسسة حمل التدقيق، مما يؤدي إىل زيادة االعتماد باعتبار املدقق يتميز باخلربة واملهارة و 

على املدققني، مما يرتتب عنه زيادة القوة النسبية للمدقق وقدرته على مقاومة أي ضغوطات وبالتايل زيادة 
ن وإذا كان هناك اختالف بني اللجان املنبثقة عن مهنة التدقيق باالضافة إىل الباحثني فإ .استقالليته

مستخدمي القوائم املالية يكون لديهم شك حول استقاللية املدقق مما يرتتب عنه زيادة اتساع فجوة 
كما يعترب تسوق الرأي الذي يتمثل يف سعي بعض املؤسسات إىل تأييد مواقفهامن خالل .التوقعات

 تتوافق مع التفسري جلوءها إىل املدققني من أجل تفسري بعض املبادئ احملاسبية املتعارف عليها بطريقة ال
 .وغريها مما يؤثر على استقاللية ومسعة املدقق وعدالة عرض القوائم املالية الذي طبق يف الفرتة السابقة

ومما سبق يتبني ان املدقق حييط به الكثري من الشكوك حول استقالليته مما يؤدي غلى خلق أو زيادة  
 .يف عمق فجوة التوقعات

   ات من اكتشاف الغش واألخطاء والتصرفات غير القانونيةمدقق الحساب مسؤوليةمدى   - ت

يعترب هذا العامل من العوامل الرئيسية اليت أدت إىل خلق وتعميق فجوة التوقعات يف التدقيق، حيث   
تؤكد الدراسات أن مستخدمي القوائم املالية يعتقدون أن املدقق مسئول عن اكتشاف مجيع حاالت األخطاء 

ام عدد من الباحثني على تأكيد ضرورة حتمل مدققي احلسابات مسئوليات أكرب الكتشاف وق. والغش املهمة
املتعلقة باجلوانب املالية واحملاسبية املدقق اجتاه اكتشاف التصرفات غري القانونية  مسؤوليةالغش، وقد أثارت 

وكذا املنظمات املهنية حيث  جدال كبريا يف أوساط الصحافة املالية وهيئة اإلشراف على تداول األوراق املالية
تبني إحدى الدراسات امليدانية أن أغلبية مستخدمي القوائم املالية يعتقدون أن املقدم يقدم تأكيد حول 

وعليه يعترب توقع . أثري هام   على القوائم املاليةاكتشاف كل التصرفات غري القانونية أو تلك اليت هلا ت
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دقق  لألخطاء والغش والتصرفات غري القانونية أثناء قيامه مبهامه من أهم مستخدمي القوائم املالية اكتشاف امل
 .العوامل اليت أدت إىل نشوء فجوة التوقعات وتعميقها

اعتقاد مستخدمي القوائم المالية أن التقرير اإليجابي للتدقيق يضمن قدرة المؤسسة على   - ث
ر اإلداايب ملدقق احلسابات يضمن استمرارية يعتقد أغلب مستخدمي القوائم املالية أن التقري: االستمرار

املؤسسة، وإذا فشلت املؤسسة بعد إعداد تقرير املدقق التقرير اإلداايب حول القوائم املالية، يتهم املدقق 
باإليمال والتقصري يف أداء مهامه حىت ولو كان ذلك الفشل نتيجة أحداث فجائية وقعت بعد إهناء عملية 

 التدقيق املهنية حددت واجبات املدقق هبذا الشأن حيث يتعني على املدقق أن يقوم التدقيق، إال أن معايري
بتقييم ما إذا كان هناك شك جوهري فيما خيص قدرة املؤسسة على استمرار نشاطها لفرتة ال تزيد عن 

نبؤ بالظروف من تاريخ القوائم املالية اخلاضعة لعملية التدقيق، كما يعترب أن املدقق غري مسئول عن الت عام
واألحداث املستقبلية، وأن عدم اإلشارة إىل الشك اجلوهري يف التقرير الذي يعده املدقق ال يعين أنه يدل 

وقد بينت املمارسة الفعلية ملهنة التدقيق . على تأييد حول إمكانية املؤسسة على االستمرار يف نشاطها
يف طريق اإلفالس دون أن يكون هناك  كأن تكون مؤسسةمثل هذا القصور من طرف مدققي احلسابات  

حبيث يتم إبداء رأي نظيف ال يتضمن حتفظ  السابقة،أي إنذار أو حتذير يف تقرير املدقق خالل السنوات 
القانونية دون أن يفصح بصورة مناسبة عن عدم إمكانية  املسؤوليةأو يتضمن حتفظ كنوع من الوقاية من 
ذلك إىل يف املعايري املهنية والقوانني املوضوعة، باإلضافة إىل عدم  املؤسسة من استمرارية نشاطها، ويرجع 

كفاءة املدققني، وهناك سبب آخر مهم يتمثل يف عدم حتقيق التوازن املالئم واملطلوب بني حقوق كافة 
وعليه يعترب توقع مستخدمي القوائم املالية وأداء املدققني الفعلي . األطراف ذوي العالقة خبدمات املدقق

املؤسسة على استمرارية نشاطها من بني العوامل املسببة  إمكانيةفقا للمعايري املهنية واإلختالف حول و 
 .لظهور فجوة التوقعات

يعترب تقرير املدقق وسيلة اتصال حيث من خالله يتم توصيل : االتصال غير الفعال في بيئة التدقيق - ج
ن هؤالء األطراف ال يستوعبون بشكل دائم مجيع علومات إىل األطراف ذوي العالقة، إال أن الكثري مامل

املعلومات اليت يتضمنها تقرير املدقق، وهذا النقص يف الفهم أو االستيعاب يطلق عليه فجوة االتصال 
ألشار جملس معايري التدقيق التابع جملمع احملاسبني واليت تعترب عنصر أو سبب يف فجوة التوقعات، وقد 

 .رورة حتسني وتطوير االتصال بني مدققي احلسابات واألرطاف املعينة خبدماهتمالقانونيني األمريكي إىل ض
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 الحلول المقترحة لفجوة التوقعات 2-3

 :1توجد جمموعة من احللول املقرتحة لسد أو تضييق فجوة التوقعات تتمثل يف ما يلي

مستويني كما  وميكن حتقيق ذلك على: رفع كفاءة المدققين وتطوير أدائهم وخبرتهم بصورة مستمرة - أ
 :يلي

وتزويدهم باملهارات األساسية، ويتضمن تعليم املدققني اجلدد يف اجلامعات واملعاهد : المستوى األول
واحملاسبني حىت يتمكنوا من رفع قدرهتم التحليلية  وعليه ينبغي تطوير الربامج التعليمية لتأهيل املدققني

خرين من بيئات تختلفة والقدرة على التعامل مع قضايا والتفكري االنتقادي البناء ومهارة التعامل مع اآل
الوقت الراهن الذي يتميز بالعاملية والتعقيد من جهة، واالستفادة من التقدم من التقدم التكنولوجي الذي 
يفرضه هذا العصر من جهة أخرى، ولقد أشار هبذا الشأن جممع احملاسبني القانونيني األمريكي، حيث 

اجلدد على اجلوانب النظرية واملهارات وإمنا يتعني يتزودوا بالقدرات  يم املدققنيداب أال يقتصر تعل
التحليلية ومهارات االتصال ومهارات التعامل مع األفراد والوعي الثقايف حىت تتمكن املهنة من القيام 

 :التاليةوعليه ينبغي أن يتحلى طالب احملاسبة والتدقيق باملهارات . بالدور املنوط هبا يف اجملتمع

متعددة اجلنسيات اليت تعمل يف بيئات وثقافات تختلفة وتنتج  املؤسساتيقتضي ظهور : االتصالمهارة   -1
والصناعات لذلك ينبغي على طالب احملاسبة  املؤسساتمنتجات عالية التقنية اتصاالت كثرية بني 

 :علىوالتدقيق أن تكون له القدرة 
 هولة؛نقل واستقبال املعلومات من اآلخرين بس -
 القدرة على التعبري بصورة واضحة ومفهومة من خالل إصدار أرائه وأحكامه والدفاع عنها؛ -
القدرة على االستماع والقراءة والكتابة بطريقة صحيحة ومالئمة من أجل التمكن من فهم أوجه االعرتاض  -

 .على أدائه ومجع املعلومات اليت تساعده يف تنفيذ مهامه
دقق يف بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية تتميز بالتعقيد والتغيري املستمر يف ظل يعمل امل: مهارات عقلية -4

 :العوملة مما يستوجب على املدقق أن تكون له القدرة على
 حل تختلف املشاكل الروتينية واالستثنائية اليت قد يواجهها يف بيئة متغرية؛  -
لى التنبؤ باملشاكل اليت حيتمل وقوعها وإدااد فهم احلقائق اخلفية اليت غالبا ماتكون ناقصة، والقدرة ع -

 احللول املالئمة هلا؛

                                                           
، مرجع سبق ذكره، ص "ملراجعة املصرية والدوليةدراسات يف االجتاهات احلديثة يف املراجعة مع تطبيقات عملية على معايري ا" منصور أمحد البديوي، شحاتة السيد شحاتة،  1

  .32-43: ص
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حتديد املسائل األخالقية وحماولة إدااد احللول املناسبة هلا وفقا لقواعد ومبادئ آداب أخالقية وسلوك  -
 املهنة؛

قيام بالتحليل القدرة على التقصي واالستفسار والتفكري بطريقة منطقية والتفكري االستقرائي واالستداليل وال -
 .االنتقادي

أساس التعاون بني  تعترب وظيفة املدقق وظيفة اجتماعية مبنية على على: مهارات التعامل مع اآلخرين -3
 :أن يكون املدقق قادرا علىوعليه ينبغي  تختلف األطراف،

 العمل يف جمموعات بكفاءة حىت تتكون له روح العمل اجلماعي ويتعود على العمل مع غريه كفريق؛ -
القدرة على التأثري على الغري والتعامل مع تختلف الشخصيات والقدرة على حل التعارض الذي قد ينشأ  -

 .بينهم
وعليه ينبغي تعليم طالب احملاسبة والتدقيق طريقة تقدير األفراد وفن املعامالت االنسانية وإدراجها 

 .ضمن أهداف التعليم احملاسيب
حملاسبة والتدقيق الوسائل واألساليب الضرورية اليت تساعدهم على املعرفة ينبغي تعليم طلبة ا: املعرفة العامة -2

 :العامة وذلك من خالل
 فهم تدفق األحداث أو العمليات وفقا لتارخيها يف تختلف ثقافات العامل؛ -
 القدرة على التعامل مع تختلف مستويات العاملني واملسئولني؛ -
 تغريات االجتماعية والسياسية واالقتصادية يف العامل؛القدرة على فهم واستيعاب املسائل العامة وامل -
 تقدير الفن واإلملام بعلم النفس والعلوم االقتصادية والرياضية واإلحصاء وغريها من العلوم؛ -
 .معرفة القيم الشخصية واالجتماعية اليت تساعد على عملية احلكم والتحري -

دولية للمحاسبة والتدقيق أن تكون له وعليه ينبغي على مدقق احلسابات الذي يعمل يف مكاتب 
 .القدرة على العمل بكفاءة مع زمالئه من بيئات تختلفة

حىت يتمكن املدقق من فهم البيئة اليت سيعمل فيها، عليه أن تكون له القدرة : املعرفة التنظيمية واإلدارية -3
 :على فهم ما يلي

 تأثري على تختلف التنظيمات؛ املتغريات االقتصادية واالجتماعية والسيكولوجية اليت هلا -
األساليب املختلفة من أجل حتقيق النمو مثل حتليل القوائم املالية واألدوات املالية وأسواق رأس املال احمللية  -

 والدولية؛
 .دور وايمية تكنولوجيا املعلومات ودراسة العالقات بني األفراد واجملموعات يف املؤسسات املختلفة -
عني على املدقق أن تكون لديه معرفة كافية جبميع فروع احملاسبة املختلفة حيث داب أن يت: املعرفة احملاسبية -3

 :يتعرف الطالب على
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 تاريخ مهنة احملاسبة والتدقيق، ومعرفة تامة حول النظرية اليت حتكم احملاسبة؛ -
 أساليب مجع وحتليل وتلخيص البيانات املالية؛ -
 قواعد القرار اليت تشمل النموذج احملاسيب؛ -
 أساليب استعمال البيانات واختاذ القرارات وتقييم األخطار واالهتمام بدراسة وحتليل املسائل الواقعية؛  -
وحمتويات تختلف التقارير الداخلية واخلارجية اليت حيتاجها األطراف ذوي العالقة القدرة على فهم أنواع  -

 مات؛ودور املعلومات احملاسبية يف تلبية احتياجات مستخدمي تلك املعلو 
الفهم الصحيح لدور احملاسبة يف اجملتمع احمللي وعلى املستوى الدويل والعالقات املتداخلة بني علم احملاسبة  -

 والعلوم األخرى؛
 املهنية واالخالقية ملزاويل مهنة احملاسبة والتدقيق؛ املسؤوليةاستيعاب  -
 طبيعة خدمات املدقق وكيفية تنفيذها؛ -
 .رات املالية واإلداريةمعرفة تأثري الضرائب على القرا -

ولذلك ينبغي على طلبة احملاسبة استيعاب املفاهيم احملاسبية ودور القوائم املالية يف اجملتمع، وكذلك فهم 
 .النتائج االقتصادية والسلوكية للمحاسبة حىت يتمكنوا من تلبية توقعات مستخدمي القوائم املالية واجملتمع

ينبغي على املدققني أن يقوموا بالتعليم املستمر حىت يتمكنوا من : ليةعند املمارسة العم: المستوى الثاني
تطوير أدائهم وكفاءهتم وحتديث معلوماهتم حسب متطلبات العصر، حيث داب تغيري طريقة التعليم يف 
اجلامعات من أسلوب التلقني إىل أسلوب املشاركة والتعلم الذايت الذي من خالله يصبح الطالب عنصرا 

وقد قام جممع احملاسبني القانونيني . عملية التعليم ولذلك داب االهتمام بطريقة تعليم الطالبفعاال يف 
على مزاويل املهنة أن ينخرطوا يف برامج التعليم األمريكي بتبين برنامج التعليم املستمر حيث اشرتط 

لى تعليمهم املستمر املستمر من أجل استمراريتهم يف املهنة، حيث يتطلب من املدققني تقدمي ما يدل ع
ساعة كل ثالث سنوات، وذلك من أجل ضمان  140يف جمال احملاسبة والتدقيق يف دورات تدريبية تعادل 

 .حتديث املعلومات باستمرار للمدقق

تعترب مهمة تطوير معايري التدقيق من مسئوليات املنظمات املهنية وكذا مزاويل : تطوير معايير التدقيق - ب
راجعتها والعمل على تطويرها مبا يتماشى مع التغريات واملتطلبات اليت يفرضها العصر املهنة حبيث ينبغي م

الراهن، ووضع معايري تتناسب مع القضايا واملسائل اجلديدة حىت يتمكن املدقيقني من االستدالل هبا 
 .وتكوين ارائهم على أسس صحيحة

من خالل تعليم اجلمهور وتثقيفهم  ويتم ذلك: التقليل أو الحد من المغاالة في توقعات الجمهور  - ت
وتعريفهم بطبيعة التدقيق وحمدداته من خالل قيام اجلهات املهنية واإلعالمية بتطوير وسائلها املستعملة يف 
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إعالم اجلمهور وتوضيح مسئوليات وواجبات املدقق، كما ينبغي استخدام عبارات واضحة يف التقرير 
عالم اجلمهور وتوضيح مسئوليات وواجبات املدققن كما ينبغي وحتديد معىن املصطلحات املستعملة يف إ

مثل معىن مصطلح درجة استخدام عبارات واضحة يف التقرير وحتديد معىن املصطلحات املستعملة 
 .معقولة، صدق، عدالة وغريها حىت يتمكن اجلمهور من فهم تقرير املدقق

 

 األخطاء والغش: المطلب الثاني

خطاء باملستندات والسجالت احملاسبية إىل أن البيانات احملاسبية متر بعدة مراحل يعترب احتمال وجود  األ
من طرف العديد من املوظفني الذين ختتلف جماالت ختصصاهتم حىت يتم إعداد القوائم املالية يف صورهتا 

 .النهائية

ق مع املبادئ احملاسبية يعرف اخلطأ يف علم احملاسبة على أنه إثبات عملية حماسبية ال تتواف: مفهوم الخطأ -1
 .1أو أهنا خترج من نظام القيد املزدوج

ما عن طريق السهو  أو حذف غري ما هو متعارف عليه إكما يعرف اخلطأ على أنه يشمل أي تغيري
 .2أو االيمال أو التقصري بغض النظر عن اهلدف إذا ما كان موجودا

 :3اسبية إىل سببني رئيسيني يمايعود وقوع األخطاء بالسجالت احمل: أسباب ارتكاب الخطأ -2
عدم اإلملام باملبادئ والقواعد احملاسبية املتعارف عليها اليت داب االلتزام هبا يف مجيع مراحل إعداد القوائم  -

 املالية؛
 .السهو أو عدم العناية أي االيمال والتقصري من طرف موظفي قسم احملاسبة يف اداء املهام املسندة إليهم -

ين السببني الرئيسيني، توجد أسباب أخرى الرتكاب األخطاء خاصة املتعمد منها، ومن باإلضافة إىل هذ
  :  4هذه األسباب مايلي

 الرغبة يف اختالس بعض أصول املؤسسة؛ -
 حماولة تغطية عجز يف اخلزينة أو تغطية اختالس سابق؛ -
 حماولة اإلدارة التدخل يف إعداد القوائم املالية مبا خيدم أغراضا معينة؛ -
 .اولة التهرب من دفع الضرائبحم -

                                                           
. 13: نشر، ص عام، بدون مصر، دار اجلامعات املصرية، "املراجعة والرقابة احملاسبية"حممد أمحد خليل،   1  
.33: ، مرجع سبق ذكره، صزهري احلدرب  2  
.33: ، مرجع سبق ذكره، ص"ليةالناحية النظرية والعم: علم تدقيق احلسابات" خالد أمني عبد اهلل،   3  
.33: نفس املرجع السابق، ص   4  
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 :1تقسم األخطاء حسب الزاوية اليت ينظر منها إىل: أنواع األخطاء -3

ويقصد هبا عدم إثبات كامل عملية أو جزء منها يف الدفاتر، واحلذف الكلي : أخطاء احلذف أو السهو 3-1
أما احلذف نات واملصادقات، ال يؤثر على ميزان املراجعة ويتم اكتشافه من خالل التدقيق املستندي واملقار 

 .اجلزئي فيؤثر على ميزان املراجعة، ويكون اكتشافه سهال

وتنتج هذه األخطاء يف العمليات احلسابية كاجلمع أو الطرح أو يف الرتحيل، وتكون : أخطاء ارتكابية 3-2
ة من خالل غما أخطاء كلية أي يف طريف العملية أو جزئية يف طرف واحد، ويتم اكتشاف األخطاء الكلي

 .التدقيق املستندي واملقارنات واملصادقات

وهي األخطاء اليت تنتج عن خطأ يف تطبيق مبادئ وقواعد احملاسبة املتعارف عليها، وهي ال : أخطاء فنية 3-3
تؤثر على ميزان املراجعة وإمنا تؤثر على املركز املايل للمؤسسة، وتعترب هذه األخطاء خطرية يتعني على املدقق 

 .ذل الكتشافها من خالل الدراسة التامة واخلربة األكيدة مببادئ احملاسبة املتعارف عليهاالب

فأ مع بعضها البعض، مبعىن أن بعض ويقصد هبا األخطاء اليت تتكا: أخطاء متكافئة أو أخطاء معوضة 3-4
وقوع يف مثل هذه األخطاء متحو أثر أخطاء أخرى أو تعوضها، وهي ال تؤثر على ميزان املراجعة، وكثرة ال

 .األخطاء يدل على ضعف النظام احملاسيب وعدم سالمته

خطأ يف القيد أو التسجيل، ومنها ما يؤثر على ميزان  وهي األخطاء اليت تنشأ عن: أخطاء كتابية 3-3
 .املراجعة ومنها ال يؤثر إطالقا عليه

 :2ويمكن تقسيم األخطاء السابقة إلى

ويقصد هبا األخطاء اليت يسهل اكتشافها من خالل التدقيق الداخلي أو  :أخطاء قابلة لالكتشاف تلقائيا - أ
اخلارجي وذلك راجع إىل اتباع املؤسسة ألنظمة أو سياسات معينة تساهم يف إظهار األخطاء بسهولة مثل 
اتباع نظام القيد املزدوج يف اثبات العمليات حيث أن عدم حتقيق التوازن يف أي مرحلة من مراحل النظام 

 .اسيب املبين على نظام القيد املزدوج يدل على وجود خطأ يف تلك املرحلةاحمل
تلقائيا من ال ميكن أن تظهر ويقصد هبا األخطاء اليت  :األخطاء غير قابلة لالكتشاف تلقائيا  - ب

 .مثل ميزان املراجعة واحلسابات اإلمجالية واملصادقاتخالل عمليات املوازنة احلسابية املعتادة 

 

                                                           
.33-32: زهري احلدرب، مرجع سبق ذكره، ص ص  1  
.21-20: خالد أمني عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص ص   2  
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 الغش -4

حيث يعرف الغش على أنه فعل إرادي يقوم به شخص أو جمموعة ، 1يعترب الغش مرادفا للخطأ العمد
من من األشخاص من إدارة أو عمال  املؤسسة، أو الغري، من خالل تخالفة القواعد واإلجراءات املوضوعة، 

 .2القانونية والتنظيميةأجل احلصول على نتائج ميكن من خالهلا تغيي احلسابات وإخفاء عدم احرتام النصوص 

وتوجد ثالثة ظروف الرتكاب الغش موضحة مبثلث الغش كما أشارت إليها إيضاح معايري التدقيق 
 :4كما يلي3 22رقم 

 ميكن أن تكون لإلدارة أو العاملني حوافز أو ضغوط الرتكاب الغش؛: الحوافز أو الضغوط -
 ب الغش؛فرصا لإلدارة أو العاملني الرتكا ميكن أن تكون :الفرص -
توجد جمموعة من االجتاهات أو القيم األخالقية تسمح لإلدارة أو العاملني  :االتجاهات أو التبرير -

بارتكاب الغش، أو يكونوا يف بيئة تفرض ضغوطات كافية جتعلهم خيطئون أو يربرون ارتكاهبم لذلك 
 .التصرف غري السليم

 :5ويرتكب الغش من خالل

احملاسبية هبدف تغطية عجز أو اختالس أو من أجل إساءة استعمال أحد التالعب يف الدفاتر والسجالت  -
 أصول املؤسسة؛

التالعب يف احلسابات بالدفاتر والسجالت من طرف إدارة املؤسسة من أجل التأثري على مدى داللة  -
 .حول املركز املايل ونتيجة األعمال مبا خيدم حتقيق أغراض معينة القوائم املالية

 والغش ومجاالت ارتكابهما ن الخطأمواط -5

متر البيانات احملاسبية بثالثة مراحل أساسية يف الدورة احملاسبية، ومن خالل هذه املراحل يتم ارتكاب 
 :اخلطأ والغش، وتتمثل املراحل اليت قد يتم ارتكاهبما من خالل هذه املراحل يف ما يلي

 :يف ثالثة أنواع كما يليوتتمثل فرص ارتكاب اخلطأ والغش : مرحلة القيد األوىل 5-1

 .التحليل غري السليم للعمليات ويرتكب عن عمد أو غري عمد يف حتليل طريف العملية إىل الدائن واملدين - أ
                                                           

.21:نفس املرجع السابق، ص  1  
2
 Jean-Luc SIRUGUET, Emmanuelle FERMANDEZ, Lydia KOESSLER, « Le contrôle interne bancaire et la 

fraude », DUNOD, France, 2006, p : 08.  

.432: ، ص4010بدون طبعة،، الدار اجلامعية، مصر، "املراجعة وخدمات التأكددراسات متقدمة يف " أمني السيد لطفي،   3  
432: .نفس املرجع السابق، ص  4  
.24-21: خالد أمني عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص ص   5  
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حذف عمليات كان داب قيدها مثل عدم إدراج بضاعة معينة ضمن املخزون السلعي للمؤسسة يف   - ب
 .إىل تضخيم األرباحهناية الدورة احملاسبية رغم دخول فاتورة املورد مما يؤدي 

وترتكب يف معظم األحيان بطريقة متعمدة مثل قيام احملاسب : ادراج عملية كان داب حذفها - ت
 .بتسجيل مقبوضات بداية الفرتة يف هناية الفرتة هبدف حتسني وضع السيولة يف املؤسسة

مية إىل دفرت األستاذ مث ويتم خالل هذه املرحلة ترحيل البيانات من دفرت اليو : مرحلة الرتحيل والتجميع 5-2
 .، وبالتايل تكون أكثر عرضة لألخطاء من غريهاإعداد ميزان املراجعة

 :تعترب هذه املرحلة فرصة الرتكاب األخطاء وأعمال الغش واليت من بينها: مرحلة إعداد القوائم املالية 5-3

 ؛إدراج مبالغ غري سليمة مثل تضخيم أصول املؤسسة أو إظهار أرباح غري حمقق -
 حذف مبالغ أو بنود من القوائم املالية مثل إدراج بعض االلتزامات بقيمة ال تعرب عن قيمتها احلقيقية؛ -
تقدمي وصف غري حقيقي وغري سليم لبعض البنود يف القوائم املالية مثل إدراج أصول ثابتة ضمن األصول  -

 املتداولة من أجل تضخيم رأس املال العامل؛
 .ل اليت تؤثر على املركز املايل يف بنود القوائم املالية أو يف املالحقعدم اإلفصاح عن كل العوام -

 :يتم تصحيح األخطاء من خالل: تصحيح األخطاء -6

 .1ويتم فيها إلغاء القيد اخلطأ وكتابته بعكسه مث يتم تسجيل القيد الصحيح: الطريقة املطولة 6-1

يتم ون احلاجة إىل إلغاء القيد اخلطأ وإمنا مباشرة ويتم التصحيح يف هذه الطريقة د: الطريقة املختصرة 6-2
 . 2تصحيح اخلطأ بإلغاء الطرف اخلطأ

ويتم التصحيح يف هذه الطريقة من خالل شطب اخلطأ املوجود يف : طريقة تصحيح األخطاء بالشطب 6-3
انب القيد الدفاتر باللون األمحر ووضع التصحيح الالزم فوقه مع التوقيع ووضع تاريخ اكتشاف اخلطأ جب

 .3الصحيح

 المدقق في اكتشاف الغش أو الخطأ  مسؤولية -7

يف  عند تنفيذ مدقق احلسابات مراحل عمله، يقوم بتحديد الفوارق بني ما داب أن يتم وما هو حمقق
والغش أو التالعب  يعترب مسئوال عن اكتشاف مجيع األخطاء الأن املدقق  ال، إ4املؤسسة موضع الفحص

                                                           
.33:، مرجع سبق ذكره، ص"اإلطار النظري: تدقيق احلسابات" اب نظمي، هاين العزب، إيه  1  
.32: نفس املرجع السابق، ص   2  
.43: يوسف حممد جربوع، مرجع سبق ذكره، ص  3  

4
 Geneviève KREBS, Yvon MOUGIN, « Les nouvelles pratiques de l’audit qualité interne », AFNOR, 

France, 2
ème

 édition, 2005, p 18. 
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يقوم على أساس العينة أي تدقيق اختباري، ولكن يكون مسئوال عن اكتشاف أصبح دقيق الت باحلسابات ألن
األخطاء اليت يظهرها العادي، ويشرتط أن ميارس املدقق حذره املهين واختيار العينة بطريقة عشوائية، أما الغش 

ن يزيد من حجم العينة املدقق، فال يعترب مسئوال عنه ولكن ينبغي على مدقق احلسابات أاحملكم ومل يكتشفه 
ونطاق االختبارات، حيث ال يعترب املدقق مسئوال عن التالعب والغش إذا قام بأداء واجباته بكل عناية وفقا 
ألصول املهنة واإللتزام مبعايري التدقيق املتعارف عليها مع مراعاة ظروف املؤسسة حمل التدقيق وشروط العقد إذا  

اتباع أنظمة سليمة للرقابة الداخلية وسيلة أساسية وفعالة ملنع الغش واخلطأ  ويعترب. 1كان التدقيق غري إلزامي
أو العميل على تقليلها، وعليه ينبغي على املدقق إسداء النصح وتقدمي املقرتحات لتعزيز نظام الرقابة الداخلية 

 .2باملؤسسة، وتصحيح نقاط الضعف فيها

 اء والغش والتزويرى اكتشاف األخطاالرشادات التي تساعد المدقق عل -8

 :3تساهم اإلرشادات التالية يف مساعدة مدقق احلسابات يف اكتشاف عمليات التزوير

مجع املعلومات حول الصفقات الضخمة من مصادر خارجية باإلضافة إىل املعلومات الداخلية اليت  -
 تقدمها اإلدارة؛

واحدة تتعامل معها واليت هلا تأثري يف  ضرورة التدقيق بعناية للعمليات الصغرية العديدة املتعلقة مبؤسسة -
 جمملها على القوائم املالية وحسابات الرقابة؛

 دراسة نشرات القوائم املالية واملعامالت للمؤسسة اليت ال تقل عن مخس سنوات املاضية؛ -
 بكل حذر وعناية؛ عامتدقيق العمليات والصفقات املسجلة يف هناية ال -
ق أن يطلب من أعضاء جملس اإلدارة املصادقة على مجيع الصفقات عند وجود صفقات سرية، على املدق -

 املهمة، أما إذا كان املدراء ميثلون جملس اإلدارة فينبغي على املدقق أن يطلب تدخل القانون؛
 بصفقات تشبهها قام هبا فريق آخر منافس؛مقارنة صفقات متعلقة باإلدارة  -
 .عمال احملاسبة والتدقيقتعاون املدققني ملعرفة مدى تدخل اإلدارة يف أ -

 :4سبق، توجد إشارات داب أن تثري شكوك املدقق هي كالتايل باإلضافة إىل ما

 عدم كفاية رأس املال أو الرصيد املايل؛ -
 الرغبة يف حتقيق ربح سريع لتدعيم قيمة األسهم املطروحة يف السوق املايل؛ -
 اإلعتماد على عدد قليل من املنتوجات والزبائن والصفقات؛ -

                                                           
.32:زهري احلدرب، مرجع سبق ذكره، ص  1  
.23: خالد أمني عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص   2  
.24-21: زهري احلدرب، مرجع سبق ذكره، ص  3  
.30-22: خالد أمني عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص ص   4  
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 تدهور مستمر للمؤسسة؛ -
 وجود مالحقات قضائية عديدة من طريف محلة األسهم؛ -
 حتقيق توسع سريع يف جماالت تختلفة؛ -
 وجود صعوبة يف التحصيل خاصة من العمالء الرئيسيني؛ -
 وجود عمليات منوعة وضخمة وتوفري لكل منها جهاز حماسيب خاص؛ -
 ا؛السيطرة اإلدارية من طرف فرد أو عدد ضئيل من ألفرد -
 إعتماد هيئة تدقيق داخلي تفتقر للكفاءة املهنية؛ -
 االعتماد على مدققني أو اكثر لألقسام املنفصلة الرئيسية؛ -
 .تغيري مفاجئ للمسئولني يف األقسام املالية احلساسة، أو للمستشارين القانونيني -

والضوابط الرقابية ضد غش الربامج "وقد قام اجملمع األمريكي للمحاسبني القانونيني باصدار معيارا بعنوان 
 :1ثالثة تصرفات  كما يلي من خاللوذلك ، "اإلدارة هبدف املساعدة على منع واكتشاف الغش

 خلق ثقافة األمانة واألخالقيات املرتفعة واالحتفاظ هبا؛ -
 تقييم املخاطر املتعلقة بالغش وتطبيق برامج وضوابط الرقابة من أجل التخفيف من تخاطر الغش احملددة؛ -
 .طوير وحتسني عملية اإلشراف واملراقبة املالئمة على الغشت -

 

 المعاينة االحصائية وتحديد المخاطر: المطلب الثالث

وختفيض مستوى  يعتمد املدقق عند قيامه بعملية التدقيق بتحديد العينة اليت ستخضع الختبارات الفحص
 .ليات، مث يقوم بتعميم النتائج املتوصل إليها على مجيع العماملخاطر

 مفهوم العينة في مجال التدقيق -1

اليت تسحب من اجملتمع حىت يتم تعميم  جمال التدقيق فحص لعدد حمدد من املفردات يفينة اعمتثل امل
، حيث يقوم مدقق احلسابات باختيار العينة 2النتائج املتوصل إليها من العينة على مجيع عناصر اجملتمع

شامال متهيدا إلبداء رأيه حول عدالة القوائم املالية وتعميم  لعمليات وحسابات املؤسسة وفحصها فحصا
 .3النتائج املتحصل عليها

                                                           
.420: ، مرجع سبق ذكره، ص"التأكددراسات متقدمة يف املراجعة وخدمات " أمني السيد أمحد لطفي،   1  
.33:، ص1223 بدون طبعة، ،مصر، الدار اجلامعية، "املراجعة بني النظرية والتطبيق" عبد الفتاح حممد الصحن، حممد ناجي درويش،   2  
.03:، ص4002 بدون طبعة، ،مصر، الدار اجلامعية، "املراجعة باستخدام العينات"أمني السيد أمحد لطفي،   3  
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تطبيق إجراءات املراجعة بنسبة أقل " عينة التدقيق بأهنا  320وقد عرف معيار التدقيق الدويل رقم 
ل على املفردات الواردة يف رصيد حساب أو جمموعة عمليات حىت يتمكن املراجع من احلصو  100%

على أدلة إثبات مراجعة باالضافة إىل تقييم البنود اليت مت اختيارها من أجل إبداء املساعدة يف إبداء رأي 
 . 1جمتمع العينة الذي مت سحب العينة منه بإمجايلهنائي يتعلق 

ويقصد بتطبيق إجراء التدقيق، التعامل مع ثالثة عناصر خالل معاينة التدقيق، وتتمثل يف ختطيط 
 .2تقييم النتائج املتحصل عليهاو اختيار وتنفيذ العينة،  العينة،

 دراسة المخاطر خالل المعاينة -2

يتمثل خطر التدقيق أن القوائم املالية حتتوي على أخطاء مل يكتشفها املدقق، مما ينتج عنه تكوين رأي 
عن فشل ذلك اخلطر الناتج " يعرف خطر التدقيق على أنه ، حيث 3غري صحيح حول القوائم املالية

املراجع بدون قصد يف تعديل رأيه يف القوائم املالية بطريقة مالئمة رغم أن هذه القوائم حتتوي على حتريف 
 ". 4جوهري

كيد وتتلخص إدارة تخاطر التدقيق يف ختفيض مستوى اخلطر إىل مستوى كاف من أجل احلصول تأ
   .5أساسي للمصادقة على احلسابات

 :وتنقسم تخاطر التدقيق إىل

وهي مقياس يوضح تقدير أو توقع مدقق احلسابات بقابلية جتاوز األخطاء بالقدر : املخاطر الكامنة 2-1
 .6املسموح املوجودة يف احلساب قبل تقييم نظام الرقابة الداخلية

مة نظام الرقابة وهي مقياس يعكس تقديرات مدقق احلسابات حول مدى سال: تخاطر الرقابة الداخلية 2-2
 .7ملطبق يف املؤسسة يف منع وقوع األخطاء أو اكتشافها عند حدوثهاالداخلية ا

                                                           
.02-03:س املرجع السابق، ص صنف  1  
.333: ص، "التأكد دراسات متقدمة يف املراجعة وخدمات"أمني السيد لطفي،   2  

3 Gérard VALIN, J.F GAVANOU, C.GUTTMANN, J. LE VOURC’H, “ Controlor &Auditor”, DUNOD, 

France, 2006, p: 166.  
.21:، مرجع سبق ذكره، ص"راجعة بني النظرية والتطبيقامل" عبد الفتاح حممد الصحن، حممد ناجي درويش،   4  

5
 Antoine MERCIER, Philippe MERLE, « Audit et commissariat aux comptes », Editions Francis Lefebre, 

France, 2010, p : 483. 
، مرجع سبق ذكره، " عة مع تطبيقات عملية على معايري املراجعة املصرية والدوليةدراسات يف االجتاهات احلديثة يف املراج" منصور أمحد البديوي، شحاتة السيد شحاتة،   6
  .103:ص
.102: نفس املرجع السابق، ص  7  
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وهي املخاطر اليت تنجم من عدم امكانية املدقق من اكتشاف األخطاء ": االكتشاف"تخاطر الكشف  2-3
 .1يف القوائم املاليةاملادية اليت ال تظهر القيم الصحيحة املوجودة 

بكل من تخاطر الرقابة وتخاطر االكتشاف حيث أن املعلومات  وترتبط أساليب املعاينة يف عملية التدقيق
اليت يتحصل عليها املدقق من خالل تقييمه لنظام الرقابة الداخلية تساعده على تقدير تخاطر الرقابة، أما 

ويعين استخدام أسلوب . املعلومات املرتبطة باألخطاء اجلوهرية فهي تساعد املدقق يف تقدير تخاطر االكتشاف
وعليه تعترب  ،%100نة أن املدقق ال يقوم بفحص مجيع عناصر اجملتمع، وإمنا يقوم بفحص عناصر تقل عن العي

النتائج املتوصل إليها املرتبطة جبميع عناصر اجملتمع حيتمل أن تكون فيها خطأ، وقد يعود ذلك اخلطأ إىل 
قد يرجع إىل عوامل أخرى خبالف  عوامل متعلقة مباشرة باستعمال أسلوب العينة، ويسمى خطر املعاينة، أو

 . 2أسلوب العينة وتسمى خطر عدم املعاينة

ويتمثل يف إمكانية أن العينة اليت مت سحبها ال متثل اجملتمع متثيال سليما، وعليه تعترب النتائج : خطر املعاينة - أ
فحص مجيع املتوصل إليها على أساس تلك العينة ختتلف عن النتائج اليت ميكن التوصل إليها إذا مت 

وال ميكن جتنب خطر املعاينة إال انه ميكن التقليل من وقوعه من خالل زيادة حجم العينة . عناصر اجملتمع
واختيارها بطريقة عشوائية، كما ميكن التحكم فيه من خالل استخدام الطرق االحصائية عند اختيار 

 .3العينة

 :4صداره الرأي الفين حول القوائم املالية ويماوميكن أن يقع مدقق احلسابات يف نوعني من املخاطر عند إ

وهي املخاطر املرتبطة برفض املدقق لفرضية صدق املزاعم (: αتخاطر ألفا)املخاطر من النوع األول  -
اليت تتضمنها القوائم املالية اليت خضعت للفحص على أساس أهنا حتتوي على أخطاء والتأكيدات 

 .عم والتأكيدات صادقة، وأن القوائم املالية خالية من األخطاءجوهرية، إال أنه يف احلقيقة أن املزا
وهي املخاطر املرتبطة بقبول املدقق لفرضية صدق املزاعم (: βتخاطر بيتا )املخاطر من النوع الثاين  -

والتأكيدات اليت تتضمنها القوائم املالية اليت خضعت للفحص على أساس اهنا خالية من األخطاء 
ية يف حني أن تلك املزاعم والتأكيدات غري صادقة وأن تلك القوائم املالية تتضمن والتحريفات اجلوهر 

 .حتريفات جوهرية

                                                           
.24:، مرجع سبق ذكره، ص"املراجعة بني النظرية والتطبيق" عبد الفتاح حممد الصحن، حممد ناجي درويش،   1  
.23-24:نفس املرجع السابق، ص ص  2  
.23:السابق، صنفس املرجع   3  
، مرجع سبق ذكره، ص "دراسات يف االجتاهات احلديثة يف املراجعة مع تطبيقات عملية على معايري املراجعة املصرية والدولية "منصور أمحد البديوي، شحاتة السيد شحاتة،  4

  .23-22: ص
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توجد تخاطر أخرى ال ترجع إىل استخدام العينة وإمنا : اخلطر الناتج من مصادر أخرى خبالف العينة - ب
 : 1ترجع إىل مصادر أخرى مثل

 أخطاء نامجة عن العنصر البشري؛ -
 يق ال تتماشى مع نوع عملية التدقيق؛تطبيق إجراءات تدق -
 تفسري نتائج العينة بصورة خاطئة؛ -
 عدم استخدام املستندات املالئمة؛ -
 .ق على معلومات خاطئة من طرف ثالثحصول املدق -
 أساليب المعاينة في مجال عملية التدقيق -3

إما األسلوب  يقوم مدقق احلسابات بتحديد حجم العينة اليت ينبغي فحصها واختبار صحتها باستخدام
اإلحصائي املبين على أساس املعاينة االحصائية أو استخدام األسلوب غري االحصائي املبين على احلكم 

، ويتطلب كال النوعني استخدام احلكم الشخصي للمدقق عند ختطيط وتنفيذ وتقييم نتائج 2الشخصي للمدقق
لناتج من مصادر أخرى خبالف العينة، ويتمثل ملعاينة واخلطر اعملية التدقيق، ويتعرض كال منهما إىل خطر ا

االختالف األساسي بينهما أن أسلوب املعاينة اإلحصائية يعتمد على قوانني االحتماالت للتحكم يف خطر 
وتقييم  املعاينة، أما املعاينة غري اإلحصائية فتعتمد على حكم وخربة املدقق الشخصية يف حتديد حجم العينة

 .3ملدقق بزيادة حجم العينة أكثر منه يف جمال آخرنتائجها مما قد يلزم ا

 :4على اختيار أحد هذين األسلوبني، وتتمثل هذه العوامل يفوتوجد جمموعة من العوامل اليت تؤثر 

 مدى كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية املطبق يف املؤسسة؛ -
 نوع عملية التدقيق اليت داب القيام هبا؛ -
 ضع للفحص؛أيمية العناصر اليت ستخ -
  .رغبة املؤسسة اخلاضعة لعملية التدقيق يف احلصول على معلومات إضافية -

 

 

 

                                                           
.23:، مرجع سبق ذكره، ص"املراجعة بني النظرية والتطبيق" عبد الفتاح حممد الصحن، حممد ناجي درويش،    1  
.432: ، ص1224بدون طبعة، ، مصر، مؤسسة شباب اجلامعة، "مراجعة احلسابات"أمحد نور،   2  
.23-23:، مرجع سبق ذكره، ص ص"املراجعة بني النظرية والتطبيق" عبد الفتاح حممد الصحن، حممد ناجي درويش،    3  
.433-432: أمحد نور،مرجع سبق ذكره، ص ص   4  
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 :وتتضمن املعاينة االحصائية جمموعة من األساليب كما يلي

يتضمن هذا األسلوب حتديد حجم معني للعينة يكون مقبوال إذا كانت نسبة األخطاء : معاينة القبول - أ
ل عن نسبة اخلطأ احملددة سابقا حيث يتم قبول أو رفض جمموعة من املوجودة يف هذا احلجم تساوي أو تق

 .1العناصر على أساس عدد األخطاء اليت توجد يف العينة

ويتضمن هذا األسلوب تقدير كمية حمددة ملميزات اجملتمع اخلاضع لعملية : نة التقدير أو التنبؤيمعا -ب
ر نسبة األخطاء والقيم الكمية املتوسطة أو التجميعية الفحص، ومن خالل معاينة التقدير أو التنبؤ ميكن تقدي

 .2جملتمع الدراسة

ويتضمن هذا األسلوب حتديد حجم العينة املناسب الذي من خالله : عاينةاالستكشاف أو االستنباطم -ت
يتمكن املدقق من اكتشاف وجود حدث هام واحد على األقل وبدرجة مقبولة من الثقة، ويستخدم أسلوب 

الستكشاف من أجل اكتشاف عمليات التزوير أو التالعب واألخطاء الكتابية اجلوهرية او عدم االلتزام معاينة ا
 .3بأنظمة الرقابة الداخلية

 المعاينة للصفات والمعاينة للمتغيرات -4

 يواجه املدقق نوعني من املشاكل، يرتبط األول باحلقائق والثاين يرتبط بالقيم، وعليه ظهرت أيمية حتديد كل من
 :كما يلي  4مفهوم املعاينة للصفات واملعاينة للمتغريات

نسبة حدوث خلاصية نوعية يعرب عنها بوصف معني تعترب املعاينة للصفات أداة لقياس : املعاينة للصفات 4-1
من خالل حتديد دقيق لتكرار تلك اخلاصية، مث دراسة كل عنصر موضع الفحص للتحقق من وجود أو عدم 

 .5وجود تلك اخلاصية

هتدف معاينة املتغريات إىل تقدير القيمة النقدية لرصيد حساب معني من احلسابات : املعاينة للمتغريات 4-2
اليت تتضمنها القوائم املالية أو تقدير األخطاء اليت ميكن أن تتواجد يف ذلك الرصيد، وتعترب معاينة املتغريات 

ن خالل قيام مدقق احلسابات باجراء اختبارات جوهرية من ذات أيمية كبرية باعتبارها تركز على القيم النقدية م
 .6أجل التحقق من مدى صحة األرصدة احلسابية اليت حتتويها القوائم املالية

                                                           
.333: وسف حممد جربوع، مرجع سبق ذكره، صي  1  
.333:نفس املرجع السابق، ص   2  
.333-332: نفس املرجع السابق، ص ص   3  
.343: ، مرجع سبق ذكره، ص"نظرية املراجعة وآليات التطبيق" حممد مسري الصبان،   4  
. 343: نفس املرجع السابق، ص  5  
.32:، مرجع سبق ذكره، ص"املراجعة بني النظرية والتطبيق" ، عبد الفتاح حممد الصحن، حممد ناجي درويش   6  
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 1خطوات عملية المعاينة االحصائية -5

 :تتضمن عملية املعاينة االحصائية على ست خطوات أساسية على النحو التايل

سمح حتديد أهداف ملية املعاينة بطريقة واضحة بتوفري إجراءات العمل ي: حتديد أهداف عملية املعاينة 5-1
الذي يتناسب مع  2اليت ينبغي أن يقوم هبا مدقق احلسابات من خالل اتباع أسلوب معني للمعاينة االحصائية

 .األهداف املراد الوصول إليها

ينبغي لعينة، وعند حتديد اجملتمع اجملتمع هو مجيع العناصر اليت تسحب منه ا: تعريف وحتديد اجملتمع 5-2
مراعاة جتانس اجملتمع وحجمه، حيث ينبغي أن يكون متجانسا مبستوى مقبول يف حمتوياته وطريقة عمله، وبعد 
تعريف اجملتمع يكون حتديد حجمه أمرا سهال حيث أن املعلومات الداخلية عن اجملتمع غالبا ما تكون معروفة 

الكلي للعناصر حمل الفحص، وإذا كان اجملتمع كبريا جدا غري قابل للتقسيم مما تسمح للمدقق بتقدير العدد 
الفوري إىل جمموعات فيمكن افرتاض أنه ذو حجم ال هنائي، ويعترب هذا الفرض غري مالئم بالنسبة 

وميكن أن يقوم مدقق . للمجموعات الصغرية حيث سيكون حجم العينة اليت مت اختيارها أكرب من الالزم
بتقسيم اجملتمع إىل جمموعات تكون أقل حجما وأكثر جتانسا حىت يتمكن من احلصول على  احلسابات

 .معلومات أكثر دقة

تتمثل وحدة العينة يف العنصر الذي مت اختياره من جمتمع الدراسة من أجل القيام : حتديد وحدة العينة 5-3
 .باالختبار، وعلية يتم التعرف على وحدة العينة بعد حتديد اجملتمع

يتم حتديد حجم العينة املالئم حسب األسلوب املتبع يف املعاينة، حيث : حتديد حجم العينة السليم 5-4
توجد ثالثة أساليب تختلفة للمعاينة، وتتمثل يف معاينة القبول، معاينة التقدير، ومعاينة االستكشاف، حيث 

 .اد حتقيقهلكل أسلوب طريقة الختيار حجم العينة واليت تتالءم مع اهلدف املر 

عند اختيار مفردات العينة داب أن تكون كل مفردة من املفردات هلا احتمال : اختيار مفردات العينة 5-5
متساوي الختيارها من أجل القيام باالختبارات، حيث يتم اختيار العينة االحتمالية عن طريق استخدام األرقام 

 .متساوية وال تكون متحيزة العشوائية واليت تكون مرتبة حىت تكون فرصة اختيارها

يعتمد تفسري وتلخيص نتائج عملية املعاينة االحصائية على احلكم : تفسري وتلخيص نتائج عملية املعاينة 5-6
الشخصي ملدقق احلسابات كما يف املعاينة احلكمية، إال أن املعاينة االحصائية تسمح للمدقق بقياس دقة 

                                                           
.433-434: أمحد نور، مرجع سبق ذكره، ص ص   1  

.أساليب املعاينة االحصائية مت التطرق إىل   
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الل حتديد درجة الثقة أو املخاطر اليت تكون دائما موجودة يف عملية النتائج املتحصل عليها من العينة من خ
 .التدقيق، وغالبا ما يلجأ املدققني إىل استخدام أسلوب املعاينة االحصائية

وميكن أدائه ملهامه بالشكل الالزم الذي يسمح له بتكوين رأيه حول القوائم املالية خاصة بعد ظهور اجلداول 
 االحصائية

 أدلة وقرائن االثبات: ابعالمطلب الر 

يقوم مدقق احلسابات جبمع أدلة وقرائن إثبات كافية ومالئمة متكنه من الوصول إىل قناعة تسمح له 
 .بتحديد رأيه الفين احملايد حول مدى عدالة القوائم املالية للمؤسسة اليت يقوم بتدقيق حساباهتا

 وقرائن اإلثبات في عملية التدقيقمفهوم أدلة  -1

الثبات يف عملية التدقيق حصول املدقق على األدلة والقرائن اليت تساعده يف تكوين رأي فين يقصد با
 .1حمايد حول القوائم املالية اليت خضعت لعملية التدقيق

وميثل دليل االثبات أي معلومة تستخدم من طرف املدقق لتحديد ما إذا كانت البيانات اخلاضعة لعملية 
 .2 املوضوعة ذات الصلةالتدقيق تتماشى مع املعايري

ويعترب الدليل برهان قاطع حبد ذاته، بينما القرينة فتستخدم لالستعاضة هبا عن الدليل، حيث يقوم املدقق 
جبمع أكرب عدد من احلقائق إلدااد قرائن إثبات، حيث قرينة اإلثبات هي استنباط نتيجة أمر ثابت أو حقيقة 

صاح عنه، وتعترب القرائن دليال عندما به حول موضوع معني يتم اف يقتنع أو جمموعة من احلقائق لتكوين رأي
 .3إىل الدليل يف إثبات حقيقة معينة أو تكوين رأي حول موضوع معنيتتعدد 

يتمكن مدقق احلسابات ق صفة الثبوت سواءا كان صدقا أو كذبا حىت وينتج عن عملية اإلثبات يف التدقي
عتمد عليه يف اختاذ القرارات االقتصادية أطراف تختلفة املصاحل من من تكوين الرأي الفين احملايد الذي ي

وال ينحصر صدق املسائل أو العناصر اخلاضعة لعملية .  مستثمرين حاليني ومتوقعني ومقرضني وأجهزة الدولة
 منا يتعدى ذلك إىللك على التطابق مع الواقع فقط، وإعلى التطابق مع الواقع فقط، وإمنا يتعدى ذالتدقيق 

                                                           
 ملختلفةتوجد جداول احصائية توفر للمدقق اجلهد والوقت حيث تستخدم يف حتديد حجم العينة يف ظل أساليب املعاينة االحصائية ا.  

.132:يوسف حممد جربوع، مرجع سبق ذكره، ص   1  
.33:، ص4003بدون طبعة،، مصر، املكتب اجلامعي احلديث، "أسس املراجعة اخلارجية" عبد الفتاح حممد الصحن، أمحد عبيد، شريفة على حسن،   2  
.133:يوسف حممد جربوع، مرجع سبق ذكره، ص   3  
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التطابق مع الفروض واملبادئ والنظم احملاسبية املتعارف عليها، ومع القوانني األساسية وأساليب العمل املطبقة 
 . 1باملؤسسة، مما حيقق الصدق النظري إىل جانب الصدق الواقعي من خالل االلتزام والتماسك والوضوح

 :ت أيمهاتوجد أنواع عديدة من أدلة وقرائن االثبا :أنواع أدلة اإلثبات -2

يعترب الوجود الفعلي من أقوى األدلة والقرائن ألنه يثبت وجود األصل فعال، إال أنه غري  : الوجود الفعلي 2-1
كاف وحده ألن وجود أصل ال يعين بالضرورة ملكيته وصحة تقييمه جبمع أدلة وقرائن أخرى، وهذا النوع 

 .2يع األصوليقتصر دوره على حتقيق األصول امللموسة، فهو ال يناسب مج

 :وتعترب من أكثر األنواع اليت يستخدمها املدقق يف عمله، وتقسم إىل: 3املستندات 2-2

 .مستندات يتم إعدادها خارج املؤسسة وتستعمل داخلها مثل فاتورة الشراء - أ
 .مستندات يتم إعدادها دخل املؤسسة وتستعمل خارجها مثل فاتورة البيع  - ب
 .داخل املؤسسة مثل السجالت احملاسبية بأنواعها مستندات يتم إعدادها واستعماهلا  - ت

وتتدرج املستندات يف مدى قوهتا ودرجة االعتماد عليها تنازليا على حسب الرتتيب السابق، ويتعني 
ة الشكلية والقانونية واملوضوعية، كما ينبغي أن يتحلى باحلذر ألنه ميكن أن على املدقق فحصها من الناحي

 .ستندات واإلمضاءاتيقوم أي شخص بتزوير امل

ومشل االقرارات اليت حيصل عليها املدقق من املوردين : املكتوبة من أشخاص خارج املؤسسة اإلقرارات 2-3
 .4واملدينني املتعلقة مبصادقات وكشوفات احلسابات

أجل وتتمثل يف االقرارات اليت يطلبها املدقق من اإلدارة من : االقرارات املكتوبة من إدارة املؤسسة 2-4
 .5أمور ال يستطيع احلكم عليهامساعدته عندما تواجهه 

للمؤسسة موضوع التدقيق تعترب دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية : وجود نظام سليم للرقابة الداخلية 2-5
دليال أو قرينة على مدى انتظام الدفاتر والسجالت وخلوها من األخطاء والغش والتالعب، وتعتمد عملية 

                                                           
العلمية للنشر والتوزيع،  ، دار الكتب"أساسيات احملاسبة املالية والتكاليف واملراجعة"، 2:كتب العلمية يف احملاسبة وإدارة األموالأبو الفتوح على فضالة، سلسلة ال 1

  .403:، صمصر، بدون طبعة1223
.23:، مرجع سبق ذكره، ص"اإلطار النظري: تدقيق احلسابات" إيهاب نظمي، هاين العزب،    2  
.143:مرجع سبق ذكره، ص، خالد أمني عبد اهلل   3  
.112:مرجع سبق ذكره، ص زهري احلدرب،  4  
.112:نفس املرجع السابق، ص   5  
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يف وضع الربنامج وحتديد حجم العينة على دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية ومعرفة مدى قوته  التدقيق
 .1وسالمته

املالية، حيث يقدم املدقق نتائج  عامعملية التدقيق بعد انتهاء ال تبدأ: نتائج تتبع األحداث الالحقة 2-6
قع أحداث هلا أثر على عناصر سابقة كأن تكون املالية، وميكن أن ت عامتقريره خالل ثالثة أشهرمن انتهاء ال

السابقة غري صحيحة بسبب اكتشاف املدقق يف الفرتة الالحقة حتصيل مبالغ كبرية لتلك  عاممبيعات ال
 .2املبيعات

يتحقق املدقق من نتيجة العمليات احلسابية ألن هناك احتماالت  : صحة األرصدة من الناحية احلسابية 2-7
 .3خلطأ، ويعترب استعمال اآللة احلاسبة دليال على انتظام الدفاتر والسجالت احملاسبيةكثرية للوقوع يف ا

وتعترب من أضعف القرائن واألدلة، كأن يوجه املدقق أسئلة شفوية ملوظفي املؤسسة تتعلق : قرائن شفوية 2-8
قرينة كافية يعتمد باحلسابات اليت يقوب بفحصها، حبيث ميكن أن تكون اإلجابات مفيدة ولكنها ال تعترب 

 .4عليها حيث ينبغي  تدعيمها بقرائن أخرى مثل الرجوع إىل مستندات داخلية أو خارجية

 العوامل المؤثرة في كمية األدلة والقرائن -3

يقوم املدقق جبمع األدلة والقرائن الكافية اليت تساعده يف تكوين رأيه، وتوجد عوامل عديدة تؤثر على  
 :5اكمية األدلة والقرائن منه

مدى كفاية أو مشول األدلة لتحقيق اهلدف، فقد يكون دليل واحد كاف لتحقيق اهلدف، وإذا مل يكن  -
 الدليل كافيا فيتعني على املدقق أن يبحث عن أدلة أخرى؛

مدى مالئمة الدليل أو القرينة لطبيعة العنصر اخلاضع لعملية الفحص، ألن األدلة وقرائن اإلثبات ختتلف  -
 لعناصر؛باختالف طبيعة ا

 أيمية العنصر اخلاضع لعملية الفحص، حيث كلما زادت أيمية العنصر كلما زاد املدقق من مجع األدلة؛ -
حصه، حيث كلما كان العنصر اخلاضع يقوم املدقق بف مستوى اخلطر الذي يتعرض له العنصر الذي -

 دلة وقرائن اإلثبات؛لعملية الفحص عرضة لالختالس والتالعب كلما قام املدقق جبمع أكرب كمية من األ
 تكلفة احلصول على الدليل أو القرينة حيث ال ينبغي أن تفوق التكلفة على املنفعة املرجوة؛ -

                                                           
.23:، مرجع سبق ذكره، ص"اإلطار النظري: تدقيق احلسابات" إيهاب نظمي، هاين العزب،    1  
.112: زهري احلدرب، مرجع سبق ذكره، ص   2  
.142: خالد أمني عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص   3  
.22:، مرجع سبق ذكره، ص"اإلطار النظري: تدقيق احلسابات" إيهاب نظمي، هاين العزب،    4  
.113:زهري احلدرب، مرجع سبق ذكره، ص   5  
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درجة كفاية أنظمة الرقابة الداخلية، حيث تنعكس كمية أدلة وقرائن اإلثبات وحجم العينة وجمال  -
 .االختبارات على مدى متانة وقوة أنظمة الرقابة الداخلية املطبقة

 حجية األدلة وقرائن اإلثبات -4

 :1تتفاوت أدلة االثبات من حيث حجيتها ودرجة االعتماد عليها وفقا لالعتبارات التالية

حيث يوجد : صالحية الوسيلة أو األسلوب الفين الذي يتبعه املدقق يف احلصول على الدليل أو القرينة 4-1
له أحكام وقواعد منظمة، فعلى املدقق االلتزام هبا لكل دليل إثبات أسلوب فين مالئم جلمعه واحلصول عليه، و 

 .حىت ال يفقد الدليل حجته وقوته

وتعترب القرينة اخلارجية األكثر مصداقية واعتمادا من غريها لصعوبة التالعب والغش : مصدر القرينة 4-2
 .والتزوير

ل وال تعتمد على االستنباط للتفسري هناك نوعان من القرائن، قرائن إداابية ال حتتمل التأوي: طبيعة القرينة 4-3
الشخصي للمدقق، وتعترب أقوى يف حجيتها مثل الوجود الفعلي واملستندات القانونية السليمة، وقرائن ذاتية 

للمدقق مثل االستفسارات اليت يقوم هبا عند قيامه بفحص نظام تعتمد على االجتهاد والتفسري الشخصي 
 .الرقابة الداخلية

أو أحد مساعديه أقوى يف  تعترب القرينة اليت حيصل عليها املدقق بنفسه: ول على قرينةطريقة احلص 4-4
 .املؤسسة اخلاضعة للتدقيق إدارةعليها من حجيتها من القرينة اليت يتحصل 

فهناك عالقة طردية بني ارتباط الدليل : مدى ارتباط القرينة أو الدليل بالعنصر أو العملية حمل التدقيق 4-5
ر وحجية الدليل، حيث كلما كان االرتباط وثيقا وقويا كلما كانت حجية األدلة والقرائن ودرجة بالعنص

 .االعتماد عليها قوية

يكتسي عنصر الوقت أيمية كبرية حىت حتقق القرينة الغاية من : التوقيت املناسب للحصول على القرينة 5-6
املدقق على القرينة مع تاريخ الفحص وذلك احلصول عليها، حيث داب أن يتناسب الوقت الذي حيصل فيه 

 .حىت ال تفقد القرينة داللتها وقوة حجيتها

حيث كلما توفرت ثقة املدقق : مدى توافر الثقة واملعرفة يف املصادر اخلارجية اليت حيصل منها على القرينة 5-7
ة إىل إملامها باملعلومات باملصادر اخلارجية من خالل استقالليتها وعدم خضوعها لرغبات اإلدارة، باإلضاف

 .ودرجة االعتماد عليهااألدلة حجية املطلوبة، كلما زادت 

                                                           
.134-131: مرجع سبق ذكره، ص ص خالد أمني عبد اهلل،   1  
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يعترب استقالل املدقق وحياده التام وعدم خضوعه جلميع املؤثرات : سلوك املدقق يف مجع األدلة والقرائن 5-8
يكون نزيها مستقال  عند أداء مهامه من املقومات األساسية لعملية التدقيق، ولذلك ينبغي على املدقق أن

 .وحمايدا وموضوعيا خالل مجعه لألدلة والقرائن حىت ال تفقد حجيتها

  وسائل وأساليب الحصول على أدلة اإلثبات والقرائن -6

تتمثل األساليب والوسائل اليت يستعملها مدقق احلسابات يف تنفيذ إجراءات التدقيق واحلصول على 
 :التالية أدلة وقرائن اإلثبات يف بعض العناصر

يتعني على املدقق االطالع على األصل املعين أو الوثائق اليت تدل على وجوده  :1املعاينة واجلرد الفعلي 6-1
وغريها، ويقتصر اجلرد على األصول امللموسة مثل النقد بأنواعه،  والقيام بعمليات العد أو القياس أو الوزن

ى صحة وسالمة الرصيد ينبغي على مدقق احلسابات القيام واألوراق املالية والتجارية، ومن أجل التأكد عل
بفحص مستندي إلثبات امللكية ونوعها، وصحة التقييم، وحىت تتوفر احلجية يف عملية اجلرد داب توفري 

 :الشروط التالية

 حضور املدقق لعملية اجلرد مما داعل الدليل الذي حيصل عليه قويا؛ -
ر اخلاضع لعملية اجلرد من خالل إملام املدقق بالقواعد القانونية قدرة املدقق على التعرف ومتييز العنص -

 واملوضوعية والشكلية لعملية التدقيق؛
قدرة املدقق على التعرف على مدى جودة أو عدم جودة العناصر حمل اجلرد، ومدى صالحية أو عدم  -

 صالحية استعماهلا؛
 ؛كافية اليت تسمح االقتناع بصحتهاإعتماد املدقق على شهادات الغري تكون مدعمة بالضمانات ال -
قيام املدقق بتوحيد عملية اجلرد وحتقيق رقابة فعالة على مجيع العمليات املتشاهبة اليت ميكن إساءة  -

 .استخدامها من خالل إحالل بعضها حمل اآلخر

ة واحلسابيتشمل إعادة العمليات احلسابية اختبار الدقة الرياضية : إعادة العمليات احلسابية 6-2
مثل عمليات اجلمع يف اليومية  للسجالت األساسية والدفاتر احلسابية أو أداء عمليات حسابية مستقلة

ودفاتر األستاذ الفرعية، وتتضمن إجراءات التدقيق املتعلقة باختبار دقة تسجيل عمليات الفحص من 
  .2أجل حتديد إذا كانت نفس املعلومات مت إدخاهلا بالطريقة الصحيحة

                                                           
  .132-133:نفس املرجع السابق، ص ص  1
  2 .333: ، ص4003 بدون طبعة، ،مصر، الدار اجلامعية، "جعة املرا التطورات احلديثة يف"طفي، لسيد لأمني ا 
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ميثل الفحص املستندي عملية التدقيق اليت من خالهلا يقوم مدقق احلسابات : ص املستنديالفح 6-3
باختيار بنود عينة من بني احلسابات من أجل املتابعة من اخللف يف مسار النظام احملاسيب إلدااد الوثائق 

 ، 1املناسبة اليت تدعم البند الذي مت اختياره

 :2مراعاة األسس التالية وللقيام بالفحص املستندي على املدقق

 من حيث النواحي الشكلية واملوضوعية والقانونية ويكون موقعا من طرف اجلهة املعنية؛ صحة املستند -
 يكون املستند حامال السم املؤسسة املعنية وليس ألحد املديرين أو املوظفني فيها؛ نأ -
 يق؛أن يقع تاريخ املستند يف الفرتة املالية اليت ختضع لعملية التدق -
تدعيم املستند لعملية تدخل ضمن عمل املؤسسة ونشاطها القانوين كما هو موضح يف النظام الداخلي  -

 للمؤسسة؛
، وإذا كانت هناك ظروف مضطرة لقبول "بدل فاقد أو ضائع"أن يكون املستند أصليا وليس صورة منه أو  -

من أجل جتنب استعمال كل صورة أو بدل ضائع للمستند فينبغي على املدقق البحث عن قرائن أخرى 
 من األصل والصورة لتدعيم دفعة متكررة لنفس العملية؛

 أن يكون القيد احملاسيب املسجل يف املستند صحيحا يعكس الرقم الصحيح؛ -
 تعزيز املستند لعملية معينة بشكل كاف؛ -
يات أو قيود وضع عالمة على املستند الذي مت فحصه وتدقيقه حىت ال يتم تقدميه مرة أخرى لتعزيز عمل -

 .أخرى

تتمثل املصادقة يف استالم مدقق احلسابات لرد كتايب أو شفوي من الغري يكون من أجل  :املصادقة 6-4
اليت يستفسر عنها، وتعترب املصادقة دليل إثبات من طرف آخر منت أجل  التأكد من دقة املعلومات

 :4راعاة ما يليوعند اتباع املدقق نظام املصادقة عليه م .3تدعيم حقيقة معينة

إصدار طلب املصادقة للغري من طرف إدارة املؤسسة حمل التدقيق ألن املدقق ال ميلك الصالحية اجتاه الغري  -
 يف هذه السلطة؛

إشراف املدقق أو مساعديه على عملية إعداد وإرسال املصادقات للغري، والتحقق من املعلومات اليت  -
 تتضمنها؛

                                                           
.333:نفس املرجع السابق، ص  1  
.133:خالد أمني عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص   2  
.332: ، مرجع سبق ذكره، ص"التطورات احلديثة يف املراجعة "أمني السيد لطفي،    3  
.133: خالد أمني عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص   4  
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ي ترسل إليه املصادقات بضرورة إرساهلا بعد إمضاءها واإلجابة مباشرة إخطار إدارة املؤسسة الطرف الذ -
 .إىل مكتب التدقيق

 : 1وهناك عدة أنواع من املصادقات منها

وتتمثل يف الطلب من الطرف اآلخر إرسال إقرار كتايب حول صحة أو خطأ رصيد : املصادقات اإلداابية - أ
ادقات يتوقع اإلجابة يف احلالتني ولذلك مسيت باملصادقة احلساب املبني باملصادقة، ويف هذا النوع من املص

 .اإلداابية

وتتمثل يف الطلب من الطرف اآلخر بارسال إقرار كتايب إذا كان هناك خطأ بالرصيد : املصادقة السلبية -ب
أن  ويعترب عدم الرد يدل على صحة الرصيد إال أن املدقق ال يستطيع اجلزم، حيث ميكن. املبني باملصادقة فقط

 .يكون عدم الرد نتيجة لإليمال وعدم إهتمام الطرف املعين بارسال هذه املصادقات

يطلب من الطرف الذي ترسل إليه املصادقات إقرار كتايب حول الرصيد احلسايب كما : املصادقات العمياء -ت
 .يظهره يف دفاتره، وهلذا يعترب هذا النوع من املصادقات األفضل من سابقيه

يتضمن االستفسار البحثال عن معلومات كتابية أو شفوية من أشخاص من داخل أو : اراالستفس 6-5
خارج املؤسسة اخلاضعة لعملية التدقيق من خالل طرح أسئلة رمسية مكتوبة أو أسئلة شفوية غري رمسية موجهة 

  إثبات،لة إىل أشخاص من داخل املؤسسة، ويوفر أسلوب االستفسار معلومات مل تستخدم سابقا أو توفر أد
  . 2كما ميكن أن يوفر أسلوب االستفسار للمدقق مرجعا لتعديل إجراءات التدقيق

ومن خالله يقوم املدقق مبقارنة بني املؤسسة اخلاضعة لعملية : نظام املقارنات والربط بني املعلومات 6-6
شاف أية اوضاع غري الفحص واملؤسسات املشاهبة خالل فرتات مالية تختلفة أو يف نفس املدة من أجل اكت

 .3عادية، ويعتمد نظام املقارنات والربط بني املعلومات على احلكم الشخصي للمدقق

ومن خالله يقوم مدقق احلسابات بالقاء النظرة الفاحصة السريعة للمستندات : الفحص االنتقادي 6-7
ارة وخربة عالية من والسجالت احملاسبية من أجل حتديد أي أمور غري عادية، ويتطلب هذا األسلوب مه

 .4املدقق

                                                           
.133: نفس املرجع السابق، ص   1  
.333: وص 331: ، مرجع سبق ذكره، ص"ات احلديثة يف املراجعةالتطور "أمني السيد لطفي،    2  
.133: خالد أمني عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص  3  
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يقوم مدقق احلسابات بفحص وتقييم األنظمة الرقابية للمؤسسة : فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية 6-8
موضوع التدقيق من أجل حتديد جمال عملية التدقيق ومدى االعتماد عليها يف حتديد حجم العينة 

خلية عند حتديد العينة االحصائية على مجيع الوسائل واالختبارات، ويؤثر فحص وتقييم نظام الرقابة الدا
 . 1املستخدمة يف مجع األدلة وقرائن اإلثبات

يلجأ املدقق إىل هذه الوسيلة من أجل احلصول على : من داخل املؤسسة" اإلقرارات"نظام الشهادات  6-9
دامها من أجل احلصول تختلف الكشوف من داخل املؤسسة مثل األصول الثابتة واهتالكها، كما ميكن استخ

 . 2على كشوف األجور واملصاريف األخرى
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 إجراءات تنفيذ عملية التدقيق: المبحث الثاني

تنفيذ عملية التدقيق اختاذ جمموعة من اخلطوات التمهيدية ورسم خطط العمل وبرامج األداء يتطلب 
حول عملية التدقيق اليت مت كرات وملفات خاصة وما يقتضيه من استخدام األوراق والعالمات واالحتفاظ مبذ 

يف مؤسسة معينة، باإلضافة إىل حسن تنظيم مكتب التدقيق بأقسامه املختلفة والعاملني فيه، وذلك  إجنازها
وعليه سوف يتم التطرق يف هذا املبحث . ية التدقيقكتسبها مكتب التدقيق يف إجناح عملنظرا لأليمية اليت ي
ي ملكتب املدقق من خالل املطلب األول، أم املطلب الثاين فسيتضمن اخلطوات التمهيدية إىل التنظيم الداخل

لعمليات التدقيق اجلديدة، أما املطلب الثالث فسيشمل برامج التدقيق، أما املطلب الرابع فسيتضمن أوراق 
 .وعالمات ومذكرات التدقيق

 التنظيم الداخلي لمكتب التدقيق: المطلب األول

اليت يقدمها املكتب التنظيم الداخلي ملكتب التدقيق أيمية كبرية يف إجناح اخلدمات يكتسي حسن 
العمالء واحلصول على شهرة ومسعة جيدة، حيث ال يكفي وجود عدد كبري من املوظفني يف  وكسب ثقة

يل العلمي املكتب حىت يتم تنفيذ األعمال املوكلة إليهم بأداء جيد وإمنا داب اختيار موظفني ميتازون بالتأه
 .واخلربات واملهارات الفنية الالزمة، كما داب توزيع وتقسيم األعمال بالشكل املالئم

 محددات التنظيم الداخلي لمكتب التدقيق -1

 :1خيتلف التنظيم الداخلي ملكتب التدقيق من مكتب آلخر وفق عدة اعتبارات أيمها

، أو مؤسسةمؤسسة فردية، دقيق مكتب الت يكونحيث ميكن أن : الوضع القانوين ملكتب التدقيق 1-1
 .مهن حرة

حيث ميكن أن يقدم مكتب التدقيق خدمات متنوعة مثل تدقيق وحماسبة، تصميم : تنوع اخلدمات  1-2
 .األنظمة، دراسات وأحباث، واستشارات

حيث ميكن أن يقدم مكتب التدقيق خدماته ألنواع تختلفة من العمالء مثل : تباين أنشطة العمالء 1-3
 .التأمني، مقاوالت صناعية، جتارية، حيث ختصص اخلدمات حسب نشاط العميلالبنوك، شركات 
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 أقسام مكتب التدقيق -2

 :1يف معظم األحيان ينقسم مكتب التدقيق إىل قسمني رئيسيني يما

 .ويتضمن خدمات التدقيق، الضرائب، واحملاسبة بأنواعها: القسم الفين 2-1

 .ارة الداخلية للمكتبويضم املستخدمني واإلد: القسم اإلداري 2-2

 وظائف التنظيم الداخلي لمكتب التدقيق -3

 :2ميكن توضيح أهم وظائف التنظيم الداخلي ملكتب التدقيق على النحو التايل

ويتمثل يف الشركاء مالك املكتب، وتتمحور مهمتهم يف اإلدارة واإلشراف على شؤون : جملس الشركاء 3-1
تنفيذها، إجناز العمل املوكل إليهم، مقابلة العمالء ومناقشة عمليات العامة ومتابعة املكتب، وضع السياسات 

التدقيق اليت سيقومون بتنفيذها للعمالء، توضيح االستفسارات ومناقشة عملية التدقيق مع املوظفني باملكتب، 
عليها واحرتام املتعارف  وضع برامج التدقيق ومتابعة إجنازها، وذلك من أجل التأكد من االلتزام مبعايري التدقيق

 .قواعد وآداب سلوك املهنة حىت ال يتم مساءلتهم

ميكن أن يقوم الشركاء باختيار باختيار واحد منهم ليكون مديرا للمكتب وممثال عنهم : الشريك املدير 3-2
 على املكتب والعمل تنفيذ سياسته وحتقيق أهدافه وإدارته فنيا وإداريا، كماأمام الغري، حيث يقوم باالشراف 

 .يعترب مسئوال أمام جملس الشركاء

يقوم جملس الشركاء أو املدير الشريك بتفويض جزء من مهامهم ألشخاص تتوفر لديهم : قسمالمدير  3-3
املؤهالت العلمية والفنية والكفاءة الالزمة حبيث يشرفون على إدارة األقسام باملكتب من خالل تنفيذ الربامج 

يف تقدمي االستشارات الفنية واالستفسارات، ومن بني املهام اليت يقوم وسيه املوضوعة ومتابعتها ومساعدة مرؤ 
 .هبا مدير قسم التدقيق فحص أوراق عملية التدقيق ومتابعة تنفيذ برامج التدقيق بشكل دوري يف مكان العمل

بتنفيذ  يقوم املساعدون األوائل واملساعدون الثانويون: املساعدون األوائل واملساعدون الثانويون 3-4
االجراءات الفنية لعملية التدقيق باشراف مدير القسم وطبقا الرشاداته وتوجيهاته، ويتم تقسيم العمل بينهم 
وفقا ملسئولياهتم ومدة خرباهتم حبيث يقوم املساعدون األوائل بتنفيذ األعمال واالجراءات اهلامة واخلطرية، أما 

 .واالجراءات األقل أيمية واألقل خطورةاملساعدون الثانويون فيقومون بتنفيذ األعمال 
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يف املبتدئني يف ممارسة مهنة التدقيق حبيث ال يتوفر لديهم التدريب ويتمثلون : املساعدون حتت التدريب 3-5
الكايف، ويعملون باشراف املساعدين األوائل أو الثانويني، ويوكل إليهم تنفيذ األعمال واإلجراءات البسيطة 

 .ون يف تنفيذ األعمال ذات األيمية إذا ثبت حسن أدائهم وتقدمهم يف العملوالروتينية مث يتدرج

ال يشرتط يف موظفي القسم اإلداري توفر دراسة مهنية متخصصة يف جمال  :1موظفو القسم اإلداري 3-6
التدقيق، حيث يقوم كتبة احلسابات مبسك حسابات العمالء، كما يقوم الضاربون على اآللة الكاتبة 

ريون وكتبة األرشيف اإلشراف على مراسالت املكتب من إعداد وحفظ ومتابعة وغريها من األعمال والسكرتا
 .اإلدارية، وميكن أن يتوىل رئاسة القسم اإلداري أحد الشركاء

ويف مكاتب التدقيق الكبرية ميكن أن يتواجد إضافة إىل هؤالء، خرباء للضرائب يتولون األمور املتعلقة  
  . 2ات التدقيق، وكذلك استخدام احملامي ليكون مسئوال عن القضايا القانونية للمكتببالضرائب يف عملي

 

 الخطوات التمهيدية لمهمة التدقيق الجديدة: المطلب الثاني

عند تعيني مدقق حسابات يف مؤسسة يقوم بعملية تدقيق حساباهتا ألول مرة، تكون املعلومات اليت 
 .ة اخلطوات التالية قبل البدء يف تنفيذ إجراءات عملية التدقيقتتوفر لديه قليلة، لذلك عليه مراعا

يتم التأكد من صحة تعيني املدقق حسب الشكل القانوين للمؤسسة حمل : 3التحقق من صحة تعيينه -1
 :التدقيق حيث إذا كانت

فينبغي على املدقق أن يتحصل على عقد مكتوب يوضح حدود : المؤسسة فردية أو شركات أشخاص - أ
 .تدقيقعملية ال

 .ويعترب تدقيق احلسابات يف هذا النوع من املؤسسات إلزامي: شركات المساهمة  - ب

 :وينبغي على املدقق التأكد من صحة تعيينه ومراعاة وضعه من خالل

االطالع على قرار اجلمعية العامة بتعيينه، وذلك يف احلالة العامة، أما يف احلاالت االستثنائية فيميز ما  -
 :يلي

يتم التأكد من صحة تعيينه من خالل اطالعه على قرار مجعية التأسيس : حالة التأسيسيف  ؤسسةامل -
 لتعيينه؛
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 لتعيينه؛ املؤسساتاالطالع على القرار الصادر من مراقب  -
 .االطالع على القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة لتعيينه -

وك املهين للمدقق، حيث ميكن أن يتعرض ويعترب ذلك من قواعد آداب السل: االتصال بالمدقق السابق  -2
التأديبية إذا مل يتصل باملدقق السابق، لذلك ينبغي على مدقق احلسابات أن يتصل باملدقق  مسؤوليةاملدقق لل
بعدما يتأكد من صحة تعيينه من أجل معرفة سبب عدم جتديد تعيينه أو عزله أو استقالته، ألنه من  السابق

 .1ن قبول املهمة املعروضة عليهاملمكن أن داد ما مينعه م

حسب الشكل القانوين نطاق عملية التدقيق خيتلف : التأكد من نطاق عملية التدقيق المطلوبة -3
للمؤسسة موضوع التدقيق، ففي حالة شركات املسايمة حيث التدقيق على احلسابات إلزامي، ال يوجد حتديد 

فة الدفاتر والسجالت والبيانات والتوضيحات اليت يراها لنطاق عملية التدقيق فيحق للمدقق االطالع على كا
مبهمته، أما يف شركات األشخاص واملؤسسات الفردية حيث يعترب التدقيق اختياري ال يفرضه ضرورية للقيام 

املشرع، فيمكن أن تكون عملية التدقيق جزئية أو شاملة، ويتحدد نطاقها يف العقد املتفق عليه بني املدقق 
 . 2والعميل

علومات حول املؤسسة حمل التدقيق، يقوم املدقق جبمع امل: 3الحصول على معلومات أولية عن المؤسسة -4
 :ويتوقف ذلك على الشكل القانوين للمؤسسة حيث يف حالة

يتعني على املدقق االطالع على عقد التأسيس والنظام الداخلي : أشخاص مؤسسةمؤسسة فردية أو  - أ
 :للتعرف على

 شريك فيه؛ رأس املال وحصة كل -
 اسم الشريك املدير؛ -
 طريقة تقسيم األرباح واخلسائر؛ -
 حدود املبالغ اليت يسحبها كل شريك؛ -
 الفوائد على رأس املال واملبالغ املسحوبة؛ -
 .أجور ومكافآت الشريك املدير -
الداخلي للتعرف على داب على املدقق االطالع على العقد التأسيس والنظام : شركات املسايمة - ب

 :مايلي
 القانوين؛ ؤسسةكز ومقر املمر  -
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 وغرضها الرئيسي؛ ؤسسةمدة امل -
 ؛ؤسسةرأس مال امل -
 السلطات املمنوحة ألعضاء جملس اإلدارة والعضو املنتدب؛ -
 .املالية وإعداد القوائم املالية وكيفية توزيع األرباح عاماألحكام املتعلقة بال -
على املدقق أن يقوم بزيارة إىل املؤسسة  داب: زيارة استطالعية للمؤسسة والتعرف على الجوانب الفنية -5

اليت ستخضع لعملية التدقيق من أجل التعرف على سري العمل فيها من حيث االنتاج والتخزين وطريقة 
 .1تسلسل العمليات حىت يتمكن من إعداد برنامج التدقيق

سة داب على مدقق احلسابات فحص النظام احملاسيب للمؤس: فحص النظام المحاسبي للمؤسسة -6
والرتحيل  جبميع خطوات التسجيل واإلملامواالطالع على السجالت والدفاتر اإللزامية واالختيارية، 

 .2وغريها، حىت يتمكن من إصدار رأيه الفين احملايد حول مدى انتظام الدفاتر والسجالت
امية داب على املدقق االطالع على احلسابات اخلت: االطالع على القوائم المالية لسنوات سابقة -7

 السابقة، ويقوم باالطالع على تقرير املدقق السابق ويدرس أية عاموامليزانية العامة اليت مت إعدادها عن ال
 . 3حتفظات وردت يف تقرير املدقق السابق، كما داب عليه أن يقوم بدراسة تقرير جملس اإلدارة

طوات اليت ينبغي على املدقق أن وتعترب هذه اخلطوة من أهم اخل: دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية -8
يهتم هبا، خاصة بعدما أصبحت عملية التدقيق عملية اختبارية تقوم على أساس االختبارات والعينات 
حيث تتوقف حجم العينة ونطاق عملية التدقيق على مدى قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية، وهلذا 

 .4داب دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية
يقوم املدقق بفحص التنظيم اإلداري للمؤسسة من أجل التعرف على السلطات : لتنظيم اإلداريفحص ا -9

املمنوحة للمديرين واملوظفني من خالل حصوله على كشف بأمساء املوظفني املسئولني باملؤسسة ومدى 
 . 5ختصصهم وصورة من توقيعاهتم وحتديد وتوزيع املسئوليات والسلطات باملؤسسة حمل التدقيق

يقوم املدقق بفحص املركز الضرييب للمؤسسة ليقتنع : فحص مركز المؤسسة من الناحية الضريبية -11
 .6بكفاية تخصصات االقتطاعات للضريبة من أجل التأكد من صحة املعلومات املوجودة بالقوائم املالية
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.124: نفس املرجع السابق، ص  5  
.134: خالد أمني عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص  6  
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نفيذ عملية التدقيق عاهتا قبل البدء يف تاتعترب هذه اخلطوات من أهم اخلطوات اليت ينبغي على املدقق مر 
إذا كان يقوم بتدقيق املؤسسة ألول مرة، أما عند تكرار تعيينه فيقتصر عمله ودراسته على التغريات اليت طرأت 

 . 1فقط

 برامج التدقيقإعداد : المطلب الثالث

يتمثل برنامج التدقيق يف خطة العمل اليت سيتبعها مدقق احلسابات عند تنفيذ عملية التدقيق، كما 
ة على األهداف اليت داب حتقيقها واخلطوات اليت سيتم اتباعها من أجل حتقيق هذه من هذه اخلطتتض

وبرنامج التدقيق حيقق مزايا عديدة . األهداف والوقت املخصص لكل خطوة، والشخص املسئول حىت تنفيذها
قوم هبا منها أنه ملخص ألعمال املدقق اليت داب أن يقوم هبا، وحيتوي على تعليمات فنية تفصيلية اليت ي

سجل بالعمل املنتهي، ولذلك يعترب أداة رقابة وختطيط يتمكن من خالهلا املدقق مساعدي املدقق، كما يعترب 
 .2تتبع عملية التدقيق والوقت املستنفذ لكل عملية

 االعتبارات الواجب أخذها بعين االعتبار عند تصميم برنامج التدقيق -1

 :3يه أن يأخذ بعني االعتبار النقاط التاليةعند تصميم املدقق لربنامج التدقيق، داب عل

االلتزام بنطاق عملية التدقيق حسب نوعها جزئية أو كاملة حيث لكل منها أهدافها، وداب أن يتضمن  -
 الربنامج اخلطوات واالجراءات اليت سيتم اتباعها من أجل حتقيق تلك األهداف؛

ج تقييم نظام الرقابة الداخلية سيتم حتديد نوع تقييم نظام الرقابة الداخلية املطبق حيث على أساس نتائ -
 ومدى وكمية االختبارات اليت سيتم القيام هبا؛

 حتديد األهداف اليت داب حتقيقها من إجراءات عملية التدقيق؛ -
استخدام وسائل وأساليب التدقيق من أجل احلصول على أقوى األدلة والقرائن واألكثر حجية حىت  -

 فين حمايد؛يستطيع املدقق ابداء رأي 
 .اختيار طرق وإجراءات التدقيق اليت تالئم طبيعة وظروف كل مؤسسة وإعداد برنامج تدقيق مناسب -
 أنواع برامج التدقيق -2

من غري املمكن وضع برنامج تدقيق موحد يناسب مجيع املؤسسات ألن لكل مؤسسة ظروفها اخلاصة 
 :4ة أنواع من برامج التدقيق هيوشكلها القانوين وحجمها وغريها من املتغريات، وهناك ثالث

                                                           
.123: ، مرجع سبق ذكره، ص"لنظري والعمليعلم تدقيق احلسابات ا" خالد اخلطيب، خليل الرفاعي،   1  
.134: خالد أمني عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص  2  
.122-123: ، مرجع سبق ذكره، ص"علم تدقيق احلسابات النظري والعملي" خالد اخلطيب، خليل الرفاعي،   3  
.30-32: يوسف حممد جربوع، مرجع سبق ذكره، ص ص   4  
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وهي برامج شاملة ألهداف وإجراءات التدقيق اليت ميكن تطبيقها يف نوع معني من : الربامج النموذجية 2-1
املؤسسات املتماثلة مع إمكانية وضع تعديالت وفقا للمعلومات اليت يتحصل عليها املدقق، ويتميز هذا النوع 

يف اختاذ إجراء ضروري والزم، إال أنه يعاب عليه بأنه يتصف باجلمود من الربامج بأنه يضمن عدم السهو 
 .وعدم مسايرة التطورات ولذلك ينصح اجلميع بعدم استخدام الربامج النموذجية

تقتصر الربامج املندرجة على حتديد اخلطوط الرئيسية لعملية (: برامج اخلطوط الرئيسية)برامج مندرجة  2-2
اليت داب حتقيقها، أما اخلطوات التفصيلية وكمية االختبارات الضرورية يتم تقريرها  الفحص والتدقيق واألهداف

ويسمح هذا النوع من الربامج باستخدام خربات ومعارف املدقق ومساعديه الجناز . أثناء تنفيذ عملية التدقيق
توفر تدريب وخربة واسعة اخلطوات املرغوب القيام هبا واختيار الوسائل واألساليب املالئمة لذلك، مما يتطلب 

 .وكافية وتأهيل علمي وعملي مناسب

وهي الربامج التفصيلية اليت تبني االجراءات اليت داب اتباعها، وذلك بعد : برامج ثابتة أو حمددة مقدما 2-3
 .القيام بدراسة تفصيلية دقيقة لظروف املؤسسة واألوضاع احمليطة هبا ومستوى كفاية نظام الرقابة الداخلية

 :1يتميز هذا النوع من الربامج باملزايا التاليةو 

 يساعد يف توزيع العمل بني املدققني؛ -
 التقليل من السهو والتكرار؛ -
 حتديد الوقت الالزم الجناز العملية؛ -
 .يعترب أساسا لعملية تدقيق املؤسسة مستقبال -

 :2أما عيوبه تتمثل فيما يلي

 ة؛ميكن أن تتحول عملية التدقيق إىل عملية روتيني -
 عدم القيام بالتعديالت؛ -
 .احلد من عملية النقد -

 

 

 

                                                           
.142: ، مرجع سبق ذكره، ص"اإلطار النظري: تدقيق احلسابات "إيهاب نظمي، هاين العزب،    1 
.142: نفس املرجع السابق، ص  2  
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 أوراق وعالمات ومذكرات التدقيق: المطلب الرابع

حيتفظ مدقق احلسابات بأوراق التدقيق املتعلقة بعملية التدقيق اليت قام هبا يف مؤسسة معينة، كما يستخدم 
ه ملذكرات التدقيق اليت تدون فيها جمموعة جمموعة من العالمات والرموز واليت هلا مدلول معني إضافة الستخدام

 . من املالحظات والعناصر املختلفة

يقوم املدقق باالحتفاظ مبجموعة متكاملة ومنظمة ألوراق عملية التدقيق يتم تسجيل فيها : أوراق التدقيق -1
اق التدقيق ومتثل أور . مجيع املعلومات واخلطوات واالجراءات واألدلة اليت حيصل عليها أثناء تنفيذ مهامه

األساس الدائم واملصدر الوحيد الذي يعتمد عليه املدقق يف إعداد التقرير وذلك ملا حتتويه من املعلومات 
 :2، وحتفظ أوراق التدقيق يف ملفني منفصلني كما يلي1اليت متكنه من إبداء رأيه الفين احملايد

 :يلي ويتضمن املعلومات الثابتة والدائمة وتتمثل فيما: الملف الدائم 1-1

 :نبذة عن حالة املؤسسة وتتمثل يف العناصر التالية -أ

 اسم املؤسسة، عنواهنا، مصانعها؛ وفروعها؛ -
 الشكل القانوين للمؤسسة، ورقم سجلها وتاريخ تأسيسها؛ -
 أمساء وتوقيعات املفوض هلم بالتوقيع؛ -
 قائمة السجالت والدفاتر املستعملة؛ -
 ؛نسخ عن القوائم املالية للفرتات السابقة -
 بيان راس املال واألصول الثابتة والسندات؛ -

 :نبذة عن التنظيم اإلداري كما يلي -ب

 ملخص يبني االختصاصات ومسئوليات املوظفني؛ -
 قائمة أمساء املوظفني املسئولني؛ -
 ملخص يوضح مسئوليات وصالحيات كل مسئول؛ -
 : معلومات أخرى متنوعة كما يلي - ت
 هلا تأثري على احلسابات؛ملخص حول قرارات اجلمعية العامة اليت  -
 ملخص حول قرارات جملس اإلدارة اليت هلا تأثري على احلسابات؛ -
 ملخص حول العقود املربمة بني املؤسسة والغري؛ -

                                                           
. 31: يوسف حممد جربوع، مرجع سبق ذكره، ص  1  
.33-34: نفس املرجع السابق، ص  2  
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  .ملخص حول التزامات املؤسسة طويلة األجل -

للعام احلايل، ويتضمن املعلومات اجلارية اليت تتعلق بعملية التدقيق اليت يقوم هبا املدقق : الملف الجاري 1-2
 :ويشمل هذا امللف على املعلومات التالية

 ؛(عقد أو قرار اجلمعية العامة)نسخة من خطاب تعيني املدقق  -
 بيان عن أمساء املدققني السابقني وخطاب اجملاملة؛ -
 نسخة من مراسالت املدقق لعميله؛ -
 نسخة من تقرير املدقق حول نتيجة تقييم نظام الرقابة الداخلية؛ -
 برنامج عملية التدقيق؛نسخة من  -
 ؛عامملخص حول حماضر انعقاد جملس اإلدارة واجلمعية العامة خالل ال -
 ميزان املراجعة النهائي وميزانيات املراجعة الدورية؛ -
 الكشوف التحليلية لبنود النفقات واإليرادات وعناصر امليزانية العامة؛ -
 ملخص لقيود التسويات اليت متت يف هناية الفرتة املالية؛ -
 حماضر تختلف عمليات اجلرد؛ -
 نسخة من تقارير املدقق ومساعديه الدورية اليت تتعلق بفحص احلسابات والدفاتر؛ -
 .نسخة من التقرير النهائي للمدقق -
ينبغي على مدقق احلسابات أن يستخدم  عالمات أو رموزا خاصة عند تنفيذ عملية : عالمات التدقيق -2

وة معينة يرمز غليها بوضع عالمة خاصة تدل على أنه مت من فحص خطالتدقيق، حيث عند االنتهاء 
تدقيقها وطبيعة ذلك التدقيق، كما ينبغي أن حيتفظ املدقق ومساعديه على سرية تلك املعلومات حيث أن 
لكل مكتب تدقيق عالمات أو رموز خيتص هبا، وال توجد عالمات متعارف عليها بني املدققني وإال 

  .1طلوبةأصبحت ال تتصف بالسرية امل
غالبا ماداد مدقق احلسابات أمورا حتتاج إىل تفسري وتوضيح من طرف إدارة املؤسسة : 2مذكرات التدقيق -3

او املوظف املختص، وهلذا ينبغي تسجيلها يف سجل خاص، ومن املالحظات اليت يسجلها املدقق يف هذا 
 :السجل ما يلي

 معلومات باملستندات املفقودة؛ -
 يت ال تستويف للشروط الشكلية أو القانونية؛معلومات باملستندات ال -
 بيان باألخطاء اليت وجدها أثناء تنفيذ مهامه؛ -

                                                           
  .133:خالد أمني عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص1  

.123:، مرجع سبق ذكره، ص"ت النظري والعمليعلم تدقيق احلسابا" خالد اخلطيب، خليل الرفاعي،    2  
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 بيان بالنقائص اليت وجدها اثناء تقييم نظام الرقابة الداخلية؛  -
 املسائل اليت يريد املدقق إمتامها يف املرات القادمة؛ -
 ؛املسائل اليت يريد مساعد املدقق توضيحها على املدقق الرئيسي -
 أرصدة احلسابات اليت ميكن أن تعدل بعد تدقيقها؛ -
 املراسالت اليت أرسلها املدقق إىل عميله لطلب التوضيحات والتفسريات إلخالء مسئوليته؛ -
 االقرتاحات والتعديالت اليت يراها ضرورية على برنامج التدقيقح -
 .ثناء تنفيذ عملية التدقيقالتحفظات واملالحظات اليت وجدها أ -

 :كل املوايل مراحل تنفيذ عملية التدقيقيلخص الش
 مراحل تنفيذ عملية التدقيق(: 13)الشكل 

 

 

                                                                                      ( 1)المرحلة 

 

 األولية األعمال -1

 

 مع  أول اتصال -2

 املؤسسة

 

 التخطيط،  التوجيه، -3

 لاألعماوانطالق 

 

 

 

سةالحصول على معرفة عامة حول المؤس  

 احلصول على الوثائق اخلارجية للمؤسسة؛ -

 التنظيم املهين؛ -

 .عناصر املقارنة بني املؤسسات -

 القيام مبقابالت مع املسئولني؛ -

 زيارة املؤسسة؛ -

 .احلصول على الوثائق الداخلية للمؤسسة -

 

 

 إعداد امللف الدائم؛ -

 حتليل املخاطر، وحتديد أهداف التدقيق؛ -

 .مجوضع الربا -
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(2 )المرحلة  

     

 املفصلة املعرفة -1

الرقابة الداخلية لوضعية   

 تقييم وضعية -2

 الرقابة الداخلية 

 
 اختبارات التطابق -3
 

 

 تقييم نظام الرقابة الداخلية

 متابعة بعض املعامالت من أجل الفهم اجليد للنظام

 احلكم على التناسق واملصداقية

 الفحص االنتقادي

 الضعف حتديد نقاط القوة و

النظام قوة  

تكييف برنامج الفحص املادي من 
.أجل حتقيق أهداف التدقيق  

 مراجعة الربنامج األويل؛ -

توسيع طبيعة ومدى إجراءات  -
 ؛الفحص

ظات حول احتمال وجود حتف -
   .احلسابات، أو رفض املهمة

 تقييم الرقابة الداخلية

 سليب إداايب

النظام  ضعف  

اختبار استمرارية عمل إجراءات  
 الرقابة
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(3)المرحلة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Reda KHELASSI, « L’audit interne : Audit opérationnel, technique, méthodologie, contrôle 

interne », Editions Houma, 2
ème

 édition, Algerie, 2007, p p : 65-67. 

:فحص الحسابات  

 التقييم النهائي للرقابة الداخلية

 نقاط القوة نقاط الضعف

 تكييف النظام

 

ختبارات تكميليةا  

 تكييف النظام

 تعزيز برنامج فحص احلسابات 
(زيادة من حجم العينة املستخدمة)  

 برنامج على األقل لفحص احلسابات

 

 

 

:هناية التدقيق  

 فحص أهم األدوات احملاسبية؛ -

 فحص األحداث بعد امليزانية؛ -

فحص القوائم املالية املقدمة واملعلومات  -
 التكميلية؛

 أوراق العمل فحص -

 إصدار الرأي
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 :على النحو التايل عملية التدقيق متر بثالثة مراحل أنمن الشكل السابق يالحظ 

التدقيق، وذلك من  ويتم من خالهلا احلصول على معرفة عامة حول املؤسسة موضوع: املرحلة األوىل -1
 .ة التنظيم واالتصال مع املسئولنيخالل احلصول على الوثائق ومعرف

ويتم من خالهلا تقييم نظام الرقابة الداخلية املطبق يف املؤسسة، وحتديد نقاط القوة : املرحلة الثانية -2
 .والضعف

والقيام بفحص احلسابات، من املرحلة الثالثة ويتم من خالهلا التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية،  -3
 . أجل إعداد التقرير
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 الرقابة الداخلية: المبحث الثالث

تطورت عملية التدقيق بتطور حجم املؤسسة وتنوع أنشطتها وتشعب عملياهتا مما جعل من املتعذر القيام 
حتتاجه عملية التدقيق، اللذين  بتدقيق وتفصيلي جلميع العمليات اليت تقوم هبا املؤسسة بسبب التكلفة والوقت

وعليه أصبحت عملية التدقيق اختبارية تعتمد على أسلوب العينة واالختبارات، ويعتمد حجم العينة وعدد 
وعليه سيتم التطرق . االختبارات إىل مدى قوة ومتانة نظام الرقابة الداخلية املطبق يف املؤسسة موضوع التدقيق

الرقابة الداخلية، أهدافها، ومقوماهتا من خالل املطلب األول، أما املطلب يف هذا املبحث إىل مفهوم نظام 
الثالث فسيتناول إجراءات الرقابة الداخلية، أما املطلب الثاين فسيشمل تقسيمات الرقابة الداخلية، أما املطلب 
 .الرابع فسيدرس عالقة تدقيق احلسابات بالرقابة الداخلية

 الداخليةمفهوم الرقابة : المطلب األول

يعترب نظام الرقابة الداخلية الدعامة األساسية لعملية التدقيق حيث يقوم املدقق بتقييم نظام الرقابة 
لتعرف على نقاط القوة والضعف فيه، وعلى أساسه يتم حتديد حجم العينة واالختبارات اليت الداخلية وا

 .ستخضع لعملية الفحص والتدقيق

 الرقابة الداخلية تعريف -1

العملية املصممة واملنفذة من قبل : " الرقابة الداخلية على أهنا( 313)يار التدقيق الدويل رقم عرف مع
فيما  املؤسسةاآلخرين لتوفري تأكيد معقول بشأن حتقيق األهداف  أولئك املكلفني بالرقابة واإلدارة واملوظفني

 :يتعلق مبا يلي

 .موثوقية تقدمي التقارير املالية - أ
 .عملياتفاعلية وكفاءة ال  - ب
 1"االمتثال للقوانني واألنظمة املطبقة - ت
 أهداف الرقابة الداخلية -2

 :2الداخلية يف ما يلي تتمثل األهداف الرئيسية للرقابة

 ؛األخطاء والغش تخاطرمن املؤسسة محاية  -
 التسيري العقالين للمؤسسة؛ -

                                                           
األردن، ، سلسلة الكتب املهنية، الكتاب األول، دار صفاء للنشر والتوزيع، "عرض وحتليل: تطور معايري التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات املهنة" أمحد حلمي مجعة،  1

  .23: ، ص4003الطبعة األوىل، 
2
 Mokhtar BELAIBOUD, « pratique de l’audit : Apports à l’entreprise, guide synthétique, organisation de la 

fonction, présentation des normes IAS/IFRS », BERTI Edition, Algerieie, 2005, p :17.  
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 محاية أصول املؤسسة واحملافظة عليها؛ -
 ضمان مصداقية وفعالية املعلومات؛ -
 ر مردودية املؤسسة؛تطوي -
 .احرتام تعليمات إدارة املؤسسة -
 مقومات خصائص الرقابة الداخلية -3

 :1يعتمد نظام الرقابة الداخلية على جمموعة من األسس كما يلي

 خلية هي خطة تنظيمية إدارية جيدةالرقابة الدا 3-1

مالئم للمسئوليات  خطة تنظيمية وإدارية جيدة من خالل تقدمي تقييمميثل نظام الرقابة الداخلية 
ظيفية واإلدارية ملؤسسة معينة كما ينبغي أن يكون نظام الرقابة الداخلية مرن قابل للتطوير يف املستقبل وحيدد الو 

 .اإلدارات اليت تتكون منها املؤسسة مسؤوليةبوضوح خطوط السلطة و 

 :وذلك من خالل اتباع اخلطوات التالية :نظام محاسبي سليم 3-2

 مصادر البيانات وتدفقاهتا وتنفيذ العمليات؛الرقابة على  -
تصنيف البيانات ووضع دليل مصنف للحسابات من أجل تسهيل إعداد القوائم املالية، كما ميكن حتقيق  -

مستوى عايل من التوحيد يف تسجيل العمليات واحملاسبة إذا توفر إضافة إىل دليل احلسابات كتيب يبني 
 .احلسابات والقيود اجلارية

الداخلية فعال وسرعة يف األداء البد من حتديد من أجل حتقيق نظام الرقابة : ظام مستندي دقيقن 3-3
املستندات الالزمة والتنسيق بني التنظيم املستندي واحملاسيب واإلداري حىت تسهل عملية حتديد املسئوليات 

اسب، ووضع ازدواج املستندات ومتابعة تنفيذ االجراءات من الناحيتني الشكلية واملوضوعية ويف الوقت املن
 .وتقليل عدد املستندات املطلوبة لتبسيط العمل اإلداري واملكتيب

حىت تتحقق فاعلية نظام الرقابة الداخلية ينبغي أن حيدد نظام التكاليف مراكز : نظام تكاليف مناسب 3-4
 .اخلطة التنظيمية للمؤسسةالتكلفة والتبويب املالئم والصحيح لعناصر التكاليف، وأن يرتبط هذا النظام ب

                                                           
األردنية  املؤسساتمدى إدراك : حبوث حمكمة منتقاة، عنوان البحث: ية على املؤسساتالتدقيق والرقابة الداخل: 233حبوث ودراسات، العدد : املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 1

  .23-22: ، ص4014، عبد اهلل عزت بركات، "املسايمة العامة أليمية الرقابة الداخلية
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يتصف من أجل حتقيق فاعلية الرقابة الداخلية، ينبغي أن يتوفر نظام فعال للحوافز : نظام فعال للحوافز 3-5
بالعدالة وحيقق القناعة لدى العاملني وأن يرتبط بأداءهم ويتصف بالثبات النسيب، وأن تكون األسس املوضوعة 

 .ا يف ظل ظروف املؤسسةلنظام احلوافز واقعية ميكن حتقيقه

 تقسيمات الرقابة الداخلية: المطلب الثاني

يقوم نظام الرقابة الداخلية على جمموعة من األسس واملقومات من أجل حتقيق جمموعة من األهداف، 
 :ولتحقيق تلك األهداف مت تقسيم الرقابة الداخلية إىل األقسام التالية

ة اخلطة التنظيمية ووسائل التنسيق واإلجراءات اليت هتدف إىل حتقيق تشمل الرقابة اإلداري: الرقابة اإلدارية -1
أكرب عدد ممكن من الكفاية االنتاجية والعمل على االلتزام بالسياسات والقرارات اإلدارية من خالل 

على وسائل تختلفة منها استخدام الكشوف االحصائية ودراسة الوقت واحلركة وتقارير األداء، االعتماد 
ة على اجلودة، وامليزانيات التقديرية، والتكاليف املعيارية، واستعمال اخلرائط والرسوم البيانية وتدريب والرقاب

املستخدمني من خالل االعتماد على برامج متنوعة، فالرقابة اإلدارية ترتبط بطريقة غري مباشرة باحملاسبة 
 .1واملالية

التنظيمية ومجيع وسائل التنسيق واإلجراءات اليت هتدف تشمل الرقابة احملاسبية اخلطة  :الرقابة المحاسبية -2
إىل اختبار مدى صحة املعلومات احملاسبية املسجلة يف الدفاتر ومدى درجة االعتماد عليها، وتعتمد 
الرقابة احملاسبية على وسائل متعددة منها استخدام نظام القيد املزدوج ونظام املصادقات وقيود التسوية 

سليم، وتوفري مصلحة التدقيق الداخلية يف املؤسسة، كما ينبغي فصل احملاسب من  مستنديووجود نظام 
الرقابة الداخلية احملاسبية على العمليات اليت تنتج معلومات  وتقوم ،2الواجبات املتعلقة بالتخزين واالنتاج

 .3موثوقة طبقا للقوانني والتشريعات املوضوعة

خطة تنظيمية تشمل كل الوسائل واإلجراءات اليت هتتم "ا وقد مت تعريف الرقابة احملاسبية على أهن
أساسا وترتبط مباشرة باحملافظة على األصول درجة االعتماد على السجالت احملاسبية اليت تتحقق بطريق 

 :الوسائل التالية

 النظم الفعالة للسلطة واالعتماد؛ - أ
  الرقابة الطبيعية على األصول؛  - ب

                                                           
.133: ، ص1223، الطبعة األوىل، األردن، دار وائل للنشر، "التدقيق والرقابة يف البنوك"خالد أمني عبد اهلل،   1  
.133: نفس املرجع السابق، ص  2  

3
 Robert OBERT, Marie-Pierre MAIRESSE, « Comptabilité et audit : Manuel et applications », DUNOD, 

France, 2
ème

 édition, 2009, P :524. 
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ظة على األصول عن الواجبات اخلاصة بالتسجيل يف الدفاتر والتقارير عزل األعمال املتعلقة باحملاف  - ت
 احملاسبية؛

يعتمد على جمموعة متكاملة من الدفاتر )إدااد نظام مستندي سليم ونظام حماسيب سليم   - ث
 .1"ونظام فعال للتدقيق الداخلي( واملستندات

جل تقدمي تأكيد معقول من أن عناصر وقد مت توضيح خصائص نظام الرقابة احملاسبية الداخلية اجليد من أ
 :2الرقابة احملاسبية تعمل كما ينبغي وذلك من خالل

 التأهيل الكايف لألفراد العاملني يف املؤسسة؛ -
 :حتديد النظام وفصل دقيق ألداء الوظائف التالية -
 التصريح بالعملية؛ - أ

 قيد العملية؛  - ب
 التعهد باحملافظة على األصول الناجتة من العمليات؛  - ت
 .رنة األصول اململوكة مع القيود املوجودة بالسجالت احملاسبيةمقا - ث
 قيام أفراد مسئولني بالتصريح بالعمليات قبل تنفيذها؛ -
 تسجيل العمليات يف احلسابات املناسبة حسب قيمتها يف نفس الفرتة احملاسبية اليت صرفت فيها؛ -
 ؛ل هلم بذلكالوصول إىل األصول ينبغي أن يكون منحصرا فقط يف األشخاص املخو  -
 .توفري املقارنات املستقلة بني األصول املوجودة فعال وبني احلسابات اليت متثلها -
بطريقة متكن من ( مسئوليات وسلطات)توزيع للعمل " يعرف الضبط الداخلي بأنه : الضبط الداخلي -3

العمل الذي على العمليات الروتينية للعمل اليومي، وذلك عن طريق مراجعة ( ذايت)إجراء ضبط تلقائي 
أو أن العمل الذي يتم بواسطة شخص معني أو قسم معني يف . يؤديه شخص آخر بطريقة تلقائية

فالضبط الداخلي يتم بطريقة تلقائية يف الوقت  .يتم استكماله بواسطة شخص آخر أو قسم آخر املؤسسة
 .3"الذي تتم فيه العملية أو يتم قيدها

 

 

                                                           
  .133: مصطفى يوسف كايف، مرجع سبق ذكره، ص 1

.13: ، ص4003-4004بدون طبعة، ، مصر، الدار اجلامعية، "خلية يف النظامني اليدوي وااللكرتوينالرقابة احملاسبية الدا" ثناء عال القباين،   2  
، لبنان، الطبعة ، دار الوسام للطباعة والنشر"يةنظم احملاسبة والرقابة وتقييم األداء يف املصارف واملؤسسات املال: دراسات نظرية وتطبيقية" صالح الدين حسن السيسي،  3

  .133: ، ص1223األوىل، 
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 ة لتحقيق خصائص الرقابة الداخليةاإلجراءات التنفيذي: المطلب الثالث

متثل الرقابة الداخلية جمموعة الوسائل املوضوعة من طرف املسئولني يف مجيع املستويات من أجل 
توجد جمموعة من االجراءات التنفيذية اليت ينبغي مراعاهتا من أجل حتقيق ، 1التحكم يف تنفيذ العمليات

 .عرض هلذه االجراءات التنفيذية خصائص ومقومات الرقابة الداخلية، وفيما يلي

 :2وتشمل اجلوانب التالية: إجراءات تنظيمية وإدارية -1
 اتباع نظام حيدد اختصاصات اإلدارات واألقسام بصورة تضمن عدم التداخل؛ -
توزيع املهام بني املوظفني حبيث ال ينفرد موظف بعمل معني من بدايته حىت هنايته، حىت يكون عمل كل  -

 ل موظف آخر؛موظف مراقب من قب
 تقييم العمل بني اإلدارات واملوظفني من خالل فصل الوظائف؛  -
 تنظيم األقسام حبيث داتمع املوظفون الذين يقومون بنفس املهام يف حجرة واحدة؛ -
 تدوين إجراءات العمل وتعميمها على املوظفني؛ -
 .إجراء تنقالت كلما أمكن ذلك بني املوظفني -
 :ب التاليةوتشمل اجلوان :إجراءات محاسبية -2
إصدار تعليمات توجب تسجيل العمليات بالدفاتر حني حدوثها من أجل تقليل فرص الغش واالحتيال،   -

 كما أنه يساعد اإلدارة على احلصول على املعلومات بسرعة؛
إصدار تعليمات بعدم إثبات أي مستندات إذا مل تكم معتمدة من طرف موظف مسئول ومرفقة بوثائق  -

 مؤيدة أخرى؛
 رتاك أي موظف يف مراجعة عمل قام به، بل داب أن يتم مراجعته من طرف موظف آخر؛ عدم اش -
وتقلل من حتماالت وقوع  استعمال اآلالت احملاسبية اليت تسهل الضبط احلسايب وسرعة إجناز العمل -

 األخطاء؛
 استعمال وسائل التوازن احلسايب الدوري مثل ميزان املراجعة العامة؛ -
بني الكشوف اخلارجية واألرصدة املوجودة يف الدفاتر والسجالت مثل حالة البنوك  إجراء مطابقات دورية -

 واملوردين؛
 .إجراء جرد مفاجئ دوريا للنقدية والبضاعة واالستثمارات ومطابقته مع األرصدة املسجلة بالدفاتر -

 

                                                           
1
 Jaques RENARD, « Théorie et pratique de l’audit interne », éditions Organisation, groupe Eyrolles, 7 éme 

édition, France, 2010, P : 135.   
  .120: ، ص 4003الطبعة األوىل، األردن، وراق للنشر والتوزيع، ،مؤسسة ال"التدقيق الداخلي بني النظرية والتطبيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية"خلف عبد اهلل الواردات، 2
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 :1وتشمل اجلوانب التالية: إجراءات عامة -3
 طر اليت ميكن أن تتعرض هلا املؤسسة؛التأمني على ممتلكات املؤسسة ضد مجيع املخا -
التأمني ضد خيانة األمانة على املوظفني الذين حبوزهتم عهد نقدية أو بضائع أو أوراق مالية أو جتارية  -

 وغريها؛
 اتباع نظام سليم ملراقبة الربيد الوارد والصادر؛ -
أن خيتص رئيس القسم  مثل املسؤوليةاستعمال الرقابة احلدية مما داعل سلطات االعتماد متمشية مع  -

 للصرف يف حدود مائة دينار؛باعتماد الصرف يف حدود عشرة دنانري بينما يعتمد رئيس الدائرة 
 استعمال وسائل الرقابة املزدوجة للعمليات املهمة يف املؤسسة؛ -
 .اتباع نظام تفتيش يف احلاالت اليت تستدعيها طبيعة األصول اليت قد تتعرض للتالعب واالختالس -

 

 والرقابة الداخلية راسة العالقة بين التدقيق المحاسبيد: طلب الرابعالم

على نظام الرقابة الداخلية يف حتديد حجم العينة املناسبة وكمية االختبارات يعتمد مدقق احلسابات 
الالزمة من خالل فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية املطبق يف املؤسسة حمل التدقيق وذلك من خالل جمموعة 

بالنسبة لفحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، كما  املسؤوليةمن العناصر، كما يرتتب على املدقق درجة من 
تتوفر جمموعة من الوسائل اليت يستخدمها مدقق احلسابات للتعرف على نظام الرقابة الداخلية ومدى كفايته 

 .يف املؤسسة

 :التالية وتشمل العناصر: عناصر تقييم نظام الرقابة الداخلية -1

يقوم املدقق بالفحص املبدئي لنظام الرقابة الداخلية املطبق يف : الفحص المبدئي لنظام الرقابة الداخلية 1-1
حول البيئة اليت يعمل فيها نظام الرقابة الداخلية من جهة، وطبيعة تدفق املؤسسة من اجل مجع معلومات كافية 

، ويعمل الفحص املبدئي 2سيب املطبق يف املؤسسة من جهة أخرىالعمليات املالية من خالل عناصر النظام احملا
 :3لنظام الرقابة الداخلية على تزويد املدقق مبا يلي

 فهم بيئة الرقابة الداخلية وتدفق العمليات من خالل النظام؛  -
 .التعرف على اهليكل التنظيمي للمؤسسة وطبيعة وظائف التدقيق الداخلي -

                                                           
.133: ، مرجع سبق ذكره، ص"التدقيق والرقابة يف البنوك"خالد أمني عبد اهلل،   1  
،  4003، الطبعة األوىل، مصري احلديث، ، املكتب اجلامع"مشاكل التطبيق العملي -املعايري والقواعد -اإلطار النظري: أصول وقواعد التدقيق الشامل" حممد السيد سرايا،  2

  .33: ص
.41: ثناء عال القباين، مرجع سبق ذكره، ص  3  
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 .بدئي على خربته السابقة واالستقصاء واملالحظة واملستندات املتداولة باملؤسسةويعتمد املدقق عند الفحص امل

يصل املدقق بعد إهناء الفحص املبدئي لنظام الرقابة الداخلية إىل أحد : نتيجة الفحص المبدئي 1-2
 :1االستناجني التاليني

 :عدم االعتماد على نظام الرقابة الداخلية: اج األولتاالستن - أ

 :ق إىل هذا االستنتاج إذا توصل إىليتوصل املدق

ال جدوى من دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية بشكل تفصيلي وأنه وهو هبذا الشكل ال يسمح  -
 بتحديد نطاق االختبارات األساسية للتدقيق؛

أن أي عملية تقييم أو دراسة إضافية للنظام سوف تكلف نفقات تفوق بكثري املنافع املتوقعة من هذه  -
 .ليةالعم

 .ويف هذا الصدد على املدقق أن يذكر األسباب الرئيسية لعدم قيامه بدراسة تفصيلية لنظام الرقابة الداخلية

 االعتماد على نظام الرقابة الداخلية:  االستنتاج الثاين - ب

 أن نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة ميكن االعتمادإىل هذا االستنتاج عندما داد يتوصل مدقق احلسابات 
عليه يف رسم برنامج التدقيق ولذلك داب أن يستمر املدقق يف فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية حىت 
يتمكن من حتديد مدى كفاية أساليب وإجراءات الرقابة يف تزويده مبستوى معقول من الـتأكد بعدم وجود 

 :أخطاء وتخالفات جوهرية وذلك من خالل

 االستفسار من العمال يف املؤسسة؛ -
 حص املستندات اليت تدل على حدوث عمليات معينة؛ف -
 املراقبة عن قرب لبعض العمليات؛ -
 .مراقبة حركة تداول األصول املختلفة يف املؤسسة -

 التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية 1-3

عند تقييمه  يقوم مدقق احلسابات بالتقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية على أساس النتائج اليت توصل إليها
األويل للنظام ونتائج اختبارات االلتزام باالجراءات والسياسات الرقابية، ومن خالل التقييم النهائي لنظام الرقابة 

 :الداخلية يتمكن املدقق أن حيكم على عنصرين من عناصر التدقيق يما

                                                           
.20-32: حممد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، ص ص  1  
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تحصل عليها املدقق، ويعترب هذا حتديد مقدار األدلة املفصلة املتعلقة بأرصدة القوائم املالية اليت داب أن ي -
 لعملية التدقيق؛املقدار ذو أيمية رئيسية 

 .1اكتشاف مواطن الضعف يف نظام الرقابة الداخلية واليت داب أن يقوم بتبليغها إلدارة املؤسسة -

وباالعتماد على النتائج اليت توصل إليها املدقق من نقاط الضعف ونقاط القوة يقوم املدقق بتقدمي 
 وثيقة شاملة يوضح فيها آثار ذلك على املعلومات املالية مع تقدمي اقرتاحات لتحسني االجراءات، حوصلة يف

متثل وثيقة احلوصلة تقريرا حول الرقابة الداخلية الذي يقدمه املدقق إىل اإلدارة وتعترب جانب إداايب ملهمة 
 .2املدقق

 المخاطر المحيطة بعملية التدقيق 1-4

ظام الرقابة الداخلية وإعداد خطة مالئمة جلمع األدلة من أجل حتقيق بعض يقوم املدقق بتقيم ن
 :االطمئنان حنو نوعني من املخاطر املتعلقة باصدار رأيه حول القوائم املالية تتمثل يف

 تخاطر أخطاء جوهرية تتواجد يف السجالت احملاسبية؛ -
 .تشاف تلك األخطاءتخاطر احتمال عدم كفاية االختبارات اليت يقوم هبا املدقق الك -

 : حيث

كلما كانت مقومات وعناصر نظام الرقابة الداخلية سليمة وقوية وقادرة على توفري معلومات حماسبية  -
 .ميكن االعتماد عليها كلما قل احتمال وجود األخطاء واملخالفات إىل حدها األدىن

ليت يبذهلا مدقق احلسابات عند يتوقف اكتشاف املخاطر واألخطاء على مستوى العناية املهنية الكافية ا -
تنفيذ مهامه، لذلك داب أن تكون طبيعة وتوقيت نطاق اختبارات العمليات احملاسبية وأرصدة القوائم 
املالية مالئمة لتعويض مواطن الضعف اليت مت اكتشافها من قبل املدقق عند فحصه   لنظام الرقابة 

 .3الداخلية
ملخاطر على القناعة اليت تشري إىل فعالية التدقيق تزداد من خالل وتعتمد منهجية التدقيق القائمة على ا -

الفهم املتأين ألهداف املؤسسة حمل التدقيق، ألن املخاطر ميكن أن متنع حتقيق هذه األهداف، حيث أن 
منهجية التدقيق تقوم بعملية تصفية هلذه املخاطر اليت قد تؤثر على القوائم املالية قيد التدقيق لتقليل 

 .4اء إعداد القوائم املاليةأخط

                                                           
. 21: نفس املرجع السابق، ص  1  
33: ، ص4003 بدون طبعة، اجلزائر،، ديوان املطبوعات اجلامعية، "املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إىل التطبيق"حممد بوتني،  2  
.24-21: حممد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، ص ص  3  
  .24: ، ص4002الطبعة األوىل، األردن، ، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، "حداثة وتطور: التدقيق القائم على تخاطر األعمال"إيهاب نظمي ابراهيم،  4
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 :1هناك عدة قيود حتد من مدى اعتماد مدقق احلسابات على نظام الرقابة الداخلية أيمها: القيود 1-5
إمكانية حدوث أخطاء نتيجة لعدم فهم بعض العاملني يف املؤسسة التعليمات واالجراءات املتعلقة بنظام  -

 الرقابة الداخلية؛
احلكم والتقدير الشخصي للعاملني املسئولني على بعض العمليات أو  إمكانية حدوث أخطاء نتيجة لسوء -

 االجراءات وكيفية تنفيذها؛
إمكانية حدوث أخطاء نتيجة لعدم قيام العاملني بالوظائف واملهام املستندة إليهم بعناية وجهد كاف،  -

 .وقد يكون ذلك بسبب اإلرهاق أو املرض أو التعب اجلسماين
يجة االحنرافات أو نتيجة لتواطؤ شخصني أو أكثر من أجل التالعب يف إمكانية حدوث أخطاء نت -

 السجالت احملاسبية؛
قد تقوم غدارة املؤسسة أحيانا بالتحايل على نظام الرقابة الداخلية من خالل ارتكاب البعض من  -

 .األخطاء واملخالفات اليت ميكن إخفاؤها حبيث ميكن معرفتها بعد ذلك
 ت بالنسة لنظام الرقابة الداخليةبامدقق الحسا مسؤوليةمدى  -2

يضم نظام الرقابة الداخلية الرقابة االدارية، الرقابة احملاسبية والضبط الداخلي، وقد بني املعهد األمريكي 
املدقق يف دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية من أجل حتديد   مسؤوليةللمحاسبني القانونيني رأيه حول مدى 

 :2العينات كما يلي كمية االختبارات وحجم

ال يعترب املدقق اخلارجي مسئوال عن فحص وتقييم نظام الرقابة اإلدارية يهدف : بالنسبة للرقابة اإلدارية 2-1
إىل حتقيق أكرب كفاية إنتاجية ممكنة وضمان تنفيذ السياسات املوضوعة، إضافة إىل أن وجود نظام الرقابة 

 على برنامج التدقيق وال على كمية االختبارات وحجم العينة إال يفاإلدارية أو عدمه ليس له تأثريا مباشرا 
بعض احلاالت حيث إذا تبني للمدقق وجود عالقة وتأثري لنظام الرقابة اإلدارية على مدى داللة احلسابات 

وتقييم  اخلتامية أو القوائم املالية أو على نتيجة األعمال أو املركز املايل، فهنا داب على املدقق اخلارجي فحص
 .نظام الرقابة اإلدارية

كاملة عن فحص وتقييم نظام الرقابة   مسؤوليةيعترب املدقق اخلارجي مسئوال : بالنسبة للرقابة المحاسبية 2-2
احملاسبية باعتبارها هلا عالقة وثيقة بطبيعة عمل املدقق واألهداف اليت داب حتقيقها من خالله، حيث يهدف 

اختبار مدى دقة املعلومات احملاسبية ودرجة االعتماد عليها وأن دقة هذه املعلومات  نظام الرقابة احملاسبية إىل
والقوائم املالية ومدى داللتها على لى درجة إفصاح احلسابات اخلتامية عوخلوها من األخطاء هلا تأثري مباشر 

                                                           
.23-24: نفس املرجع السابق، ص ص  1  
  .133-133: ، ص  ص4002لبنان، الطبعة األوىل،  ،، دار النهضة العربية"الرقابة املالية واملراقب املايل من الناحية النظرية"عبد الرؤوف جابر،  2
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نظام الرقابة احملاسبية يؤثر نتيجة األعمال واملركز املايل وهذا ما يهدف إليه أساسا املدقق اخلارجي، كما أن 
 .على كمية االختبارات وحجم العينة اليت حيددها املدقق

يعترب املدقق اخلارجي مسئوال عن فحص وتقييم النظام الضبط الداخلي، : بالنسبة للضبط الداخلي 2-3
عبات أو ويرجع ذلك إىل أن هذا النظام يهدف إىل محاية أصول وممتلكات املؤسسة من أي اختالسات أو تال

سوء استعمال، ويعترب املدقق اخلارجي مسئوال عن حتقيق هذا اهلدف وينبغي عليه التقليل من احتماالت الغش 
 .واالختالس من خالل فحص الضبط الداخلي يف املؤسسة حمل التدقيق

 وسائل فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية -3

داخلية فحص وتقييم نظام الرقابة ال ابات يفتوجد جمموعة من الوسائل والطرق اليت تساعد مدقق احلس
 :ق ومن بني أهم هذه الوسائل ما يليللمؤسسة اخلاضعة لعملية التدقي

وتتمثل يف خريطة من خالهلا يتم حتديد خطوط سري املستندات منذ بداية تسجيلها إىل : خرائط التتبع 3-1
ة حسب دورة التدقيق، يتمكن بسهولة من غاية حفظها، وعند قيام املدقق بتتبع سري املستندات احملاسبي

 .1اكتشاف مواطن الغش أو التالعب أو األخطاء

وهي عبارة عن قائمة جملموعة من األسئلة املختلفة ايل يعدها املدقق  :(االستبيان) قائمة االستقصاء 3-2
عناصر، وبالتايل واليت تتعلق بعناصر الرقابة الداخلية من أجل تقييم واحلكم على مدى قوة أو ضعف هذه ال

 .2احلكم على نظام الرقابة الداخلية املطبق يف املؤسسة

 .3ويتمثل يف وصف مفصل مكتوب باجراءات الرقابة يف كل نوع من العمليات: التقرير الوصفي 3-3

التحقق من صحة وسالمة سري العمليات يف املؤسسة من  وتتمثل يف: المقارنة مع النظام النموذجي 3-4
األعمال واإلجراءات الفعلية اليت ميارسها األفراد يف املؤسسة اس منوذجي يف اخلطة ومقارنته مع وضع أس خالل

 .4من أجل معرفة اإلحنرافات وأسباهبا ومدى تأثريها على أعمال املؤسسة من أجل تصحيح هذه اإلحنرافات

ر والسجالت واملستندات من وتتمثل يف عملية التدقيق املتعارف عليها للدفات: دراسة النظام المحاسبي 3-5
 من أجل اكتشاف    أجل احلكم على مدى سالمة إجراءات التسجيل، وعلى القائمني على هذه اإلجراءات 

 
                                                           

.133: ، ص 4014الطبعة األوىل، األردن، ، دار زهران للنشر والتوزيع، "تدقيق احلسابات"سعود كايد،   1  
.34:، ص4003، الطبعة الثالثة، مصر، مطبعة االنتصار لطباعة األوفست، "النظرية والتطبيق: الرقابة املالية" ، عوف حممد الكفراوي  2  
  .433: ، ص4002 بدون طبعة، ،مصر، املكتب اجلامعي احلديث، "احملاسبة واملراجعة: دراسات متقدمة يف"كمال الدين مصطفى الدهراوي، حممد السيد سرايا،   3
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 .1نقاط الضعف والقوة يف هذا النظام

 تقرير التدقيق: المبحث الرابع

ابات باستخدام يعترب إعداد تقرير املدقق املرحلة النهائية لعملية التدقيق بعدما قام مدقق احلس
األساليب العلمية ومهاراته الفنية وكفاءته وخربته يف تطبيق اإلجراءات العملية حىت يتوصل إىل قناعة كافية 
تسمح له بإصدار رأيه الفين احملايد حول القوائم املالية للمؤسسة موضوع التدقيق وتوصيل النتائج من خالل 

 .التقرير إىل األطراف ذوي العالقة

رير املدقق أيمية كبرية ملا يتضمنه من معلومات اليت على أساسها تتخذ القرارات ويكتسي تق
االقتصادية، وهلذا سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل مفهوم وأيمية التقرير من خالل املطلب األول، وسيتناول 

أنواع التقرير، وأما ناصر تقرير املدقق، أما املطلب الثالث فسيتطرق إىل املطلب الثاين األركان الشكلية وع
 .املطلب الرابع فسيشمل إجراءات إعداد التقرير والفحص النهائي ألوراق التدقيق والتقرير

 التقرير وأهميته مفهوم: المطلب األول

تقرير التدقيق هو ذلك البيان الذي كان يعده مدقق احلسابات يف الواليات املتحدة األمريكية وكان 
، ومن مث استبدلت الواليات املتحدة "تقرير"نما يف بريطانيا كان يصطلح عليه ، بي"شهادة"يصطلح عليه لفظ 

 .2، يف دول العامل املختلفة"تقرير"، مث انتشر استعمال لفظ "تقرير"، بلفظ "شهادة"األمريكية لفظ 

 التقرير تعريف -1

بات املعتمد ميكن تعريف تقرير مدقق احلسابات على أنه عبارة عن بيان مكتوب يلخص فيه مدقق احلسا
ما قام به من استخدام أساليب وإجراءات فنية لتنفيذ عملية فحص وتدقيق البيانات املالية اليت رأيه حول 

 مؤسسةتتضمنها الدفاتر والسجالت والقوائم املالية، ويتم تقدمي التقرير إىل اجلمعية العامة للمسايمني يف حالة 
األشخاص، ويوضح املدقق  مؤسسةىل الشريك املدير يف حالة األموال، أو إىل صاحب املؤسسة الفردية، أو إ

رأيه يف التقرير بشكل أساسي حول مدى متثيل القوائم املالية لنتيجة األعمال واملركز املايل للمؤسسة حمل 
 . 3منها التقريرضاملالية باإلضافة إىل عناصر أخرى يت عامالتدقيق يف هناية ال

                                                           
.133: نفس املرجع السابق، ص  1  
.33: زهري احلدرب، مرجع سبق ذكره، ص  2  
.23:، مرجع سبق ذكره، ص"علم تدقيق احلسابات النظري والعملي" خالد اخلطيب، خليل الرفاعي،   3  
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يف أداء تقصريه  كتوبة اليت يتم الرجوع إليها من أجل حتديد مدى إيماله أووميثل تقرير املدقق الوثيقة امل
 .1املهام املستندة إليه لتحديد مسئوليته املدنية واجلنائية واختاذ االجراءات القانونية بشأن ذلك

ن كما ميثل التقرير ذلك املنتج النهائي لعملية التدقيق الذي يقدم إىل املسايمني واملستخدمني اآلخري
للقوائم املالية للمؤسسة، حيث يعرض فيه املدقق االستنتاجات عن حقيقة وعدالة القوائم املالية واملركز املايل 

 .2للمؤسسة، وأدائها والتزامها بالقوانني واللوائح

 :يستمد التقرير أيميته من عوامل تختلفة أيمها: 3أهمية تقرير مدقق الحسابات -2
أجنزه مدقق احلسابات، حيث خالل عملية التدقيق يتمكن املدقق من ميثل التقرير حوصلة العمل الذي  -1

معرفة مجيع املعلومات املرتبطة بأنشطة املؤسسة اخلاضعة للفحص واليت تعكس نتائج األعمال واملركز 
املايل، وعليه يكون تقرير املدقق مبثابة كشف حول نتائج التصرفات املالية اليت قامت هبا إدارة املؤسسة 

لفرتة املالية اليت خضعت للفحص وتقدميه إىل األطراف ذوي العالقة وخاصة املالك باعتبار املدقق خالل ا
 .وكيال عنهم

واجلنائية للمدقق ملعرفة مدى املدنية  املسؤوليةميثل التقرير الوثيقة املكتوبة اليت يتم االعتماد عليها لتحديد   -2
 .جراءات القانونية حول ذلكإيماله أو تقصريه يف أداء مهامه من أجل اختاذ اال

 :ارتفاع الطلب على رأي املدقق الفين احملايد الذي يتضمنه تقرير املدقق نظرا لتوفر العوامل التالية -3
عندما يكون هناك تعارضا فعليا أو حمتمال بني مصاحل معدي : تضارب املصاحل بني األطراف املعنية -

للجوء إىل مدقق احلسابات إلبداء رأيه الفين احملايد ومستخدمي املعلومات، يقوم مستخدمي املعلومات با
 . املستقل بعد تقييم دقيق  حول تلك املعلومات

يف معظم األحيان ال يستطيع مستخدمي : صعوبة املعلومات املعدة وتعقيد املوضوعات املرتبطة هبا -
جود مدقق احلسابات املعلومات من استيعاب املعلومات واكتشاف األخطاء احملتملة مما يستلزم ضرورة و 

 .الذي يساعد على حتديد مدى جودة تلك املعلومات ودرجة االعتماد عليها
تعترب املعلومات املقدمة ذات أيمية كبرية عند اختاذ القرارات مما : األيمية النسبية للمعلومات حمل الدراسة -

 .اذ القرارات املناسبةداعل التحقق من مدى جودهتا ومدى إمكانية االعتماد عليها أمرا ضروريا الخت
الفصل بني مستخدمي املعلومات وبني من يقوم باعدادها من جهة، وفصل مستخدم املعلومات عن  -

ويكون هذا الفصل إما بصورة طبيعية أو من خالل بعض القيود : املوضوع حمل الدراسة من جهة أخرى

                                                           
.134: ، مرجع سبق ذكره، ص"نظرية املراجعة وآليات التطبيق" حممد مسري الصبان،   1  
.320: ، ص4002، الطبعة األوىل، مصر، الدار اجلامعية، "مراجعة املعلومات احملاسبية ومسئوليات التقرير"أمني السيد أمحد لطفي،   2  

.132-134: ، مرجع سبق ذكره، ص ص"نظرية املراجعة وآليات التطبيق" حممد مسري الصبان،   3  
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 املمكن قيام مستخدمي املعلومات مثل املوانع القانونية، أو عامل الوقت أو التكلفة اليت جتعل من غري
 .باجراء عملية التدقيق وتقييم املعلومات اليت تقدم إليهم حىت يتمكنوا من تكوين رأيا حول مدى جودهتا

 األركان الشكلية للتقرير وعناصره: المطلب الثاني

ىل جمموعة من يشرتط يف تقرير املدقق جمموعة من األركان الشكلية اليت داب أن تتوافر فيه باالضافة إ
 .العناصر اليت داب أن يشري إليها مدقق احلسابات يف التقرير وذلك نظرا أليمية املعلومات اليت يتضمنها التقرير

 :1داب توافر األركان الشكلية التالية يف تقرير املدقق: األركان الشكلية للتقرير  -1
 داب أن يكون التقرير مكتوبا يف وثيقة؛ -
عنها من جلمعية العامة للمسايمني باعتبارها اجلهة اليت كلفت املدقق ليكون وكيال داب توجيه التقرير إىل ا -

 مؤسسةاألموال، أما إذا كانت عبارة عن  مؤسسةعبارة عن  ؤسسةأجل محاية حقوقها إذا كانت هذه امل
 أشخاص، فيجب أن يكون التقرير موجها إىل الشخص الذي قام بتعيني املدقق ومن مث دفع أتعابه؛

أن يكون التقرير موقعا من طرف مدقق احلسابات الذي حيمل الرتخيص وليس من طرف أحد  داب -
 مساعديه باملكتب؛

 اليت مت إعداد التقرير عنها؛داب أن يتضمن التقرير الفرتة املالية  -
 داب أن يكون التقرير مؤرخا وحيمل توقيع مدقق احلسابات؛ -
 .القراءة والفهمداب أن يكون التقرير واضحا وحيمل عبارات سهلة  -

 .2إضافة إىل ذلك داب تالوة التقرير خالل اجتماع اجلمعية العامة

يكتسي تقرير مدقق احلسابات أيمية بالغة نظرا للمعلومات اليت يتضمنها : عناصر أو مشتمالت التقرير -2
ر على واليت تساعد على اختاذ القرارات، فقد اهتمت العديد من التشريعات على ضرورة أن يشتمل التقري

 :3جمموعة من العناصر واليت تتمثل فيما يلي
ما إذا حتصل على املعلومات والتوضيحات الضرورية حسب رأيه اليت تساعده توضيح مدقق احلسابات  -

على أداء مهامه، حيث ختول التشريعات للمدقق حق االطالع إما بنفسه أو من ينوب عنه على كافة 
أهنا ضرورية حىت يتمكن من الوصول إىل قناعة حول ما سيضعه يف الدفاتر والسجالت واحملاضر اليت يرى 

التقرير، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى داب أن يشتمل التقرير على مدى تقدمي املديرين وجملس إدارة 
 املؤسسة البيانات واملعلومات اليت يطلبها املدقق وموقفهم من ذلك؛

                                                           
.33: زهري احلدرب، مرجع سبق ذكره، ص  1  
.24: ، مرجع سبق ذكره، ص"الناحية النظرية والعملية: علم تدقيق احلسابات" د أمني عبد اهلل، خال   2  
.33-33: زهري احلدرب، مرجع سبق ذكره، ص ص  3  
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املعروضة على اجلمعية العامة للمسايمني للحالة ( مة نتيجة األعمالامليزانية وقائ)مدى متثيل القوائم املالية  -
 املادية للمؤسسة وأهنا مطابقة للقوانني ودفاتر املؤسسة؛

 توضيح ما إذا كانت دفاتر املؤسسة معدة وفقا للقوانني واألنظمة؛ -
 ؛املؤسساتن توضيح موقف املدقق إذا كان هناك تخالفات لنظام املؤسسة الداخلي أو قانو  -
 توضيح موقف املديرين وجملس إدارة املؤسسة ومدى تعاوهنم مع املدقق؛ -
 داب أن يوضح التقرير إذا مت جرد املخزون السلعي وفقا لإلجراءات واملبادئ املتعارف عليها؛ -

ويف حالة امتناع املدقق عن إبداء رأيه لعدم حصوله على املعلومات الكافية أو اكتشافه أخطاء متعددة يف 
 .1ات والدفاتر أو عدم جتميع األدلة الكافية، فعليه أن يوضح التقرير األسباب اليت منعته من إبداء رأيهاملستند

 

 أنواع التقرير: المطلب الثالث

يواجه مدقق احلسابات عند قيامه بتدقيق حسابات بعض املؤسسات ظروفا تختلفة جتعل من املدقق مضطرا 
وعليه ختتلف التقارير من نواحي عديدة وميكن تقسيمها وفقا لزوايا  مواقف معينة ترتبط بتلك الظروف،الختاذ 

 :تختلفة تتمثل يف

   :2وتنقسم إىل تقارير خاصة وتقارير عامة على النحو التايل :التقارير من حيث درجة اإللزام القانوني -1
خاصة كما يف حالة وهي التقارير االختيارية غري االجبارية واليت تتعلق مبهام حمددة و : التقارير الخاصة 1-1

 .األشخاص مؤسسةالتقرير عن مؤسسة فردية أو 
 .وهي التقارير االجبارية اليت يلزمها القانون :التقارير العامة 1-2

بأن التقرير العام يلزم القانون بنشره يف الصحف اليومية حىت  التقرير العام عن التقرير اخلاصويتميز 
 .3ا التقرير اخلاص ال يلزم القانون بنشرهيتمكن األطراف املهتمني االطالع عليه، بينم

 :وتنقسم إىل تقارير مطلقة وتقارير تتضمن حتفظات كما يلي:التقارير من حيث محتويات المعلومات -2

 حتفظات  الذي ال حيتوي على أي  التقرير   بالتقرير النظيف، وهو كذلك  ويسمى : التقرير المطلق 2-1

 

                                                           
.101: ، مرجع سبق ذكره، ص"علم تدقيق احلسابات النظري والعملي" خالد اخلطيب، خليل الرفاعي،    1  
.33: زهري احلدرب، مرجع سبق ذكره، ص   2  
.22: ، مرجع سبق ذكره، ص"الناحية النظرية والعملية: علم تدقيق احلسابات" خالد أمني عبد اهلل،    3  
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متحفظ إذا قام املدقق جبمع األدلة الكافية واملالئمة اليت تدل أن القوائم ويكون التقرير غري  ،1أو مالحظات 
 :2املالية للمؤسسة حمل التدقيق

 تعكس الصورة احلقيقية والعادلة عن احلالة املالية للمؤسسة؛ -
 مت االلتزام بإطار عمل التقرير املايل املناسب؛ -
 أعدت وفقا للقانون بطريقة مالئمة؛ -
 ومات املقدمة يف تقرير املدراء؛أهنا متسقة مع املعل -
أهنا متسقة مع املعلومات املالية غري املدققة يف التقرير السنوي الذي يتضمن القوائم املالية اخلاضعة لعملية  -

مدقق احلسابات على علم أن تلك املعلومات غري املدققة يف التقرير السنوي مل حترف التدقيق إذا كان 
 .ماديا

 :3ىل نتيجة حول حقيقة وعدالة القوائم املالية داب عليه أن يقوم بدراسة حولوعندما يتوصل املدقق إ

 مدى االلتزام بسياسات حماسبية مالئمة واستمرارية تطبيقها يف إعداد القوائم املالية؛ -
 أن القيم املوضحة يف القوائم املالية تعترب معقولة؛ -
للمستخدمني من فهمها بشكل مالئم عرض القيم واالفصاحات يف القوائم املالية على حنو يسمح  -

 .للتعرف على املركز املايل للمؤسسة وأرباحها وخسائرها وتدفقاهتا النقدية

داد حتفظات يرى أهنا يصدر املدقق هذا النوع من التقارير عندما : التقرير الذي يتضمن تحفظات 2-2
، 4دول عنها ولكنها أصرت على ذلكضرورية داب توضيحها يف تقريره، وذلك بعد حماولته اقناع املؤسسة الع

 :وتنقسم هذه التحفظات إىل

وهي التحفظات اليت يشري إليها مدقق احلسابات يف تقريره عندما ال : تحفظات تتعلق باجراءات التدقيق - أ
إجراءات التدقيق املتعارف عليها بسبب معني، مثل ضيق الوقت املخصص لعملية التدقيق يستطيع اتباع 

جية متنعه من ذلك مثل عدم حضور املدقق لعملية جرد املخزون، وبالتايل على أو حدوث ظروف خار 
املدقق يف هذه احلالة أن يوضح يف تقريره إىل عدم اتباع االجراءات املتعارف عليها يف هذه العملية، 

 .5املدقق لعملية جرد املخزونوالتحفظ هنا يكون حول عدم حضور 
                                                           

.104: ، مرجع سبق ذكره، ص"علم تدقيق احلسابات النظري والعملي" خالد اخلطيب، خليل الرفاعي،   1  
  .234-231: ، ص ص 4010 ،، الطبعة األوىلمصر، الدار اجلامعية، "رجعيةممارسات املراجعة يف ضوء املقاييس امل" أمني السيد أمحد لطفي،  2

.234: نفس املرجع السابق، ص  3  
.32: زهري احلدرب، مرجع سبق ذكره، ص  4  
.103: ، مرجع سبق ذكره، ص"علم تدقيق احلسابات النظري والعملي" خالد اخلطيب، خليل الرفاعي،   5  
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سة حمل التدقيق بعض القيود على عملية التدقيق مثل امتناع قد تضع املؤس :تحفظات تتعلق بالقيود - ب
ويف هذه احلالة يتعني على املدقق املؤسسة عن تقدمي للمدقق مصادقات العمالء على األرقام املدينة هلا، 

   .1أن يضع حتفظات يف تقريره بشأن هذا القيد
مدقق احلسابات  قد يقوم :تحفظات تتعلق بقيام مدققين آخرين باجراء جزء من الفحص  - ت

باالستعانة مبدققني آخرين الجراء جزء من عملية التدقيق كأن تكون فروع وأقسام املؤسسة متواجدة يف 
ويستخدم املدقق األصلي التقارير اليت أعدها املدققني الذين مت االستعانة . مكان بعيد عن املدقق األصلي

دة واحدة، ويكون للمدقق االختيار حول اإلشارة أو من أجل إبداء رأيه الفين يف القوائم املالية كوحهبم 
 .2عدم اإلشارة للمدققني الفرعيني، وقد يشري إىل ذلك من أجل حتديد مسئوليته

إذا قامت إدارة املؤسسة موضوع الفحص  :تحفظات تتعلق بعدم ثبات تطبيق المبادئ المحاسبية  - ث
، فيجب على مدقق احلسابات أن يبني ذلك يف بعدم الثبات يف تطبيق أحد مبادئ احملاسبة املتعارف عليه

 . 3تقريره ويوضح مدى تأثري ذلك التغري على القوائم املالية
إذا قامت إدارة املؤسسة بعدم تطبيق املبادئ احملاسبية  :تحفظات تتعلق بعدم تطبيق المبادئ المحاسبية  - ج

على املدقق أن يتحفظ يف تقريره املتعارف عليها أو البعض منها مما يؤثر على قوائم نتائج األعمال ف
 .4خبصوص ذلك

قد تقوم إدارة املؤسسة برفض إظهار بعض  :تحفظات تتعلق بعدم كفاية المعلومات والبيانات  - ح
املعلومات الضرورية لصحة عرض القوائم املالية، فينبغي على املدقق أن يتحفظ بشأن هذا اخلصوص من 

 . 5صاح يف القوائم املاليةخالل إظهار املعلومات حىت يتحقق مبدأ اإلف
قد تستخدم إدارة املؤسسة أسلوب التقدير الشخصي لبعض  :تحفظات تتعلق بالنواحي التقديرية  - خ

عناصر املصاريف أو االلتزامات مما يؤدي إىل التأثري على نتائج املركز املايل للمؤسسة مثل تقدير 
 .6يوضح يف التقرير حتفظه حول ذلك تخصصات الديون املشكوك يف حتصيلها، فيتعني على املدقق أن

 :التدقيق تتمثل فيما يليتوجد أربعة أنواع من الرأي يف تقارير : التقارير من حيث إدالء المدققين برأيهم -3

يعترب التقرير نظيفا عندما ال يبدي املدقق أي حتفظات يف تقريره، (: النظيف)الرأي غير المتحفظ  3-1
أو حدود على نطاق عملية الفحص اليت يقوم هبا، وال توجد لديه أية وذلك عندما ال يتم وضع أي قيود 

                                                           
.30: زهري احلدرب، مرجع سبق ذكره، ص  1  
.102: ، مرجع سبق ذكره، ص"علم تدقيق احلسابات النظري والعملي" خالد اخلطيب، خليل الرفاعي،   2  
.31: زهري احلدرب، مرجع سبق ذكره، ص  3  

31: .نفس املرجع السابق، ص 4  
.103: ، مرجع سبق ذكره، ص"علم تدقيق احلسابات النظري والعملي" خالد اخلطيب، خليل الرفاعي،   5  
.103: نفس املرجع السابق، ص  6  
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مالحظات حول صدق وعدالة عرض القوائم املالية ومتثيلها عن أعمال املؤسسة، وتطبيق إدارة املؤسسة املبادئ 
 .1احملاسبية املتعارف عليها على النحو املالئم وكذا االلتزام بالقوانني واألنظمة املطبقة حمليا

ما يقيد رأيه، مما داعله مضطرا يصدر املدقق رأيا متحفظا إذا الحظ أثناء تنفيذ مهمته : الرأي المتحفظ 3-2
إىل تسجيل االعرتاضات والتحفظات الضرورية بالتقرير يف فقرة خاصة مستقلة يوضح فيها أسباب ذلك 

 .2التحفظ

دما يتأكد أن القوائم املالية ال تعكس يقوم املدقق باصدار رأيا معاكسا عن(: المعاكس)الرأي السلبي  3-3
الواقع الصحيح للمركز املايل أو نتيجة األعمال للمؤسسة وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها، ويف هذه 

 . 3احلالة يتعني على املدقق توضيح األسباب اليت أدت إىل إصدار هذا الرأي

ت تقوم بتطبيق توصيات املدقق حول عرض القوائم ألن أغلب املؤسسا ونادرا ما يتم إصدار الرأي السليب
 .4املالية بصورة صادقة وعادلة

يقوم املدقق باالمتناع عن إبداء رأيه عندما يواجه ظروف عدم التأكد اليت ال : عن إبداء الرأياالمتناع  3-4
على املدقق توضيح  يستطيع املدقق من خالهلا إصدار رأيا نظيفا أو متحفظا أو معاكسا، ويف هذه احلالة ينبغي

 .5األسباب اليت متنع من إبداء رأيه يف فقرة مستقلة عن التقرير

 :6يقوم املدقق باعداد تقارير أخرى مثل: أنواع أخرى من التقارير -4

الضرييب الذي  تقرير على اإلقرار بإعداديكلف مدقق احلسابات أحيانا : التقرير على اإلقرار الضريبي 4-1
ضريبة الدخل، أو يتم تكليفه بإعداد تقرير حول هذا اإلقرار يوضح فيه رأيه الفين احملايد  يتم تقدميه إىل مصاحل

حول صايف الربح اخلاضع للضريبة وفقا للقانون، وميكن أن يكون هذا النوع من التقرير نظيفا أو به حتفظات 
حيمي نفسه من إمكانية  إذا رفضت املؤسسة األخذ بعني االعتبار املالحظات اليت قدمها املدقق وذلك حىت

 .مساءلته

ميكن أن يكلف مدقق احلسابات باعداد النشرة : تقرير نشرة االكتتاب في أسهم زيادة رأس المال 4-2
حىت املتعلقة بطرح أسهم االكتتاب من أجل رفع رأس املال، حبيث تتضمن النشرة املعلومات الكافية والالزمة 

                                                           
.34: زهري احلدرب، مرجع سبق ذكره، ص  1  
.33-34: نفس املرجع السابق، ص ص  2  
.23-23: ، مرجع سبق ذكره، ص"الناحية النظرية والعملية: علم تدقيق احلسابات" خالد أمني عبد اهلل،   3  
.103: ، مرجع سبق ذكره، ص"العمليعلم تدقيق احلسابات النظري و " خالد اخلطيب، خليل الرفاعي،   4  
.103-103: نفس املرجع السابق، ص ص  5  
. 110-102: نفس املرجع السابق، ص ص  6  
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ن يقدم على عملية االكتتاب، كما تتضمن النشرة تقرير املدقق عن اجلمهور من االطالع عليها قبل أيتمكن 
 .الوضعية املالية للمؤسسة قبل طرح األسهم لالكتتاب من أجل رفع رأس املال

إضافة إىل التقرير املختصر الذي يقدمه مدقق احلسابات إىل : التقرير المطول المقدم إلى اإلدارة 4-3
تعلق بالقوائم املالية، يقدم املدقق تقريرا مطوال إىل جملس إدارة املؤسسة اجلمعية العامة للمسايمني والذي ي

يتضمن مالحظاته حول نقاط الضعف اليت قد دادها يف نظام الرقابة الداخلية حىت يتم تصحيحها من أجل 
منع ارتكاب الغش أو األخطاء وذلك بصفته خبريا وليس مدققا، كما ميكن تكليف املدقق ببعض العمليات 

هتم إدارة املؤسسة وال هتم املسايمني إال ليت ال تدخل ضمن نطاق عملية التدقيق وتعترب هذه التقارير خاصة ا
إذا كانت هذه التقارير تتضمن عناصر هلا تأثري على القوائم املالية مما يستلزم على املدقق توضيحها يف شكل 

 .مالحظات أو حتفظات يف التقرير عن امليزانية

 

 إجراءات إعداد تقرير المدقق والفحص النهائي ألوراق التدقيق والتقرير: بعالمطلب الرا

بعد االنتهاء من فحص أوراق التدقيق والتأكد من أن املعلومات الضرورية إلعداد التقرير متوفرة وأهنا 
ئول بإعداد مدعمة بأوراق العمل املالئمة والكشوف والبيانات التحليلية واملذكرات املناسبة يقوم املدقق املس

 .2التدقيق الذي داب أن يكون وفقا ملعايري التقرير املتعارف عليها 1تقرير

تتمثل خطوات إعداد التقرير املختصر حول نتيجة عملية التدقيق اليت قام هبا : إجراءات إعداد التقرير -1
 :3مدقق احلسابات فيما يلي

احملاسبية املتعارف عليها، وإرفاق تلك القوائم  حتضري القوائم املالية اليت داب أن تكون معدة وفق املبادئ -
 جبميع املالحظات واحلصول على موافقة إدارة املؤسسة حمل التدقيق بعد إمتام عملية الفحص؛

 تدوين رأي مدقق احلسابات حسب النموذج النمطي املتعارف عليه؛ -
ة عند انعقاد االجتماع النهائي يف املؤسسإعداد قائمة تتعلق باملسائل اليت سيتم مناقشتها مع املسئولني  -

 معهم؛
 :إعداد قائمة تتضمن حمتويات التقرير املختصر، ويف معظم األحيان تكون على النحو التايل -

 رأي مدقق احلسابات؛ 
 امليزانية العامة؛ 

                                                           
.332: أمحد نور، مرجع سبق ذكره، ص  1  
 مت التطرق إىل معايري التقرير يف الفصل األول.  
.333-333: أمحد نور، مرجع سبق ذكره، ص  2  
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 احلسابات اخلتامية؛ 
 قائمة األرباح احملجوزة؛ 
 املالحظات والتوضيحات اليت ترتبط بالقوائم املالية. 

إذا مل يتم تسجيلها يف نفس القوائم املالية أو كتابتها وترتيبها سجيل املالحظات يف قائمة خاصة وميكن ت
 .يف جمموعات خاصة بكل قائمة

إمتام االجراءات اخلاصة بإعداد التقرير، ويف معظم األحيان تكون تلك االجراءات موضحة يف دليل  -
، طريقة جتديد تاريخ رأي مدقق الكاتبةاآللة يوضح طريقة كتابة عنوان التقرير وطريقة كتابته على 

احلسابات والتاريخ التقرييب لالنتهاء من إجراءات إعداد التقرير، طريقة كتابة اسم مكتب التدقيق، وكيفية 
 .تسليم نسخ من التقرير، وغريها من األمور اليت تتعلق بطريقة إعداد التقرير وتداوله

خلارجي للملف، حيث يتضمن عنوان التقرير اسم املؤسسة وداب وضع عنوان التقرير على الغالف ا
التدقيق، طبيعة التقرير، والفرتة اليت تغطي التقرير، إضافة إىل اسم مكتب التدقيق ورقم القيد اخلاضعة لعملية 

  .املتعلق باملدقق الرئيسي أو صاحب املكتب واملسجل يف سجل احملاسبني واملدققني

قق هو تاريخ آخر يوم كان فيه املدقق باملؤسسة حمل التدقيق والذي يتوافق ويكون تاريخ إصدار رأي املد
 .مع هناية عملية التدقيق باملؤسسة

 الفحص النهائي ألوراق التدقيق وتقرير المدقق -2

على عملية التدقيق أن يقوم بفحص هنائي لتقرير املدقق وأوراق العمل وامللف الدائم يتعني على املدقق املسئول 
 :على النحو التايل 1ات إداريةوأي خطاب

 :2تتمثل خطوات عملية الفحص النهائي ألوراق التدقيق كما يلي: الفحص النهائي ألوراق التدقيق 2-1

قراءة أوراق التدقيق وخاصة اليت تتعلق بتقييم نظام الرقابة الداخلية ومدى مالئمته من أجل حتديد مدى  -
ب التحقق من إرسال اخلطابات اإلدارية الضرورية املرسلة إىل مالئمة الفحص، وما مت الوصول إليه، كما دا

 املؤسسة املتعلقة هبذه املسائل؛ 
التحقق من امللف الدائم للمؤسسة وأنه حيتوي على أحدث املعلومات اخلاصة باملؤسسة اليت تتوافق مع  -

 هناية عملية التدقيق؛
 للمعلومات املتوصل إليها؛االطالع على برنامج التدقيق وحتديد مدى مالئمته بالنسبة  -

                                                           
.332: نفس املرجع السابق، ص  1  
.333-333: نفس املرجع السابق، ص ص   2  
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مقارنة الوقت الذي مت تقديره إلجناز عملية التدقيق والوقت الفعلي الذي تطلبته عملية التدقيق وتوضيح  -
 أسباب ذلك؛

 التحقق من أنه مت احلصول على خطاب متثيل مالئم من إدارة املؤسسة؛ -
كتب التدقيق، وأنه حيتوي على التأكد من إعداد مسودة التقرير بشكل سليم، وأنه معد حسب سياسة م -

 املعلومات املالية الضرورية إلبداء الرأي؛
 فحص قيود التسوية اليت داب القيام هبا؛ -
مقارنة القوائم املالية اليت مت فحصها مع املبالغ اليت تظهر مبيزان املراجعة بعد التسويات أو مع الكشوف  -

 املالية ملختلف العناصر؛
د من مدى تطابقه مع املعلومات اليت تتضمنها الكشوف والتحليالت ومن فحص ميزان املراجعة والتأك -

 وجود اإلشارات اليت متكن من مطابقته بسهولة؛
والتأكد من مدى مته ات اخلاصة بامتام العمل ومدى مالئفحص اجلداول والتحليالت واملذكرات واملالحظ -

 االلتزام بربنامج التدقيق الذي مت إعداده؛
قيود التسوية والتأكد من أن اإلشارات  ات من خالل الكشوف والبيانات التحليلية معالتسوي التحقق من -

 املستخدمة سليمة ميكن االعتماد عليها بسهولة؛
الضرييب والتأكد من أن االلتزام الضرييب للمؤسسة يتوافق مع أعباء الضرائب احململة على فحص اإلقرار  -

 احلسابات اخلتامية؛
ية التدقيق مع املسئولني باملؤسسة من أجل منع حدوث األخطاء وتدعيم عالقة مناقشة مجيع نتائج عمل -

 املؤسسة باملدقق؛

وعند االنتهاء من عملية الفحص والتدقيق يقوم املدقق بإعداد مذكرة تتضمن مدى الفحص والنتائج،   
اليت هلا تأثري على  والتحفظات اليت داب توضيحها يف التقرير، كما داب أن تشري هذه املذكرة على العناصر

 . صدق وعدالة عرض القوائم املالية، وداب إمضاء وتسجيل تاريخ هذه املذكرة

 1الفحص النهائي للتقرير -3

 عندما يتم االنتهاء من عملية الفحص النهائي ألوراق

 إىل قسم -إذا كان مكتب التدقيق يعترب من مكاتب التدقيق الكبرية -التدقيق، يتم حتويل هذه األوراق  
خاص بفحص التقارير حيث من خالله يتم التأكد من مدى االلتزام بتطبيق إجراءات التدقيق ومدى مالئمتها 
والتمثيل الصادق والعادل للقوائم املالية، كما يتم التأكد من وجود املعلومات اليت تتناسب مع املالحظات 

                                                           
.332-333: نفس املرجع السابق، ص ص  1  
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رار الضرييب للمؤسسة، أما يف مكاتب والتحفظات اليت يشري إليها التقرير، كما يتم التحقق من صحة اإلق
 . التدقيق الصغرية فيتم تنفيذ هذه املهام من املدقق املسئول صاحب املكتب أو الشريك

بعد ذلك يتم إعداد مذكرة تتعلق بنتيجة الفحص النهائي للتقرير توضح مدى الفحص ومدى مالئمته 
ا مستقبال يف حتسني برنامج التدقيق، مث يتم كتابة ، واالقرتاحات اليت ميكن استخدامهوالنتائج اليت ترتبت عنه

التقرير يف شكله النهائي ويتم إدراج املالحظات واملذكرة املرفقة به ضمن أوراق التدقيق، ويتم مراجعته بعد  
كتابته من طرف أحد املسئولني باملكتب، مث يوقع عليه ويسلم إىل املؤسسة مع االحتفاظ بنسخة منه يف 

 . ملف خاص باملؤسسةكتب التدقيق يفم
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 خالصة

تقييم الوضعية املالية احلقيقية للمؤسسة والتعرف على املركز املايل ومدى يهدف مدقق احلسابات إىل 
اختاذ جمموعة من اخلطوات التمهيدية و  من خالل التعرف على املؤسسة حمل التدقيق صحة وعدالة القوائم املالية

من استخدام األوراق والعالمات واالحتفاظ مبذكرات وملفات  ج األداء وما يستلزمط العمل وبرامورسم خط
 . خاصة حول عملية التدقيق

يتمكن املدقق ويعترب تقييم نظام الرقابة الداخلية الدعامة األساسية لعملية الفحص حيث من خالله 
وكمية  اليت ينبغي فحصها العينةحجم حتديد من اكتشاف األخطاء والغش والتصرفات غري القانونية، و 

وحتديد  التعرف على مراكز القوة وتعزيزها، واكتشاف مواطن الضعف وتصحيحها االختبارات الالزمة من أجل
 .من خالل استخدام جمموعة من الوسائل واألساليب العلمية واملهارات الفنية ، وذلكاملخاطر

متكنه من الوصول إىل قناعة تسمح اليت الئمة املكافية و الثبات اإلدلة وقرائن األجبمع  بعد قيام املدققو 
، يقوم املدقق بإعداد التقرير الذي يعترب له بتحديد رأيه الفين احملايد حول مدى عدالة القوائم املالية للمؤسسة

ليت اجلوانب اهلامة احوصلة عن العمل الذي قام باجنازه حيث خالل عملية التدقيق يتمكن املدقق من معرفة 
ميثل تقرير املدقق كشف حول نتائج حيث  واليت تعكس نتائج األعمال والوضعية املاليةنشطة املؤسسة تتعلق بأ

وتقدميه إىل اجلهات  ، التصرفات املالية اليت قامت هبا إدارة املؤسسة خالل الفرتة املالية اليت خضعت للفحص
 .املعنية

تتضمن املعلومات الضرورية تساعد على  ولتقرير التدقيق أيمية بالغة يف االقتصاد حيث ميثل وسيلة
متعددة اجلنسيات وفتح األسواق املالية  املؤسساتخاصة بعد ظهور  اختاذ القرارات االقتصادية الناجعة

 . مما استلزم ضرورة توحيد املمارسة الدولية للتدقيق يف إطار العوملةوتالشي احلدود اجلغرافية 

 .ىل دراسة بيئة التدقيق الدوليةوعليه سيتم التطرق يف الفصل املوايل إ
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 تمهيد

 

نتيجة للتطورات احلاصلة يف جمال التكنولوجيا ظهرت تشهد البيئة الدولية تغريات سريعة ومتالحقة  
يف متعددة اجلنسيات وفتح أسواق رؤوس األموال  املؤسساتواالتصاالت، وتالشي احلدود اجلغرافية وظهور 

مما أحل على ، مهنة التدقيق على املستوى الدويل دة املخاطر والتحديات اليت تواجهظل العوملة، مما أدى إىل زيا
إىل ضرورة تذليل الفروقات بني الدول من خالل إصدار معايري دولية للتدقيق تلقى  التدقيق الدوليةمنظمات 

العام، وحتديد املتطلبات اليت تؤهل مدققي احلسابات للقيام مبهامهم مبهارات كافية، وفتح مكاتب  عارا اال
  .والتطبيق العاملي مات ذات جودة عالية تلقى القبولدولية للتدقيق تقدم خد

ومن أجل تعزيز مهنة التدقيق واحلصول على خمرجات فعالة تساعد اجلهات اليت حتتاج إىل خدمات  
فشل التدقيق املالئمة، مت تبين مفهوم احلوكمة يف إرساء عملية التدقيق، وبعد يف اختاذ القرارات  التدقيق

مت التعجيل  ، وتسجيل فضائح ماليةالعاملية العمالقة  املؤسساتاهنيار بعض  ا سبب وإخفاقات احلوكمة مم
 .« SOX »بتطبيق قانون األوراق املالية 

وصعوبات يف ظل العوملة  التدقيق إال أهنا الزالت تواجه التحدياتورغم التطورات احلاصلة يف مهنة  
حيث مل تعد لرؤوس األموال هوية وطنية مما يستدعي من مدقق احلسابات حماربة جرائم غسل األموال، 

 .إىل القيام بتدقيق املشتقات املالية وصناديق االستثمار باإلضافة

 :لتدقيق الدولية من خاللوعليه سيتم التطرق يف هذا الفصل إىل بيئة ا 

 التدقيق من املنظور الدويل؛: المبحث األول 

 ؛اتؤسسامل حوكمةآليات التدقيق و : المبحث الثاني 

 ؛« SOX »التدقيق احلديث وفق قانون  :المبحث الثالث 

 .اليت يواجهها املدقق يف البيئة الدولية القضايا املعاصرة :المبحث الرابع 

 

 



بيئة التدقيق الدولية: الفصل الثالث  

136 
 

 التدقيق من المنظور الدولي: األول المبحث

املتعددة اجلنسيات، وفتح أسواق رأس املال يف ظل العوملة إىل أمهية التدقيق  املؤسساتأدى ظهور 
،  مبهارات كافيةات للقيام مبهامهم وفق معايري دولية تلقى القبول العام، ومتطلبات دولية تؤهل مدققي احلساب

ذات جودة عالية تلقى االعارا  والتطبيق العاملي وفق مقاييس خدمات الدولية تقدم مكاتب التدقيق كما 
معايري التدقيق الدولية من خالل املطلب األول، أما املطلب  وعليه سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل، مرجعية

يق الدويل فسيتم دراسة سوق التدقالثاين فسو  يتناول املتطلبات الدولية لتأهيل املدققني، أما املطلب الثالث 
 .فسيتطرق إىل مكاتب التدقيق الدوليةأما املطلب الرابع 

 معايير التدقيق الدولية: المطلب األول

دولة،  97منظمة حماسبية يف  36مبقتضى اتفاقية تضم  7711تأسس اإلحتاد الدويل للمحاسبني يف عام 
 .1وقد انبثق عن االحتاد جلنة املعايري أو األدلة أو القواعد الدولية لتدقيق احلسابات

 إصدار معايير التدقيق الدولية -1

تشمل معايري التدقيق الدولية املبادئ األساسية واإلجراءات الالزمة معا باالرتباط مع اإلرشادات ذات 
 .2من أجل توفري إرشاد يساعد على تطبيقهاالصلة يف شكل مواد إيضاحية أو أية مواد أخرى 

وتصدر معايري التدقيق الدولية عن طريق جلنة معايري التدقيق الدائمة املنبثقة عن اإلحتاد الدويل للمحاسبني 
وتتكون من مرشحي املنظمات األعضاء يف الدول اليت يعينها جملس االحتاد لعضوية اللجنة، وتقدر عهدة 

كما . لفارة مخس سنوات، ويشارط يف العضو أن يكون عضوا يف إحدى منظمات االحتادأعضاء اللجنة عادة 
توجد جلان فرعية منبثقة عن اللجنة الدائمة تضم ممثلني من الدول غري األعضاء يف اللجنة الدائمة كلما أمكن 

 .3ذلك من أجل إتاحة الفرص ألكرب عدد ممكن من األعضاء

 :4إىل حتسني جودة وتوحيد املمارسات الدولية من خالل وهتد  املمارسة الدولية للتدقيق

 إصدار معايري دولية للتدقيق؛ -
 على تطبيق معايري التدقيق الدولية؛إصدار إرشاد يساعد  -
 تنشيط تبين نشرات اللجنة كمصادر أساسية للمعايري الدولية وكدليل عند طرح األموال عرب احلدود؛ -

                                                           
  .31: ، ص0222، املكتبة العصرية، املنصورة، مصر، الطبعة األوىل، "حتليل وإطار للتطبيق: املعايري الدولية للمراجعة: دراسات يف" حممود السيد الناغي،   1
.971-973: ، مرجع سبق ذكره، ص ص"احملاسبة واملراجعة الدولية" السيد أمحد لطفي،  أمني  2  
.17:حممود السيد الناغي، مرجع سبق ذكره، ص  3  
  .90: ، ص0277، الطبعة األوىل، مصر، الدار اجلامعية، "رقابة اجلودة ونظم الفحص واإلشرا  يف املراجعة من منظور دويل" أمني السيد أمحد لطفي،  4
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جات املستخدمني للمعايري واإلرشادات اجلديدة، وذلك مع تنشيط اجلدل واملناقشات لتحديد احتيا -
 .خمتلف املمارسني واملستخدمني واملنظمني عرب العامل

 :1متهيدا حول املعايري الدولية لتدقيق احلسابات ورد به ما يلي بإصداروقامت اللجنة الدائمة 

 ستنادا إىل قواعد منسقة؛ا يم مهنة احملاسبة دولية مارابطةهد  إصدار املعايري هو تطوير وتدع -7"

والتعليمات الصادرة عن املؤسسات احلكومية أو املهنية، بالقوانني  تدرك اللجنة أن األنظمة احمللية اخلاصة -0
 ارسات املهنية يف عمليات التدقيق؛تؤثر على املم -بدرجة خمتلفة-يف كل بلد 

يف كل دولة بعني االعتبار يف حماولة حتاول اللجنة أخذ مظاهر اإلختال  بني معايري التدقيق املطبقة  -6
 الدويل هلذه املعايري؛ لتحقيق القبول

 ال توجد فيها تكون األولوية للمعايري واملتطلبات احمللية عن تلك الصادرة عن اللجنة إال يف احلاالت اليت -9
 بصورة تلقائية املعايري الدولية؛ ئذ تطبقمعايري حملية عند

حبيث يشمل كل تدقيق أو فحص مستقل بغرض إبداء الرأي يف املعلومات يتسع جمال تطبيق هذه املعايري  -5
املالية ألية وحدة بغض النظر عن حجمها وهدفها وشكلها القانوين، ويتطلب األمر االلتزام هبذه املعايري  

كل معيار يتحدد مدى االلتزام   كلما أمكن ذلك يف كافة النشاطات اليت يقوم هبا مدققو احلسابات، ومع
 به؛

باللغة احمللية على نفقتها مع توضيح تعطي املنظمات يف الدول األعضاء احلق يف إعداد الارمجة املناسبة  -3
 ".اسم املنظمة اليت قامت بالارمجة للنص االجنليزي الصادر عن االحتاد

يد ، مت تغيري اسم جلنة ممارسات التدقيق الدولية إىل جملس معايري التدقيق والتأك0227ومنذ بداية عام 
 .2الدويل

 إطار عمل معايير التدقيق الدولية -2

مييز نطاق عمل معايري التدقيق الدولية عمليات التدقيق عن اخلدمات ذات الصلة واليت تتضمن 
 :3عمليات الفحص وأداء اإلجراءات املتفق عليها ومجع وإعداد املعلومات املالية على النحو التايل

 

 
                                                           

.10-17حممود السيد ناغي، مرجع سبق ذكره،   1  
.789: ، ص 0277الطبعة األوىل، األردن، والتوزيع،  ، دار صفاء للنشر"الريادية يف احملاسبة والتدقيق" أمحد حلمي مجعة،   2  
.962 -908: احملاسبة واملراجعة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص" أمني السيد أمحد لطفي،   3  
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 عملية تدقيق القوائم المالية 2-1

على أن اهلد  من عملية تدقيق القوائم ( 022)ينص التعريف املقدم يف معيار التدقيق الدويل رقم 
املالية يتمثل يف متكني مدقق احلسابات من إبداء رأيه حول القوائم املالية إذا مت إعدادها يف كافة اجلوانب اهلامة 

مصداقية القوائم املالية من خالل توفري مستوى يصدر املدقق رأيه حول و . وفقا إلطار عمل تقرير مايل حمدد
مرتفع من التأكد وليس مطلق باعتبار أن املستوى املطلق يف التدقيق ال ميكن حتقيقه لعدة أسباب أمهها وجود 
احلاجة إىل احلكم الذايت املهين للمدقق واستخدام العينة، باإلضافة إىل القيود احلتمية الكافية يف األنظمة 

 .وأنظمة الرقابة الداخليةاحملاسبية 

كما يعتقد أن رأي املدقق يعزز من مصداقية القوائم املالية للمؤسسة حمل التدقيق، وال ميكن توفري 
 .أساس منطقي رشيد لتقييم احليوية املستقبلية للمؤسسة أو أداء اإلدارة يف جمال الكفاءة والفاعلية

إىل يتمكن املدقق من تكوين رأي حول عملية التدقيق على دليل مالئم وكا  ميكنه من التوصل 
 .استنتاجات يؤسس من خالهلا ذلك الرأي بصورة حقيقية وعادلة يف كافة اجلوانب اهلامة

  الخدمات ذات الصلة 2-2

 :وتشمل خدمات ذات الصلة العناصر التالية

القوائم املالية يف متكني املدقق من حتديد ما إذا كان على أساس  يتمثل اهلد  من عملية فحص: الفحص - أ
اإلجراءات اليت قام هبا مل توفر كافة األدلة املطلوبة أي عنصر يشري إىل انتباه املدقق أن القوائم املالية مل 

دقق يف أن وعلى الرغم من حماولة امل. تعرض وفقا إلطار عمل التقرير املايل املوحد يف كافة اجلوانب اهلامة
يصبح على دراية بكافة اجلوانب اهلامة إال أن إجراءات عملية الفحص جتعل حتقيق ذلك أقل احتماال 

أقل مقارنة مبا يتم  مقارنة بعملية التدقيق، ولذلك يكون مستوى التأكد املقدم يف تقرير عملية الفحص
مهارات وأساليب التدقيق إضافة إىل  توفريه يف تقرير عملية التدقيق، إال أن عملية الفحص تتضمن تطبيق

عملية مجع أدلة اإلثبات، غري أهنا ال تتضمن عادة تقييم األنظمة احملاسبية وأنظمة الرقابة الداخلية 
واختبارات السجالت، باالضافة إىل إجابات االستفسارات من خالل احلصول على دليل إثبات مؤيد 

لعمليات احلسابية واإلجراءات املطبقة عادة خالل عن طريق عملية الفحص واملصادقات وإجراءات ا
 .عملية التدقيق

يكون مدقق احلسابات مرتبط بتنفيذ اإلجراءات املتفق عليها واليت هلا نفس : اإلجراءات املتفق عليها - ب
طبيعة عملية التدقيق، واليت يتفق من خالهلا املدقق مع املؤسسة أو أي طر  ثالث مالئم للتقرير عن 

وينبغي أن يقوم متلقو التقرير بتكوين استنتاجاهتم من تقرير املدقق، ويتم تقييد توزيع . ق معينةنتائج حقائ
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تقرير املدقق على األطرا  اليت اتفقت على االجراءات اليت جيب تنفيذها ألن األطرا  األخرى اليت ال 
 . تعلم عن أسباب اإلجراءات املتفق عليها قد يسيئون فهم النتائج

يرتبط املدقق يف إعداد ومجع املعلومات املالية باستخدام خربته احملاسبية مع : املعلومات إعداد ومجع - ت
خربته بالتدقيق من أجل مجع وتبويب وتلخيص املعلومات املالية، ويتضمن ذلك عادة على ختفيض 
 البيانات املفصلة إىل منط قابل لإلدارة وللتنميط دون احلاجة إىل اختبار اإليضاحات حول تلك

وال ميكن للمدقق من التعبري عن املعلومات، كما أن اإلجراءات املستخدمة ال يتم عملها بطريقة منظمة 
أي تأكد حول املعلومات املالية إال أن مستخدمي املعلومات املالية اجملمعة بإمكاهنم استناج بعض الفوائد  

 .ية املهنية الالزمةكنتيجة الرتباط احملاسب ألن أداء اخلدمة قد يتم باللمهارة والعنا
 

 المتطلبات الدولية لتأهيل المدققين: المطلب الثاني

هتد  رسالة االحتاد الدويل للمحاسبني إىل تطوير وتدعيم معايري متجانسة ملهنة احملاسبة والتدقيق على 
من خالل وضع  1املستوى الدويل، ومتكينها من تقدمي خدمات ذات جودة عالية بشكل متسق لصاحل اجلمهور

معايري وإرشادات دولية لتعليم احملاسبني واملدققني يشمل التعليم املسبق والتأهيل والتدريب والتعليم املهين 
 .  املستمر

 ايير واإلرشادات الدولية للتعليملجنة التعليم والمع -1

إىل تطوير معايري تعترب جلنة التعليم أحد اللجان املنبثقة عن جملس اإلحتاد الدويل للمحاسبني، وهتد  
املسبق لتأهيل وتدريب احملاسبني والتعليم املهين وإرشادات ووثائق ومعلومات أخرى عن كل من التعليم 

املستمر، كما تسعى هذه اللجنة إىل تطوير برامج التعليم احملاسيب على مستوى عاملي، وخاصة أن ذلك يساهم 
 .2يف التنمية االقتصادية

املتعلقة بربامج وتقوم املعايري واإلرشادات الدولية للتعليم بتحديد الطرق واألساليب اجلوهرية سواء كانت 
التعليم والتدريب السابقة أو الالحقة لتأهيل كافة احملاسبني، واليت جيب أن تلقى االعارا  والقبول والتطبيق 

إال أهنا تعترب آمرة وإرشادية، فهي ات احمللية امللزمة على املستوى العاملي، وبالرغم من أهنا ال تتخطى اإلصدار 
تعزز التطبيق اجليد وتوفر النصيحة املالئمة ألهنا ترتكز على دراسة دقيقة ألفضل التطبيقات وأجنعها للتعامل مع 

 .3اإلصدرات حمل اإلهتمام

                                                           
.937: ، مرجع سبق ذكره، ص"احملاسبة واملراجعة الدولية" يد أمحد لطفي، أمني الس  1  

.937: نفس املرجع السابق، ص  2  
.917-912: نفس املرجع السابق، ص ص  3  
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 نية الدولية للمحاسبيين المهنييناإلعتراف بالمؤهالت المه -2

دويل للمحاسبني بأن السوق العاملي الدويل احلقيقي واملتعلق خبدمات احملاسبة يقدم يقر جملس االحتاد ال
فرصة متكافئة لعمل مجيع املهنيني املؤهلني من خالل وجود معايري قياسية ومرجعية دولية كاليت يتم نشرها عن 

 .1طريق االحتاد الدويل للمحاسبني واللجنة الدولية ملعايري احملاسبة

 2مبادئ االعتراف بالتأهيل 2-1

تتطلب االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات أال تزيد املعايري املتعلقة باالعارا  بالتأهيل عما هو ضروري 
تأهيل املهين اليت لضمان جودة اخلدمات، ولقد قام االحتاد الدويل للمحاسبني بتحديد العناصر الرئيسة لل

 :يةتندرج ضمن اجملاالت الثالثة التال

جيب أن تتضمن املعرفة النظرية لألشخاص الذين يرغبون يف حتقيق ذلك االعارا ، معرفة على : التعليم - أ
 : األقل املواضيع التالية

 حتليل وتقييم القوائم املالية؛ -
 التدقيق؛ -
 ؛احلسابات املوحدة -
 احملاسبة التحليلية واحملاسبة اإلدارية؛ -
 ؛احملاسبة العامة -
 الداخلية؛أنظمة الرقابة  -
 ؛املتطلبات القانونية واملهنية املتعلقة مبمارسة الوظائف ذات الصلة -
 .معايري القوائم املالية -

 :إضافة إىل ذلك جيب أن يغطي هيكل املعرفة على األقل اجملاالت التالية

 املبادئ الرئيسية لإلدارة املالية للمؤسسات؛ -
 املايل؛إقتصاد املؤسسة واإلقتصاد العام واإلقتصاد  -
 القانون املدين والتجاري؛ -
 تكنولوجيا وأنظمة املعلومات؛ -
 ؛تعثر املايل واإلجراءات املماثلةقوانني ال -

                                                           
.916:نفس املرجع السابق، ص   1  
.982-913: نفس املرجع السابق، ص ص   2  
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 آداب وسلوك وأخالق املهنة؛ -
 األمن االجتماعي وقانون العمل والتوظيف؛ -
 .قانون الضرائب -

من أجل أداء  حيث جيب أن يقوم مقدمو طلب االعارا  بتغطية كافية جلميع املواضيع بعمق وتوسع
الوظيفة طبقا للمعيار، مما يستلزم مراجعة تفصيلية حملتوى الربامج التعليمية ذات العالقة، كما جيب حتديد 

 .البالد املرتبطة بصورة عميقة وواسعةتال  اجلوهرية ملمارسة املهنة يف جماالت اإلخ

يقوموا بدورات إضافية وأن  كما ميكن أن يكون مطلوب من مزاويل املهنة الساعني حنو االعارا ، أن
 .يكتسبوا اخلربة وخيضعون لبعض التقييم اإلضايف حول املوضوع الرئيسي

جيب اإلعارا  بوجود امتحان من أجل تقييم املستوى الضروري للمعرفة النظرية والقدرة : االمتحانات -ب
واإلجراءات املتعلقة بتصميم اإلمتحان  على تطبيقها يف اجملال العملي بكفاءة، كما جيب أن تكون السياسات 

كافية للتأكد من سالمة عملية تقييم املتقدمني من أجل متكنهم من العمل بكفاءة عند ممارستهم للعمليات 
 .املتعلقة باختباراهتم

تعترب املعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها بكفاءة يف عامل األعمال أمر ضروري، ويقارح قبل أن  :الخبرة -ت
تم اإلعارا  بقابلية أداء الوظيفة أن يقوم الفرد بامتام ثالث سنوات كحد أدىن حتت إشرا  مقبول ومالئم  ي

يؤخذ بعني اإلعتبار عند التقييم اخلربة . كخربة عملية بشكل رئيسي يف جمال الوظيفة ويف بيئة مهنية مالئمة
البلد املضيف، وميكن أن يكون مطلوبا من املالئمة، وميكن أن يؤدي ذلك إىل متطلب معني قبل اإلعارا  يف 

 . املتقدم أن يتحصل على خربة إضافية

 1العوامل األخرى التي يجب أخذها بعين اإلعتبار 2-2

يعترب التعليم، اإلمتحان، واخلربة، عناصر أساسية ألي اتفاقية إعارا ، إال أن هناك عوامل أخرى جيب 
 :أخذها بعني االعتبار تتمثل يف ما يلي

مما يسبب مشاكل يف موضوع اإلعارا ، وميكن احلد  يري احملاسبة والتدقيق بني الدولاالختال  يف معا -
 .منها إذا كان املتقدم يقدم معرفة كافية وفهم مالئم للمعايري املناسبة كما هي مطبقة يف البلد املضيف

جب أن خيضع ني املهنيني، احملاسباالختال  يف املمارسة األخالقية بني الدول فعند االعارا  بأحد  -
فمن املفيد  جوهري، االختال لقواعد آداب وسلوك أخالقية املهنة لذلك البلد املضيف، وإذا كان 

 .الرجوع إىل دليل آداب السلوك األخالقي للمحاسبني واملهنيني الصادر من اإلحتاد الدويل للمحاسبني
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ارة معقولة وكافية بلغة األعمال املستخدمة يف البلد أن تكون لديه مهحيتاج الفرد الراغب يف مزاولة املهنة  -
 .املضيف حىت يتمكن من مزاولة املهنة بكفاءة

أصبحت متطلبات التعليم املهين املستمر منتشرة بشكل واسع ومتعار  عليه داخل املهنة كشرط للمزاولة  -
ريا، وتظهر الصعوبة عندما تكون اجليدة، إال أنه يف أغلبية الدول يعترب التعليم املهين املستمر أمرا اختيا

إحدى الدول هلا سياسة تعليم مهين مستمر إجبارية، وال يكون ذلك يف بلد املتقدم مما جيعل من املتقدم 
جيب أن تكون معقولة تستويف القيام هبا حيتاج إىل مؤهالت إضافية، ومع ذلك فإن الارتيبات اليت ينبغي 

 .املتطلبات الضرورية خالل فارة معقولة
 ضمان جودة الخدمات المهنية -3

يعتقد االحتاد الدويل للمحاسبني أن مجيع مؤسسات احملاسبة جيب أن تتوفر لديها سياسات وإجراءات      
للرقابة على اجلودة لكافة اخلدمات املهنية من أجل احلصول على أكرب درجة من اإلعتماد اليت يضعها اجلمهور 

 .1على ارتباطات التأكيد

 2معايير وإرشادات الرقابة على الجودةتحديد  3-1

جيب أن تقوم املنظمات العضو بتحديد املعايري اليت على أساسها يتم قياس سياسات وإجراءات الرقابة      
 :على اجلودة ملكاتب احملاسبني املزاولني واليت جيب أن تغطي هذه السياسات واإلجراءات اجملاالت التالية

 للعاملني مبكتب احملاسبة؛ات والتأهيل الفين هار املصفات و ال -
 توزيع املهام على احملاسبني وتوجيههم واإلشرا  عليهم؛ -
 بالعمالء القائمني؛ واالحتفاظقبول عمالء جدد  -
 .الرقابة على اجلودة وإجراءاتمتابعة سياسة  -

وميكن توفري إرشادات أخرى تساعد على فهم أهدا  الرقابة على اجلودة وتطبيق سياسات وإجراءات      
 :متعددة مثل مناذجمالئمة للرقابة على اجلودة اعتمادا على حاجات البلد يف 

 ر؛زام بالتعليم املهين املستماإلل -
 من أجل التأكد أن كافة مزاويل املهنة حيصلون على تدريب كايف؛ -
 اإلرشادات اخلاصة بربامج التعليم املهين املستمر الشاملة؛تطوير  -
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توفري برامج تعليم مستمر على املكاتب أو األفراد املمارسني للمهنة الذين ال تتوفر لديهم موارد لتطوير  -
 الربامج الداخلية لتطبيق سياسات وإجراءات الرقابة على اجلودة؛

 فعالة؛ توفري إرشادات تتعلق بأداء برامج فحص داخلية -
حيادي وخصوصي لسياسات وإجراءات الرقابة تطبيق برامج اختيارية تساعد مكاتب احملاسبة على تقييم  -

 .على اجلودة املطبقة

 سياسات وإجراءات الرقابة على الجودة 3-2

 :1حتتاج الرقابة على اجلودة إىل جمموعة من العناصر تضمن تطبيق الرقابة على اجلودة على النحو التايل     

جيب أن يتحلى األفراد العاملني باملكتب مببادئ املوضوعية واالستقالل والسرية، كما : الصفات الشخصية - أ
سياسات جيب أن تعمل معايري الرقابة على اجلودة على تشجيع مكاتب احملاسبني املهنيني على تبين 

 :وإجراءات الرقابة على اجلودة واليت توفر للمكتب تأكيد معقول حول
املكتب املرتبطة بالنزاهة واملوضوعية واالستقاللية والسرية حسب ارتباطها بأنواع اخلدمات املقدمة  سياسات -

 واليت يتم توصيلها إىل األفراد العاملني باملكتب عند كافة املستويات؛
 حتديد األسئلة عن وحلها من خالل األفراد العاملني باملكتب عند املستويات اإلدارية املناسبة؛ -
 .اإللتزام بسياسات وإجراءات املكتب املتعلقة باالستقاللية متابعة -

جيب أن يكون األفراد العاملني باملكتب ميتازون باملهارات والكفاية الفنية  :املهارات والكفاية الفنية -ب
 :، حيثياهتممسؤولاملطلوبة حىت يتمكنوا من أداء 

وإجراءات للرقابة على اجلودة من أجل  جيب أن تشجع معايري الرقابة على اجلودة على تبين سياسات -
 : احلصول على تأكيد معقول حول

برنامج التعيني باملكتب، حيث أن عدد األفراد الذين مت تعيينهم يفي باحتياجات املكتب، كما أهنم  -
 يتمتعون باخلربة والنزاهة وصفات أخرى متكنهم من إجناز مهامهم مبهارة وكفاية؛

برنامج التعليم املهين املستمر والتدريب وفقا لإلرشادات املصممة، واألفراد العاملني باملكتب على  تنفيذ -
 ياهتم وحتقيق التقدم باملكتب؛سؤولمعرفة مب

ياهتم ووظائفهم ونصحهم يف الوقت املالئم وإحراز التقدم يف عملهم طبقا سؤولإعالم األفراد العاملني مب -
 .  مالئم جلودة عملهملإلرشادات اليت تقدم اعارا
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 :من خالل: التخصص -ت

 جيب ختصيص العمل على األفراد الذين لديهم مستوى عايل من املهارة والكفاية الفنية املطلوبة؛ -
باملكاتب اليت جيب أن تشجع معايري الرقابة على اجلودة على تبين سياسات وإجراءات الرقابة على اجلودة  -

 :توفر تأكيد معقول حول
ختصيص األفراد على االرتباطات بشكل مالئم ووفقا ملتطلبات عبء العمل ووفقا للمهارة والكفاية الفنية  -

 ومدى اإلشرا ، باإلضافة إىل عوامل مالئمة أخرى؛
 .سؤوليةمن خالل أفراد يتحملون تلك املاختاذ قرار التخصيص  -

جيب توجيه العمل واإلشرا  عليه بصورة كافية يف مجيع املستويات من أجل تزويد : التوجيه واإلشرا  -ث
املالئمة، كما جيب أن تشجع معايري الرقابة على ملعايري اجلودة املكتب بتأكيد معقول على أن العمل يتم وفقا 

 :توفر تأكيد معقول حول ب اليتاجلودة على تبين سياسات وإجراءات الرقابة على اجلودة باملكت

 ختطيط العمل بشكل مالئم من خالل أفراد مالئمني؛ -
يف مجيع املستويات التنظيمية مع األخذ بعني اإلعتبار تدريب وقدرة وخربة األفراد العمل على اإلشرا   -

 املتخصصني؛
 األخرى املالئمة من أجل احملافظة على معايري اجلودة باملكتب؛  باإلجراءاتاإللتزام  -
 توفري تدريب مالئم أثناء تنفيذ العمل؛ -
 .باإلرشادات املتعلقة بفحص العمل املنجزاإللتزام  -

جيب أن يقوم املكتب بتقييم وفحص العميل املرتقب قبل أن يتم قبوله، : بالعمالء واالحتفاظالقبول  -ج
وعند اختاذ قرار قبول أو االحتفاظ بالعميل جيب دراسة البيئة احمليطة به، كما جيب أن تشجع معايري الرقابة 

 :اليت توفر تأكيد معقول حولعلى اجلودة سياسات وإجراءات الرقابة على اجلودة باملكتب 

الء القائمني واملرتقبني بصورة متسقة على أساس االرشادات املالئمة للمكتب ومن خالل تقييم العم -
 األفراد املالئمني؛

 أو رفض العميل؛ قبولهبا املكتب من أجل حتديد ودراسة وجود إجراءات كافية يلتزم  -
 .ب التعاقدتقدمي فهم واضح للعمالء يبني األهدا  وطبيعة ونطاق وقيود اإلرتباط من خالل إعداد خطا -

، حيث جيب أن تشجع جيب أن يقوم املكتب مبراقبة سياسات وإجراءات الرقابة على اجلودة: الفحص -ح
تأكيد معقول معايري الرقابة على اجلودة على تبين سياسات وإجراءات الرقابة على اجلودة باملكتب واليت توفر 

 :حول
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، ودرجة حجم املكتب، طبيعة ممارساته حتديد نطاق ومضمون برنامج الفحص بشكل مالئم على أساس -
ومكاتبه التشغيلية واإلجراءات األخرى اليت يتبعها املكتب ملساعدته يف الرقابة استقالل العاملني باملكتب 

 على االلتزام بسياسات وإجراءات الرقابة على اجلودة؛
 تنفيذ برنامج الفحص بكفاية وخربة ضرورية؛ -
 .نتائج الفحص ويف الوقت املناسب تطبيق إجراءات تصحيحية مبنية على -
 ت التعليم المستمرإرشادا -4

العضو هبد  حتدد إرشادات التعليم املهين املستمر التوصيات والربامج الفعالة من خالل املنظمات 
وهتد   ،1احملافظة على حتسني الكفاية املهنية للمحاسبني والوفاء بتوقعات اجلمهور املتعلقة جبودة العمل املنجز

 :2إرشادات التعليم املهين على وضع برنامج تأهيل مستمر من شأنه

 احلفاظ وحتسني املعرفة واملهارات الفنية اليت يكتسبها أعضاءها؛ -
االقتصادية، وتقييم أثرها وللوفاء  التطوراتمساعدة األعضاء يف تطبيق األساليب اجلديدة وفهم  -

 باملستويات والتوقعات املتغرية؛
ألداء جتمع تأكيد معقول بأن أعضاء املهنة يكتسبون املهنة املعرفة واملهارات الفنية الالزمة توفري للم -

 .اخلدمات اليت يضطلعون الوفاء هبا
 متطلبات التعليم السابق للتأهيل والخبرة -5

حدد املعيار الدويل للتعليم السابق للتأهيل وتقييم الكفاية املهنية ومتطلبات اخلربة للمحاسبني املهنيني 
التوصيات املتعلقة بالتعليم واخلربة املطلوبة من احملاسبيني املهنيني احملتملني حىت يصبحوا مؤهلني ويتمكنوا من 

 .3ياهتمسؤولممارسة مهنتهم بفاعلية والوفاء مب

 هدف التعليم والخبرة المحاسبية 5-1

يتمثل هد  التعليم واخلربة احملاسبية يف احلصول على حماسبني مهنيني ذوي كفاءة متكنهم من مواجهة 
التغريات املتزايدة من خالل التطوير واحلفاظ على االجتاه التعليمي، وتوفري أساس للمعرفة واملهارات والقيم 

 .4االستمرار يف التعليم والتكيف مع التغريات خالل مسارهم املهيناملهنية اليت جتعلهم قادرين على 
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 متطلبات تحقيق هدف التعليم والخبرة المحاسبية 5-2

من أجل حتقيق هد  التعليم واخلربة احملاسبية وحتديد مكونات املعرفة واملهارات والقيم املهنية ينبغي مراعاة 
 :1العناصر اآلتية

 متطلبات الدخول للمهنة؛ -
 التعليم العام؛ -
 التعليم املهين؛ -
 التقييم؛ -
 .متطلبات اخلربة -
جيب أن يقوم الفرد باإلخنراط يف برنامج تعليمي معني، وحيصل على اخلربة يف : متطلبات الدخول للمهنة - أ

احملاسبة لتوفري األساس الضروري للمعرفة واملهارات والقيم الفنية الالزمة، ويتمثل احلد األدىن من أجل 
 .2لمهنة اإللتحاق بربنامج للدراسة يسمح له بالعضوية كمحاسب مهين يف املنظمات احملاسبيةالدخول ل

 :3يعترب التعليم العام واسع النطاق ويهد  إىل :التعليم العام -ب

 فهم تدفق األفكار واألحداث التارخيية وخمتلف الثقافات العاملية؛ -
 معرفة السلوك البشري؛ -
 والقوى اإلقتصادية والسياسية واالجتماعية املتعارضة يف العامل؛اإلملام باألفكار والقضايا  -
 القدرة على االستفسار والتفكري املنطقي اجملرد وفهم التفكري احلرج وتقييم البيانات الكمية؛ -
 تقدير خمتلف العلوم واألدب والفنون؛ -
 فهم القيم الشخصية واالجتماعية لعملية االستفسار واحلكم الشخصي؛ -
 .اذ األحكام املرتبطةاخلربة باخت -

من سنتني من الدراسة على األقل طوال الوقت أو ما يعادهلا، يتم يتكون التعليم املهين  :4التعليم المهني -ت
خالهلا بشكل إضايف وتطوير املهارات الفكرية وطريقة االتصال والتعامل مع األفراد ويتمثل التعليم املهين يف 

 :احملاور التالية

 :ويتضمن تغطية املوضوعات التالية :المعرفة بالتنظيم واألعمال محور -
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 االقتصاد الكمي واإلحصاء؛  -
 معرفة السلوك التنظيمي؛  -
 إدارة األعمال؛ -
 .األعمال الدولية  -
ينبغي على كافة احملاسبني املهنيني أن حيصلوا على معرفة عامة حول  :محور معرفة تكنولوجيا المعلومات -

 :تكنولوجيا املعلومات واملهارات املرتبطة هبا من خالل
 تكنولوجيا املعلومات املتعلقة بتنظيم األعمال؛  دراسة حمتويات -
 الرقابة الداخلية يف األنظمة اليت تعتمد على استخدام احلواسب االلكارونية؛ -
 دارة وتطبيق واستخدام تكنلوجيا املعلومات؛اختيار إ -
 تطوير املعايري والتطبيقات املتعلقة بنظم األعمال؛ -
 .تقييم نظم األعمال اليت تعتمد على استخدام احلواسب االلكارونية -
يقوم هذا احملور بتطوير وحدات تكامل بني املعرفة : محور المعرفة المحاسبية أو المعرفة المتصلة بها -

والقيم املهنية، فهي تكسب الطالب املعرفة احملاسبية النظرية والفنية وأخالقيات املهنة والقيم واملهارات 
 :الكافية اليت جيب اتباعها يف املستقبل كمحاسبني مهنيني من خالل تغطية املوضوعات التالية

 احملاسبة والتقارير املالية؛ -
 احملاسبة اإلدارية؛ -
 الضرائب؛ -
 لتجاري؛قانون األعمال والقانون ا -
 التدقيق؛  -
 التمويل واإلدارة املالية؛ -
 .أخالقيات املهنة -

جيب أن يكون تقييم كايف ومالئم لألفراد الذين يطمحون أن يكونوا : تقييم الكفاية المهنية للمدققين -ث
، وذلك من خالل اجتياز امتحان هنائي الذي يتم إدارته عن طريق املنظمات املهنية أو حماسبني مؤهلني

السلطات التنظيمية الرقابية، وجيب أن يكون هذا االمتحان شامال، ويتطلب جزء جوهري من اإلجابات 
وعناصر أخرى شفوية مرتبطة باجملموعة، وينبغي أن يكون االمتحان  الكتابية، وقد يتضمن تقييمات شفوية

األشكال واألمناط اليت جيب أن وتأخذ عملية التقييم جمموعة من . قرب هناية املتطلب التعليمي ومتطلب اخلربة
تكون مالئمة للمعرفة واملهارات والقيم حمل التقييم وتعتمد أيضا على عوامل أخرى متعلقة باملنظمات املهنية 
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العضو تتمثل يف املوقع اجلغرايف، املوارد التعليمية أو املوارد األخرى املتاحة، وعدد املارشحني حمل االمتحان 
 .1وتدريبهم ونطاق خلفيتهم وخربهتم

جيب أن تكون اخلربة املالئمة ألداء احملاسبني املهنيني املؤهلني أحد مكونات الربنامج  :2متطلبات الخبرة -ج
السابق للتأهيل، وختتلف فارة اخلربة بسبب تباين البيئة اليت يقدم فيها احملاسبني املهنيني خدماهتم، إال أهنا جيب 

على املعرفة واملهارات والقيم املهنية أن تكون كافية بطريقة من شأهنا أن تسمح للمحاسبني احملتملني احلصول 
، حيث ال ميكن أن تقل اخلربة عن مدة ثالث سنواتالكافية اليت متكنهم من أداء خدماهتم بكفاية مهنية، 

وقد أوضح اإلرشاد الدويل للتعليم أن اخلربة املالئمة تشري إىل املشاركة يف أنشطة العمل يف بيئة مالئمة لتطبيق 
 :والقيم املهنية، وتوفر اخلربة املالئمة البيئة املهنية اليت من خالهلا يقوم احملاسب ب املعرفة واملهارات

 تعزيز وإدراك فهمه ألعمال وأنشطة املؤسسة؛ -
 بالوظائف واألنشطة األخرى للمؤسسة؛ القدرة على ربط العمل احملاسيب -
 إدراك البيئة اليت يقدم خالهلا خدماته؛ -
 املهنية املالئمة يف املواقف العملية والواقعية؛تطوير األخالقيات والقيم  -
 ؛سؤوليةالقدرة على العمل يف مستويات متقدمة من امل -
 .احلصول على تدريب حماسيب متخصص مطلوب يضمن الكفاية املهنية -
 تعليم األخالقيات المهنية للمدققين -6

، وقد ة باحملاسبني املهنينيإرشاده عن األخالقيات اخلاص 7772 جويليةنشر االحتاد الدويل للمحاسب يف 
حتديد مت إعادة عنونته الحقا باسم دليل أخالقيات احملاسبني القانونيني، ويتمثل اهلد  من وراء ذلك 

املتطلبات األخالقية للمحاسبني املهنيني يف كل دولة، وتعزيز التجانس الدويل من أجل تشجيع املنظمات 
 . 3أعضائهم احلاليني أو املستقبلني ألخالقيات املهنة وتطبيقاهتافحص ترتيباهتم املرتبطة بتعليم العضو 

 :4برنامج تعليم األخالقيات املهنية مبدئيا علىويقارح أن يتضمن 

 فهم طبيعة األخالقيات والتمييز بني املدخل الفلسفي واملدخل املهين؛ -
 ، االستقاللية، وتوقعات اجلمهور؛سؤوليةمفاهيم حول النزاهة، امل -

                                                           
.560-567: نفس املرجع السابق، ص ص  1  
.569-566: نفس املرجع السابق، ص ص   2  
  يف إيضاح سياسة جملس اإلحتاد الدويل ( 06)قام جملس االحتاد الدويل للمحاسبني بتغيري احلد األدىن للخربة لفارة ثالث سنوات وإحالله إىل سنتني كما جاء يف الفقرة رقم

 ". االعارا  باملؤهالت املهنية للمحاسبة" للمحاسبني بعنوان 
.563: ، مرجع سبق ذكره، ص"جعة الدوليةاحملاسبة واملرا" أمني السيد أمحد لطفي،   3  
.568: نفس املرجع السابق، ص   4  
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 ت املهنة واألخالقيات القانونية وأخالقيات األعمال؛أخالقيا -
 نتائج السلوك الالأخالقي على الفرد وعلى املهنة وعلى اجملتمع؛ -

 .األخالقيات واحملاسب واملشاكل األخالقية واحللول املرتبطة هبا -ب

  المعرفة بتكنولوجيا المعلومات في المناهج المحاسبية  -7

كجزء من التأهيل املهين   بضرورة توافر املعرفة اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات( 77)أوصى املعيار الدويل رقم 
 :احملاسيب، واليت ترتبط بأربع جماالت رئيسية لعمل احملاسبني تتمثل يف

 دور احملاسب باعتباره مستخدم لتكنولوجيا املعلومات؛ -
 دور احملاسب باعتباره مدير ألنظمة املعلومات؛ -
 مصمم ألنظمة األعمال؛دور احملاسب باعتباره  -
 .دور احملاسب باعتباره مقيم ألنظمة املعلومات -

وتتمثل عناصر التأهيل الضرورية ملمارسة املهنة اليت يقارحها اإلحتاد الدويل للمحاسبني واملتعلقة بتكنولوجيا 
 :1املعلومات كما يلي

 اإللكارونية؛الرقابة الداخلية على أنظمة املعلومات املعتمدة على احلواسب  -
 إدارة عملية اختيار وتنفيذ التكنولوجيا واستخدامها؛ -
 معايري أنظمة معلومات األعمال وتطويرها؛ -
برنامج تشغيل الكلمات وقواعد البيانات واجلداول االلكارونية وأية برامج إدخال حماسبية، واخلربة بالربيد  -

 االلكاروين؛
 حتديد احتياجات النظام وبدائله؛ -
 أو شراء برامج تكنولوجيا املعلومات؛قرار صناعة  -
 تقييم أنظمة املعلومات اليت تعتمد على احلواسب االلكارونية؛ -
 الكارونية واالحتفاظ هبا؛إدارة برامج حماسبية  -
 أمن أنظمة تكنولوجيا املعلومات؛ -
 اخلربة على األقل بنوعني خمتلفني من األنظمة؛ -
 .إىل أنه مستخدم لتكنولوجيا املعلومات الاركيز على دور املدير املصمم واملقيم إضافة -

 
                                                           

.593: نفس املرجع السابق، ص   1  
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 سوق التدقيق الدولي: المطلب الثالث

ظهرت جمموعة من  النظريات اليت تفسر الطلب والعرض على خدمات التدقيق، ومن جهة أخرى توجد 
وتؤثر فيه من خالل إصدار  الدويل جمموعة من الدراسات واألحباث اليت هتد  إىل  تنظيم سوق التدقيق

 .القوانني والتشريعات اليت تتماشى مع التغريات والتطورات العامليةجمموعة من  

 نظريات الطلب والعرض على خدمات التدقيق -1

 :1توجد عدة نظريات تشرح الطلب والعرض على خدمات التدقيق من بينها

املدقق بالاركيز على الدقة احملاسبية إضافة إىل على قيام وتعتمد هذه النظرية : نظرية الرجل البوليس 1-1
 .اكتشا  الغش ومنع حدوثه

وتعتمد على استخدام اإلدارة للقوائم املالية املدققة من أجل تعزيز ثقة  :نظرية إضفاء المصداقية 1-2
 .أصحاب املصاحل يف إشرا  أو وكالة اإلدارة

دقيق نتيجة وجود أطرا  خارجية تطالب باملساءلة يعترب الطلب على خدمات الت :نظرية الثقة الملهمة 1-3
احملاسبية على اإلدارة حيث أن املعلومات املقدمة من طر  اإلدارة ميكن أن تكون متحيزة، وبسب احتمال 

 .املؤسسة واألطرا  اخلارجية فإن تدقيق القوائم املالية يعترب أمرا ضرورياوجود تعارض يف املصاحل بني إدارة 

يف ظل هذه النظرية يتم تعيني املدقق الذي يتميز بشهرة ومسعة ليس فقط ملصلحة  :الوكالة نظرية 1-4
األطرا  اخلارجية وإمنا كذلك ملصلحة اإلدارة، كما ينظر إىل املؤسسة على أهنا نتيجة عقود واليت من خالهلا 

 .جمموعات عديدة بعمل بعض األنواع من املشاركة يف املؤسسة يف ظل سعر معني

 راسات والتشريعات التي أثرت على سوق التدقيقالد -2

 :توجد دراسات وأحباث وتشريعات أثرت على سوق التدقيق من أمهها

 :وتتمثل أهدا  هذا التقرير فيما يلي: 2تقرير كوزو 2-1

 العمل على جتانس التعريفات املرتبطة بنظام الرقابة الداخلية ومكوناته؛ -
 جودة نظام الرقابة الداخلية؛مساعدة إدارة املؤسسة على تقييم  -

                                                           
.57:، مرجع سبق ذكره، ص"التطورات احلديثة يف املراجعة"أمني السيد أمحد لطفي،   1  
.87: ، صنفس املرجع السابق   2  
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وضع مقاييس لنظام الرقابة الداخلية تساعد اإلدارة من مقارنة نظام الرقابة الداخلية املطبق يف مؤسستها  -
 مع تلك املقاييس؛

 .وضع أساس للتقرير اخلارجي بناءا على كفاية ضوابط نظام الرقابة الداخلية -

مت نشر يف سوق أسهم لندن قاعدة جديدة  7788يف جوان : تقرير كادبوري والدليل المدمج 2-2
الدليل "للتسجيل مرتبطة مببادئ احلوكمة اجليدة ذات الصلة ودليل أفضل ممارسة والذي أطلق عليه اسم 

، ومن خالله جيب على جملس اإلدارة أن يعلن ويفصح عن التمسك بذلك الدليل يف القوائم املالية "املدمج
مت نشر قانون كادبوري الذي مت إعداده من  7770، ويف ديسمرب عام 1يتهامسؤولاملنشورة، ويتحمل صراحة 

املسجلة يف بورصة لندن جيب أن بدليل  املؤسسةواقارح التقرير أن ، 2طر  جلنة يارأسها سري أدريان كادبوري
باإلضافة  ،. يات وواجبات أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني وغري التنفيذينيمسؤولأفضل ممارسة واليت تتضمن 

إىل ذلك اقارح تقرير كادبوري أن جملس اإلدارة جيب أن يقرر حول ما إذا مت اختبار كافة نظام الرقابة الداخلية 
ويعترب اقاراح تقرير كادبوري للتقرير عن كافة ضوابط نظام ، مدى قدرهتا على استمرارية نشاطهاللمؤسسة و 

 .3يتضمن فقط التقرير عن ضوابط نظام الرقابة الداخلية املاليةالرقابة  الداخلية إال أنه طرأت عليه تعديالت ل

إرشادات  -الرقابة الداخلية" ترينبول ب يطلق على تقرير :4تقرير تيرنبول مقارنة بالدليل المدمج 2-3
املسجلة يف سوق لندن على  املؤسسات، حيث قدم تقرير ترينبول إرشاد يساعد "للمديرين يف الدليل املدمج

ويتضمن هذا التقرير أن جملس اإلدارة جيب أن يقوم . ليةاخاخلاص بالرقابة الد متطلبات الدليل املدمجتطبيق 
بتحديد سياسات مالئمة حول نظام الرقابة الداخلية مع احلصول على تأكيد دوري منظم موافق عليه من 

 .طر  جملس اإلدارة بأن نظام الرقابة الداخلية فعال يف إدارة املخاطر

SOX انونق 2-4
  بعد ظهور الفضائح احملاسبية خاصة بعد اهنيار شركة إنرون، واليت تلتها : 20025عام

ل شركة ورلد كوم وزيروكس وتايكو، مما أدى إىل هلع يف الواليات املتحدة ثالعمالقة م املؤسساتبعض 
أول قانون حماسيب مت إبرامه يف الواليات املتحدة األمريكية منذ قانون األسهم األمريكية مما أدى إىل صدور 

                                                           
.86:، صنفس املرجع السابق   1  

2 Michel POWER, « La société de l’audit : L’obsession du contrôle », Editions La Découverte, France, 2005, 
p : 115.  

.86: ، مرجع سبق ذكره، ص"التطورات احلديثة يف املراجعة"أمني السيد أمحد لطفي،    3  
.86:، صنفس املرجع السابق  4  

.Sarbane-Oxley  اختصارا ل SOX قانون   
.89: ، صنفس املرجع السابق   5  
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عام  جويلية ، حيث صدر تشريع وقعه الرئيس األمريكي األسبق جورج بوش يف7769وتنظيم تداوهلا عام 
 .Sarbanes-Oxley" "الذي أطلق عليه قانون  0220

 مكاتب التدقيق الدولية: المطلب الرابع

ية تعر  باألربعة الكبار هلا فروع يف أغلب لمكاتب دولية تقدم خدمات التدقيق ذات جودة عاتوجد 
التدقيق الواليات املتحدة األمريكية وأهم املدن يف العامل، ومن جهة أخرى توجد جمموعة أخرى من مكاتب 

 .لكبارإال أن امتدادها يعترب أقل مقارنة بشبكة أعمال األربعة اكذلك تقدم أعمال دولية  

 مجموعة مكاتب األربعة الكبار -1

تتميز مكاتب األربعة الكبار بأن لديها شبكة عاملية من مكاتب التدقيق الشقيقة أو الزميلة وتتمثل يف 
وقد نتجت هذه املكاتب بصفة جزئية ديلويت،وارنست ويونج، وك يب أم جي، وبرايس ووترزهاوس كوبرز، 

يف أواخر الثمانينات، حيث كان هناك مخسة مكاتب تدقيق كبرية دة الرئيسية من خالل االندماجات العدي
بعد سلسلة اإلدماجات، فباالضافة إىل املكاتب األربعة الكبار السابقة كان يوجد مكتب أرثر أندرسون الذي 

نتيجة لفضيحة أنرون احملاسبية، وفقد السوق ثقته يف هذا املكتب بعدما كان حيظى  0220زالت أعماله عام 
تضامن قومية بدال من كوهنا ذات  مؤسساتويتم هيكلة معظم هذه املكاتب ك. باالحارام ملدة تسعني عاما

ءات كمؤسسة رئيسية دولية تساهم يف تطوير تكنولوجيا وإجرامشاركة دولية يف األرباح إال أهنا تشارك  
وتوجيهات عالية اجلودة، كما يتم استخدام شبكات العمل للتنسيق بني تكاليف التدقيق الدولية، وتعترب 
خدمات احملاسبة والتدقيق اليت تقدمها املكاتب األربعة الكبار تقريبا نصف مداخيل األتعاب اإلمجايل هلذه 

 .1املكاتب

 مكاتب التدقيق بخالف األربعة الكبار -2

لية الصغرية تضم عدد قليل يوجد عدد كبري من املكاتب احملاتب جمموعة متجانسة، حيث تعترب هذه املك
من املهنيني، ومن جهة أخرى يوجد عدد صغري من املكاتب اليت لديها شبكة أعمال دولية رغم عدم انتشارها 

ة اإلقليمية الوطني بشبكة أعمال األربعة الكبار، ومن بني اجلانبني يوجد عدد كبري من مكاتب التدقيقمقارنة 
هلا مكاتب يف أغلب املدن الرئيسية بالواليات املتحدة األمريكية، وتنافس  مؤسسات، وهي 2متوسطة احلجم

 .3مكاتب التدقيق األربعة الكبار يف السوق

                                                           
سيتم التفصيل حول هذا القانون يف املبحث املوايل.  
.35-39: ، ص صنفس املرجع السابق   1  
. 35:نفس املرجع السابق  2  
.33: حامت حممد الشيشيين، مرجع سبق ذكره، ص  3  
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الخاضعة لهيئة تنظيم  المؤسساتلمزاولة مهنة التدقيق والمحاسبة في قسم  متطلبات العضوية -3
 1في ما يلي تداول األوراق المالية

 جيب على مكتب احملاسبة أن يتقيد مبعايري الرقابة على جودة األداء؛: معايير الرقابة على الجودة -1
جيب على مجيع املهنيني االخنراط يف التعليم املستمر عشرين ساعة سنويا على األقل، : التعليم المستمر -2

 ساعة خالل فارة ثالث سنوات؛ 702وعدد 
جيب على كل مكتب حماسبة أن خيضع لعملية فحص كل ثالث سنوات عن طريق  :فحص نظير إلزامي -3

 فريق فحص مؤهل؛
قد يتم حتديد شريك التدقيق ملدة سبع سنوات متتالية فقط بالنسبة ملهمة تدقيق إحدى  :تدوير الشريك -4

إال بعد  سسةؤ لنفس امل سؤوليةاليت ختضع هليئة تداول األوراق املالية على أال يعود لتحمل امل املؤسسات
 على األقل؛ مرور سنني

جيب قيام أحد شركاء التدقيق خبال  شريك مهمة التدقيق بفحص متزامن  :فحص متزامن للشريك -5
 العامة قبل إصدار تقرير مهمة التدقيق؛ مؤسساتلل ملهمة التدقيق

العامة،  املؤسساتهناك أنواع معينة من خدمات االستشارة لعمالء التدقيق املتعلقة ب :خدمات محظورة -6
ني سؤولاليت جيب أال يقوم املكتب بأدائها مثل املساعدة يف اإلندماج، أو الشراء بأتعاب حمددة بتعيني امل

 التنفيذيني؛
إىل جملس اإلدارة للعميل حول جيب على املدققني إعداد تقرير إىل جلنة التدقيق أو  :أتعاب االستشارات -7

 أنواع االستشارات املؤداة أثناء عملية التدقيق مع توضيح إمجايل األتعاب املرتبطة بتلك االستشارات؛
جيب على املدقق إعداد تقرير إىل جلنة التدقيق أو إىل جملس إدارة العميل موضحا  :االختالفات في الرأي -8

 حملاسبة واإلفصاح اليت أدت إىل إصدار رأي متحفظ؛طبيعة االختالفات يف الرأي املتعلقة با
جيب أن تقوم مكاتب احملاسبة والتدقيق باالحتفاظ مبقدار من  :حد أدنى من قيمة ومقدار التأمين -9

 .على احملاسبني سؤوليةالتأمني لتغطية امل

 

 

 

 

                                                           
.62-07: ، ص ص0225 بدون طبعة، ، الدار اجلامعية، مصر،"مراجعات خمتلفة ألغراض خمتلفة " لطفي،  أمني السيد أمحد  1  
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 التدقيق وآليات الحوكمة: المبحث الثاني

يف اآلونة األخرية أمهية كبرية لدى منظمات األعمال، حيث يعترب  املؤسساتيكتسي مفهوم حوكمة 
أحد متطلبات ثقة املستثمرين واإلدارة الناجحة، خاصة بعد األحداث اليت مر هبا االقتصاد العاملي خالل عقد 

شركة ، و (Enron)العاملية، مثل شركة  املؤسساتالتسعينات من القرن املاضي والفضائح املالية اليت تعرضت هلا 
(World com) العمالقة العاملية ألسباب متعددة منها الغش،  املؤسسات، باإلضافة إىل اهنيار عدد من

ومكاتب التدقيق العاملية مثل شركة  املؤسساتالتضليل، واألخطاء احملاسبية،  باإلضافة إىل تدهور أخالق إدارة 
(Anderson)رية واحملاسبية والرقابية مما أثر سلبا على ، مما نتج عنه فقدان ثقة اجملتمع من األنظمة اإلدا

ويف هذا الصدد سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل آلية التدقيق . 1القرارات االسثمارية يف األسواق املالية العاملية
ول، أما املطلب يف املطلب األ التطرق إىل اإلطار املفاهيمي حلوكمة املؤسسةمن خالل  املؤسساتوحوكمة 
الدور احلوكمي للتدقيق ، أما املطلب الثالث فسيتناول يف تفعيل وإرساء احلوكمة التدقيق ودوره اولالثاين فسيتن

 .للمؤسسة ومدى قدرهتا على االستمرارخبصوص التنبؤ باالهنيار املايل 

 مؤسساتحوكمة الاإلطار المفاهيمي ل: المطلب األول

وما صاحبها من فضائح مالية وإفالس العديد من  7771أدى انفجار األزمة املالية اآلسيوية عام 
إىل اهتزاز ثقة املستثمرين باملؤسسات الوطنية أو متعددة اجلنسيات مما  املؤسسات الكربى على مستوى العامل

، وإعادة تنقيحها 7777أدى مبنظمة التعاون االقتصادي والتنمية إىل إصدار مبادئ حوكمة املؤسسة عام 
 .02292الثانية عام وحتديثها يف طبعتها 

 مؤسساتمفهوم حوكمة ال -1

 واألطرا  املؤسسةجمموعة القواعد اليت تنظم العالقات املتبادلة بني : " على أهنا ؤسسةتعر  حوكمة امل
ستدامة ة، يف إطار من الشفافية واملساءلة، واليت يؤدي اتباعها إىل اؤسسأصحاب املصاحل املختلفة يف امل

 .3"يف إدارة عملياهتا وحيسن قدرهتا التنافسية باألسواق ؤسسةاألعمال ورفع كفاءة امل

 

                                                           
: ، ص0277، الطبعة األوىل، األردن، دار صفاء للنشر والتوزيع، "احلوكمة املؤسسية واألداء املايل االساراتيجي للمصار " عالء فرحان طالب، اميان شيحان املشهداين،  1
27.  

-75: ، ص ص0276بدون طبعة،، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، "حوكمة البنوك وأثرها يف األداء واملخاطرة"حاكم حمسن الربيعي، محد عبد احلسني راضي،  2
73.  

  .76: ص -0270الطبعة األوىل،  ، مصر،، دار الفكر اجلامعي"املؤسساتون اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ احلوكمة يف قان" أمحد على خضر،   3
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النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال املنظمة ومراقبتها على " على أهنا  ؤسسةكما تعر  حوكمة امل
 . 1"والنزاهة والشفافية مسؤوليةأعلى مستوى من أجل حتقيق أهدافها والوفاء باملعايري الالزمة لل

 2:إىل اخلصائص التالية املؤسساتحوكمة ويشري مصطلح 

 ويقصد به اتباع السلوك الصحيح واملالئم؛: االنضباط -7
 ويقصد هبا تقدمي الصورة احلقيقية اليت تعرب عن األحداث؛: الشفافية -0
 وتعين عدم وجود تأثريات أو ضغوط غري الزمة للعمل؛: االستقاللية -6
 وتقدير أعمال جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية؛ ويقصد هبا إمكانية تقييم: املساءلة -9
 أمام كافة األطرا  اليت هلا مصلحة يف املؤسسة؛ مسؤوليةويقصد هبا وجود : سؤوليةامل -5
 وتعين ضرورة احارام حقوق مجيع األطرا  ذوي املصلحة يف املؤسسة؛: العدالة -3
 .مواطن جيدويقصد هبا النظر إىل املؤسسة ك: االجتماعية سؤوليةامل -1

 3مؤسسةأهداف حوكمة ال -2

يف دعم األداء وزيادة القدرات التنافسية، وجذب االستثمارات، وحتسني  ؤسسةتساهم حوكمة امل
 :االقتصاد، وذلك من خالل حتقيق األهدا  التالية

هبا فة املعامالت اليت تقوم احلد من ظاهرة الفساد املايل واإلداري من خالل تدعيم عنصر الشفافية يف كا -
 ة، وإجراءات احملاسبة، والتدقيق املايل؛ؤسسامل
ومساعدهتا على تبين اساراتيجية سليمة، واختاذ قرارات الدمج والسيطرة على  املؤسسةتطوير وحتسني إدارة  -

 أسس صحيحة، مبا يسمح إىل الرفع من مستوى كفاءة األداء؛
 ؛الوطيناجتناب حدوث أزمات مالية، وذلك نظرا لتأثريها على االقتصاد  -
تعزيز ثقة اجلمهور يف جناح عملية اخلصخصة، مع ضمان حتقيق أفضل عائد على استثمارات الدولة، مما  -

 يوفر فرص العمل والرفع من معدالت النمو االقتصادي بالدولة؛
ضمان التعامل بطريقة عادلة بالنسبة للمسامهني، والعاملني، والدائنني، واملتعاملني اآلخرين ذوي العالقة،  -

 إىل اإلفالس؛ املؤسسةخاصة عند تعرض 
 رقابة ومتابعة األداء التشغيلي واالساراتيجي للشركة؛ -

                                                           
، الطبعة الثانية، مصر، الدار اجلامعية،  "قطاع عام أو خاص، ومصار  مؤسساتاملفاهيم، املبادئ، التجارب، املتطلبات، : حوكمة املؤسسات"طارق عبد العايل محاد،  1 

  .29: ، ص0221
  .29: ، صنفس املرجع السابق 2
، مكتبة احلرية للنشر "املدخل ملكافحة الفساد يف املؤسسات العامة واخلاصة: احلوكمة املؤسسية" بسمان الفيصل، : لفتاح عشماوي، مراجعةعطا اهلل وارد خليل، حممد عبد ا 3

  .61-65: ، ص ص0228، مصر، بدون طبعةوالتوزيع، ا



بيئة التدقيق الدولية: الفصل الثالث  

156 
 

 ومنوها واحلفاظ على استمراريتها؛ املؤسساتزيادة كفاءة وفاعلية  -
 ة؛مؤسسحتسني األداء اجلزئي والكلي للإجياد اهليكل املالئم الذي حيدد األهدا  ووسائل حتقيقها، و  -
 ت؛ؤسساوانني احلاكمة ألداء املعة القتعديل ومراج -
 يات أعضاء جملس اإلدارة؛مسؤوليات املديرين التنفيذيني ومهام و مسؤولتوضيح وعدم اخللط بني مهام و  -
 تقييم أداء جملس اإلدارة، وتدعيم املساءلة ورفع درجة الثقة بقراراهتم؛ -
على احلصول على التمويل من املستثمرين احملليني واخلارجيني، من خالل كسب  املؤسساتمساعدة  -

 ثقتهم؛
 ؛ؤسساتمتكني املسامهني والدائنني واملقرضني واملوظفني من املشاركة والقيام بدور مراقبني بالنسبة ألداء امل -
، ودعم األسواق وتدعيم استقرارها املؤسساتجتنب حدوث أخطاء يف املمارسات اإلدارية واملالية يف  -

 املالية احمللية والدولية؛
 رفع الكفاءة االقتصادية وتطويرها على املستوى اجلزئي والكلي؛ -
إنشاء وكسب الثقة بني اإلدارة واألطرا  األخرى أصحاب املصاحل مما يساعد على ختفيض املخاطر إىل  -

 أدىن حد ممكن؛
عقولة مما يساعد على حتقيق أفضل أداء وضمان حصوهلا على متويل بتكلفة م املؤسساتحتسني أداء  -

تنافسي على مستوى بيئتها االقتصادية، مما يارتب عنه ارتفاع العائد على رأس املال اململوك، وحتقيق قيمة 
 اقتصادية مضافة عالية؛

 ات على املستويات احمللية واإلقليمية والدولية؛ؤسسع مستوى التعاون التجاري بني املرف -
 املصداقية باملستوى املطلوب للقطاعات املالية على املستويني احمللي والدويل؛حتقيق االستقرار و  -
 .األعمال وأصحاب املصاحل جبميع فئاهتم مؤسساتتدعيم العالقة وتعزيزها بني  -
 1المؤسساتاألطراف المعنية بتطبيق مفهوم حوكمة  -3

وذلك خبال  جهة اإلشرا  والرقابة  املؤسساتتتمثل األطرا  الرئيسية املعنية بتطبيق مفهوم حوكمة 
 : مثل الوزرات املعنية وهيئة سوق املال، يف ما يلي

من خالل اختيارهم جمللس  املؤسسةيكتسي املسامهون دورا مهما يف تطبيق مفهوم حوكمة : المساهمون 3-1
ويتمكن من قيادة املؤسسة يف الطريق املناسب، كما يقوم املسامهون بتعيني  سؤوليةاإلدارة فعال يتحمل امل

 .مدقق احلسابات من أجل إبداء رأيه الفين احملايد حول مدى صدق وعدالة القوائم املالية

                                                           
  .965-969: ، ص، مرجع سبق ذكرهحممد سامي راضي 1 
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فظة على مصاحل  املسامهني عن طريق القيام باملهام  عن احملامسؤواليعترب جملس اإلدارة : مجلس اإلدارة 3-2
املنسوبة إليه بطريقة فعالة وكفئة من خالل االلتزام مبعايري أخالقية عالية، والعمل على رسم السياسات العامة 

ومحاية حقوق املسامهني، كما يقوم جملس اإلدارة باختيار  املؤسسةللشركة  وإدارة املخاطر املختلفة ألعمال 
 .يرين التنفيذيني والرقابة على ادائهماملد

ني عن تنفيذ األعمال املختلفة وتسيري األعمال اليومية، وتقدمي مسؤوليعترب املديرون التنفيذيون :  إلدارةا 3-3
ة عن تعظيم وزيادة قيمة األرباح، كما أهنا مسؤولالتقارير املتعلقة باألداء إىل جملس اإلدارة، كما تعترب اإلدارة 

 .عن االفصاح والشفافية حول املعلومات املقدمة إىل املسامهني ةمسؤول

يتمثل أصحاب املصاحل يف األطرا  اليت هلا مصاحل يف املؤسسة سواءا كانت : أصحاب المصالح 3-4
أطرا  داخلية مثل العمال، أو خارجية مثل الدائنني ومحلة األسهم والعمالء واملوردين وغريهم، وهذه األطرا  

 .خمتلفة وميكن أحيانا أن تكون متعارضة هلا مصاحل

 أهمية حوكمة المؤسسة -4

 :1تتمثل أمهية حوكمة املؤسسات يف ما يلي

 املساعدة يف احلصول على التمويل عن طريق األسهم، السندات، القروض، وبتكلفة أقل؛ -
 زيادة جذب االستثمارات واملؤسسات األجنبية؛ -
 رفع القيمة السوقية للمؤسسات؛ -
 مستوى الثقة مع األطرا  املتعاملة مع املؤسسة؛الرفع من  -
 التقليل من خماطر األزمات املالية على مستوى املؤسسة، واالقتصاد بشكل عام؛ -
 حماربة الفساد داخل املؤسسة وخارجها؛ -
 .تدعيم الدور االجتماعي للمؤسسة -
 2المؤسساتمبادئ حوكمة  -5

لتدور حول ستة مبادئ  ؤسساتحوكمة امل تنمية بتأسيس مبادئقامت منظمة التعاون االقتصادي وال
 :أساسية على النحو التايل

 

                                                           
.963: نفس املرجع السابق، ص   1  
  .95-68: بسمان الفيصل، ، مرجع سبق ذكره، ص: اهلل وارد خليل، حممد عبد الفتاح عشماوي، مراجعة عطا 2 
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 :األبعاد التالية ؤسساتإلطار العام حلوكمة امليشمل ا: المؤسساتاإلطار العام لحوكمة  5-1

على تعزيز وتشجيع الشفافية والكفاءة لألسواق املالية، وأن يكون  املؤسساتجيب أن يعمل إطار حوكمة  -
يات بني خمتلف املشرفني واجلهات التنظيمية سؤول، وأن يوضح توزيع املاملؤسساتمتسقا مع أحكام قانون 

 ة عن تطبيق القوانني؛سؤولامل
سوق، واحلوافز اليت جيب أن يعمل إطار احلوكمة على تطوير األداء االقتصادي بصفة عامة، وتكامل ال -

 يوفرها للمتعاملني يف السوق، وتدعيم شفافية وكفاءة األسواق املالية؛
 املؤسساتجيب أن تتسق املتطلبات التنظيمية والقانونية يف التشريع القضائي واليت هلا تأثري على حوكمة  -

 مع التشريعات والقوانني ذات العالقة ، وتتصف بالشفافية، وموضع التنفيذ؛
 ة يف التنظيم بوضوح وتضمن خدمة مصاحل اجلمهور؛سؤوليات بني اجلهات املسؤولن توزع املجيب أ -
ة عن تطبيق القوانني ذات سؤولجيب أن تكون األحكام الصادرة عن السلطات اإلشرافية والتنظيمية وامل -

للوفاء بواجباهتا العالقة، يف الوقت املناسب، وبشفافية ومفسرة بالكامل، وأن تتوفر هلذه السلطات املوارد 
 .بأسلوب مهين وموضوعي

 :يلي محاية حقوق محلة األسهم كما املؤسساتجيب أن يكفل نظام حوكمة : حقوق المساهمين 5-2

 :تتمثل احلقوق األساسية حلملة األسهم كما يليحيث  

 تأمني طرق تسجيل امللكية؛ -
 حتويل أو نقل ملكية األسهم؛ -
 بصفة منتظمة ويف الوقت املناسب؛ املؤسسةاحلصول على املعلومات املتعلقة ب -
 املشاركة والتصويت يف االجتماعات العامة للمسامهني وانتخاب جملس اإلدارة؛ -
 .املؤسسةاحلصول على حصص من أرباح  -

حق املشاركة للمسامهني، واحلصول على املعلومات الكافية اليت هلا عالقة مع القرارات املتصلة  - أ
 :، من بينهااملؤسسةبالتغريات األساسية يف 

 طرح أسهم أخرى؛ -
 .ةؤسسة عادية ميكن أن تسفر عن بيع املتعامالت مالية غري -

إتاحة الفرصة للمسامهني للمشاركة الفعالة والتصويت يف االجتماعات العامة  جيب - ب
للمسامهني، كما جيب تزويدهم بالقواعد اليت حتكم اجتماعات املسامهني، ومن بينها القواعد اخلاصة 

 :بالتصويت واليت تشمل
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ن وجداول أعمال إحاطة املسامهني باملعلومات الكافية ويف الوقت املناسب اخلاصة بتواريخ وأماك -
 .االجتماعات العامة، واملسائل اليت تستهد  إىل اختاذ قرارات خالل االجتماعات

إلضافة  ؤسسةفة موضوعية على جملس إدارة املجيب أن تتاح الفرصة للمسامهني من أجل طرح األسئلة بص -
 .مواضيع إىل جداول أعمال االجتماعات العامة

عنهم من احلضور إىل االجتماعات وان يعطى نفس الوزن جيب أن يتمكن املسامهني أو من ينوب  -
 .لألصوات سواءا للمسامهني احلاضرين أو من ينوب عنهم

جيب اإلفصاح عن اهلياكل والارتيبات الرأمسالية اليت تسمح للمسامهني من ممارسة درجة من  - ت
 .الرقابة تتناسب مع حقوق امللكية

 .عمل بفاعلية وشفافيةأن ي املؤسساتجيب السماح لنظام الرقابة على  - ث
يتعني ضمان ضمان الصياغة الواضحة واإلفصاح عن القواعد واإلجراءات املتعلقة بتدعيم أنظمة  - ج

يف األسواق املالية، وكذلك بالنسبة للتعديالت غري العادية مثل االندماج، كما  املؤسساتالرقابة على 
جيب اإلفصاح عن التعامالت املالية من أجل محاية حقوق مجيع املسامهني، كما يتعني عدم استخدام 
 اآلليات املضادة حلماية اإلدارة التنفيذية ضد املساءلة اإلدارية، كما جيب أن يأخذ املسامهون بعني

 .االعتبار التكاليف واملنافع املرتبطة حبقهم يف التصويت

املعاملة املتكافئة جلميع محلة  املؤسساتجيب أن يضمن نظام حوكمة : المعاملة المتكافئة للمساهمين 5-3
األسهم، كما ينبغي إتاحة الفرصة جلميع املسامهني على احلصول على تعويض فعلي يف حالة انتهاك حقوقهم، 

 :بولذلك جي

 التعامل بطريقة متكافئة بالنسبة للمسامهني الذين ينتمون إىل نفس الفئة؛ -
حصول كافة املسامهني املنتمون إىل نفس الفئة على املعلومات املتعلقة حبقوق التصويت، كما جيب  -

 اإلعالن عن أي تغريات يف حقوق التصويت يف الوقت املناسب من أجل محاية حقوق محلة األسهم؛
 اسطة األمناء املفوضني بطريقة متفق عليها مع محلة األسهم؛التصويت بو  -
 ضمان املعاملة املتكافئة جلميع املسامهني اليت تكفل العمليات واإلجراءات املتعلقة باالجتماعات العامة؛ -
 منع تداول األسهم بطريقة ال تتسم بالشفافية أو اإلفصاح؛ -
يني عن وجود أية مصاحل خاصة هبم أو بذويهم ميكن اإلفصاح من طر  جملس اإلدارة أو املديرين التنفيذ -

 .املؤسسةأن متس بعمليات أو مسائل تتعلق 
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على اعارا  حبقوق أصحاهبا كما  املؤسسةيتعني أن ينطوي إطار حوكمة : دور أصحاب المصالح 5-4
توفري وأصحاب املصاحل يف جمال خلق الثروة و  املؤسساتيتضمنها القانون، وأن يعمل على تعزيز التعاون بني 

 :على أسس مالية صحيحة من خاللاملؤسسات  فرص العمل وضمان استمرارية

 ت؛ؤسسايها القانون يف إطار حوكمة املالتأكد من احارام حقوق أصحاب املصاحل اليت حيم -
على إتاحة فرصة احلصول على تعويضات يف حالة انتهاك حقوق  املؤسساتجيب أن يعمل إطار حوكمة  -

 أصحاب املصاحل اليت يرسيها القانون؛
بوجود آليات ملشاركة أصحاب املصاحل تسمح بتحسني مستوى  املؤسساتجيب أن يتيح إطار حوكمة  -

 األداء؛
جيب إتاحة الفرصة ألصحاب املصاحل احلصول على املعلومات املالية وغري املالية عند املشاركة يف عملية  -

 ؛املؤسساتحوكمة 

على حتقيق اإلفصاح الدقيق ويف الوقت  املؤسساتجيب أن ينطوي إطار حوكمة : اإلفصاح والشفافية 5-5
ومن بينها املوقف املايل، واألداء، وامللكية،  ،ؤسسةاملسائل اليت تتعلق بتأسيس املاملناسب خبصوص مجيع 
 :طريقة ممارسة السلطة، وهلذا

 :جيب أن يكون اإلفصاح شامال وال يقتصر فقط على املعلومات التالية -
 النتائج املالية والتنفيذية للشركة؛ - أ

 ، وأنشطتها وبراجمها؛املؤسسةأهدا  أعمال  -ب

 واملسامهة؛حق األغلبية من حيث حقوق التصويت،  -ت

 أعضاء جملس اإلدارة، واملديرين التنفيذيني الرئيسيني، واألجور واملزايا اليت متنح هلم؛ -ث

 عوامل املخاطر املنظورة وغري املنظورة؛-ج

 املسائل املادية اليت تتعلق بالعاملني وغريهم من أصحاب املصاحل؛ -ح

 ت؛ساؤسأدلة اإلجراءات بشأن حوكمة املاهلياكل والسياسات و  -خ

جيب إعداد ومراجعة املعلومات واإلفصاح عنها وفقا ملعايري اجلودة احملاسبية واملالية، كما جيب الوفاء  -
 مبتطلبات اإلفصاح عن األمور غري املالية ومتطلبات عمليات التدقيق والفحص املستمر؛

ارجي من أجل التأكد يتعني إتاحة االضطالع على أعمال التدقيق السنوية والنتائج السنوية للتدقيق اخل -
 على مدى توافقه مع أسلوب إعداد وتقدمي القوائم املالية؛
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جيب أن تسمح قنوات توزيع املعلومات على حصول مستخدمي املعلومات عليها يف الوقت املالئم  -
 .وبالتكلفة املناسبة

إتاحة اخلطوط االرشادية االساراتيجية  املؤسساتجيب على هيكل حوكمة : يات مجلس اإلدارةمسؤول 5-6
، كما ينبغي أن يعمل على متابعة اإلدارة التنفيذية من طر  جملس اإلدارة بشكل فعال، وأن املؤسسةلتوجيه 
 :ة واملسامهني، وعليهؤسسساءلة اإلدارة عموما من قبل امليتضمن م

، والعمل على تطبيق القواعد عامعلى جملس اإلدارة توفري كامل للمعلومات وعلى أساس النوايا احل جيب -
 ة واملسامهني؛ؤسسوكفريق من أجل حتقيق مصاحل امل بطريقة سليمة

جيب أن يعمل جملس اإلدارة على حتقيق املعاملة املتكافئة جلميع املسامهني يف حالة صدور قرارات هلا  -
 نة على خمتلف فئات املسامهني؛تأثريات متباي

جيب على جملس اإلدارة أن يضمن التوافق مع القوانني السارية واألخذ بعني االعتبار اهتمامات مجيع  -
 أصحاب املصاحل؛

 :جيب على جملس اإلدارة االضطالع مبجموعة من الوظائف األساسية من بينها -
 مواهلا؛ومتابعة التنفيذ، واإلشرا  على أ ة، ووضع أهدا  األداءؤسسمراجعة وتوجيه اساراتيجية امل - أ

 ني التنفيذيني الرئيسيني وتقرير األجور واملزايا املمنوحة هلم ومتابعتهم؛سؤولحتديد امل -ب

 ني التنفيذيني؛سؤولمراجعة مستوى مرتبات ومزايا أعضاء جملس اإلدارة وامل-ت

ية وجملس اإلدارة ومحلة األسهم، عند إساءة متابعة صور التعارض بني املصاحل املختلفة لإلدارة التنفيذ -ث
 ؛املؤسسةاستخدام أصول 

التأكد من سالمة التقارير احملاسبية واملالية للشركة، عن طريق استخدام مدقق مستقل، وتوفري أنظمة  -ج
 الرقابة املالئمة؛

الذي يعمل يف ظله جملس اإلدارة ومدى فعاليته، وإجراء التغريات  املؤسساتمتابعة هيكل حوكمة  - ح
 الالزمة حول ذلك؛

 ؛املؤسسةاإلشرا  على التدفقات الرأسية والعمودية للمعلومات  - خ
، وعلى حنو مستقل جتاه املؤسسةن من القيام بالتقييم املوضوعي لشؤو جيب على جملس اإلدارة أن يتمكن  -

 اإلدارة التنفيذية؛
جملس اإلدارة تعيني عدد كا  من األعضاء غري التنفيذيني الذين يتميزون بالقدرة على التقييم جيب على  -

 .املستقل لألعمال عندما تكون هناك إمكانية تعارض املصاحل
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 الحوكمةوإرساء في تفعيل ه التدقيق ودور :  ثانيلمطلب الا

حيث تزايد الدور التدقيق ، 1املؤسسةيعترب التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي من آليات حوكمة  
، مما األداء املستقبلي واملسامهة يف تقييم االحتماالت واملخاطر املستقبلية للمؤسساتخاصة يف ما يتعلق ب

 .جعله حيقق أفضل ممارسة يف تدعيم مجيع أجزاء احلوكمة

 2من منظور ممارسة مهنة التدقيق مؤسساتحوكمة ال -1

 :من منظور التدقيق بعدة خصائص على النحو التايل املؤسساتيسهل وصف مفهوم حوكمة  

 ظيم قيمتها السوقية؛عوت ؤسسةحتسني أداء امل -7
 ؛ؤسسةاملساءلة احملاسبية إلدارة امل تعزيز -0
 ة؛ؤسسمة اخلارجية املنظمة ألعمال املتدعيم تفاعل األنظمة الداخلية مع األنظ -6
 واألطرا  األخرى؛ة ؤسسلعالقة التعاقدية بني إدارة املتوازن ا -9
 ة؛ؤسسقيق أفضل ممارسة للسلطة يف املحت -5
 توفري الضمانات اليت حتد من الفساد املايل واإلداري؛ -3
 محاية أموال كل من املستثمرين واملقرضني من املخاطر املالية والتشغيلية؛ -1
 اجتناب مظاهر سوء اقتناء واستخدام املواد االنتاجية اليت تتميز بالندرة النسبية؛ -8
 72يات جملس اإلدارة اإلشرايف وجملس اإلدارة التنفيذي؛مسؤوليل تفع -7
 ة؛مؤسسنبؤ بسلوك األداء املستقبلي للتطوير دور التدقيق الداخلي من خالل املشاركة يف الت -72
 ؛ؤسسةيات األطرا  املشاركة يف املمسؤولتوزيع حقوق و  -77
 .اجتناب سلبيات هياكل امللكية املركزة وهياكل امللكية املشتتة -70

، ومن أهم املؤسساتوتعكس هذه اخلصائص دوافع حاجة املنظمات إىل ضرورة تطبيق مفهوم حوكمة 
 :هذه الدوافع ما يلي

 فصل امللكية عن اإلدارة؛ -7
 يات جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني؛مسؤولحتديد  -0
 تدعيم القيمة االقتصادية للتدقيق الداخلي؛ -6
 متاثل املعلومات املالية وغري املالية؛ ضرورة -9

                                                           
1 Elisabeth Bertin, Christophe Godowski, Redha Khelassi , « Manuel Comptabilité&Audit conforme au SCF : 
Manuel complet Applications et corrigés », BERTI Edition, Algerie, 2013, p529. 

.708-703: بسمان الفيصل، مرجع سبق ذكره، ص ص: عطا اهلل وارد خليل، حممد عبد الفتاح عشماوي، مراجعة  2  
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 مساءلة جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية؛ -5
 ضرورة معاجلة اخللل املوجود  يف اهلياكل املالية؛ -3
 التوجه حنو إدارة املخاطر التشغيلية واملالية؛ -1
 ضرورة اإلفصاح احملاسيب العادل؛ -8
 التوجه حنو تطبيق مبادئ الشفافية املالية؛ -7
 .األداء التشغيلي واالساراتيجي تعزيز مراقبة -72

 1المؤسساتآليات التدقيق التي تحقق حوكمة  -2

يات أكرب من تلك اليت تقتضيها القوانني سؤوليتطلب الدور املتزايد للتدقيق ضرورة قبول املدققني مل
تقبلية والتشريعات، حيث أصبح يهتم أكثر باألداء املستقبلي واملسامهة يف تقييم االحتماالت واملخاطر املس

ومن بني أهم مالمح الدور املتزايد واإلجيايب للتدقيق آليات التدقيق اليت تؤدي إىل تفعيل حوكمة . للمؤسسات
 :وحتقيق أهدافها، حيث يوجد نوعني من آليات التدقيق مها املؤسسة

من داخل ة املصممة واملنفذة وتتضمن جمموعة من اآلليات الرقابي :مؤسسةآليات التدقيق من داخل ال 2-1
ة من أجل حتقيق التوازن ؤسسرة اليت تتعلق بإدارة أنشطة املة، واليت هتد  إىل مراقبة وتوجيه قرارات اإلداؤسسامل

وتتمثل هذه . املؤسسةبني مصاحل أعضاءها ومصاحل وتعظيم ثروة املالك واألطرا  األخرى اليت هلا عالقة مع 
 :اآليات الداخلية يف

لقد كان اهلد  األساسي من إنشاء فكرة جلنة التدقيق هو احملافظة على استقاللية : لجنة التدقيق 2-1-1
ة، باالضافة إىل عوامل أخرى ؤسسحلقة وصل بني املدقق وإدارة املاملدقق اخلارجي، حيث تعترب جلنة التدقيق 

 .اقتصادية أو حماسبية زادت من أمهية وجود جلان التدقيق

 :تتلخص املهام األساسية للجان التدقيق كما يلي :المهام األساسية للجنة التدقيق - أ
، وجتاه املسامهني من خالل احلد املؤسسةياته القانونية حول إدارة سؤولمساعدة جملس اإلدارة يف القيام مب -

 من األخطاء اجلوهرية يف التقارير املالية املنشورة أو اليت مت إعدادها ألغراض اإلدارة؛
 احلد من الغش واإلخالل بالقوانني واللوائح وعدم االلتزام باألخالقيات املهنية والبيئية؛ -
 تعزيز كفاءة وفعالية بيئة الرقابة الداخلية واخلارجية؛ -
 حتسني جودة التقارير املالية و تعزيز درجة الثقة يف املعلومات املالية واإلفصاح احملاسيب العادل؛ -
 ت واحلد من املعلومات الزائدة؛حتقيق اقتصاديات املعلوما -

                                                           
  .911 -991: ، ص صمرجع سبق ذكرهحممد سامي راضي،  1
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ة مع احتياجات األطرا  اخلارجية من ؤسسدة واملتوافرة من طر  إدارة املحتقيق التناسق بني املعلومات املع -
 معلومات؛

 اإلشرا  على أداء اإلدارة من أجل التأكد من مدى التزامها بتطبيق القوانني واألخالقيات واألعرا ؛ -
 .وتعزيز فاعلية النظم احملاسبية وشفافية التقارير املاليةتطوير السياسات احملاسبية  -

 ل لجنة التدقيق من منظور الحوكمةضوابط تشكي -ب

توجد جمموعة من الضوابط املتعلقة بتشكيل جلان التدقيق، واليت متثل ركائز متكن من إجناز املهام املسندة 
 :، ومن بني أهم هذه الضوابط ما يلياملؤسسةإليها بكفاءة وفاعلية، مما ينعكس إجيابيا على تفعيل حوكمة 

يات وسلطات جلنة التدقيق من خالل الئحة مكتوبة تبني سؤولحتديد بصورة واضحة وتفصيلية مل -
 اختصاصات وسلطات كل من جملس اإلدارة وجلنة التدقيق يف اختيار وتقييم وتغيري مدقق احلسابات؛

 ا أعضاء جلنة التدقيق؛اخلربة واملهارة الكافية اليت جيب أن تتحلى هب -
 .املؤسسةفهم ووعي جلنة التدقيق لدورها يف جمال حوكمة  -

 مؤسساتدقيق في تفعيل حوكمة الالتدور لجنة  -ت

، حيث تعمل على حتقيق ضمان املؤسساتتكتسي جلنة التدقيق دورا حيويا يف تعزيز فعالية حوكمة 
جودة املعلومات اليت تتضمنها التقارير املالية وإضفاء مزيدا من الثقة من خالل اإلشرا  على عملية 
التدقيق الداخلي أو اخلارجي ومقاومتها ألية ضغوط أو تدخالت اليت قد متارسها اإلدارة على عملية 

 :مثل املؤسسةثرية تساهم يف تفعيل حوكمة التدقيق، حيث أن وجود جلنة التدقيق حيقق مزايا ك

زيادة مصداقية القوائم املالية وثقتها والتحقق من جودة املعلومات اليت تتضمنها، باالضافة إىل تعزيز فعالية  -
أنظمة الرقابة الداخلية، مما يساهم يف تدعيم القدرة التنافسية للشركة من خالل برامج ختفيض التكلفة، 

 ت، وارتفاع احلصة التسويقية للشركة؛حتسني جودة املنتجا
تعزيز استقاللية وظيفة التدقيق وحتسني جودهتا من خالل قيام جلنة التدقيق مبهمة ترشيح وتعيني وعزل  -

 مدقق احلسابات واالشاراك يف حتديد أتعابه؛
 اإلشرا  على وظيفة التدقيق الداخلي وتعزيز استقالهلا؛ -
ياته القانونية باعتباره وكيل عن محلة األسهم، من خالل قنوات سؤولمساعدة جملس اإلدارة على االلتزام مب -

رمسية لالتصال بني اللجان التابعة جمللس اإلدارة من جهة، واملدققني الداخليني واخلارجيني وهيكل الرقابة 
 الداخلية من جهة أخرى؛
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جملس اإلدارة يف ترشيد الوقت، من خالل االبتعاد عن التفاصيل للمواضيع اليت متت مناقشتها  مساعدة -
 بلجنة التدقيق، واالهتمام باملتغريات األخرى اليت هلا تأثري يف اختاذ القرار؛

 ة؛ؤسسبكثري أعباء بيئة الرقابة بامل حتقيق اقتصاديات، حيث حتقق جلنة التدقيق منافع ووفرات تفوق -
يم وتعزيز ثقة املتعاملني بالبورصة، مما ينجم عنه ارتفاع حجم التدوال وأسعار األسهم، وارتفاع ثقة تدع -

 البنوك واملقرضني للشركة، مما يارتب عليه اخنفاض طلب الضمانات وشروط التمويل؛
 .كةحتقيق مزايا ضريبية لثقة مصلحة الضرائب يف مصداقية التقارير املالية والبيئة الرقابية للشر  -

   التدقيق الداخلي 2-1-2

، ومن بني أهم املؤسسةميثل التدقيق الداخلي أحد أهم اآلليات اليت هلا دورا هاما يف تفعيل حوكمة 
حوكمة املتطلبات الضرورية لتطوير وحتسني فعالية التدقيق الداخلي من أجل تعزيز دوره كآلية يف تفعيل 

 :ما يلي املؤسسات

ضرورة إجياد الضوابط اليت تضمن استقاللية املدقق الداخلي، مما يسمح بتحقيق كفاءة وفعالية التدقيق  -
 الداخلي؛

التأهيل العلمي والعملي للمدقق الداخلي، باالضافة إىل التعليم املستمر، مما يسمح له القيام باملهام  -
 املسندة إليه بكفاءة عالية؛

يط عملية التدقيق مع مراعاة املخاطر اجلوهرية، وإعداد برنامج للعمل، ضرورة قيام املدقق الداخلي بتخط -
 ووضع تقرير مبدئي للمخاطر املالئمة للعملية حمل التدقيق؛

وتقدمي تقرير دوري إىل جلنة التدقيق وجملس اإلدارة  املؤسسةقيام إدارة التدقيق الداخلي بتقييم حوكمة  -
 حول مدى التزامها بقواعد احلوكمة؛

 املدقق الداخلي ببذل العناية املهنية الالزمة؛قيام  -
 ، مما يزيد من جودة القوائم والتقارير املالية؛املؤسسةاالستعانة خبرباء يف جمال التدقيق الداخلي من خارج  -
 ة، وجودة قواعد أنظمة احلوكمة؛ؤسس، حبيث تساهم يف اساراتيجية املالزيادة من أنشطة التدقيق الداخلي -
 .وجود تنظيمات مهنية تتوىل اإلشرا  على تنظيم مهنة التدقيق الداخلي -

  "التدقيق الخارجي" المؤسسةن خارج آليات التدقيق م 2-2

تم الرقابة على سلوك يكتسي التدقيق اخلارجي دورا هاما وفعاال يف الفكر احلوكمي، حيث من خالله ي     
وهناك . ، والتحقق من كفاية اإلفصاح والشفافية، وجودة املعلومات الواردة بالتقارير املالية املنشورةؤسسةإدارة امل

، حيث ينبغي على مدقق احلسابات اخلارجي أن يأخذ املؤسسةعالقات متشاهبة بني التدقيق اخلارجي وحوكمة 
ومدى  املؤسسةيم هيكل احلوكمة يف بعني االعتبار آليات احلوكمة عند ختطيط عملية التدقيق حيث يقوم بتقي
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االختبارات األساسية، كما تؤثر احلوكمة على تقييم خماطر التدقيق، وعلى قبول العمالء، وحتديد مهام 
املدققني، كما توجد عالقة بني ضعف نظام احلوكمة وضعف نظام الرقابة الداخلية وزيادة حجم التالعبات يف 

فعيل العديد من مبادئ ارير املالية، كما يساعد التدقيق اخلارجي على تالقوائم املالية واخنفاض جودة التق
د أساسي إلطار فعال حلوكمة ة، حيث يساعد يف حتقيق املبدأ األول واملتعلق بضمان وجو ؤسسحوكمة امل

، حيث يشجع هذا املبدأ على شفافية وكفاءة األسواق املالية وال شك أن عملية التدقيق اخلارجي ؤسسةامل
إىل رفع مستوى الشفافية من خالل اإلفصاح وإضفاء املصداقية واجلودة والثقة على املعلومات اليت  تؤدي

تتضمنها القوائم املالية، كما يساعد التدقيق اخلارجي على حتقيق املبدأ الثاين من مبادئ احلوكمة املتعلق حبماية 
عادلة املتكافئة عند احلصول على معلومات، حقوق محلة األسهم، وأيضا فيما خيص املبدأ الثالث املتعلق بامل

وكذلك بالنسبة لتحقيق املبدأ السادس املتعلق باإلفصاح والشفافية، حيث يقوم املدقق اخلارجي بالتأكد من 
ولتحقيق هذا املبدأ . املؤسسةاإلفصاح السليم والكايف يف الوقت املناسب، بشأن املركز واألداء املايل وحوكمة 

 :    ليجيب توفري ما ي

 :أن يشمل اإلفصاح املعلومات املتعلقة بالعناصر التالية -7
 نتيجة األداء املايل والتشغيلي للمؤسسة؛ -
 أهدا  املؤسسة؛ -
 حصص األغلبية يف امللكية وحقهم يف التصويت؛ -
السياسة املتبعة يف مكافأة أعضاء جملس اإلدارة، واملعلومات املتعلقة مبؤهالهتم وعملية اختيارهم، وأية  -

 .وسائل أخرى خاصة بإدارة املؤسسة ومدى استقالليتها عن جملس اإلدارة
 التعامل مع األطرا  األخرى اليت هلا عالقة مع املؤسسة؛ -
 العوامل احملددة للخطر؛ -
 .هيكل احلوكمة، وكيفية تطبيق السياسات واللوائح -
 علومات جبودة عالية؛جيب اإلفصاح طبقا ملعايري اإلفصاح املايل واإلفصاح غري املايل وإعداد امل -0
جيب إجراء عملية تدقيق سنوية من طر  مدقق مستقل كفء ومؤهل، من أجل تقدمي تأكيد موضوعي  -6

يف مجيع العناصر املهمة، يتم تقدميه جمللس اإلدارة واملسامهني  املؤسسةحول مدى عدالة املركز املايل وأداء 
 باملؤسسة؛

اجبة أثناء قيامهم باملهام املسندة إليهم، حيث جيب أن يكونوا جيب على املدققني بذل العناية املهنية الو  -9
 .ني أمام املسامهني وأمام املؤسسةمسؤول

جيب توفري قنوات توصيل املعلومات ملستعمليها على نفس القدر من املساواة وبتكلفة اقتصادية ويف الوقت  -5
 املناسب؛
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ليل واملشورة من طر  حمللني أو وسطاء أو جيب تعزيز هيكل احلوكمة مبدخل فعال يوفر للمستثمرين التح -3
هيئات للتقييم، مما يسمح هلم باختاذ القرارات على حنو متجرد من تعارض املصاحل الذي له تأثري على 

 .                                           التحليل واملشورة

، يف (0221، 779رقم )مريكي ، ومعيار التدقيق األ(0221، 032رقم ) وقد نص معيار التدقيق الدويل 
إطار  تأكيد دور التدقيق اخلارجي كأحد آليات احلوكمة، على ضرورة قيام املدقق اخلارجي بتوصيل نتائج 

 .ني عن احلوكمةسؤولالتدقيق إىل امل

ومستوى األداء املهين للمدقق اخلارجي بعملية التقرير املايل  املؤسسةوميكن الربط بني قواعد حوكمة 
وتدقيق القوائم املالية املنشورة مما استدعى قيام املنظمات املهنية وغري املهنية والسلطات التشريعية يف   للشركة

خمتلف دول العامل إىل إجياد حلول حول القضايا اليت تتعلق بكيفية حتسني جودة األداء املهين ملدقق احلسابات 
باإلجياب على فاعلية قواعد احلوكمة  مما ينجم  مبا ينعكس حوكمة املؤسساتاخلارجي مبا يتوافق مع قواعد 

 .عنه الوصول إىل األهدا  املبتغاة منها

 :وميكن تقسيم هذه القضايا إىل قضيتني أساسيتني على النحو التايل

 : قضية تنظيم ممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق -1

، أصبح املؤسسة، حيث بانفصال امللكية عن إدارة وكمة املؤسساتميثل التدقيق اخلارجي األساس حل
من الالزم أن يقوم أعضاء جملس اإلدارة بتقدمي تقارير مالية إىل محلة األسهم وإىل مستخدمي هذه 
التقارير، وجيب أن تكون هذه التقارير قد مت تدقيقها من قبل مدقق حسابات مؤهل وكفء ومستقل 

العمالقة اهنارت  املؤسساتتطبيق هذه املعايري إال أن بعض ورغم قيام مدققي احلسابات ب. وموضوعي
مثل شركة أنرون األمريكية يف أوائل القرن احلايل مما ترتب عنه اخنفاض الثقة يف مهنة احملاسبة والتدقيق، مما 

من طر  احلوكمة األمريكية وبذل اجلهود من أجل إعادة بعث الثقة يف  sox"1"أدى إىل إصدار قانون 
من خالل تأسيس جملس اإلشرا  العام على مهنة احملاسبة والتدقيق كقطاع تابع لرقابة هيئة البورصة املهنة 

حوكمة املالية األمريكية يهد  إىل فحص وضبط العالقة التفاعلية والتكاملية بني مهنة احملاسبة والتدقيق و 
 :من خالل املؤسسات

 ت؛ملؤسساالتحسني من تقارير أداء ا -
 الثقة يف البورصات األمريكية؛الرفع من درجة  -
 .توفري احلماية للمستثمرين يف ضوء التقارير املالية املنشورة -

                                                           
   حول قانون يف املبحث املوايلسيتم التفصيل « SOX».  
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تغيري يف شكل ممارسة مهنة احملاسبة والتدقيق من خالل إنشاء " sox"وعليه ترتب عن صدور قانون 
 .حكومي جملس اإلشرا  العام على مهنة احملاسبة والتدقيق من تنظيم ذايت للمهنة إىل تنظيم شبه

 : قضية تقييم جودة األداء المهني لعملية التدقيق الخارجي والمدقق الخارجي -2

عكست الدراسات األكادميية واملمارسات العملية للمهنة اجتاهني للرقابة على تقييم جودة األداء املهين 
 :لعملية التدقيق اخلارجي على النحو التايل

تبين جمموعة من األساليب الرقابية اليت تعمل على تقييم جودة  مشل هذا االجتاه على ضرورة: االجتاه األول - أ
 :أداء مهنة التدقيق اخلارجي، منها

 الفحص بواسطة النظراء لرقابة جودة األداء املهين للمدقق اخلارجي؛ -
 التطوير املستمر للمعايري؛ -
ضوعة من طر  التأكد من مدى التزام مكاتب التدقيق بسياسات وإجراءات الرقابة على اجلودة املو  -

 .املنظمات املهنية

مشل هذا االجتاه  على تبين فكرة الرقابة اليت تعمل على تقييم جودة أداء مهنة التدقيق : االجتاه الثاين -ب
اخلارجي من منظور إدراكات وتوقعات األطرا  اليت هلا عالقة مع املؤسسة حمل التدقيق اخلارجي، وما جيب أن 

 .خدمات التدقيق اخلارجي وجبودة يتم تقدميه هلذه األطرا  من

 حوكمة المؤسساتآليات تعزيز دور التدقيق في  -3

يف بيئة األعمال من أجل االرتقاء جبودة عملية  حوكمة املؤسساتتزايد االهتمام بدور التدقيق يف تفعيل 
 :على النحو التايل حوكمة املؤسساتالتدقيق، وتتمثل أهم اآلليات اليت تدعم دور التدقيق يف 

 :1وتتمثل يف ما يلي: حوكمة المؤسساتاآلليات األكاديمية لدعم دور التدقيق في  3-1

وبرامج  حوكمة املؤسساتضروررة تطوير برامج التعليم احملاسيب وتوجيه األحباث احملاسبية حلل مشاكل  -
 التعليم املستمر؛

 ؛حوكمة املؤسساتضرورة تنظيم وعقد مؤمترات تتعلق بالتدقيق ودوره يف  -
 .حوكمة املؤسساتضرورة تكامل أداء اجلامعات العربية خبصوص  -

                                                           
دور املراجعة  -الرهن العقاري وتوريق األصول املالية مؤسساتمراجعة حسابات : معايري املراجعة الدولية والتأكيد املهين" عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة، 1 

، دار التعليم "لعمليات املراجعة وفقا للمعايري الدوليةشروط التكليف  -تقرير مراقب احلسابات وفقا للمعايري الدولية -من منظور مهين حوكمة املؤسساتالبيئية يف تفعيل 
  .652: ، ص0276بدون طبعة، اجلامعي، مصر، 
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 :1وتتمثل يف ما يلي: حوكمة المؤسساتاآلليات التنظيمية المهنية لدعم دور التدقيق في  3-2

 ضرورة تطوير معايري احملاسبة املالية؛ -
 ضرورة تطوير معايري التدقيق؛ -
 تدعيم برامج التعليم والتدريب املهين املستمر؛ -
 نظام الرقابة على أعمال الزمالء؛ تفعيل -
 .تفعيل الدور احلوكمي لتقرير املدقق -

وميكن أن تتلخص هذه اآلليات : حوكمة المؤسساتاآلليات المهنية العملية لدعم دور التدقيق في  3-3
 :على النحو التايل

 حرص مدقق الحسابات على االرتقاء بجودة التدقيق - أ

، "2مدقق احلسابات باملعايري املهنية وقواعد وآداب السلوك املهين التزام"تعر  جودة التدقيق على أهنا 
وينتج ، 3وتتحقق جودة التدقيق من خالل توفر عنصرين األول يتعلق بالكفاءة، و الثاين يتعلق باالستقاللية
الداخلي عن حتقيق جودة عملية التدقيق آثارا حوكمية إجيابية ملدقق احلسابات من خالل تطور دور التدقيق 

والعمل على تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وحتقيق الثقة  يف اجلودة الشاملة لعملية التدقيق، كما حتقق جودة 
عملية التدقيق آثارا حوكمية إجيابية على سوق رأس املال من خالل رفع درجة ثقة مستخدمي املعلومات املالية 

تعلق بالتدفقات النقدية املرتفعة واليت تتطلب أداء عملية خاصة يف احلاالت اليت يكون فيها ارتفاع اخلطر امل
 .  4التدقيق جبودة مرتفعة

 تفعيل المساءلة المهنية لمدقق الحسابات -ب

 :5وسائل تفعيل املساءلة املهنية للمدقق يف ما يلي تتمثل أهم

تزييف للقوائم مساءلة مدقق احلسابات مهنيا عن كشف التالعب من قبل اإلدارة سواءا كان يف صورة  -
 املالية أو اختالس لألصول؛

                                                           
.655: نفس املرجع السابق، ص  1  
  .687: نفس املرجع السابق، ص 2

3 Marine PORTAL, « Les déterminants de la qualité de l’audit : Le cas de l’audit des comptes publics », la revue 
de l’association  francophone de comptabilité, « comptabilité, contrôle, audit », Tome 17,volume 1, avril 
2011,p : 44. 

دور املراجعة البيئية  -صول املاليةالرهن العقاري وتوريق األ مؤسساتمراجعة حسابات : معايري املراجعة الدولية والتأكيد املهين" عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة، 4
: ، مرجع سبق ذكره، ص"شروط التكليف لعمليات املراجعة وفقا للمعايري الدولية -تقرير مراقب احلسابات وفقا للمعايري الدولية -من منظور مهين حوكمة املؤسساتيف تفعيل 
927.  
.929 -920: نفس املرجع السابق، ص ص  5  
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 منع العاملني مبكتب احملاسبة والتدقيق العمل لدى العميل؛ -
املهنية ملدققي احلسابات من جهة، واإلعالن عنها من جهة  سؤوليةتشديد العقوبات عند اإلخالل بامل -

بالبورصة، يعترب رادعا املسجلة  مؤسساتأخرى من قبل جملس الرقابة على أعمال مدققي احلسابات لل
 يتهم؛سؤولللمدققني مقابل إمهاهلم يف الوفاء مب

 مساءلة مدقق احلسابات عن تقييم فرض استمرارية املؤسسة املسجلة بالبورصة؛ -
 مساءلة مدقق احلسابات عن كشف التصرفات واألعمال غري القانونية وتعديل تقريره يف مواجهة ذلك؛ -
يتماشى مع مستجدات بيئة املمارسة املهنية يف اجتاه دعم دور التدقيق تطوير تقرير مدقق احلسابات مبا  -

 .احلوكمي

الدور الحوكمي للتدقيق بخصوص التنبؤ باالنهيار المالي للمؤسسة ومدى قدرتها على : المطلب الثالث
 االستمرار

املؤسسة على  يعترب التدقيق احملاسيب من أهم الوسائل اليت يتم االعتماد عليها للتعر  على مدى قدرة
االستمرار يف نشاطها، كما يعترب تطبيق مفهوم احلوكمة يزيد من تفعيل دور املدقق فيما يتعلق بالتنبؤ باالهنيار 

 .املايل ومدى قدرهتا على االستمرار

 يته عن تقييم فرض االستمرار من منظور حوكميمسؤولالمتطلبات المهنية لوفاء مدقق الحسابات ب -1

على مدقق احلسابات أن يستويف جمموعة من املتطلبات لتقييم مدى قدرة املؤسسة على االستمرار  جيب
 :يف نشاطها، ومن بني أهم هذه املتطلبات ما يلي

لتقييم خطر عدم مالئمة فرض االستمرار حيتاج املدقق إىل : تقييم خطر عدم مالئمة فرض االستمرار 1-1
 :1 تشري إىل ذلك، وميكن تقسيم هذه املؤشرات واملظاهر كما يليجمموعة من املؤشرات واملظاهر اليت

 :ومن أمهها ما يلي: المؤشرات المالية - أ
 تدهور رأس املال العامل الصايف؛ -
 تزايد القروض طويلة األجل وتراكمها؛ -
 متويل األصول الثابتة بقروض قصرية األجل؛ -
 تدهور النسب املالية؛ -
 جوهرية؛حتقيق املؤسسة خلسائر تشغيلية  -
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 اخنفاض التوزيعات على حاملي األسهم، أو عدم االستمرار يف التوزيع؛ -
 التعثر يف سداد الديون وفوائدها وعدم االلتزام بشروط االتفاق واالقاراض؛ -
 التحول من الشراء اآلجل إىل الشراء نقدا من املوردين؛ -
 .العجز عن متويل استثمارات جديدة، أو تطوير تشكيلة املنتجات -

 :ومن أمهها ما يلي: لمؤشرات التشغيليةا -ب

 تسرب القيادات الكبرية باملؤسسة مع عدم إحالهلا؛ -
 فقدان املؤسسة لبعض أسواق املنتج تدرجييا؛ -
 فقدان املؤسسة املستمر لبعض العمالء؛ -
 .كثرة املشاكل مع نقابات العمل -

 :ومن أمهها ما يليوتشمل املؤشرات غري املالية وغري التشغيلية، :  المؤشرات األخرى -ت

 عدم االلتزام بالقوانني واللوائح املوضوعة؛ -
 التعرض إىل الكثري من القضايا من الغري، واليت حيتمل كثريا أن تكون يف صاحل الغري؛ -
التغريات اليت حتدث يف السياسة االقتصادية للدولة، القوانني ذات الصلة، مناخ العمل، وسوقي املدخالت  -

 .ن أن تؤثر سلبا على املؤسسةواملخرجات، واليت ميك

ميكن أن يؤثر ضعف إدارة املؤسسة سلبا على قدرة املؤسسة على االستمرار، : مظاهر الضعف اإلداري -ث
 :ومن بني أهم هذه املظاهر ما يلي

 عدم وجود خطط مستقبلية للتطوير والتنمية وتعزيز تنافسية املؤسسة؛ -
 سداد الديون وفوائدها؛عدم وجود بدائل عملية ملواجهة التعثرات يف  -
 عدم التحرك الرشيد إلعادة جدولة الديون اليت توقفت املؤسسة عن دفعها؛ -
 عدم البحث عن مصادر أخرى لتوريد املؤسسة يف حالة توقف املوردين احلاليني؛ -
 .عدم وجود نظام يستخدم األساليب العلمية وتكنولوجيا املعلومات للتنبؤ املايل -

 في مقدرة المؤسسة على االستمرار األدلة الكافية والمالئمة على الشك جمع 1-2

جيب على املدقق أن جيمع األدلة الكافية واملالئمة اليت تساعده على التعر  على مدى قدرة املؤسسة 
 :1على االستمرار سواء بثبوت الشك أو التأكد من عدمه، وذلك باتباع جمموعة من االجراءات أمهها ما يلي
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 حتليل قائمة التدفقات النقدية ومناقشتها مع اإلدارة؛ -
 املالية، خاصة اليت تؤثر على مقدرة املؤسسة على االستمرار؛ عامفحص األحداث اليت تلت ال -
 حتليل ومناقشة آخر القوائم املالية املرحلية املتاحة للمؤسسة؛ -
 فحص اتفاقات وشروط القروض، والتحقق من مدى االلتزام هبا؛ -
اضر اجتماعات جملس اإلدارة، واجلمعية العامة للمسامهني، وجلنة التدقيق، وجلنة التمويل، من فحص حم  -

 أجل النظر يف الصعوبات املالية اليت تتعرض هلا املؤسسة وبدائل مواجهتها؛
 يف املدى القريب؛ المؤسسةاالستفسار عن القضايا اليت رفعت ضد املؤسسة وآثارها على استمرارية  -
 ات من الطر  الثالث الذي دعم املؤسسة ماليا ملواجهة الصعوبات املالية؛طلب مصادق -
 ؛عاماملالية احلالية مع النتائج الفعلية لنفس ال عاممقارنة البيانات املتعلقة بالتنبؤات املالية عن ال -
االستفسار ومناقشة اإلدارة حول خططها املستقبلية خاصة ما يتعلق بتسييل األصول، احلصول على  -

 وض، إعادة جدولة قروض قائمة للغري، ختفيض أو تأخري إنفاق استثماري معني، زيادة رأس املال؛قر 
طلب خطابات متثيل من اإلدارة، تتعلق بوجود خطط للمستقبل هتد  إىل حتسني سيولة املؤسسة  -

 .راق املاليةومقدرهتا على سداد التزاماهتا، وتطوير تدفقاهتا الداخلة واحملافظة على مسعتها يف سوق األو 

 تقييم نتائج التحقق من مدى مالئمة فرض االستمرار 1-3

بعد قيام املدقق جبمع األدلة الكافية حول مدى مالءمة فرض االستمرار، ميكنه حتديد ما إذا كان هناك 
 :1حول االستمرار أم ال، من خالل ترشيد حكمه ومراعاة عدة اعتبارات أمهها املؤسسةشك جوهري يف قدرة 

الرجوع مللف أوراق العمل للمؤسسة موضوع التدقيق لالستفادة حبكمه املهين السابق خبصوص مقدرهتا  -
 على االستمرار؛

 الرجوع إلرشادات املعايري واإلصدارات املهنية ذات الصلة؛  -
ل فيها ميت تنتمي إىل نفس البيئة اليت تعاالعتماد على مساعديه ذوي اخلربة يف تدقيق املؤسسات ال -

 املؤسسة؛
 .االسارشاد برأي مستشاره القانوين يف هذا اجملال -
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 SOXالتدقيق الحديث وفق قانون  :المبحث الثالث

 Enron، إثر فضيحة إفالس شركة أنرون 0227يف ديسمرب عام  Sarbanes-Oxleyنشأ قانون 
خالل شهر فقط بعدما مسحت بأخطاء حماسبية أسفرت عن تضخيم األرباح، وتعترب هذه احلالة أكرب إفالس 

، فنشأ قانون World Comيف تاريخ الواليات املتحدة األمريكية، وتلتها بعد ذلك بشهور إفالس وورد كوم 
SOX  األوراق املالية منذ قانوين األوراق قوانني أهم ، وميثل هذا القانون 0220 جويليةومت توقيعه تشريعيا يف
العامة واملؤسسات اليت تقوم بتدقيقها، وميثل تأسيس  املؤسسات، ويتم تطبيقه على 7769- 7766املالية 

حيث أصبحت املهنة منظمة  SOXالعامة أحد النتائج الرئيسية لقانون  مؤسساتجملس اإلشرا  احملاسيب لل
العامة اإلشرا  على مدققي  مؤسساتالعامة، كما يوفر جملس اإلشرا  احملاسيب لل املؤسساتلتدقيق 
العامة وإقرار معايري التدقيق واملعايري األخالقية ومعايري اإلستقاللية، ومعايري الرقابة على جودة عملية  املؤسسات
 .1ابة على اجلودة على مكاتب التدقيق حمل إشرافهاالعامة وأداء فحوص الرق املؤسساتتدقيق 

من خالل  SOXالعوامل املساعدة على تطبيق قانون  ومن خالل هذا املبحث سيتم التطرق إىل
، أما املطلب الثالث فسيتطرق إىل دراسة SOXاملطلب األول، أما املطلب الثاين فسيتناول أقسام وبنود قانون 

 .SOXوقانون  حوكمة املؤسسات

 SOXالعوامل المساعدة على تطبيق قانون : المطلب األول

من أهم قوانني األوراق املالية، وقد أدت جمموعة من العوامل إىل احلاجة  SOXيعترب القانون األمريكي 
لوجود هذا القانون، حيث أثرت اخفاقات التدقيق يف السنوات األخرية باالضافة إىل إخفاقات مجيع أجزاء 

 .SOXإىل التعجيل بتطبيق بنود قانون  حوكمة املؤسسات

 SOXإخفاقات التدقيق التي عجلت بتطبيق قانون  -1

من أبرز اإلخفاقات يف السنوات األخرية  World Comو Enronتعترب إخفاقات عملية التدقيق لشركيت 
أحد أهم مكاتب احملاسبة العامة يف الواليات املتحدة  Arthur Andersonباعتبارها من عمالء مكتب 

أحد مؤسسات احملاسبة العامة اخلمس الكبار سابقا،   Arthur Andersonاألمريكية ويف العامل، حيث يعترب 
أخرى تتعامل مع مكاتب احملاسبة  مؤسساتكما أن هناك العديد من اإلخفاقات يف احملاسبة والتدقيق يف 

 . 2العامة اخلمس الكبار

                                                           
.627-622: ، ص ص0272، الطبعة األوىل، مصر، الدار اجلامعية، "كمة املؤسساتحو املراجعة و "أمني السيد أمحد لطفي،   1  
.383: ، مرجع سبق ذكره، ص"التطورات احلديثة يف املراجعة " أمني السيد أمحد لطفي،   2  



بيئة التدقيق الدولية: الفصل الثالث  

174 
 

 المؤسسة إخفاقات حوكمة -2

حيث أن   حوكمة املؤسساتباالضافة إىل إخفاقات التدقيق، كانت هناك إخفاقات أحاطت جبميع أجزاء 
كل جزء من النظام قد فشل على األقل بدرجة معينة سواءا كان مرتبط باإلدارة أو باملدققني أو مبجلس اإلدارة 

 . أو اهليئات املنظمة مثل هيئة سوق املال أو البورصة وغريها

 :كما يلي  وكمة املؤسساتوتتمثل األطرا  الرئيسية املرتبطة حب

 املسامهني؛ -
 جملس اإلدارة؛ -
 لتدقيق؛جلنة ا -
 اإلدارة؛ -
 املؤسسات احملاسبية ذاتية التنظيم؛ -
 .مؤسسات أخرى ذاتية التنظيم مثل البورصة واملدققني الداخليني -

وبشكل عام ميكن استعراض تلك املشاكل اليت قامت هيئة تنظيم األوراق املالية وجهات أخرى بدراستها  
   :1كما يلي

 استخدام أحكام احملاسبة؛أكثر على الشكل عن اجلوهر عند  االعتماد -
 املسامهني؛إقرار املدققني أن اإلدارة هي العميل وليس  -
 أصبح إلدارة األرباح دورا مقبوال تقره اإلدارة؛ -
 عدم استقاللية جملس اإلدارة كما أهنم ليسوا أقوياء؛ -
 ارتفاع رحبية االستشارات اإلدارية مقارنة بعمليات التدقيق وخدمات التأكد؛ -
بني اإلدارة وشركاء التدقيق حيث يتم ختصيص مكافآت لشركاء التدقيق على أساس النمو تطور العالقة  -

 .والرحبية
  SOXأهداف قانون  -3

كما ، "Sarbanes-Oxley"قانون الذي مسي رمسيا باسم  0220 جويلية 62يف  SOXمت إبرام قانون 
ميثل حوكمة جديدة ملهنة ، باعتباره "املؤسسة مسؤولية"يطلق عليه أحيانا بشكل غري رمسي بقانون 

 . 2ومؤسسات احملاسبة والتدقيق
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 :1ويهد  هذا القانون إىل

 إعادة النظر حول معايري حوكمة املؤسسة وتعديلها؛ -
 إضافة عناصر جديدة لإلفصاح؛ -
 كشف جرائم جديدة متعلقة بالغش؛ -
 املالية؛ زيادة العقوبات اجلنائية املرتبطة باالنتهاكات اجلوهرية اخلاصة بقوانني األوراق -
 .إنشاء جملس إشرا  قوي على املدقق -

 

 SOXأقسام وبنود قانون : المطلب الثاني

خالل جمموعة  يقوم كل من مكتب احملاسبة العام والبورصة باجراء دراسات والتقرير عن نتائجها من
 .من األقسام باإلضافة إىل أن هناك جمموعة من املتطلبات والبنود اليت هلا تأثري على طبيعة التقرير املايل

 SOXأقسام قانون  -1

 :2على النحو التايل SOXتتمثل الدراسات والتقارير املتعلقة بأقسام قانون 

  المحاسبة العامة المسجلةدراسة التدوير اإللزامي لمؤسسات : 207القسم رقم  -7

ملؤسسات احملاسبة  يقوم مكتب احملاسبة العام باجراء دراسة وفحص حول آثار التدوير اإللزامي احملتملة
  .واحدة من تاريخ سن القانون عاموالتقرير عن النتائج إىل الكونغرس خالل 

 العامة حول دمج مؤسسات المحاسبةمكتب المحاسبة العام دراسة تقرير : 701القسم  -0

يقوم مكتب احملاسبة العام بفحص األسباب اليت أدت إىل دمج مؤسسات احملاسبة العامة منذ عام   
، حيث كانت مثانية مؤسسات حماسبة عامة دولية رئيسية وتقلصت إىل أربعة فقط، والتعر  على 7787

 . األسباب واملضامني وانعكاساهتا على محاية اجلمهور

 وتقرير اللجنة عن التصنيف االئتماني للوكاالتدراسة : 702القسم  -6

يوم من تاريخ إصدار القانون بدراسة حول دور وأمهية وأثر تصنيف  782تقوم البورصة خالل 
 .النتائج إىل الكونغرس وكاالت االئتمان يف سوق العمل، والتقرير عن
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 دراسة والتقرير عن المنتهكين واالنتهاكات: 703القسم  -9

راسة أحداث االنتهاكات لقوانني األسهم والعقوبات اليت تنجر عنها، والتقرير عن تقوم البورصة بد
 .النتائج خالل مدة ستة أشهر من تاريخ صدور القانون

 دراسة التصرفات التأديبية: 704القسم رقم  -5

تقوم البورصة بدراسة حول فحص وحتليل مجيع التصرفات التأديبية ومتطلبات التقرير املفروضة على قوانني 
من أجل حتديد  SOXاألوراق املالية وإعادة صياغة القوائم املالية الصادرة قبل مخس سنوات من إصدار قانون 

يوم من تاريخ إصدار  782لكونغرس خالل التقارير اليت كانت أكثر تعرضا للغش، وتقدم نتائج الدراسة إىل ا
 .SOXقانون 

 دراسة بنود االستثمار: 507القسم  -3

يقوم مكتب احملاسبة العام باجراء دراسة حول دور بنوك االستثمار واملستشارين املاليني يف تدهور شركة       
Enron انون يوم من تاريخ صدور ق 782، حيث تقدم نتائج هذه الدراسة إىل الكونغرس خاللSOX. 

 SOXالبنود الرئيسية لقانون  -2

اليت تؤثر على طبيعة التقرير املايل لبعض السنوات كما  SOXتتمثل البنود واملتطلبات الرئيسية لقانون 
 :1يلي

العامة ومنحه سلطات واسعة تشمل سلطة وضع معايري  املؤسسةجملس اإلشرا  احملاسيب على  إنشاء -7
 التدقيق واختيار ما إذا كان يتم وضع معايري حماسبية أم ال؛

 متطلب على كل من املدير التنفيذي واملدير املايل والقيام باملصادقة واإلفصاح على القوائم املالية؛ -0
توفري تقرير شامل حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقرير املايل وأن يقوم  املؤسسات متطلب من -6

 املدققني بالتقرير عن تلك الضوابط الرقابية؛
منح جلان التدقيق سلطات واسعة باعتبارها عميل التدقيق، حيث جيب أن توافق جلان التدقيق على أي  -9

تدقيق، كما جيب أن تقوم بالتقرير عالنية إىل خدمات تقدمها مؤسسات احملاسبة العامة خبال  خدمات ال
 اجلمهور؛
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جيب أن يكون على األقل خبري مايل واحد ضمن تشكيل أعضاء جلنة التدقيق، كما جيب اإلفصاح عن  -5
اسم وخصائص هذا اخلبري املايل، كما جيب أن يكون األعضاء اآلخرين ذوي معرفة وإملام باحملاسبة املالية 

 والرقابة؛
ني عن تكليفات التدقيق كل مخس سنوات، باإلضافة إىل كافة الشركاء سؤولبتدوير الشركاء املجيب القيام  -3

 أو املديرين اآلخرين الذين يقومون بأدوار هامة يف التدقيق؛
جيب أن تكون هناك فارة جتميد ألحد الشركاء أو املديرين قبل حصوله على وظيفة يف مستوى أعلى لدى  -1

 ريض مؤسسة احملاسبة العامة للخطر؛أحد عمالء التدقيق دون تع
اإلفصاح املتزايد عن املعامالت أو االتفاقيات خارج امليزانية العامة واليت ميكن أن يكون هلا أثر مادي حايل  -8

أو مستقبلي على الوضعية املالية للمؤسسة، وينبغي قيام البورصة بدراسة طبيعة تلك االتفاقيات على 
 .لمساءلة احملاسبيةاملعامالت وتطوير نظام حمسن ل

 

 على تطوير مهنة التدقيق وتحسين حوكمة المؤسسة  « SOX » قانون تأثير: المطلب الرابع

كن نتيجة لفشل عملية التددقيق فقط، خفاقات اليت وقعت يف املاضي مل تتعترب أحداث الفشل واإل
حيث ال يرتبط هذا الفشل بعملية  ؤسسةوإمنا متثل فشل رئيسي مرتبط بكافة أجزاء ومكونات هيكل حوكمة امل

إلدارة ات من التدقيق أو باإلدارة، فكل جزء يف النظام قد فشل على األقل بدرجات متفاوتة يف بعض املنظما
 .1إىل التنظيمات ذاتية التنظيم مثل اجملمع األمريكي للمحاسبني األمريكينيىل جملس اإلدارة إإىل املدققني 

SOXل قانون في ظ مؤسسةمتطلبات حوكمة ال -1
2 

 :وفقا للقوانني املختلفة كما يلي SOXاليت انعكست على ما جاء به قانون  املؤسسةتتمثل متطلبات حوكمة 

ينبغي أن تقوم جلنة التدقيق بتعيني املدققني واإلشرا  عليهم مباشرة، وحتديد : سلطة لجنة التدقيق 1-1
 .قيامها بتعيني مستشارهامكافآهتم، كما ينبغي توفري متويل خاص هبا فضال عن 

جيب أن يكون مجيع أعضاء جلنة التدقيق مستقلني من خالل استبعاد أي  :استقاللية لجنة التدقيق 1-2
تبعاد أي موظف أو ما عدا املكافأة كعضو جملس اإلدارة أو جلنة التدقيق، كما جيب اس املؤسسةمكافأة من 

 .ةمؤسسشخص منتسب لل
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 :حيث ينبغي على املدققني القيام بالتقرير إىل اللجنة عن كافة :لتدقيقالخبير المالي بلجنة ا 1-3

 السياسات وممارسات احملاسبة املهمة؛ -
 املعاجلات البديلة للمعلومات املالية اليت نوقشت مع اإلدارة واملعاجلة املفصلة من خالل املدققني؛ -
 .اتصاالت أخرى مع اإلدارة -

العامة تبين دليل األخالقيات للمديرين  املؤسساتجيب على  حيث: دليل األخالقيات التنفيذيين 1-4
 :املاليني الرئيسيني حيث جيب أن يشمل دليل األخالقيات

 السلوك األمني واألخالقي الذي يتضمن فصل املصاحل بني العالقات الشخصية واملهنية؛ -
 اإلفصاح العادل والكامل والقابل للفهم والدقيق والزمين؛ -
 .واللوائح االلتزام بالقوانني -

على كل من املدير التنفيذي واملدير املايل الرئيسي القيام حيث جيب : تصديق المدير التنفيذي 1-5
 :باملصادقة على التقارير السنوية والربع السنوية واإلقرار أن

 مت فحص التقرير  بشكل شخصي؛ -
 التقرير ال يتضمن أي استبعادات جتعله مضلال؛ -
 يقدم عرضا عادال يف مجيع النواحي املادية املوقف املايل ونتائج أعمال املؤسسة؛ التقرير -
  :قاموا التقرير ينص على أن املديرين املوقعني  -
 بوضع وحفظ وتقييم ضوابط الرقابة الداخلية وأنه مت توفري املعلومات املادية للمديرين املوقعني؛ -
أوجه النقص يف الرقابة الداخلية والغش املتعلق باإلدارة اإلفصاح للمدققني وجلنة التدقيق عن مجيع  -

 ؛ور يف ضبط نظام الرقابة الداخليةوالعاملني الذين هلم د
 .صحيحي يف ضوابط الرقابة الداخليةاإلفصاح عن أي تغري وإقرار التصر  الت -

واملديرين التنفيذيني الرئيسني  حيث جيب أن يقوم كل من املديرين املاليني  الرئيسيني: مصادقة المديرين 1-6
 :ما يلي SECباملصادقة على أن كل تقرير دوري يتضمن قوائم مالية مستوفاة مع هيئة سوق املال 

 االلتزام بقوانني األوراق املالية؛ -
 .العرض العادل يف مجيع النواحي املادية املوقف املايل ونتائج األعمال للشركة -
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حيث جيب على كل من املديرين الرئيسيني التنفيذيني واملاليني إصدار : حوافز المديرين التنفيذيين 1-7
مل يتم حتديد )احلوافز واألرباح وذلك إذا مامت إعادة صياغة وإصدار القوائم املالية للشركة بسبب سوء سلوك 

 (.مفهوم سوء سلوك من طر  القانون

العامة سواءا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة  املؤسساتمتنع  :التنفيذيينين مسؤولقروض المديرين وال 1-8
أو ترتيب التوسع يف ائتمان أو حتديد  من أي شركة تابعة ائتمانمن اإلحتفاظ أو التوسع يف احلصول على 

 .تنفيذي مسؤولالتوسع يف ائتمان على شكل قرض شخصي أو ألي مدير أو 

حيث مينع كثري من تداوالت األوراق املالية من خالل أعضاء  :يينتداول أعضاء المديرين التنفيذ 1-9
  .جملس اإلدارة أو املديرين التنفيذيني خالل فارات مقررة معينة

 :جيب على هيئة سوق األموال تبين قواعد تلزم احملاسبيني بالتقرير عن دليل إثبات حول 1-10 

 انتهاك قوانني األوراق املالية بشكل جوهري؛ -
 يات وواجبات الوكيل؛مسؤولاحارام عدم  -
أو وكيلها إذا مل يقم كل من املدير التنفيذي أو املدير املايل باالستجابة  املؤسسةانتهاك مماثل عن طريق  -

 .بطريقة مناسبة وتقدمي التقرير إىل جلنة التدقيق أو إىل جملس اإلدارة
 :حيث جيب: متطلبات التقرير الدوري الجديد 1-11
 املالية تعكس مجيع التعديالت التصحيحية املادية اليت حددها املدققون؛أن تكون التقارير  -
اإلفصاح األكرب والواسع عن املعامالت املادية خارج امليزانية العامة متضمنا االلتزامات الطارئة والعالقات  -

 األخرى مع الكيانات اليت ميكن أن يكون هلا أثر مادي حايل أو مستقبلي؛
املبدئي عن عدم وجود أي إيضاحات غري حقيقية أو أي استبعادات يف التقارير املالية، اإلفصاح املايل  -

 ومطابقة إعداد التقارير املالية مع مبادئ احملاسبة املتعار  عليها؛
اإلدارة لوضع واحملافظة على أنظمة رقابة داخلية كافية وتقييم  مسؤوليةقيام اإلدارة بإعداد تقارير مالية عن  -

 .ابط الرقابة الداخليةفعالية ضو 
جيب أن تكون هناك إفصاحات عن التغريات األساسية يف الوقت املناسب : توقيت اإلفصاحات 1-12

 .وبلغة واضحة
الصادرة كل ثالث  املؤسسةجيب أن تقوم هيئة سوق املال بفحص مجيع تقارير  :الفحص التنظيمي 1-13

 .سنوات على األقل
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العامة  املؤسساتأنشئ جملس اإلشرا  احملاسيب على : مجلس اإلشراف الجديد على المدقق 1-14
لتسجيل مؤسسات التدقيق وتبين معايري التدقيق، وأداء فحوصات واختاذ إجراءات تأديبية على 

 . املدققني
 :وتتمثل يف ما يلي: معايير المجلس - أ

 :حيث جيب أن تتطلب معايري التدقيق: التدقيق -
 األقل؛ االحتفاظ بأوراق العمل ملدة سبع سنوات على -
 قيام شريك ثاين بالفحص واملوافقة على عمليات التدقيق؛ -
أشخاص أكفاء أو شخص مستقل لتقدمي موافقة متزامنة لنتائج االختبار وتقييم ضوابط الرقابة الداخلية  -

وأهنا تعكس معامالت املؤسسة وتسمح بإعداد القوائم املالية وفقا ملبادئ احملاسبة املتعار  عليها وتؤكد 
 .قامت بالتصريح عن املتحصالت واملدفوعاتدارة أن اإل

 :حيث جيب أن ترتبط رقابة اجلودة مبا يلي: رقابة الجودة -ب

 متابعة أخالقيات املهنة واالستقاللية من مؤسسات العميل؛ -
 االستشارات داخل املؤسسة؛ -
 اإلشرا ؛ -
 تعيني وترقية العاملني؛ -
 القبول واالحتفاظ بالتكليفات؛ -
 .الداخلية الفحوص -

 .األخالقيات -ت

 .االستقاللية -ث

العامة كل ثالث سنوات  املؤسساتجيب أن يفحص اجمللس مجيع مدققي : فحوص وتقارير المجلس -ج
 :مرة واحدة على األقل، حيث جيب أن يركز الفحص على

 تكليفات التدقيق والفحوص املختارة؛ -
 إجراءات رقابة اجلودة وتوثيقها؛ -
 .أو إجراءات رقابة اجلودةعمليات تدقيق أخرى  -
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حيث جيب على اجمللس القيام بفحص وتطبيق النظام التأدييب على : فحوص المجلس والنظام التأديبي -ح
انتهاكات القوانني وقواعد اجمللس وقوانني األوراق املالية واملعايري املهنية املتمثلة يف مبادئ احملاسبة اليت أقرهتا 

التدقيق وتكليفات املصادقة وإجراءات رقابة اجلودة واملعايري األخالقية ومعايري هيئة سوق املال ومعايري 
 .االستقاللية اليت يقررها اجمللس

 .العامة املؤسساتأن يقوم بالتسجيل لدى اجمللس مجيع مدققي حيث جيب : تسجيل المدقق -خ

 مالئمة واجبة التطبيق على جيب على السلطات التنظيمية وضع معايري :السلطات التنظيمية في الوالية -د
 .مؤسسات احملاسبة العامة الصغرية أو متوسطة احلجم غري املسجلة لديها على حنو مستقل

 .استقاللية المدقق -ذ

 واء التدقيق أو خبال  التدقيق منميكن أداء مجيع اخلدمات س: أنشطة التدقيق الموافق عليها 1-15
فقط إذا مت املوافقة عليها مقدما عن طريق جلنة خالل مؤسسات احملاسبة العامة لعمالء التدقيق 

 :التدقيق، وتشمل اخلدمات خبال  التدقيق املسموح هبا ما يلي
 خدمات الضرائب؛ -
 .خدمات قانونية أو خدمات ترتبط بعملية التدقيق -
 :تتمثل خدمات املدقق احملظورة يف: أنشطة التدقيق المحظورة 1-16
 إمساك الدفاتر؛ -
 وتطبيق أنظمة املعلومات؛ تعميم -
 أراء التقييم؛ -
 التدقيق الداخلي؛ -
 أنشطة إدارية أو متعلقة باملوارد البشرية؛ -
 خدمات االستثمار؛ -
 .خدمات قانونية أو خدمات اخلربة اليت ترتبط بعملية التدقيق -
 .جيب تدوير شريك التدقيق مرة واحدة على األقل كل مخس سنوات :تدوير شريك التدقيق 1-17
إذا كان املدير التنفيذي أو املدير  املؤسسةجيب أال يقوم املدقق بتدقيق  :مصلحة التدقيقتعارضات  1-18

املايل أو املراقب املايل أو رئيس احلسابات أو أي شخص آخر مماثل يكون قد شارك يف عملية 
 .واحدة قبل العمل بالتدقيق ويتم استخدامه من طر  املدقق عامالتدقيق خالل 

 :وتتمثل يف: لعقوبات الجنائية الجديدةعقوبات الجرائم وا 1-19
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عملية إتال  السجالت املرتبطة بأي فحص أو إفالس، وعدم  SOX نجرم قانو : الجرائم الجديدة - أ
االحتفاظ بالسجالت أو أوراق العمل املرتبطة بعملية تدقيق أو فحص، والغش والعبث والتالعب يف 

 .األوراق املالية والسجالت
من فارة القيود املرتبطة بالدعاوي املدنية  SOXزاد قانون  :المتزايد باألوراق الماليةفترة القيد للغش  - ب

إىل سنتني بعد اكتشا  حقائق تشكل انتهاك، ومن ثالث سنوات إىل  عامللغش يف األوراق املالية من 
 .مخس سنوات بعد االنتهاك

 .ك قوانني األوراق املاليةزاد القانون من العقوبات اجلنائية للغش وانتها :عقوبات متزايدة - ت
حصول اجمللس على مذكرات  SOXيرخص قانون  :سلطات االستدعاء للمثول أمام المجلس - ث

 .ألحد مؤسسات احملاسبة املسجلةالبورصة للشهادات والسجالت من أي شخص متضمنا أي عميل 
  العامة وعلى أي شخص يقوم باتال املؤسساتمت خلق جرائم جديدة تطبق على  :الجرائم  - ج

املستندات وأوراق العمل املتعلقة بعملية التدقيق والغش يف األوراق املالية، والعبث والتالعب باملستندات 
 .اليت يتم استخدامها يف الدعاوي الرمسية

    SOXاآلثار العملية المتوقعة لقانون  -2

إىل حوكمة املهنة ومؤسسات احملاسبة والتدقيق، حيث تتمثل اآلثار املتوقعة  SOXيؤدي تطبيق قانون 
 :1يف ما يلي SOXلتطبيق قانون 

 :سو  تكون آراء املدقق أكثر اكتماال وتغطي كل من: آراء المدقق 2-1
 القوائم املالية؛ -
 .ضوابط الرقابة الداخلية -

فقط إال إذا مت تنفيذها من طر  مدققني عمليات التدقيق تكون مقبولة : إمكانية قبول التدقيق 2-2
 .مسجلني باجمللس ومت فحصهم عن طريقه

 .سيكون هناك ارتفاع يف أتعاب عمليات التدقيق: أتعاب التدقيق 2-3

 .سيتزايد الزمن الذي تستغرقه عملية التدقيق: زمن التدقيق 2-4

 .سيتم توحيد معايري التدقيق: معايير التدقيق 2-5
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يعترب اجمللس منظمة ذاتية احلوكمة يؤثر بشكل غري مباشر على مبادئ احملاسبة : مصدر معايير التدقيق 2-6
املقبولة واملتعار  عليها من خالل رقابتها على عمليات التدقيق ورقابة اجلودة واألخالقيات واالستقاللية، 

 .تأديبيةباإلضافة إىل التأثري املباشر من خالل سلطتها على اختاذ إجراءات 

جيب أن تقوم املؤسسات بتبين ثقافة االلتزام بناءا على قاعدة معينة : ثقافة التزام بناء على قاعدة 2-7
 .بشكل مياثل ثقافة االلتزام يف مؤسسات البنوك والتأمينات

ألنشطة سيزيد ارتباط اإلدارة العليا باملسائل املالية الروتينية من الضرر ل: تخصيص وقت اإلدارة العليا 2-8
 .األخرى

للمديرين أكثر أمهية للمؤسسة  سؤوليةتأمني امل سيصبح: للمدير والمديرين التنفيذيين مسؤوليةتأمين ال 2-9
 .وأكثر صعوبة للشركة املصدرة يف حتقيقها

مبتابعة القروض  باملؤسسة واجبات جديدة تتعلقسيكون إلدارة املوارد البشرية : قضايا الموارد البشرية 2-10
 .املديرين باألوراق املالية باإلضافة إىل مهارات املديرومعامالت 

سيصبح تعيني املديرين وخاصة أعضاء جلنة التدقيق أكثر صعوبة، وتتطلب وقتا : تعيين المديرين 2-11
 .وإجراءات أطول

 .ياتسؤولواملاملديرين نظرا لتزايد املخاطر  ستزيد مكافآت: مكافآت المديرين 2-12

يف ستتزايد املهارات املطلوبة من املديرين لتشمل اخلربة املالية واملعرفة بتكال: رات المديرينامه 2-13
 .افة إىل املهارات األخرىالتسويق وشبكات االتصال باإلض

  .ستتزايد سلطة املديرين املستقلني داخل أعضاء اجمللس: سلطة المجلس 2-14

سيتزايد عدد املديرين املستقلني وحتويل عدد املديرين واإلداريني إىل مديرين : وتشكيل المجلس تكوين 2-15
 .SOXأكثر استقاللية للوفاء مبتطلبات قانون 

سلطة واختصاص ستزيد سلطة واختصاص جلان التدقيق للمجلس من غالبية : سلطة لجنة التدقيق 2-16
 .اجمللس ذاته

 .املكافأة النقدية للمديرين التنفيذيني مقابل خطر املكافأة غري النقدية ستزيد: التعويض النقدي 2-17
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 .روتينية يف التأمني والقروض واالستثمار واالتفاقيات

ستزيد القضايا القانونية املتعلقة بالوظائف الروتينية جمللس اإلدارة باعتبار أن قانون  : الفحص القانوني 2-19
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 التي يواجهها المدقق في البيئة الدولية القضايا المعاصرة: المبحث الرابع

تتعرض مهنة التدقيق إىل حتديات كبرية يف مواجهة البيئة الدولية اليت تشهد تغريات سريعة ومتالحقة  
سوق  عوملةوتالشي احلدود اجلغرافية يف إطار نتيجة للتطورات احلاصلة يف جمال التكنولوجيا واالتصاالت، 

، مما ينجم زيادة خماطر احتمال وجود أخطاء أو تالعبات مما يزيد من رؤوس األموال واألنشطة االقتصادية
التحديات اليت تواجهها مهنة التدقيق على املستوى الدويل، وباعتبار أنه مل يعد لرؤوس األموال هوية وطنية يف 

ر واألدوات املالية املشتقة، باالضافة إىل دوره يف منع ظل العوملة، يقوم املدقق بعملية تدقيق صناديق االستثما
مشاكل مهنة  و  يتم التطرق يف هذا املبحث إىلوعليه س. واكتشا  جرائم غسل األموال يف األسواق املالية

التدقيق على املستوى الدويل من خالل املطلب األول، أما املطلب الثاين فسيتناول التدقيق وجرائم غسل 
املطلب الثالث فسيتم من خالله دراسة تدقيق صناديق االستثمار، أم املطلب الرابع فسيتناول  األموال، أما

 .تدقيق األدوات املالية املشتقة

 على المستوى الدوليمهنة التدقيق  مشاكل: المطلب األول

ميكن تصنيفها وفقا الجتاهني حيث يشمل االجتاه  مشاكلتواجه مهنة التدقيق على املستوى الدويل  
باإلضافة إىل ظهور مسائل هلا تأثري على مهنة األول اجلانب التخصصي، أما اجلانب الثاين فيشمل التطبيقي، 

وقد حاولت اجلهات الدولية املنظمة لشؤون املهنة إجياد ووضع وتطوير املزيد من اإلرشادات والضوابط التدقيق، 
 .يم هذه املهنةمن أجل تنظ

 تقرير التدقيق في المجال الدولي مشاكل إعداد -1

تسعى مكاتب التدقيق اليت تعمل خارج حدود الدولة إىل التكيف مع معايري احملاسبة والتدقيق اليت قد       
تكون خمتلفة من دولة إىل أخرى، حيث يواجه املدقق على املستوى الدويل مشاكل حول إعداد التقرير وفقا 

 :جتاهني على النحو التايلال

يرتبط االجتاه التخصصي باملبادئ املختلفة للمحاسبة ملا هلا من أمهية : 1(المهني)االتجاه التخصصي  1-1
 :، حيث تعترب وظيفة التدقيق األساسية املصادقة على القوائم املالية من خاللالدولية يف إعداد التقارير املالية

 هيكل من املفاهيم واملبادئ احملاسبية املتعار  عليها حىت يتمكن املدقق من تقييم القوائم املالية؛ وجود -
استقالل القائم بعملية التدقيق حيث أن االستقالل يف اجملال الدويل يعين أن املدقق سو  يواجه مفاهيم  -

ن الوضعية احلقيقية للمركز املايل متنوعة، حيث أن تقرير املدقق جيب أن يعرب عن رأيه حبياد تام ووضوح ع
ويعترب مفهوم االستقالل يف الواليات املتحدة األمريكية أمرا يف غاية الصعوبة مقارنة بأي . ونتائج األعمال

                                                           
  1 .691-695: ، ص ص7777الطبعة األوىل، األردن، ، دار صفاء للنشر والتوزيع، "التدقيق احلديث للحسابات"أمحد حلمي مجعة، 
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دولة أخرى، حيث جيب أن يتمكن املدقق من أخالق وأصول املهنة املنشورة من طر  املعهد األمريكي 
هيئة األوراق املالية والبورصة بالواليات املتحدة األمريكية دليل للمحاسبيني القانونيني، كما أصدرت 

يتضمن احارام استقاللية املدققني وآرائهم عن احلسابات والربنامج احملاسيب الذي تنفذه املؤسسة، وكل 
وعليه أصبح من الضروري أن يتحلى املدقق . املعلومات املتواجدة بالتقرير السنوي املتعلقة هبذا اجملال

دويل مبتطلبات االستقاللية، وأن يكون رأيه معربا عن مدى حتقيق االستقاللية ضمنيا يف مجيع األقطار ال
 .اليت هلا عالقة مع نتيجة تقريره

 :ويندرج ضمن هذا االجتاه ثالثة عوامل على النحو التايل (:العملي)االتجاه التطبيقي  1-2

استخدام املقررات اللغوية للغة املارجم إليها واليت هلا نفس املعىن حتتاج ترمجة القوائم املالية إىل : 1عامل اللغة -أ
للمرادفات اليت استخدمت يف إعداد القوائم املالية األصلية، لذلك جيب أن يكون هناك حرص كامل عند 
للغة اختيار مفردات اللغة اجلديدة اليت جيب أن تعرب بدقة على معاين القوائم املالية األصلية خاصة إذا كانت ا

اجلديدة حتتوي على مفردات عديدة املعاين مما ينجم عنه تغيري كبري يف املعاين اليت يستنتجها القارئ األجنيب 
 .عن تلك املعاين املوجودة يف القوائم املالية األصلية

تعترب عملية حتويل العملة على املستوى الدويل أمرا : 2عامل حتويل عملة دولة إىل عملة دولة أخرى -ب
با، حيث تواجه هذه املشكلة عدة أوجه، حيث يرى الكثري من احملاسبني أن وظيفة القوائم املالية جيب أن صع

تكون تقارير رمسية فقط وجيب أن يتم إعدادها بعملة الدولة اليت يعد هلا التقرير يف الوقت احلايل، إال أن املركز 
ستخدام عملة الدولة اليت متت فيها األنشطة املختلفة، املايل ونتائج األعمال ال يكون معربا بصدق إال إذا مت ا

إضافة إىل أن الثروة واألصول اليت متتلكها املؤسسة تكون هلا قيمة خمتلفة عن تلك املوجودة يف الدول األخرى 
ويؤكد احملابون ورجال األعمال الدوليون أنه يوجد تعقيدات قانونية . بسبب اختال  الظرو  احمليطة هبا

 :إال أنه ميكن حتويل عملة القوائم املالية من دولة إىل أخرى كما يلي وحماسبية

 األم بارمجة القوائم املالية للفروع التابعة هلا وذلك من أجل أغراض الرقابة الداخلية؛ املؤسسةقيام  -
م األم بتحويل عملة القوائم املالية غلى عملة الدول األخرى من أجل إقناع قارئ القوائ ؤسسةقيام امل  -

 .املالية يف تلك الدول

 املؤسساتويرى البعض أن حتويل العملة فيه نوع من التضليل واخليال، إال أن حتويل احلسابات املالية يف 
يريدوهنا املستقلة أصبح متطورا وذو فائدة للقراء غري املتخصصني مع األخذ بعني االعتبار نسب التغري اليت 

اليابانية املوجودة يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث مت إعداد قوائم مالية من عدة ؤسسة مثل ما قامت به امل

                                                           
.698 -691:نفس املرجع السابق، ص ص  1  
.650 -698: نفس املرجع السابق، ص ص  2  
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أعمدة، حيتوي العمود األول على الني الياباين، والعمود الثاين الدوالر األمريكي من أجل حتويل كل القيم 
عمليات حسابية فقط هبد  املالية الواردة بالقوائم باستخدام املعدل اجلاري يف تاريخ امليزانية من خالل 

 .مساعدة القراء األجانب

على املستوى الدويل يطرح إشكالية التقرير الذي حيتوي على عملة يعترب منوذج التقرير  :1منوذج التقرير - أ
 :أكثر من دولة، لذلك فقد حيتوي على

األم وعملة أي شركة أخرى سواءا كانت تابعة أو  املؤسسةاحلسابات اليت تقدم من أجل املقارنة بني عملة  -
 مستقلة؛

ويف هذه احلالة ال توجد مشكلة حالية حيث لو احلسابات املالية اليت تقدم بعملة دولة أجنبية فقطـ،  -
التقرير وأسلوبه بعدالة يف الوقت تطابق التقرير احملاسيب مع املفاهيم احملاسبية فيجب أن يوضح شكل 

 .األم وأن يتبىن الرأي على حتويل احلسابات املالية إىل أي عملة حمتملة املؤسسةاحلايل احلسابات بعملة 

ودور الجهات العالمية في تنظيم مزاولة  على المستوى الدولي مهنة التدقيقعلى  مسائل المؤثرةال -2
 المهنة 

اليت حتصل دوليا، وتسعى اجلهات العاملية املنظمة هلذه املهنة إجياد هنة التدقيق بالتطورات واملسائل تتأثر م 
  : 2من أجل تطوير املهنة وفقا للمتطلبات واملستجدات، ومن بني أهم هذه املسائل ما يليالطرق واألساليب 

املدقق وما  مسؤوليةاجلمهور من دور و يوجد اعارا  متزايد بوجود فرق بني ما يتوقعه : فجوة التوقعات 2-1
ية ملهنة التدقيق سد هذه الفجوات من خالل وضع يقوم به فعليا طبقا ملعايري التدقيق، وتسعى املنظمات العامل

 .وتطوير املزيد من املعايري واالرشادات اليت حتكم وتنظم مهنة التدقيق

وأحد األسباب يف ذلك هو  القانونينيتزايد عدد القضايا اليت ترفع ضد املدققني : مقاضاة المدققين 2-2
ادعاء األطرا  اخلارجية حبدوث خسائر مادية من جراء اعتمادهم على معلومات مت املصادقة عليها من قبل 

 .املدقق، واختذت كأساس الختاذ قرارات اقتصادية معينة

عادة ما يطلب من املدقق الذي يقوم بتدقيق القوائم املالية : في الخدمات األخرى للمدقق التوسع 2-3
ملسألة األتعاب اليت  باإلضافةتقدمي خدمات أخرى لنفس العميل مما يضعف من استقاللية املدقق وحياده، 

 .يتقاضاها من مثل هذه اخلدمات

                                                           
.659 -650: نفس املرجع السابق، ص ص  1  
.03-09: ، مرجع سبق ذكره، ص ص"أسس املراجعة اخلارجية"عبد الفتاح حممد الصحن، حسن أمحد عبيد، شريفة على حسن،   2  
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املؤسسات املصنعة للمنتج أو املوزعة له يف أكثر من  من بني ما تعنيه العوملة توسع وانتشار: العولمة 2-4
، وقد تأثرت مهنة التدقيق بذلك، حيث تطلب األمر تدقيق عمليات خارج حدود الدولة، دولة من دول العامل

وبالتايل أصبحت الكثري  من مكاتب التدقيق تقوم بانشاء فروع هلا يف دول أخرى، وضرورة التكيف مع معايري 
 .دقيق اليت قد ختتلف من دولة ألخرىاحملاسبة والت

يوجد تزايدا ملحوظا يف اعتماد املؤسسات على ما يسمى بتكنولوجيا املعلومات : التجارة االلكترونية 2-5
والتوسع يف شبكة املعلومات مما أدى إىل ظهور التجارة للمساعدة يف احملاسبة عن خمتلف العمليات، 

األنارنات، مما أدى إىل التأثري على خدمات التدقيق حيث أصبحت االلكارونية اليت تتم عن طريق شبكة 
. تعتمد على املعلومات املتاحة على تلك الشبكات واليت حتتاج إىل خربات ومهارات خاصة لفهمها وحتليلها
كي وقد تنبهت اجلهات العاملية املنظمة ملهنة التدقيق هلذا التطور حيث أصدر جممع احملاسبني القانونيني األمري

على سبيل املثال نشرة سنوية تبني أحدث أحدث اإلصدارات خبصوص فهم وتطبيق األساليب املختلفة 
 .لتكنولوجيا املعلومات

 التدقيق وجرائم غسل األموال: المطلب الثاني

العملية اليت يتم عن طريقها إلغاء أو إبعاد الصلة بني " غسل األموال على أنه عر  صندوق النقد الدويل 
ة وبني املال، الذي مت احلصول عليه أو جتميعه بواسطة األنشطة اإلجرامية، والعاملني على تلك األنشطة اجلرمي

جيب أن جيدوا طريقة لتنظيف هذه األموال، حىت يستطيعوا استخدامها بدون جذب االنتباه إليهم من قبل 
 . 1"السلطات

 :2القواعد الدولية لمكافحة جرائم غسل األموال -1

، قامت الدول الصناعية السبع الكربى باجتماع نتج عنه تأسيس منظمة ختتص بكل 7787يف عام 
جلنة العمل "مايتعلق باجلهود املبذولة على املستوى الدويل ملكافحة جرائم غسل األموال، أطلق عليها 

، حققت "والتنميةمنظمة التعاون االقتصادي "، على أن تتبع وظيفيا "لإلجراءات املالية املتعلقة بغسل األموال
هذه املنظمة إجنازات عديدة عامليا يف إطار مكافحة جرائم غسل األموال وقد أقرت اللجنة يف بداية عملها 

 :ست متطلبات رئيسية يتعني العمل هبا تتمثل فيما يلي

 تعترب مكافحة جرائم غسل األموال من داخل املؤسسة مهما، حيث يتعني على جملس: الرقابة الداخلية 1-1
عن مكافحة جرائم غسل األموال يكون على درجة وظيفية عالية متنحه السلطة  مسؤولاإلدارة تعيني مدير 

                                                           
.767: ، ص0276 بدون طبعة، ، الدار اجلامعية، مصر،"العالقة اجلهنمية: االقتصاد اخلفي وغسيل األموال والفساد"عبد املطلب عبد احلميد،   1  
.67-08: ، ص ص0228 بدون طبعة، ،مصر، الدار اجلامعية، "مراجع احلسابات يف بيئة العوملة سؤوليةأفاق جديدة مل"أمحد صالح عطية،   2  
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على احلصول على املعلومات الالزمة واختاذ القرارات احلامسة، وجيب أن يقوم بالتحقق من التزام املؤسسة 
رقابة الداخلية أمام القانون وتكون يات المسؤولبقواعد املكافحة واإلفصاح عنها، كما جيب توثيق إجراءات و 

 .متاحة جلميع األفراد العاملني باملؤسسة

وتعد من أهم قواعد مكافحة جرائم غسل األموال، وال يقصد هبا فقط : العناية بالتعرف على العميل 1-2
مع معرفة من هو العميل، وإمنا أيضا ضرورة الاركيز والعناية على سبب جلوء هذا العميل لعقد الصفقة 

 .املؤسسة

ينبغي أن يتوفر لدى العاملني يف املؤسسة القدر الكايف من : اإلفصاح عن العمليات المشبوهة 1-3
عن شؤون مكافحة  سؤولالشجاعة واجلرأة إلبالغ أية شكوك تتوفر لديهم حول عمليات مشبوهة إىل املدير امل

قق من صحتها، مث التقرير ما إذا كان عليه جرائم غسل األموال حىت يقوم باستكمال املعلومات الالزمة والتح
ة عن االحتفاظ بالوثائق ملدة معينة إذا مل تكن هناك ضرورة سؤولاإلفصاح أو عدم اإلفصاح إىل اجلهات امل

 .لإلفصاح

ينبغي أن يتوفر لدى العاملني باملؤسسة فهم كامل ملخاطر جرائم غسل األموال : التدريب والتوعية 1-4
املؤسسات توفري برامج تدريب مكثفة للعاملني إضافة إىل محالت التوعية املستمرة من أجل حيث يتعني على 

 .ياهتم والتزاماهتم اجتاه هذا النوع من اجلرائممسؤولحتديد 

ينبغي على املؤسسة االحتفاظ بكافة املعلومات املتعلقة مبعامالهتا يف مدة ال تقل عن  :إمساك الدفاتر 1-5
مخس سنوات وبطريقة منظمة تسمح بالرجوع إليها الحقا من قبل أي جهة من جهات التحقيق، حيث يتم 
ها، تسجيل العمليات يف الدفاتر والسجالت اليت تتضمن نوع العملية، قيمتها، كميتها، مصدرها، وجهت

 .وتارخيها، جبانب القيود احملاسبية املتعلقة بتلك املعمالت

ويقصد هبا املتابعة االلكارونية للمعامالت املشبوهة  خاصة يف جمال صناعة اخلدمات املالية : المتابعة 1-6
 .اليت يتم فيها التعامل الكارونيا مما يسمح بامتام جرائم غسل األموال
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 جرائم غسل األموال بمهنة المحاسبة والتدقيق عالقة -2

 :1ميكن توضيح طبيعة العالقة بني جرائم غسل األموال ومهنة احملاسبة والتدقيق يف العناصر التالية

ت املالية توجد عالقة بني جرمية غسل األموال ومهنة احملاسبة، حيث تقوم احملاسبة بتسجيل وحتليل العمليا - أ
د ينتج عنها معامالت مشبوهة نتيجة جلرمية غسل األموال لذلك يزيد احتمال اليت حتدث يف املؤسسة وق

 :وهم أدلة إثبات تكشف عن جرمية غسل األموالاحملاسبني الذين يعملون يف اجملاالت التالية اكتشا  
 املدققون الداخليون،: احملاسبون يف الوظائف اإلدارية الذين يقدمون تقريرهم عن معامالت املؤسسة، مثل -

 ون تنفيذيون، واملديرون املاليون؛سؤولون عن التحقق من اإلذعان، املستشارون، املسؤولمدير املخاطر، امل
   املمارسون املهنيون الذين يقومون بتقدمي اخلدمات للمؤسسة باالستعانة باملصادر اخلارجية؛ -
 احملاسبون الذين يقومون مبهام تشبه مهام اخلرباء الشرعيون؛ -
 ين يقومون بتقدمي اخلدمات االستشارية؛احملاسبون الذ -
الضريبيني خاصة الذين يشمل جمال اختصاصهم على العناصر املتعلقة بقوانني مكافحة جرائم ون سؤولامل -

 ؛غسل األموال
يعد احتمال اكتشا  املدققني اخلارجيني الذين يدققون القوائم املالية جلرمية غسل األموال احتماال  - ب

 .وجود تأثري مادي للجرمية يف البيانات املالية ضعيفا، وذلك نظرا لعدم
يعد احتمال اكتشا  جرمية غسل األموال من قبل املدققني الذين ال يتضمن عملهم تقييما للبيئة  - ت

 .الرقابية جلرمية غسل األموال احتماال ضئيال
موال تأثري غري يعترب اكتشا  غسل األموال أثناء عملية التدقيق أمرا صعبا، إال أنه قد يكون لغسل األ - ث

  .مباشر على القوائم املالية للمؤسسة مما يثري اهتمام املدققني اخلارجيني يف هذا اإلطار
 تأثير صدور قوانين مكافحة جرائم غسل األموال على مهنة التدقيق -3

املتحصالت "قانون جديد باجنلارا ملكافحة جرائم غسل األموال، أطلق عليه قانون  0220صدر يف عام 
، حيث من خالله مت توسيع نطاق االشتباه يف غسل األموال، واستحداث ثالثة جرائم "الناجتة من اجلرائم

القانون جديدة تدخل ضمن تعريف جرائم غسل األموال تتمثل يف التنظيم واحليازة والتسار، كما ألزم هذا 
مدققي احلسابات بوجوب اإلفصاح عن أي معلومة أو اشتباه يف ارتكاب جرائم غسل األموال داخل املؤسسة 

، أصدرت 0226ويف عام  .يات املدققمسؤولحمل التدقيق، وهذا ما يعترب حتول كبري حول توسع نطاق ومهام و 
، حيث يتم مبقتضاها 0229ا من اول مارس الئحة تنفيذية معدلة للقانون السابق، ويتم االلتزام هبا ابتداء

، حيث مشل مكاتب "املتحصالت الناجتة عن أعمال إجرامية"توسيع نطاق املؤسسات امللزمة بتطبيق قانون 

                                                           
.621-623: ، ص ص0277الطبعة األوىل،ألردن، ا، دار صفاء للنشر والتوزيع، "التدقيق والتأكيد املتقدم" أمحد حلمي مجعة،   1  
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، 1التدقيق لتصبح خدمات التدقيق ضمن الئحة املؤسسات اخلاضعة لقانون مكافحة جرائم غسل األموال
يات املدقق  مسؤولوى مكاتب التدقيق وأخرى على مستوى مهام و حيث ترتب على هذا القانون آثار على مست

 :كما يلي

 2على مكاتب التدقيقمكافحة جرائم غسل األموال قانون  أثر صدور 3-1

توجد جمموعة من املتطلبات اليت جيب على مكاتب التدقيق االلتزام هبا استجابة لقانون مكافحة غسل 
 :األموال كما يلي

 جرائم غسل األموال داخل مكتب التدقيقلمكافحة  مسؤولتعيين  - أ

للمكافحة يكون من مستوى وظيفي عايل يف  مسؤولأوجب القانون مكاتب التدقيق بتعيني مدير 
املكتب، ويكون لديه مؤهالت علمية وخربات عملية كافية، وتتمثل مهامه يف تلقي املعلومات عن العمليات 

أو من أية جهة أخرى، وفحصه هذه العمليات واختاذ القرار املشبوهة اليت ترد إليه من العاملني باملكتب 
املناسب، وينبغي على مكتب التدقيق أن يهيئ للمدير االستقاللية، ومبا يكفل احلفاظ على سرية املعلومات 
اليت ترد إليه واإلجراءات اليت يقوم هبا من خالل االطالع على السجالت والبيانات اليت تسمح له بفحص 

جراءات اليت يضعها املكتب ملكافحة جرائم غسل األموال ومدى االلتزام بتطبيقها واقاراح ما يلزم األنظمة واال
 .من أجل تطوير وزيادة فاعلية وكفاءة تلك األنظمة واإلجراءات

 التدريب والـتأهيل في مجال مكافحة غسل األموال للعاملين بمكتب التدقيق -ب

دقيق معايري معينة ميكنه من قياس مدى وعي كافة العاملني ألزم القانون ضرورة وجود لدى مكتب الت
 .باملكتب بالقوانني واللوائح املتعلقة جبرائم غسل األموال مع وضع برامج لتدريبهم وتأهيلهم يف هذا اجملال

 التعرف على الهوية واألوضاع القانونية للعميل -ت

يل ووضعه القانوين من خالل أدلة جيب على مكتب التدقيق وضع نظام خاص للتعر  على هوية العم
إثبات قانونية، ويشمل ذلك استيفاء البيانات املثبتة لطبيعته، امسه، موطنه، ممثله القانوين، تكوينه املايل، أوجه 

وإرفاق  ؤسسةمن رأس مال امل%  72نشاطه، وأمساء وعناوين الشركاء أو املسامهني الذين تفوق ملكيتهم 
هذا وقد ألزمت معايري التدقيق أن يقوم املدقق باالستعالم الكايف عن العميل . املستندات املثبتة هلذه البيانات

إال أن الالئحة التنفيذية هلذا القانون أقرت جمموعة من الضوابط للتعر  على العميل بصورة أوسع وأدق مقارنة 
 .مبعايري التدقيق

                                                           
. 37-32: ، مرجع سبق ذكره، ص ص"مراجع احلسابات يف بيئة العوملة سؤوليةأفاق جديدة مل "أمحد صالح عطية،   1  
.39-30: نفس املرجع السابق، ص ص  2  
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 مستنداتاالحتفاظ بالسجالت وال -ث

جيب على املدقق االحتفاظ بالسجالت واملستندات وأوراق العمل ملدة ال تقل عن مخس سنوات من 
تاريخ االنتهاء من التعامل مع العميل، حيث جيب أن حيتفظ بأية وثائق أو مستندات خاصة إذا كان هناك 

 .اشتباه يف غسل األموال

 إجراءات الرقابة الداخلية  - ج

على مكتب التدقيق فحص أنظمة الرقابة الداخلية لديه بصفة دورية متقاربة، من أجل التأكد من  جيب
 .سالمة وفعالية وكفاءة هذه األنظمة يف منع أو الكشف عن جرائم غسل األموال

 يات المدققمسؤولأثر صدور القانون على مهام و  3-2

كبرية يف حالة اكتشافه ألعمال تتشابه مع جرائم غسل األموال،   مسؤوليةتقع على مدقق احلسابات 
على القوائم املالية أم حيث جيب عليه حتديد ما إذا كانت أنشطة غسل األموال املشتبه فيها هلا تأثري جوهري 

على فهم مفصل للعمليات ال، وإذا كان كذلك جيب عليه اختاذ اإلجراءات الضرورية من خالل احلصول 
من خالل صدور قانون مكافحة جرائم غسل األموال ، و 1املشكوك وأسباب حدوثها واألطرا  املشاركة فيها

 :2يات املدقق من خالل مراحل عملية التدقيق على النحو التايلمسؤولزادت مهام و 

حسابات ملؤسسة معينة عند قبول مدقق احلسابات التكليف كمدقق : مرحلة تخطيط عملية التدقيق - أ
عليه القيام باجراءات التعريف بالعميل طبقا لقانون مكافح غسل األموال، حيث جيب عليه عند مرحلة 
التخطيط ألعمال التدقيق تقدير كخاطر التدقيق عند أدىن مستوى ممكن، مع األخذ بعني االعتبار تقييم 

عملية التدقيق، حيث جيب تصميم خماطر ارتكاب جرائم غسل األموال وتأثري ذلك على ختطيط 
اختبارات مكثفة لتقييم عوامل املخاطر املرتبطة جبرائم غسل األموال ومن مث تقييم خماطر التدقيق، وهو ما 
ينبغي على املدقق القيام بتقدير خماطر ارتكاب جرائم غسل األموال اليت تتأثر هبا القوائم املالية بصورة 

 .مباشرة أو غري مباشرة
يتطلب قانون مكافحة جرائم غسل األموال من املدقق أن يزيد من  :تنفيذ عملية التدقيقمرحلة   - ب

تركيزه خالل أداء مهامه على العلم أو االشتباه أو على توافر أسس معقولة للعلم او االشتباه يف وجود 
نيفا وقد وضع قانون مكافحة جرائم غسل األموال تص. جرائم غسل األموال اليت جيب اإلبالغ عنها
 :لذلك االشتباه أو العلم على النحو التايل

                                                           
بدون مصر،  ، الدار اجلامعية،"مطلب حيوي الستقرار أسواق املال العربية: مراقب احلسابات عن كشف الغش والفساد وغسل األموال مسؤولية" عبد الوهاب نصر علي،  1 

  .627: ، ص0277طبعة،
.37-35: ، مرجع سبق ذكره ، ص ص"مراجع احلسابات يف بيئة العوملة سؤوليةأفاق جديدة مل" أمحد صالح عطية،   2  
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علم أو اشتباه مرتبط بالقوانني واللوائح ذات األثر املباشر على إعداد القوائم املالية من خالل التزام املدقق  -1
مبعايري التدقيق من أجل احلصول على أدلة إثبات كافية ومناسبة حول درجة التزام العميل بالقوانني 

 .األثر املباشر يف حتديد وقياس البنود ذات القيم الكبرية واإلفصاح عنها يف القوائم املاليةواللوائح ذات 
علم أو اشتباه مرتبط بالقوانني واللوائح ذات األثر غري املباشر على إعداد القوائم املالية، حيث تلزم   -2

ت عدم التزام العميل معايري التدقيق أن يقوم املدقق باتباع إجراءات خاصة تسهم يف الكشف عن حاال
بالقوانني واللوائح، مما يوفر للمدقق أساسا لالشتباه بوجود جرائم غسل األموال واحتمال تأثري ذلك على 

 .القوائم املالية
علم أو اشتباه مرتبط بالقوانني واللوائح األخرى، حيث جيب على املدقق االلتزام مبعايري التدقيق اليت  -3

وإذا توفر لدى املدقق ما . عينة عند إخالل العميل بالقوانني واللوائح األخرىتتطلب منه اختاذ إجراءات م
املكافحة  مسؤوليقنعه بوجود اشتباه وأسس معقولة بتوافر أركان جرمية غسل األموال، عليه إبالغ 

فات باملكتب التابع له، أما إذا مل تتوافر القناعة الكاملة أو توافرت له حالة من عدم التأكد حول التصر 
مكتب  مسؤولغري القانونية والظرو  احمليطة هبا، فينبغي عليه التشاور واحلصول على النصيحة من 

 .التدقيق التابع له
 مرحلة إصدار تقرير التدقيق  - ت

" إذا توفر لدى املدقق شك أو اشتباه حول وقوع جرمية غسل األموال، جيب على املدقق االستعانة مبفهوم 
ختاذ قرار إصدار تقرير يتضمن رأي خبال  الرأي غري املتحفظ، وذلك على أساس عند ا" األمهية النسبية
 :احملددات التالية

 وجود تأثري جوهري للجرمية على القوائم املالية؛ -3
 أو نتائج اجلرمية هلا تأثري جوهري على القوائم املالية؛/و -4
ئية أو الشرطة واليت ميكن أن أو التداعيات املارتبة على أية حتقيقات الحقة من قبل اجلهات القضا/و -5

 .يكون هلا تأثري جوهري على القوائم املالية
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 تدقيق صناديق االستثمار: المطلب الثالث

صناديق االستثمار لصغار املستثمرين الذين يشارون األوراق املالية أي تكوين حمفظة أوراق مالية  توفر 
يتوىل إدارهتا مديرين يتميزون باخلربة والكفاءة العالية، السيولة الالزمة من خالل إمكانية إعادة شراء حصص أو 

 1أسهم أو وثائق املستثمر

 مفهوم صندوق االستثمار -1

عبارة عن حمفظة استثمارية مشاركة يسمح ألي عدد من " وق االستثمار على أنه ميكن تعريف صند
باالشاراك فيه من خالل شراء ( ألف دينار مثال)املستثمرين حسب رغبتهم وقدرهتم املالية ومببالغ متواضعة 

األسهم أو  حصة من أصوله تسمى بالوحدة، ويتم تقييم هذه الوحدة دوريا، وتستثمر الصناديق االستثمارية يف
 2."السندات أو النقد أو العمالت أو ما شابه من األدوات االستثمارية

مؤسسة مالية أو شركة تقوم بتجميع أموال عدد كبري من " كما يعر  صندوق االستثمار على أنه
 .3أدوات مالية عادة أسهم وسندات املستثمرين، مث تقوم بإعادة استثمارها يف

 االستثمارعالقة التدقيق بصناديق  -2

 سؤوليةنظرا لتعدد أنشطة صناديق االستثمار، واحتمال حدوث أخطاء جوهرية هبا وبدرجة عالية، تزداد امل
 .اليت يلقيها اجملتمع على مدقق احلسابات أثناء قيامه بتدقيق صناديق االستثمار

 4أهداف تدقيق صناديق االستثمار 2-1

االستثمار إضافة إىل احلكم على درجة صدق متثيل القوائم املالية يهد  املدقق أثناء قيامه بتدقيق صناديق 
 :للمركز املايل ونتائج األعمال، إىل حتقيق بعدين مها

تساهم عملية التدقيق يف إدارة ورقابة املخاطر االقتصادية داخل املؤسسات من : البعد االقتصادي - أ
القرارت االقتصادية مما ينجم عنه خالل ختفيض درجة عدم التأكد والشكوك املرتبطة بالتصرفات و 

 .تقليل احتماالت وقوع أضرار اقتصادية على املالك وكافة األطرا  ذوي العالقة
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تساهم عملية التدقيق يف إضفاء املصداقية على املعلومات اليت تعدها اإلدارة : البعد االجتماعي -ب
محاية اجملتمع من أي مظهر من مظاهر ويستخدمها األطرا  ذوي العالقة، وميتد دور عملية التدقيق إىل 

اإلمهال أو اخلداع خالل ممارسة املؤسسة ألنشطتها، حيث تعترب عملية التدقيق كأحد آليات الرقابة 
 .االجتماعية

 إجراءات تدقيق صناديق االستثمار 2-2

أعمال  اعتبار أن إجراءات تدقيق صناديق االستثمار ال ختتلف عن إجراءات التدقيق ألي مؤسسة  ميكن
أخرى إال أن تعدد األنشطة لصناديق االستثمار، وتعدد املخاطر اليت تصاحب تلك األنشطة  جتعل من  
املدقق أن يقوم بالاركيز على مفردات معينة تتطلب إجراءات خاصة متكن من حتقيق األهدا  املرجوة منها، 

 :وذلك على النحو التايل

 1وثائق االستثمار - أ

ثمار أحد العناصر املكونة حلقوق امللكية يف صندوق االستثمار، حيث حيق يعترب حساب وثائق االست
حلاملها االشاراك يف األرباح أو اخلسائر الناجتة عن استثمارات الصندوق وفق نسبة ما ميلكه حسب الشروط 

 :واألوضاع اليت تبينها نشرة االكتتاب وهتد  عملية تدقيق حساب االستثمار إىل

 ئق القائمة يف التاريخ الذي مت فيه إعداد املركز املايل؛التحقق من عدد الوثا -
التحقق من صحة احتساب حصة وثيقة االستثمار من صايف أصول الصندوق يف التاريخ الذي مت فيه  -

 إعداد املركز املايل؛
 التحقق من صحة التسجيل احملاسيب حلساب وثيقة االستثمار وسالمة االفصاح عنها بقائمة املركز املايل؛ -
  .التحقق من صحة وشرعية كافة العمليات املرتبطة بالوثائق أو ذات التأثري اجلوهري عليها -

 :ومن أجل حتقيق هذه األهدا ، ينبغي على املدقق التحقق من

أسس وقواعد احتساب القيمة االساردادية لوثائق االستثمار والوثائق املباعة بدال من املساردة، ومدى  -
 واإلفصاح عنها؛صحة التسجيل احملاسيب 

أسس وقواعد توزيع األرباح على محلة الوثائق، وقيمة وتاريخ هذه التوزيعات، ودرجة صحة التسجيل  -
 احملاسيب واإلفصاح عنها؛

 أرصدة العمالء والدائنني اليت ترتبط بعمليات تداول وثائق االستثمار؛ -

                                                           
953.-955: نفس املرجع السابق، ص ص  1  



بيئة التدقيق الدولية: الفصل الثالث  

196 
 

 مدى صحة طريقة التقييم الدوري أصول الصندوق ؛ -
 يف أرباح رأس املال، وقيمتها ومدى صحة احملاسبة واإلفصاح عنها؛أسس وقواعد التصر   -
 .مدى شرعية وكفاية  السيولة يف الصندوق ملواجهة طلبات االسارداد -

 1االستثمارات -ب

يعترب حساب االستثمار من أهم مفردات األصول يف الصندوق، حيث هتد  صناديق االستثمار 
يلة متنوعة من األوراق املالية، وهلذا يتعني على مدقق احلسابات أساسا إىل استثمار أمواهلا من خالل تشك

عند قيامه باجراءات تدقيق االستثمارات املالية التأكد من وجود نظام كايف للرقابة الداخلية على حمافظ 
لعادل هلا األوراق املالية، وعلى اإليرادات الناجتة منها، والتأكد من وجود األوراق املالية وملكيتها، والتقييم ا

وفقا ملبادئ احملاسبة املتعار  عليها، وتبويبها يف امليزانية بطريقة سليمة، والتحقق من حتصيل إيرادات 
 :االستثمار وتسجيله يف الوقت املناسب بالدفاتر، حيث جيب على املدقق التحقق من

ود وملكية واكتمال ينبغي على املدقق مجع أدلة إثبات كافية حول وج :وجود وملكية األوراق المالية -
حمافظ األوراق املالية بعناصرها املختلفة، وختتلف إجراءات املدقق وفقا ألنواع األوراق املالية ودرجة تقديره 

 :وبصفة عامة تشمل هذه اإلجراءات ما يلي. ملخاطر التدقيق لكل نوع منها
ق املوجودة، واحلصول على التأكد من الوجود املادي لألوراق املالية من خالل اجلرد الفعلي لألورا -

 مصادقات من البنوك اليت حتتفظ باألوراق املالية؛
التأكد من ملكية الصندوق لألوراق املالية من خالل االطالع على مستندات امللكية من خالل االتصال  -

السمسرة املرتبطة  مؤسساتاملصدرة لألوراق املالية أو بالبورصة، واحلصول على مصادقات من  املؤسسةب
بعموالهتم وبقيمة أية عمليات مل يتم تسويتها بعد، واحلصول على أية مصادقات من الطر  املقابل ألية 

 .عملية، وقراءة أية عقود أو اتفاقيات املرتبطة باستثمار األوراق املالية
 ئمة السياسات المحاسبية المتبعة بشأن االستثماراتدرجة مال -

 :ينبغي على املدقق اتباع اإلجراءات التالية

التأكد من أسس تقييم االستثمارات املالية لصندوق االستثمار من خالل التحقق من صحة تقييم األوراق  -
معها بصفة مستمرة املالية حسب نوعها، وحسب ما إذا كانت مسجلة يف البورصة أم ال، ومدى التعامل 

أم يف فارات متباعدة، وإذا كانت أوراق مالية أجنبية أو حملية، وإذا كانت مشاراة من ذات البنك مؤسس 
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الصندوق أو من جهة أخرى، والتحقق كذلك من صحة واكتمال احتساب االحتياطات من رأس املال، 
 .وعمليات اإلضافة إليه أو التجنيب منه

مارات املالية للصندوق من خالل التحقق من صحة احتساب وقيد وتسوية التأكد من عوائد االستث  -
ومن أجل القيام هبذا . الدخل الناتج من تلك العوائد، وصحة واكتمال عرضه يف القوائم املالية املنشورة

الفحص، ميكن للمدقق االستعانة باملعلومات املنشورة بالبورصة أو الصحف املالية، وكذلك بارسال 
 .ت ملؤسسات األعمال املصدرة لألوراق املالية وكشف حتليل الدخل من االستثمار خالل الفارةاملصادقا

 1مدير االستثمار -ت

من بني اخلصائص اليت متيز نشاط االستثمار هو كوهنا تويل بإدارة كل نشاطها إىل جهة ذات خربة يف 
ذلك من خالل إبرام عقد بني صندوق  ، ويتم"مدير االستثمار"إدارة صناديق االستثمار، يطلق عليها اسم 

االستثمار ومدير االستثمار، ويهد  املدقق من خالل إجراءات التدقيق إىل التأكد من وجود نظام كايف 
للرقابة الداخلية على أعمال مدير االستثمار، والتأكد من صحة واكتمال احملاسبة عن أتعاب املدير واإلفصاح 

نود الواردة  بالعقد املربم بني اإلدارة ومدير االستثمار من أجل التحقق من عنها، حيث يقوم املدقق بفحص الب
استيفاء مجيع الشروط الواردة به وذلك باالستعانة باملستندات املالئمة وفحص أي تعديالت الحقة أدخلت 

ة الكفاءة بالعقد والتأكد من سالمة واكتمال اإلفصاح عن كل ذلك، كما ينبغي على املدقق القيام بتقييم درج
والفاعلية يف أداء مدير االستثمار ومدى بذله العناية يف إدارته لصندوق االستثمار، ومن بني املؤشرات اليت 

 :يستعني هبا املدقق يف تقييمه ملدى كفاءة وفاعلية إدارة االستثمار ما يلي

 املكونات للهيكل احلايل؛تقييم مدى كفاية خربة إدارة استثمار الصندوق يف إدارة احملافظ املالية وبنفس  -
 تقييم مدى كفاية خربة إدارة استثمار الصندوق يف إدارة أهدا  استثمارية متماثلة؛ -
 تقييم مدى كفاية خربة إدارة استثمار الصندوق يف إدارة صناديق هلا نفس احلجم؛ -
 .درجة مطابقة اإلجنازات السابقة إلدارة الصندوق مع النتائج املتوقعة -

 2م بالقواعد والتعليمات المنظمةدرجة االلتزا -ث

يعترب الكشف واإلفصاح عن أي حتريف ناتج عن وجود خمالفات قانونية وله تأثري جوهري على 
 فحصه للمناطق اليت   يات املدقق، وعليه أن يقوم اجتاه ذلك، بتوسيع إجراءاتمسؤولالقوائم املالية، ضمن 
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وتشمل إجراءات التدقيق  ،دوق االستفسارات الالزمةارة الصنحتدث فيها تلك املخالفات مع طلب من إد
 :اإلضافية ما يلي

 فحص مجيع املستندات املؤيدة مثل الفواتري والعقود؛ -
 مطابقة املستندات املؤيدة مع السجالت احملاسبية؛ -
 إرسال املصادقات للطر  اآلخر من العملية مثل بنك أو شركة؛ -
 .التحقق من وجود عمليات أخرى مت تنفيذها -

 :ويقوم املدقق بتحديد نطاق عملية التدقيق على أساس توفر املؤشرات التالية
 تقييم األمهية النسبية للمخالفة القانونية من حيث الكمية والنوعية؛ -
 مدى تأثري التصر  غري القانوين على األرقام املثبتة بالقوائم املالية؛ -
 رامات واجلزاءات؛االلتزامات احملتملة نتيجة املخالفة القانونية مثل الغ -
 .املخاطر غري العادية اليت ترتبط باملخالفة القانونية -

يتعني على املدقق إذا حتقق من حدوث تصر  غري قانوين رفع األمر إىل السلطة اإلدارية املختصة 
بصندوق االستثمار من أجل اختاذ اإلجراءات التصحيحية والتسويات الالزمة يف القوائم املالية، واإلفصاح 

لى مدى استيفاء إدارة الصندوق الكايف عن املوضوع ، ويتوقف إبداء رأي مدقق احلسابات يف القوائم املالية ع
 . لتلك املالحظات

 1قضايا العرض واإلفصاح -ج

يعترب التأكد من سالمة العرض واإلفصاح يف صناديق االستثمار ذو أمهية لكافة األطرا  ذوي العالقة، 
 :حيث

 تساهم املعلومات بكل أنواعها يف حتديد األسعار واختاذ القرارات يف سوق األوراق املالية؛ -
 تؤثر السياسة احملاسبية البديلة على أسعار األوراق املالية؛ -
 .وجود عالقة بني توقيت نشر املعلومات وبني أسعار األوراق املالية وحجم تداوهلا يف السوق -
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 :وعليه يتعني على املدقق بذل العناية املناسبة لقضايا العرض واإلفصاح اليت تشمل

  تابالعرض واإلفصاح بنشرات االكت تدقيق -1

نشرة االكتتاب هي عبارة عن نشرة إعالن وترويج وتطرح من طر  الصحف اليومية وخمتلف وسائل  
 . اإلعالم، إلعالم مجهور املستثمرين مبا تطرحه صناديق االستثمار من وثائق االستثمار لالكتتاب العام

كافة البيانات اليت نص عليها ويقوم املدقق بالتقرير عن نشرة االكتتاب بعد التحقق من أن النشرة تتضمن  
القانون، ومطابقة البيانات املالية اليت تتضمنها النشرة مع مستنداهتا املؤيدة، كما جيب أن يتسع نطاق التدقيق 
ليشمل األحداث الالحقة لتاريخ إعداد التقرير، واحلقائق املكتشفة بعد إصدار التقرير، مما يتطلب من مدقق 

إضافية من أجل التأكد أن الظرو  مل تتغري منذ تاريخ التدقيق ومازالت تستحق احلسابات القيام بتحريات 
 .ارتباط امسه بالقوائم

 ةرض واإلفصاح في التقارير المرحليتدقيق الع -2

يهد  املدقق من خالل فحص التقارير املرحلية لصناديق االستثمار من إبداء رأيه من خالل التأكيد 
جوهرية على التقارير حىت تتماشى مع مبادئ احملاسبة املتعار  عليها، السليب بعدم ضرورة عمل تعديالت 

حيث يقوم املدقق بتخطيط عملية الفحص، وتقييم نظام الرقابة الداخلية مع االلتزام بعنصر الزمن من أجل 
ل الفارة توصيل النتائج لألطرا  ذوي العالقة يف الوقت املناسب مبينا رأيه حول التقارير والقوائم املالية خال

 .حمل الفحص الختاذ القرارات املتعلقة بالصندوق

 تدقيق العرض واإلفصاح في التقارير السنوية -3

يعد فحص القوائم املالية السنوية لصندوق االستثمار احللقة األخرية لعملية التدقيق، حيث جيب على 
ول على أدلة إثبات كافية متكنه من املدقق القيام بتدقيق عام للتقارير السنوية إىل احلد الذي ميكنه من احلص

 :إبداء رأيه حول التقارير املالية للصندوق من خالل فحص مفردات هذه التقارير على النحو التايل

 التحقق من سالمة عرض القوائم املالية ؛ -
 التأكد من سالمة وكفاية اإلفصاح؛ -
 تطبيقها؛التحقق من تطبيق مبادئ احملاسبة املتعار  عليها ومدى الثبات يف  -
التأكد من مدى سالمة التقديرات املعدة مبعرفة إدارة الصندوق، واليت هلا تأثري جوهري على صحة  -

 واكتمال األرقام املثبتة بالقوائم املالية؛
 التأكد من مدى اتفاق املعلومات املوضحة يف القوائم املالية مع املعلومات املثبتة بسجالت الصندوق؛ -
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القوائم املالية من تأكيدات، خاصة املتعلقة بوجود أصول والتزامات الصندوق التأكد من سالمة مضمون  -
يف تاريخ إعداد القوائم املالية، وأهنا مملوكة للصندوق بالفعل، وأن قيم األصول وااللتزامات واإليرادات 

 .واملصروفات معرب عنها بالقيمة املناسبة

 

 تدقيق األدوات المالية المشتقة: المطلب الرابع

بعنوان األدوات املالية املصطلحات املتعلقة باألدوات املالية، ( 67)عر  املعيار احملاسيب الدويل رقم       
 ماليا ملشروع والتزاما ماليا أو أداة ملكية ملشروع أي عقد حيدث أصال" حيث عر  األدوات املالية على أهنا

 .1"آخر

لية على أهنا ال تنشأ من تلقاء نفسها، بل تعتمد يف وجودها كما تعر  املشتقات املالية من األوراق املا     
فعليا، ولذلك تسمى أوراق مالية مشتقة أي تشتق من أصل آخر على وجود أصل مايل أو مادي موجود 

 .2موجود

 ف تدقيق المشتقاتأهدا -1

 :3يهد  مدقق احلسابات أثناء قيامه بعملية تدقيق املشتقات املالية إىل

من صحة عقود املشتقات املالية من خالل التصريح هبا من اإلدارة املفوضة هلا، وأهنا تنفذ يف  التحقق -
 احلدود املصرح هبا؛

 التأكد من صحة قيد وتسجيل اآلثار املالية املارتبة على الدخول يف عمليات املشتقات املالية؛ -
من صحة حساب وقياس قيمة عقود املشتقات املالية يف هناية كل فارة، وصحة احملاسبة عن أي  التأكد -

 تغريات يف قيمتها السوقية؛
التحقق من تطبيق معايري احملاسبة املتعار  عليها حول عقود املشتقات املالية املصنفة كتحوط من قبل  -

 املؤسسة؛
باملشتقات املالية وعملياهتا، والتأكد من سالمة العرض التحقق من صحة واكتمال املعلومات املتعلقة  -

 .واإلفصاح عنها

 
                                                           

  .826: ، صمرجع سبق ذكره، "دراسات متقدمة يف املراجعة وخدمات التأكد"أمني السيد أمحد لطفي،  1
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 المشتقات تدقيق متطلبات -2

 :1مهارات ومعرفة متخصصة من أجل القيام بتدقيق املشتقات تتمثل يف ما يليإىل حيتاج مدقق احلسابات     

 فهم اخلصائص التشغيلية وجوانب خماطر الصناعة اليت تعمل فيها املؤسسة؛ -
 معرفة األدوات املالية املشتقة اليت تستخدمها املؤسسة، ومعرفة خصائصها؛ -
 فهم نظام املعلومات املتعلق باملشتقات املطبق يف املؤسسة؛ -
 طرق تقييم املشتقات املالية؛ -
 .متطلبات إعداد التقارير املالية املرتبطة بالقوائم املالية اليت تتعلق باملشتقات املالية -
 شتقات الماليةتدقيق عمليات الم -3

من أجل حتقيق أهدا  تدقيق املشتقات املالية، جيب على مدقق احلسابات اإللتزام مبستوى األداء املهين 
 :مع توجيه العناية املهنية خاصة عند قيامه مبا يلي

 2فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية على عمليات المشتقات - أ

يقوم املدقق بفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية من أجل حتديد مستوى الثقة واإلعتماد على النظام 
الرقايب كأساس لتحديد االختبارات اجلوهرية، حيث يتم القيام يف جمال أنشطة املشتقات املالية  باختبارات 

 : خاصة تشمل ما يلي

أي حتريفات عنها، وعن اإلجراءات التصحيحية اليت  مستوى االلتزام بالسياسات املوضوعة، والتقرير عن -
 مت اختاذها بشأهنا؛

 فصل الوظائف املرتبطة بارخيص أو تصريح بعمليات املشتقات والتسجيل يف الدفاتر، واالحتفاظ بالعقود؛ -
األشخاص الذين يقومون بالتصريح بعمليات املشتقات املالية، وأن العمليات ال ختالف ما مت  صالحية -

 التصريح به، من خالل توفر دليل إثبات مستقل للتأكد من تنفيذ العمليات طبقا ملا هو معتمد؛
ملناسبة، اكتمال تسجيل عمليات املشتقات من خالل تثبيت هذه العمليات باملبالغ الصحيحة، ويف املدة ا -

 والتصنيف املالئم هلا؛
 فحص االتفاقيات التعاقدية لعمليات املشتقات، واملراكز املالية لكل منها، واألطرا  املقابلة هلا؛ -
إجراءات تقييم املراكز املالية لعقود املشتقات املستخدمة منن طر  املؤسسة ومقارنتها مبصادر خارجية  -

 .مستقلة
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 .يام باختبار مدى االلتزام مبعايري كفاية رأس املال اليت حتد من خماطر املشتقاتباالضافة إىل ماسبق، ينبغي الق

 1التحقق من صحة ومالئمة المحاسبة عن عمليات المشتقات -ب

يتعني على املدقق التأكد من التزام املؤسسة باملعايري اليت جيب توفرها كشرط أساسي للمحاسبة عن العقود 
 :حتوط، وذلك من خاللاملالية املشتقة باعتبارها 

 فحص شروط العمليات من خالل العقود واملستندات الدالة؛ -
 التأكد من فصل أنشطة التحوط وأنشطة املضاربة من قبل اإلدارة؛ -
 التأكد من أنه مت احملاسبة عن العمليات بطريقة صحيحة ومجع األدلة الكافية حول ذلك؛ -

كتحوط على أنشطة املشتقات، يتعني على املدقق القيام باإلضافة إىل التحقق من تطبيق معايري احملاسبة  
 :باالختبارات التالية

 التأكد من قيم العقود آخر فارة، وإعادة فحص أوضاع األرباح أو اخلسائر؛ -
 إعادة فحص خماطر اإلئتمان املرتبطة باألطرا  املتعامل معها، وتكوين االحتياطي املناسب هلا؛ -
ال يتم تداوهلا يف البورصة، وفهم شروطها من أجل اكتشا  خصائص فحص العقود غري النمطية واليت  -

جديدة أو غري عادية ميكن أن تؤدي إىل زيادة املخاطر وتعقيد العمليات وما ينتج عنه من آثار على 
 .عمليات احملاسبة واإلفصاح

 2التحقق من سالمة التأكيدات التي تتضمنها القوائم المالية -ت

احلسابات االستعانة بأساليب التدقيق املناسبة لعمليات املشتقات باعتبارها تدخل يتعني على مدقق 
ضمن العمليات خارج امليزانية، واليت ال يتم االعارا  باملبالغ املتعاقد عليها يف العقود داخل قائمة املركز املايل، 

ها القوائم املالية، على النحو من أجل التأكد من سالمة تأكيدات اإلدارة حول عمليات املشتقات اليت تتضمن
 :التايل

التأكد من قانونية وشرعية عقود املشتقات املختلفة خالل الفارة، من خالل فحصها، والتصريح هبا من  -
 ، وتنفيذها مبقتضى تفويض إداري بذلك؛مسؤولطر  شخص 

على حدة يف كل معرفة وفهم لكافة شروط عقود املشتقات، وإرسال مصادقات إجيابية لألطرا  املقابلة  -
 عقد؛

                                                           
.587-588: نفس املرجع السابق، ص ص  1  
.576-587: نفس املرجع السابق، ص ص  2 



بيئة التدقيق الدولية: الفصل الثالث  

203 
 

التأكد من صحة واكتمال املعلومات املرتبطة باملشتقات يف القوائم املالية، عن طريق ارسال املصادقات  -
اإلجيابية لألطرا  املقابلة هلا، واالستفسار من البورصة عن أي معلومات بشأن التزامات ومطالبات على 

 املؤسسة أو الطر  املقابل هلا ال توضحها السجالت؛
التأكد من صحة قياس وتسجيل التدفقات النقدية الداخلة أو اخلارجة الناجتة عن أنشطة املشتقات،  -

 .والتأكد من صحة احملاسبة عن التغريات يف القيمة السوقية لعقود املشتقات
 :التأكد من سالمة العرض واإلفصاح من خالل -

  ألغراض التحوط، وإرشادات احملاسبة التحقق من تطبيق معايري التحوط على عقود املشتقات املصنفة
 األخرى الصادرة عن هيئة معار  هبا، والتأكد من تطبيقها بطريقة صحيحة؛

  التأكد من اإلفصاح املناسب عن السياسات احملاسبية املتبعة بشأن أنشطة املشتقات، والتحقق من
 معايري احملاسبة املالية؛ الوفاء مبتطلبات اإلفصاح عن املعلومات طبقا للبيانات اليت صدرت عن جملس

  فحص اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة باملشتقات يف القوائم امللحقة، ويف مناقشات وحتليالت
 .اإلدارة، وحماضر جملس إدارة املؤسسة

 1التحقق من سالمة التقديرات التي تتضمنها القوائم المالية -ث

دما يتم اإلعتماد على التقديرات بدال من يزداد احتمال وجود خطأ جسيم يف املعلومات املالية عن
املدقق يف مدى سالمة التقديرات اليت توصلت إليها اإلدارة، حيث  مسؤوليةاحلقائق التارخيية، وعليه تنحصر 

ويف ظل وجود نوعني من . يتعني عليه اتباع جمموعة من اإلجراءات من أجل التأكد من مالئمة هذه التقديرات
تداولة بالبورصة، ومشتقات متداولة بالسوق املوازية، يقوم مدقق احلسابات بالتحقق املشتقات مها مشتقات م

 :من سالمة التقديرات على النحو التايل

بالنسبة للمشتقات املتداولة بالبورصة، جيب على املدقق أن حيصل على تأكيد معقول بأن املعلومات اليت   -
وهلا عالقة بالتقدير، وأن اإلدارة تعاملت معها بطريقة  على أساسها مت تقدير القيم العادلة صحيحة وكاملة

سليمة، كما جيب على املدقق التأكد من صحة املعلومات بالرجوع إىل مصادر  خارجية مستقلة عن 
 .املؤسسة

بالنسبة للمشتقات املتداولة يف السوق املوازية، يصعب فيها تقدير قيمتها العادلة، ولذلك من األفضل أن  -
احلسابات خببري متخصص يف تقييم القيم العادلة لعقود املشتقات واألوضاع واملراكز املالية  يستعني مدقق

 ".االستفادة من عمل خبري متخصص"الناجتة عنها طبقا ملا ورد يف معايري التدقيق اليت صدرت بشأن 
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 1جمع أدلة التدقيق -ج

املمكن التغلب على االفاراض بأن القيمة  يقوم املدقق جبمع أدلة التدقيق الكافية لتحديد ما إذا كان من
العادلة لألداة املالية املشتقة ميكن حتديدها بصفة موثوقة، وما إذا متت حماسبة األدوات املالية املشتقة على 

 .النحو الصحيح مبوجب إطار تقدمي التقارير املالية

  2تقييم نتائج التدقيق  - ح

من خالل تقييم نتائج التدقيق، يتمكن املدقق من تكوين رأيه النهائي، وبالتايل إعداد تقرير التدقيق 
النهائي، حيث تكتسي عمليات املشتقات أمهية خاصة لدى املدقق عند قيامه بتقييم نتائج عملية التدقيق نظرا 

تزيد من احتمال حدوث األخطاء  للمخاطر والتعقيدات احمليطة هبا اليت ميكن أن تساهم يف توفري ظرو 
واالحتيال، وفيما يتعلق بتقييم املدقق لنتائج اختبار عمليات املشتقات، فيتعني عليه مراعاة تقييمه لتلك النتائج  

الصادر عن جممع   56ووفقا ملا نص عليه املعيار . كجزء من تقييمه لنتائج اختبارات القوائم املالية ككل
مريكي، جيب على املدقق تقييم أي خالفات هلا تأثري بني ما هو مسجل بالسجالت احملاسبني القانونيني األ

احملاسبية، وبني احلقائق اليت اكتشفها أثناء قيامه مبهامه، مع دراسة مجيع اجلوانب الكيفية والكمية املرتبطة هبا، 
ق فيما يتعلق بعمليات وتوضيح ما إذا كانت ناجتة عن أخطاء أو احتيال، حيث جيب أن تتضمن عملية التدقي

 :املشتقات تقييم النتائج التالية

 تطبيق معايري احملاسبة بطريقة صحيحة عند إعداد القوائم املالية؛ -
 االلتزام بتطبيق القوانني واألنظمة عند إعداد القوائم املالية؛ -
 ات خالل الفارة؛العرض السليم للمعلومات املالية اليت تعكس الصورة الصادقة والواقعية لعمليات املشتق -
توضيح العناصر املتممة بالقوائم امللحقة بشأن عمليات املشتقات اليت جيب عرضها ضمن املعلومات  -

 .املالية
 3إعداد تقرير بنتائج التدقيق - خ

يتعني على مدقق احلسابات أثناء تنفيذ إجراءات تدقيق املؤسسات اليت تتعامل يف أنشطة املشتقات أن 
يقوم بارفاق تقريره الرمسي املرفق بامليزانية تقريرا آخر تفصيليا يقدم إىل جملس إدارة املؤسسة، يبني فيه تفاصيل 

لبيئة أنشطة املشتقات، واملشاكل  املالزمةأنشطة املشتقات اليت متت خالل الفارة، وخصائصها، واملخاطر 
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والتوصيات ملعاجلتها، ومن بني القضايا اليت جيب ، ونقاط الضعف يف اإلجراءات التنظيمية والرقابية املتعلقة هبا
 : توضيحها يف التقرير الذي يقدمه املدقق جمللس اإلدارة ما يلي

  فيها داخل املؤسسة؛مدى وضوح األهدا  من عمليات املشتقات جلميع املتعاملني -
 مدى التوفيق يف إجناز تلك األهدا  وفقا للخطط املطبقة يف املؤسسة؛ -
مدى جناح األساليب املطبقة من طر  اإلدارة يف تقييم نظام الرقابة الداخلية على أنشطة املشتقات،  -

 وحتديد أوجه الضعف يف الرقابة والتقرير عنه؛
 حلالية واملتوقعة ألنشطة املشتقات؛األساليب املطبقة يف إ دارة املخاطر ا -
 ني عن أنشطة املشتقات داخل املؤسسة؛سؤولمستوى الـتأهيل املهين والفين للمتعاملني امل -
 أنظمة إنتاج وتوصيل املعلومات املتعلقة بعمليات املشتقات ومدى مشوهلا ومصداقيتها؛ -
 ة ككل؛تأثري املخاطر احمليطة بعمليات املشتقات على حتقيق أهدا  املؤسس -
 .االعتبارات املرتبطة باإلفصاح عن املعلومات املالية بشأن املشتقات يف القوائم املالية املنشورة -
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 الخالصة

دئ األساسية واإلجراءات باامل االحتاد الدويل للمحاسبنياليت يصدرها تشمل معايري التدقيق الدولية 
تساعد على التطبيق اجليد باعتبارها ترتكز مواد إيضاحية مع اإلرشادات ذات الصلة يف شكل الضرورية 
كما يتم ،  حمليا ودوليا معها يف أوساط مهنة احملاسبة والتدقيق واجملتمع املايلدراسة دقيقة للتعامل على 
تدريب والتعليم معايري وإرشادات دولية لتعليم احملاسبني واملدققني يشمل التعليم املسبق والتأهيل وال إصدار
 .على املستوى العامليهين املستمر لتأهيل كافة املدققني، واليت جيب أن تلقى االعارا  والتطبيق امل

يعترب تطبيق مفهوم احلوكمة أحد متطلبات ثقة املستثمرين واإلدارة الناجحة، خاصة بعد األحداث و   
إال أنه مت تسجيل فشل  العاملية، املؤسساتاملالية اليت تعرضت هلا  هنياراتاليت مر هبا االقتصاد العاملي واال

من أجل  « SOX »مما عجل بتطبيق قانون األوراق املالية يف التدقيق وقصور يف أجزاء مفهوم احلوكمة 
  .لية التدقيقاالرتقاء جبودة عم

لرئيسية لقانون النتائج اأهم العامة أحد  مؤسساتتأسيس جملس اإلشرا  احملاسيب لل يعتربكما 
جملس اإلشرا   من خالل إشرا العامة،  املؤسساتحيث أصبحت املهنة منظمة لتدقيق  األوراق املالية

، االستقالليةالعامة وإقرار معايري التدقيق واملعايري األخالقية ومعايري  املؤسساتاحملاسيب على مدققي 
 .بة على اجلودة على مكاتب التدقيقتدقيق وأداء فحوص الرقاالومعايري الرقابة على جودة عملية 

التدقيق  جمالالتطورات احلاصلة يف فتح األسواق املالية، و عوملة األنشطة االقتصادية و مع  متشياو 
وإعادة ثقة اجملتمع هلذه املهنة وخدمة املصلحة العامة وتنمية االقتصاد ة خدماته تأكيد واالرتقاء جبودوال

يف مواجهة جرائم  خاصةوصعوبات ذات بعد عاملي واجه حتديات تال تزال مهنة التدقيق  إال أن ،العاملي
  .غسل األموال وتدقيق صناديق االستثمار واملشتقات املالية

إىل التدقيق وتقليل التفاوت بني دول العامل، تسعى اجلزائر  ارسةاملبذولة لتوحيد ممويف إطار اجلهود 
 .يف الفصل املوايل دراستهتطورات، وهذا ما سيتم ال تلكمواكبة 
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 تمهيد

مهنة التدقيق يف اجلزائر تطورات متالحقة صاحبت التغريات اليت عرفتها بعد االستقالل، شهدت 
اقتصاد السوق، وانتهاجها منهج اإلصالحات نظام االقتصاد املوجه حنو نظام وذلك من خالل انتقاهلا من 

وتبنيها النظام احملاسيب املايل الذي يستمد معظم طياته من معايري احملاسبة الذي يتماشى مع هذا التوجه، 
املتعلق مبهن اخلبري احملاسب، وحمافظ احلسابات، واحملاسب املعتمد،  01/10وبعد صدور قانون الدولية، 

ليها اجمللس الوطين للمحاسبة، واجمللس الوطين للمصف الوطين لة يشرف عأصبحت مهنة التدقيق مستق
 .للخرباء احملاسبني، واجمللس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات

ومن أجل معرفة واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر، ومدى استجابتها للتطورات احلاصلة يف جمال 
، وتأثريها على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة التدقيق الدوليةالتدقيق، ومدى إمكانية تطبيق معايري 

، سيتم االستعانة باستبيان يعكس وغري املباشرة يف إطار انفتاح األسواق املالية وعوملة األنشطة االقتصادية
 .أراء املختصني يف جمال احملاسبة والتدقيق

  :وعليه سوف يتم التطرق يف هذا الفصل إىل 

 تنظيم مهنة التدقيق في الجزائر: ولالمبحث األ -
 معايير التدقيق في الجزائر: المبحث الثاني -
 إطار الدراسة الميدانية: المبحث الثالث -
 تحليل وتقييم نتائج االستبيان:  المبحث الرابع -
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 تنظيم مهنة التدقيق في الجزائر: المبحث األول

ات اليت شهدها االقتصاد الوطين، صاحبت التغري عرفت مهنة التدقيق يف اجلزائر تطورات متالحقة، 
حيث أصبحت مهنة مستقلة يشرف عليها اجمللس الوطين للمحاسبة، واجمللس الوطين للمصف الوطين 

 01/10للخرباء احملاسبني، واجمللس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، وذلك مبوجب صدور القانون 
 .املتعلق مبهن اخلبري احملاسب، وحمافظ احلسابات، واحملاسب املعتمد

وعليه سوف يتم التطرق يف هذا املبحث إىل التطور التارخيي ملهنة التدقيق يف اجلزائر من خالل  
 املطلب األول، أما املطلب الثاين فسيتناول اهليئات املشرفة على تنظيم مهنة التدقيق يف اجلزائر، أما املطلب

 .الثالث فسيتناول ممارسة مهنة مدقق احلسابات يف اجلزائر

 التطور التاريخي لمهنة التدقيق في الجزائر: المطلب األول

اليت شهدهتا من خالل بعدة مراحل متاشيا مع التحوالت االقتصادية بعد االستقالل مرت اجلزائر 
الذي يتماشى مع هذا اإلصالحات إىل اقتصاد السوق، وانتهجت منهج انتقاهلا من االقتصاد املوجه 

 .ومن خالل هذا املطلب سيتم دراسة التطور التارخيي ملهنة التدقيق يف اجلزائرالتوجه، 

 1610 - 1691 الفترة -1

 حيث، 0191 عامبعد استقالل اجلزائر، بقيت ممارسة مهنة التدقيق وفق القوانني الفرنسية إىل غاية 
 يف نص والذي ، 1970 عامل  املالية قانونصدور  خالل من مرة ألول لتدقيقا مهنة اجلزائري املشرع تناول
 يف احلسابات حمافظي تعيني عن مسؤول والتخطيط باملالية املكلف الدولة وزير أن على ( 39 ) مادته

 هتاحسابا ودقة سالمة ضمان أجل من وجتاري صناعي طابع هلا اليت العمومية واهليآت الوطنية املؤسسات
 .1وخصومها أصوهلا وضعية وحتليل

حمافظي احلسابات يف  امواجبات ومه 09/00/0101املؤرخ يف  001-01 املرسومحدد  ولقد
 بذلك ويقوم املؤسسات، هذه لتسيري الدائمة باملراقبة يقومون حيثاملؤسسات العمومية وشبه العمومية، 

 : بني من ويعينون الدولة، موظفو
 للمالية؛ نيالعام نياملراقب -
 ؛نياملالي نياملراقب -
 ؛نياملالي نياملفتش  -

                                                           
، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية،  "دراسة مقارنة بني اجلزائر، وتونس، واململكة املغربية: التنظيم املهين للمراجعة" شريقي عمر، 1

 .001:، ص1101-1100كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر، 
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 .1إستثنائية بصفة املالية وزارة من نياملؤهل نيواملوظف -
 :2وقد مت حتديد املهام لألشخاص املذكورين أعاله على النحو التايل 
 مراقبة األموال وطرق تنفيذ العمليات اليت هلا تأثري اقتصادي ومايل على التسيري؛  -
احملاسبية، ومدى فعالية احتياطات السجالت متابعة مدى تطبيق القواعد واإلجراءات املبينة يف  -

 املؤسسة؛
 متابعة مصداقية وصحة اجلرد وحسابات النتائج املسجلة يف احملاسبة العامة واحملاسبة التحليلية؛ -
 .تقييم عملية التسيري املايل للمؤسسة موضوع التدقيق -

  :3اليت ميزت هذه املرحلة ما يليومن بني أهم النقائص 
عدم وجود مدققي احلسابات دائمني بسبب نقص املوارد البشرية واملادية وارتفاع عدد املؤسسات اليت  -

 جيب فحصها؛
بااللتحاق ملمارسة املهنة، واليت كانت حتدد من طرف يف املعايري اليت تسمح والغموض عدم الوضوح  -

 املرجوة؛اإلدارة العمومية وفق األهداف 
املتعلق بتدقيق احلسابات ال تتوافق مع معايري التدقيق  01/001جماالت الرقابة اليت حيددها املرسوم  -

 املتعارف عليها واملقبولة عموما؛
 .عدم حتديد عهدة حمافظ احلسابات -

حيث مت إنشاء جملس  0191 عاموقد استمر تطبيق هذا التصور املتعلق بتدقيق احلسابات إىل غاية 
 . 4احملاسبة واملفتشية العامة للمالية

 1611 -1610الفترة  -1
عرفت هذه املرحلة إعادة تنظيم االقتصاد الوطين وهيكلة املؤسسات الوطنية اليت شهدت ضعف 
التحكم يف النظام احملاسيب الوطين وتعقد أمناط التسيري وغياب أطر حتكم توليد املعلومات، كان لزاما على 

ففي . ليب التسيرياملشرع اجلزائري أن يقوم بسن آليات رقابية حتد من االختالالت اليت تفرزها أسا
الذي يتعلق بنشاط وطبيعة املراقبة من طرف جملس احملاسبة  91/10القانون رقم صدر  10/11/0191

جملس احملاسبة الذي يتمثل يف هيئة تنظيمية هلذه املهنة، حيث ألغى هذا  بإنشاءحيث أقر هذا القانون 
من القانون  10طبقا للمادة  01/001وكذا املرسوم  0101 عاماملالية ل من قانون 11القانون املادة 

                                                           
.001: نفس املرجع السابق، ص  1  
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.000: نفس املرجع السابق، ص  3  
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حيث نصت على أن يقوم جملس احملاسبة مبراقبة خمتلف احملاسبات اليت تصور العمليات املالية  91/10
  .1ومصداقيتهاواحملاسبية أين تتم مراقبة صحتها وشرعيتها 

مل يكن كافيا لتعديل حمتوى النصوص املتعلقة  0101 عاممن قانون املالية ل 11ويعترب إلغاء املادة  
 :2باملؤسسات االشرتاكية خاصة فيما يتعلق بـ

 الشروط املتعلقة بتعيني مدققي احلسابات؛ -
 مهام وواجبات مدققي احلسابات؛ -
 .مدققي احلسابات وكل ما يتعلق بالقوانني املنظمة هلذه املهنة مسؤولية -

من  0190 عامحيث مت صدور قانون املالية ل 0191غاية  واستمرت وضعية مهنة مدقق احلسابات إىل
على أنه يتم تعيني مدققني للحسابات بالنسبة  019أجل إعادة تكييف املهنة، حيث نصت املادة 

للمؤسسات العمومية واملؤسسات اليت متتلك فيها الدولة أو هيئة عمومية حصصا من رأمساهلا االجتماعي، 
 : 3لعدة أسباب تتلخص يف ما يليوميكن تفسري عدم التطبيق 

الظروف االقتصادية هلذه املرحلة تتطلب احتياجات أخرى، كإعادة اهليكلة التنظيمية واملالية والذي  -
 طرح إشكالية مهنة تدقيق احلسابات؛

خبريا يف تلك الفرتة، وقدر العدد  (11)نقص عدد املهنيني، حيث قدر عدد اخلرباء احملاسبيني بأقل من -
 مؤسسة؛ (0911)للمؤسسات حبوايل  اإلمجايل

العمومية بدور هذا الذي يكتسيه يف  غياب التنظيم املهين، الذي ساهم يف عدم تنبيه السلطات -
   .التحكم يف التسيري ويف سياسة إعادة هيكلة القطاع العمومي

 16614-1611الفترة  -3

االقتصادية العمومية، ، املتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات 0199عام  99/10صدر القانون 
 وتعديل القانون التجاري 

الذي يتضمن القواعد املطبقة على املؤسسات العمومية، حيث أصبحت  99/11من خالل القانون 
هذه املؤسسات مبوجب هذين القانونني مؤسسات جتارية هلا شخصية معنوية يتم تنظيمها من خالل 

لقيود اإلدارية  وأوجبت ات العمومية متحررة من انصوص القانون التجاري، وبذلك أصبحت هذه املؤسس
                                                           

.009: شريقي عمر، مرجع سبق ذكره، ص  1  
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تأسيس التدقيق الداخلي فيها، كما مت الفصل التام بني التدقيق احملاسيب اخلارجي وطرق تقييم التسيري اليت 
 .يقوم هبا املدقق الداخلي

الذي يتعلق باستقاللية املؤسسات العمومية االقتصادية صدور قانون  99/10وتلى صدور القانون 
الذي يتعلق مبجلس احملاسبة ليتكيف مع التغريات اجلديدة للمؤسسات العمومية االقتصادية،  11/11

تنحصر مهامه يف الرقابة الالحقة ملالية الدولة واجلماعات احمللية واملرافق حيث أصبح جملس احملاسبة 
وكل هيئة ختضع للقانون اإلداري واحملاسبة العمومية، وبذلك أصبحت العمليات اليت تقوم هبا العمومية، 

 .املؤسسات االقتصادية العمومية اخلاضعة ألحكام املدين والتجاري ليست من مهام جملس احملاسبة

 1006إلى  1661 الفترة  -4

املتعلق بتنظيم مهنة التدقيق، حيث مبوجبه مت  0110 عام 10/19القانون  صدر يف هذه الفرتة 
تأسيس املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين، وبذلك أوكلت مهمة 
تدقيق حسابات اهليآت واملؤسسات اليت ال تدخل ضمن اختصاص جملس احملاسبة إىل اخلرباء احملاسبني 

املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي  املعتمدين املسجلني ضمن جدول وحمافظي احلسابات واحملاسبني
-00األمر ليتمم ويعدل  11/19صدر املرسوم التشريعي رقم  0111ويف . احلسابات واحملاسبني املعتمدين

املتعلق بالقانون التجاري والذي يتماشى مع توجه الدولة حنو اقتصاد السوق، ويف نفس السياق مت  01
الذي يعترب أن جملس احملاسبة هو املؤسسة العليا للرقابة على أموال الدولة  11-10صدور القانون رقم 

واجلماعات احمللية واملرافق العمومية، وتوضيح شروط استعمال اهليآت للموارد املادية واملالية اليت تدخل 
القوانني والتشريعات  املالية متت وفقأن العمليات احملاسبية و ضمن اختصاصه، وتقييم تسيريها، والتأكد من 

الذي يتضمن قواعد أخالقية مهنة اخلبري  19/019صدر املرسوم التنفيذي رقم  0119 عامويف . املوضوعة
اإلجازات  املوافقة على صدر مقرر حيتوي  0111 عام، ويف سب املعتمدااحملاسب وحمافظ احلسابات واحمل

، مث 1111 عاممث مت تعديل هذا املقرر  ،تسمح مبمارسة هذه املهنة اخلربة املهنية اليتشروط والشهادات و 
، باملوافقة على شهادات أخرى تسمح مبمارسة مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات 1119 عام

 .1واحملاسب املعتمد

 1015- 1010الفترة  -5

، الذي يتعلق مبهن 1101 عامجوان  11املؤرخ يف  01/10يف هذه الفرتة مت إصدار القانون رقم 
حتديد شروط وكيفيات ممارسة "اخلبري احملاسب، وحمافظ احلسابات، واحملاسب املعتمد، والذي يهدف إىل 
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، ومبوجبه مت إنشاء اجمللس الوطين للمحاسبة "1مهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد
ينشأ " من هذا القانون  11اسبية، حيث نصت املادة خيضع لوزارة املالية يتوىل تنظيم ومتابعة املهن احمل

جملس وطين للمحاسبة حتت سلطة الوزير املكلف باملالية ويتوىل مهام االعتماد والتقييس احملاسيب وتنظيم 
 ".2ومتابعة املهن احملاسبية

 وتوضيحوبعد صدور هذا القانون، مت إصدار جمموعة من املراسيم التنفيذية لتنظيم هذه املهنة 
 ،00/19 ،00/10 ،00/19 ،00/10 ،00/11: 3الصالحيات، وتتمثل هذه املراسيم التنفيذية يف األرقام

 .1100جانفي  10، املؤرخة يف 00/11 ،00/11 ،00/11

 :4وتلتها صدور املراسيم التنفيذية التالية

، يتضمن حتديد الشهادات اجلامعية اليت 1100فيفري  09املؤرخ يف  00/01املرسوم التنفيذي رقم  -
 00تسمح باملشاركة لاللتحاق مبعهد التعليم املتخصص مبهنة احملاسب، الصادر باجلريدة الرمسية رقم 

 ؛1100فيفري  11املؤرخة يف 
، يتضمن حتديد كيفيات ممارسة املهمة 1100فيفري  09املؤرخ يف  00/01املرسوم التنفيذي رقم  -

 ؛1100فيفري  11املؤرخة يف  00احلسابات، الصادر باجلريدة الرمسية رقم  التضامنية حملافظ
، يتضمن حتديد معايري إعداد التقرير حمافظ 1100ماي  19املؤرخ يف  00/111املرسوم التنفيذي رقم  -

 ؛1100جوان  10ؤرخة يف امل 11احلسابات، وأشكال آجال إرساهلا، الصادر باجلريدة الرمسية رقم 
، يتضمن حتديد درجة األخطاء التأديبية 1101جانفي  01املؤرخ يف  01/01املرسوم التنفيذي رقم  -

اليت يرتكبها اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد خالل ممارسة مهمتهم، وكذلك 
 ؛1101جانفي  09املؤرخة يف  11العقوبات املقابلة هلا، الصادر باجلريدة الرمسية رقم 

 00/01، يعدل ويتم املرسوم التنفيذي رقم 1101أفريل  11املؤرخ يف  01/000رسوم التنفيذي رقم امل -
تنظيم االمتحان النهائي، بصفة انتقالية، ، يتضمن حتديد وشروط كيفيات 1100فيفري  09املؤرخ يف 

 ؛1101ماي  10، املؤرخة يف 11الصادر باجلريدة الرمسية رقم 
، يتضمن حتديد حمتوى تقرير حمافظ احلسابات، الصادر باجلريدة الرمسية 1101جوان  11قرار مؤرخ يف  -

 ؛1101أفريل  11املؤرخة يف  11رقم 
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، يتضمن حتديد كيفيات تسليم تقارير حمافظ احلسابات، الصادر 1101جوان  01قرار مؤرخ يف  -
 ؛1101أفريل  11املؤرخة يف  11باجلريدة الرمسية رقم 

 

 الهيئات المشرفة على تنظيم مهنة التدقيق في الجزائر: الثاني المطلب

، واملتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات 1101يف جوان  10/01بعد صدور القانون 
واحملاسب املعتمد، أصبح يشرف على مهنة التدقيق ثالث هيئات تتمثل يف اجمللس الوطين للمحاسبة، 

 . لغرفة الوطنية حملافظي احلساباتاجمللس الوطين لالوطين للخرباء احملاسبني، و لمصف واجمللس الوطين ل

 المجلس الوطني للمحاسبة -1

، 10/11/0119املؤرخ يف  19/109أنشئ اجمللس الوطين للمحاسبة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
لخيص يف جمال يقوم بالتنسيق والتويعد هذا اجمللس جهاز استشاري ذو طابع وزاري ومهين مشرتك، 

البحث وضبط املقاييس احملاسبية والتطبيقات اليت ترتبط هبا، وعليه، ميكن للمجلس االطالع على كل 
املسائل اليت تتعلق مبجال اختصاصه، مببادرة منه أو بطلب من الوزير املكلف باملالية، وميكن أن تستشريه 

 .1ين هتمهم أشغالهأو األشخاص الذ املؤسساتجلان اجملالس املنتخبة واهليئات و 

 المجلس الوطني للمحاسبة تشكيلة 1-1

 :2يرتأس اجمللس الوطين للمحاسبة الوزير املكلف باملالية، ويتشكل من

 ممثل الوزير املكلف بالطاقة؛ -
 ممثل الوزير املكلف باالحصاء؛ -
 ممثل الوزير املكلف بالرتبية الوطنية؛ -
 ممثل الوزير املكلف بالتجارة؛ -
 بالتعليم العايل؛ممثل الوزير املكلف  -
 ممثل الوزير املكلف بالتكوين املهين؛ -
 ممثل الوزير املكلف بالصناعة؛ -
 رئيس املفتشية العامة للضرائب؛ -
 املدير العام للضرائب؛ -
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 املدير املكلف بالتقييس احملاسيب لدى وزارة املالية؛ -
 ممثل برتبة مدير عن بنك اجلزائر؛ -
 برتبة مدير عن جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة؛ ممثل -
  ممثل برتبة مدير عن جملس احملاسبة؛ -
 ثالثة أعضاء منتخبني عن اجمللس الوطين للمصف الوطين للخرباء احملاسبني؛ -
 ثالثة أعضاء منتخبني عن اجمللس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات؛ -
 وطين للمنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين؛ثالثة أعضاء منتخبني عن اجمللس ال -
 .ثالثة أشخاص يتم اختيارهم لكفاءاهتم يف جمايل احملاسبة واملالية ويعينهم الوزير املكلف باملالية -

 :1كما ينبثق عن اجمللس الوطين للمحاسبة جلان متساوية األعضاء تتمثل يف ما يلي

 والواجبات املهنية؛ جلنة تقييس املمارسات احملاسبية -
 جلنة االعتماد؛ -
 جلنة التكوين؛ -
 جلنة االنضباط والتحكيم؛ -
 .جلنة مراقبة النوعية -
 المجلس الوطني للمحاسبة مهام 1-1

يتوىل جملس احملاسبة الوطين مهام االعتماد والتقييس احملاسيب وتنظيم ومتابعة املهن احملاسبية كما 
 .2املتعلق باخلبري احملاسيب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 10/01من القانون  1نصت عليه املادة 

 :3وتتمثل يف ما يلي: مهام المجلس المتعلقة باالعتماد - أ
والتسجيل يف جدول املصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية طلبات االعتماد ودراسة تلقي  -

 املعتمدين؛ نيحملافظي احلسابات واملنظمة الوطنية للمحاسب
 تقييم صالحيات وإجازات شهادات االعتماد مجيع  املرتشحني الراغبني يف اجلدول؛ -
 إعداد ونشر قائمة املسجلني يف اجلدول؛ -
 تلقي مجيع الشكاوى التأديبية املتعلقة حبق املهنيني والفصل فيها؛ -
 تنظيم وبرجمة مراقبة اجلودة؛ -
 املهنة ودراستها من طرف خمتلف املهنيني وعرضها للموافقة؛ تلقي مشاريع قواعد أخالقية -
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 :1وتتمثل يف ما يلي: مهام المجلس المتعلقة بالتقييس المحاسبي -ب

 مجع واستغالل مجيع املعلومات املرتبطة باحملاسبة وتدريسها؛ -
 اسببية؛حتقيق أو العمل على حتقيق مجيع الدراسات والبحوث من أجل تطوير العمليات واألدوات احمل -
اقرتاح مجيع اإلجراءات اليت هتدف إىل وضع مقاييس احملاسبة، حيث ميكن للمجلس أن يقوم بتأسيس  -

 ؛التوصياتاآلراء و  تقدميفرق عمل متخصصة من أجل 
 دراسة كل مشاريع النصوص القانونية ووضع آراء وتوصيات اليت تتعلق باحملاسبة؛ -
 املتعلقة بالتكوين يف جمال احملاسبة ؛حتسني املستوى وتطوير الربامج واألنظمة  -
 قنيات احملاسبة ومعايري التدقيق الدولية؛طوير تمتابعة وضمان مراقبة اجلودة املتعلقة بت -
 . تنظيم امللتقيات والدورات العلمية اليت تدخل ضمن صالحياته -

 :2وتتمثل يف ما يلي: مهام المجلس المتعلقة بتنظيم ومتابعة المهن المحاسبية -ت

 املسامهة يف تطوير وحتسني مهن احملاسبة؛ -
 املسامهة يف ترقية أنظمة وبرامج التكوين وحتسني مستوى املهنيني؛ -
 متابعة تطور املناهج واألنظمة واألدوات املتعلقة باحملاسبة على املستوى الدويل؛ -
 متابعة وضمان حتيني العناية املهنية يف جمال احملاسبة؛ -
 ة ومجيع اجملاالت املرتبطة هبا، ونشر نتائجها؛دراسات يف احملاسبالقيام ب -
تقدمي املساعدة هليئات التكوين يف احملاسبة من خالل تصور دعائم بيداغوجية وركائز أخرى ترتبط هبذا  -

 التكوين؛
 تنظيم أو املسامهة يف تنظيم ورشات التكوين عند صدور وتبين قواعد حماسبية جديدة؛ -
 .وات جديدة يستخدمها املهنيني احملاسبنيإجراء أحباث اليت تسمح بتكوين أد -
 لمصف الوطني للخبراء المحاسبينالمجلس الوطني ل -1

املصف الوطين يعترب اجمللس الوطين للمصف الوطين للخرباء احملاسبني اهليئة املشرفة على  تسيري       
، ويتمتع بالشخصية املعنوية، ويضم 01/10مبوجب القانون  ، ومت تأسيس هذا املصفللخرباء احملاسبني

األشخاص الطبيعيني أو املعنويني املعتمدين واملؤهلني ملمارسة مهنة اخلبري احملاسب وفق الشروط اليت حيددها 
 01/10.3القانون 
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 لمصف الوطني للخبراء المحاسبينالمجلس الوطني لتشكيلة  1-1

الذي  00/10يتشكل املصف الوطين للخرباء احملاسبني طبقا للمادة الثالثة من املرسوم التنفيذي رقم      
من اجلمعية العامة ومسجلني يف  حيدد تشكيلة املصف الوطين للخرباء احملاسبني من تسعة أعضاء منتخبني
عضاء منهم بناءا على اقرتاح رئيس جدول املصف الوطين للخرباء احملاسبني، وممثل وزير املالية، ويعني ثالثة أ

 .1اجمللس الوطين للخرباء احملاسني وبقرار من وزير املالية يف اجمللس الوطين للمحاسبة

 مهام المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين 1-1

 :2تتمثل مهام اجمللس الوطين للمصف الوطين للخرباء احملاسبني كما يلي     

 ملصف الوطين للخرباء احملاسبني؛باإدارة وتسيري األمالك املنقولة وغري املنقولة اخلاصة  -
، وعرضها على اجلمعية العامة مرفقة بقائمة تنفيذ ميزانية املالية العامإقفال احلسابات السنوية يف هناية  -

 القادمة؛ العاماحلالية، ومشروع ميزانية  العام
 مجع االشرتاكات املهنية املقررة من طرف اجلمعية العامة؛ -
 ضمان تعميم نتائج األعمال املتعلقة باملهنة ونشرها وتوزيعها؛ -
 تنظيم ملتقيات تكوينية تتعلق باملهنة؛ -
 االخنراط يف املنظمات اجلهوية والدولية  اخلاصة باملهنة، وذلك برتخيص من الوزير املكلف باملالية؛ -
 ؛الوطين للخرباء احملاسبني لدى اهليئات الدولية املماثلةمتثيل املصف  -
 إعداد النظام الداخلي للمصف الوطين للخرباء احملاسبني؛ -
املسامهة يف األعمال اليت تقوم هبا السلطات العمومية اخلاصة بالتقييس احملاسيب، والواجبات املهنية،  -

 تتعلق باملهنة؛ودراسة تسعرية اخلدمات، وإعداد النصوص القانونية اليت 
 . متثيل مصاحل اخلبري احملاسب اجتاه الغري واملنظمات األجنبية املماثلة -
 المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات -3

تسيري الغرفة الوطنية حملافظي  فظي احلسابات اهليئة املشرفة علىيعترب اجمللس الوطين للغرفة الوطنية حملا     
، وتتمتع بالشخصية املعنوية، وتضم األشخاص 01/10احلسابات، ومت تأسيس هذه الغرفة مبوجب القانون 

الطبيعيني أو املعنويني املعتمدين واملؤهلني ملمارسة مهنة حمافظ احلسابات وفق الشروط اليت حيددها القانون 
01/103. 
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 للغرفة الوطنية لمحافظي الحساباتتشكيلة المجلس الوطني  3-1

يتشكل اجمللس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات طبقا للمادة الثالثة من املرسوم التنفيذي رقم      
من تسعة أعضاء منتخبني من اجلمعية العامة  الغرفة الوطنية حملافظي احلساباتالذي حيدد تشكيلة  00/19

وممثل وزير املالية، ويعني ثالثة أعضاء منهم بناءا  الوطنية حملافظي احلسابات،الغرفة ومسجلني يف جدول 
وبقرار من وزير املالية يف اجمللس الوطين  للغرفة الوطنية حملافظي احلساباتعلى اقرتاح رئيس اجمللس الوطين 

 .1للمحاسبة

 : للغرفة الوطنية لمحافظي الحساباتمهام المجلس الوطني  3-1

 :2كما يلي  للغرفة الوطنية حملافظي احلساباتتتمثل مهام اجمللس الوطين       

 ؛بالغرفة الوطنية حملافظي احلساباتإدارة وتسيري األمالك املنقولة وغري املنقولة اخلاصة  -
املالية، وعرضها على اجلمعية العامة مرفقة بقائمة تنفيذ ميزانية  العاماحلسابات السنوية يف هناية  إقفال -

 القادمة؛ العاماحلالية، ومشروع ميزانية  العام
 مجع االشرتاكات املهنية املقررة من طرف اجلمعية العامة؛ -
 ضمان تعميم نتائج األعمال املتعلقة باملهنة ونشرها وتوزيعها؛ -
 تنظيم ملتقيات تكوينية تتعلق باملهنة؛ -
 االخنراط يف املنظمات اجلهوية والدولية  اخلاصة باملهنة، وذلك برتخيص من الوزير املكلف باملالية؛ -
 لدى اهليئات الدولية املماثلة؛ الغرفة الوطنية حملافظي احلساباتمتثيل  -
 ؛إعداد النظام الداخلي للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات  -
سامهة يف األعمال اليت تقوم هبا السلطات العمومية اخلاصة بالتقييس احملاسيب، والواجبات املهنية، امل -

 ودراسة تسعرية اخلدمات، وإعداد النصوص القانونية اليت تتعلق باملهنة؛
 . اجتاه الغري واملنظمات األجنبية املماثلة حمافظ احلساباتمتثيل مصاحل  -
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 مهنة مدقق الحسابات في الجزائر ممارسة: المطلب الثالث

يقوم مبمارسة مهمة التدقيق احملاسيب يف اجلزائر كل من اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات، وذلك طبقا       
املتعلق مبهن اخلبري احملاسب، وحمافظ احلسابات، واحملاسب املعتمد، حيث يتوىل اخلبري  01/10للقانون 

 .التعاقدي، ويتوىل حمافظ احلسابات مهمة التدقيق احملاسيب القانويناحملاسب مهمة التدقيق احملاسيب 

 الخبير المحاسبمهنة  ةممارس -1

يعد خبريا حماسبيا، كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه "على أنه 01/10من القانون  09تنص املادة      
احلسابات للمؤسسات يته مهمة تنظيم وفحص وتقومي وحتليل احملاسبة وخمتلف أنواع مسؤولاخلاص وحتت 

. واهليئات يف احلاالت اليت نص عليها القانون واليت تكلفه هبذه املهمة بصفة تعاقدية خلربة احلسابات
 . 1"ويؤهل، مع مراعاة األحكام الواردة يف هذا القانون، ملمارسة وظيفة حمافظ احلسابات

على أن يقوم اخلبري احملاسب كذلك مبسك ومركزة وفتح وضبط كما نصت نفس املادة املذكورة أعاله      
 .2ومراقبة وجتميع حماسبة املؤسسات واهليئات اليت ال يربطه هبا عقد عمل

واهليئات، ويقدم  مؤسساتويعترب اخلبري احملاسب املؤهل الوحيد للقيام مبهمة التدقيق املايل واحملاسيب لل     
 .3ال املايل واالجتماعي واالقتصاديواهليئات يف اجمل مؤسساتاستشارات لل

وتعترب مهمة اخلبري احملاسب مهمة ظرفية أو مؤقتة، جيب على اخلبري احملاسب إعالم املتعاقدين معه     
 .4مبدى تأثري التزاماهتم والتصرفات اإلدارية اليت هلا عالقة مبهمته

 مهمة محافظ الحسابات -1

هذا   يعد حمافظ احلسابات، يف مفهوم" من نفس القانون املذكور أعاله، على أنه  11تنص املادة      
 املصادقة على حسابات  يته مهمة مسؤول اخلاص وحتت  عادية بامسه  ميارس بصفة   شخص  القانون، كل

 ".5واهليئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول به املؤسسات

 

                                                           
.09، املادة ، مرجع سبق ذكره01/10القانون   1  
.09نفس املرجع السابق، املادة   2  
.01نفس املرجع السابق، املادة   3  

.11نفس املرجع السابق، املادة  4  
.11نفس املرجع السابق، املادة   5  
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 :1بات القيام باملهام اآلتيةويتوىل حمافظ احلسا     

املنصرمة، وكذلك  العاميشهد بأن احلسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة متاما لنتائج عملية  -
 واهليئات؛ املؤسساتبالنسبة للوضعية املالية وممتلكات 

فحص صحة احلسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات املبينة يف تقرير التسيري الذي يقدمه املسريون  -
 حلاملي األسهم أو الشركاء أو حاملي احلصص؛

إبداء رأيه يف شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية املصادق عليها من جملس اإلدارة  -
 وجملس املديرين أو املسري؛

اليت يقوم بتدقيق أعماهلا واملؤسسات أو اهليئات التابعة هلا،  املؤسسةبرام االتفاقيات بني تقدير شروط إ -
املعنية مصاحل  مؤسسةأو بني املؤسسات واهليئات اليت تكون فيها للقائمني باالدارة أو املسريين لل

 مباشرة أو غري مباشرة؛
املؤهلة، بكل نقص قد يكتشفه أو اطلع عليه، ومن املداولة أو إعالم املسريين واجلمعية العامة أو هيئة  -

 .شأنه عرقلة استمرار استغالل املؤسسة أو اهليئة

أو اهليئة ومراقبة مدى مطابقة احملاسبة  املؤسسةوتتعلق هذه املهام بفحص قيم ووثائق املؤسسة       
 .للقواعد املعمول هبا، دون التدخل يف التسيري

أو اهليئة حسابات مدجمة أو حسابات مدعمة،  املؤسسةكما يقوم حمافظ احلسابات عندما تعد      
باملصادقة على صحة وانتظام احلسابات املدعمة واملدجمة وصورهتا الصحيحة، وذلك على أساس الوثائق 

 .2احملاسبية وتقرير حمافظي احلسابات لدى الفروع أو الكيانات التابعة لنفس مركز القرار

 :3ويرتتب عن مهمة حمافظ احلسابات إعداد ما يلي      

، أو عند تقرير املصادقة بتحفظ أو بدون حتفظ على انتظام وصحة الوثائق السنوية وصورهتا الصحيحة -
 االقتضاء، رفض املصادقة املربر؛

 تقرير املصادقة على احلسابات املدعمة أو املدجمة عند االقتضاء؛ -
 املنظمة؛ تقرير خاص حول االتفاقيات -
 ؛رواتبتفاصيل أعلى مخس حول تقرير خاص  -
 تقرير خاص االمتيازات اخلاصة املمنوحة للمستخدمني؛ -

                                                           
.11نفس املرجع السابق، املادة   1  
.11املادة نفس املرجع السابق،   2  
.10، املادة نفس املرجع السابق  3  
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، والنتيجة حسب السهم، أو حسب احلصة تطور نتيجة السنوات اخلمس األخريةحول تقرير خاص  -
 االجتماعية؛

 نظام الرقابة الداخلية؛ تقرير خاص حول إجراءات -
 .مالحظة هتديد حمتمل على استمرارية االستغاللتقرير خاص يف حالة  -
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 معايير التدقيق في الجزائر: المبحث الثاني

ثناء تنفيذ مهامه، إال أن تعترب معايري التدقيق القواعد واإلرشادات اليت يعتمد عليها مدقق احلسابات أ     
واليت جمموعة من النصوص والقواعد اليت تنظم مهنة التدقيق،  اجلزائر مل تصدر معايري التدقيق، وإمنا أصدرت

عايري الشخصية للمدقق، سيتم حماولة التطرق إليها من خالل هذا املبحث، حيث سيتناول املطلب األول امل
الثاين فسيتم فيه دراسة معايري األداء املهين، أما املطلب الثالث فسيتم التطرق إىل معايري إعداد  أما املطلب

 .التقرير

 ةالمعايير العام: المطلب األول

وبذل العناية املهنية تأهيل املدقق، االستقاللية واحليادية، ب (الشخصية)العامة تتعلق معايري التدقيق       
 .الالزمة، وقد مت إصدار جمموعة من النصوص واملواد القانونية اليت توضح هذه املعايري

 تأهيل المدقق -1

املهنة، وقد نص املشرع  بتأهيل املدقق توفر املؤهالت العلمية والعملية اليت تسمح مبمارسة هذه يقصد     
 : اجلزائري على أن حيوز شهادة ملمارسة املهنة على النحو التايل

بالنسبة ملهنة اخلبري احملاسب، جيب أن يكون حاصال على الشهادة اجلزائرية للخربة احملاسبية، أو شهادة  -
 مبعادلتها؛معرتف 

بالنسبة ملهنة حمافظ احلسابات، جيب أن يكون حاصال على الشهادة اجلزائرية حملافظ احلسابات، أو  -
  .شهادة معرتف مبعادلتها

إىل إجراء مسابقة للمرتشحني احلائزين على شهادة جامعية يف االختصاص حتدد عن طريق  باإلضافة      
من  أو املعاهد املعتمدةالتابع للوزير املكلف باملالية يم املختص التنظيم، وذلك قبل االلتحاق مبعهد التعل

 .طرفه

 االستقاللية والحيادية -1

إذا توفر معيار االستقالل، وقد وضح املشرع  يتمكن مدقق احلسابات من إصدار رأيه بكل موضوعية     
حيث تنص هذه املادة على أنه يعترب  01/10من القانون  91اجلزائري استقاللية املدقق من خالل املادة 

 :متنافيا مع ممارسة مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات

 كل نشاط جتاري، خاصة يف شكل وسيط أو وكيل مكلف باملعامالت التجارية واملهنية؛ -
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 كل عمل مأجور يقتضي قيام صلة خضوع قانوين؛ -
املنصوص عليها يف القانون التجاري،  لتجاريةكل عهدة إدارية أو العضوية يف جملس مراقبة املؤسسات ا -

 من هذا القانون؛ 19غري تلك املنصوص عليها يف املادة 
أو  املؤسسةاجلمع بني ممارسة مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد لدى نفس  -

 اهليئة؛
 كل عهدة برملانية؛ -
 .عهدة انتخابية يف اهليئة التنفيذية للمجالس احمللية املنتخبة كل -

 :كما مينع حمافظ احلسابات من     

 فيها مسامهات بصفة مباشرة أو غري مباشرة؛اليت ميتلك  املؤسساتالقيام مهنيا مبراقبة حسابات  -
 املسريين؛القيام بأعمال التسيري سواء بصفة مباشرة أو من خالل املسامهة، أو باإلنابة عن  -
 قبول ولو بصفة مؤقتة، مهام املراقبة القبلية على أعمال التسيري؛ -
 قبول مهام التنظيم يف حماسبة املؤسسة أو اهليئة املراقبة أو اإلشراف عليها؛ -
 أو هيئة يراقب حساباهتا؛ مؤسسةممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبري قضائي لدى  -
 .ل من ثالث سنوات من انتهاء عهدتهة اليت راقبها بعد أقأو اهليئ املؤسسةشغل منصب مأجور يف  -

وال ميكن تعيني حمافظي احلسابات األشخاص الطبيعيني أو املعنويني الذين حتصلوا على أجور أو      
خالل و اهليئة أ املؤسسةأتعاب أو امتيازات أخرى، السيما يف شكل قروض أو تسبيقات أو ضمانات من 

  .أو اهليئة املؤسسةلدى نفس الثالث سنوات األخرية 

كما مينع اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات من القيام بأية مهمة يف املؤسسات اليت تكون هلم فيها      
 .مصاحل مباشرة أو غري مباشرة

، استقاللية مدقق احلسابات، حيث (معدلة) 9مكرر 000كما بني املشرع اجلزائري من خالل املادة       
 :1منع تعيني مدقق احلسابات إذا كان أحد

القائمني باإلدارة وأعضاء جملس املديرين، وجملس األقرباء واألصهار لغاية الدرجة الرابعة، مبا يف ذلك  -
 ؛املؤسسةمراقبة 

                                                           
.091: ، ص9مكرر  000القانون التجاري، املادة   1  
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قائمني باإلدارة وأعضاء جملس القائمون باإلدارة وأعضاء جملس املديرين، أو جملس املراقبة، وأزواج ال -
، أو إذا كانت هذه املؤسسةرأس مال  (0/01)اليت متلك  مؤسساتاملديرين أو جملس املراقبة لل

 ؛املؤسساترأس مال هذه ( 0/01)نفسها متلك  املؤسسة
أزواج األشخاص الذين يتحصلون حبكم نشاط دائم غري نشاط مدقق احلسابات على أجرة أو مرتبا،  -

  باإلدارة أو أعضاء جملس املديرين، أو من جملس املراقبة؛إما من القائمني
أجرة حبكم وظائف غري وظائف مدقق احلسابات يف أجل مخس  املؤسسةاألشخاص الذين منحتهم  -

 سنوات ابتداء من تاريخ إهناء وظائفهم؛
مخس  أو جملس املديرين، يف أجلاألشخاص الذين كانوا قائمني باإلدارة أو أعضاء جملس املراقبة،  -

 .سنوات ابتداء من تاريخ إهناء وظائفهم
 بذل العناية المهنية الالزمة -3

املشرع اجلزائري وجب جيب على مدقق احلسابات بذل العناية املهنية الالزمة أثناء تنفيذ مهامه، حيث أ     
من القانون  19على أن يقوم اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات بتأدية اليمني املنصوص عليه يف املادة 

أقسم باهلل العلي :" أمام اجمللس القضائي املختص إقليميا حملل تواجد مكاتبهم بالعبارات التالية 01/10
العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص يف تأدية وظيفيت وأن أكتم سر املهنة وأسلك يف كل 

 ".شهيدالشريف، واهلل على ما أقول األمور سلوك املتصرف احملرتف 

العامة عن  املسؤوليةمن نفس القانون أعاله على أن يتحمل حمافظ احلسابات  01كما نصت املادة      
 .العناية مبهتمه، ويلتزم بتوفري الوسائل دون النتائج

 معايير األداء المهني لمدقق الحسابات في الجزائر: المطلب الثاني

توصيات إلزامية يتعني من خالله مت حتديد  11/11/0111قرارا مؤرخا يف أصدرت وزارة االقتصاد      
على حمافظي احلسابات اتباعها، وعلى جملس اخلرباء احملاسبني، حمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين 

 . 1السهر على تطبيقها من طرف أعضائه، تنقيحها،أو إثرائها حسب الظروف

 قبول المهمة وبداية العمل -1

 :2أن يقوم بالتأكد من العملبداية عند قبول املهمة و جيب على حمافظ احلسابات      

 سالمة تعيينه وأنه مل يقع يف حاالت التعارض والتنايف املمنوعة اليت نصت عليها القوانني والتنظيمات؛ -
                                                           

.11-10: حممد بوتني، مرجع سبق ذكره، ص ص  1  
.11-11: نفس املرجع السابق، ص ص  2  



التدقيق المحاسبي في الجزائر: الفصل الرابع  

225 
 

احلليفة، وقائمة شركاء  املؤسساتوأعضاء جمالس إدارة احلصول على قائمة أعضاء جملس اإلدارة  -
 احلصص العينية، إن وجدت؛

 ، جيب عليه التأكد من أن العزل مل يكن مبالغا فيه؛يف حالة تعويضه لزميل معزول -
 يف حالة تعويضه لزميل، جيب عليه معرفة أسباب ذهابه؛ -
 ه، ومعرفة األسباب؛يف حالة تعويضه لزميل رفض جتديد عهدته، ينبغي عليه االتصال ب -
 جيب عليه أن يتأكد من توفر مجيع االمكانيات الالزمة ألداء مهامه على أحسن وجه؛ -
 اليت سرياقبها؛ املؤسسة مسؤويلجيب عليه التأكد من أنه سيؤدي مهمته باستقاللية تامة، خاصة اجتاه  -
، سسةمؤ قانون التأسيسي لليف حالة تعيينه من طرف اجلمعية العامة التأسيسية، ميضي يف هذه احلالة ال -

قبول "وقد يعني من طرف اجلمعية العامة العادية للمسامهني، وميضي حمضر اجتماعها مع عبارة 
 ، ويعلن عن قبوله كتابيا يف حالة حضوره عقد اجتماع اجلمعية؛"املهمة

 جيب عليه التصريح كتابيا أنه بعيد عن احلاالت املمنوعة قانونا وتنظيما؛ -
 جملس خرباء احملاسبة برسالة مسجلة، عن تعيينه؛ جيب عليه إخبار -
 باإلجراءات اإلشهارية الواجب القيام هبا من طرفهم؛ املؤسسة مسؤويلإشعار  -
يته، املهمة، املتدخلون، معايري مسؤول)يبني فيها كيفية إجناز املهمة  املؤسسة مسؤويلإرسال رسالة إىل  -

 ؛(لتقدمي التقارير، األتعابالعمل، فرتات التدخل واملدد الزمنية القانونية 
 االتصال باملدقق السابق من أجل احلصول على معلومات هامة تفيده يف إجناز مهمته؛ -
 على الزميل السابق، تضامنا، أن يسهل مهمة زميله اجلديد؛ -
يف حالة تعدد حمافظي احلسابات، يف املؤسسة املعني فيها، جيب على كل واحد احرتام هذه الشروط،  -

 د مبفرده؛وكأنه موجو 
يف حالة عدم قبول املهمة ألسباب قانونية وتنظيمية، أو ألسباب أخرى، جيب مراسلة املؤسسة  -

 يوما؛ 00وإخبارها بأسباب عدم قبول املهمة، وذلك خالل أجل 
إذا كانت املؤسسة قد قامت باإلجراءات اإلشهارية لتعيينه، جيب عليه أن يطلب يف رسالة الرفض  -

 .إشهار رفض املهمة
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 ملفات العمل -1

لفني املتعترب مهمة التدقيق اليت يقوم هبا حمافظ احلسابات عملية مستمرة، هلذا جيب عليه مسك      
ضروريني للعمل يتمثالن يف امللف الدائم، وامللف السنوي، حيث يسمح هذين امللفني حملافظ احلسابات مبا 

 :1يلي

بتكوين رأي مربر حول عملية التدقيق، والتأكد من توافر مجيع العناصر الضرورية اليت تسمح  ختطيط -
 احلسابات السنوية؛

خلق بنك للمعلومات ذو طابع دائم حول املؤسسة، خالل كل فرتة فحص، خاصة إذا مت جتديد  -
 العهدة؛

 مها؛توفري دليل عن األعمال اليت متت واإلجراءات واألدوات اليت مت استخدا -
 جعل مهمته مطابقة ملعايري األداء املهين املقبولة على املستوى اجلهوي والدويل؛ -
 .التأكد من األعمال املنجزة من طرف مساعديه -

خيتلف مضمون امللف الدائم باختالف نوع نشاط املؤسسة حمل التدقيق، وكذا : الملف الدائم 1-1
 :2التالية عناصرتنظيم مكتب التدقيق، وميكن أن يتضمن ال

العام،  يالتنظيمواهليكل فروعها، و مثل وضع بطاقة فنية هلا،  ،املؤسسة حمل الفحص معلومات حول -
 الوثائق العامة؛و 
 مثل توزيع املهام، استمارات الرقابة، خرائط التتبع؛ ،الوثائق اليت تسمح بتقييم نظام الرقابة املطبق فيها -
مثل طرق العمل احملاسبية، خريطة تنظيمية للمصاحل احملاسبية، حجم  ،معلومات حماسبية ومالية -

العمليات حبسب طبيعتها، احلسابات السنوية لثالث الدورات األخرية، السياسة املالية، وضعية اخلزينة، 
 التمويل، والنسب املالية املهمة؛

 حمافظ احلسابات وأدلة إثبات لومات قانونية، ضريبية واجتماعية، مثل القانون التأسيسي، قرار تعينيمع -
القيام باإلجراءات الضرورية لتعيينه، قائمة املسامهني وأسهم كل منهم، النظام الضرييب واالجتماعي 

 .للمؤسسة، حماضر اجتماع جمالس اإلدارة واجلمعيات العامة، وكل العقود والوثائق اهلامة
تنتمي إليه، موقع املؤسسة يف السوق، مثل القطاع الذي  ،خصائص املؤسسة االقتصادية والتجارية -

 الزبائن، السياسة التجارية؛
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مثل اخلريطة التنظيمية ملصلحة املعلوماتية، الوسائل واألنظمة  معلومات حول نظام املعلومات -
 . املستعملة

يتضمن امللف السنوي العناصر املهمة للدورة اخلاضعة لعملية التدقيق وال تتعدى : الملف السنوي 1-1
 :1هذه الدورة، ويتضمن العناصر التالية

، متابعة األعمالة املتدخلني، الرزنامة الزمنية، مثل الربنامج العام، قائم ،تنظيم وختطيط مهمة التدقيق -
 ؛وتاريخ تقدمي التقارير

مثل شرح النظام، خرائط التتبع، العينات املدروسة، األخطاء املكتشفة،  ،الرقابة الداخلية تقييم نظام -
 مدى قوة نظام الرقابة وتأثريه على برنامج الفحص؛

برنامج يتماشى وخصوصيات وأخطار املؤسسة، تفاصيل األعمال مثل  ،مراقبة احلسابات السنوية -
 .املربرة ملبالغ احلسابات ملؤسسة أو من الغرياملنجزة، الوثائق اليت حتصل عليها من طرف ا

مخسة أعلى تدقيقات خاصة أو قانونية، مثل فحص االتفاقيات اليت نص عليها القانون، املصادقة على  -
 ور، إشعار وكيل اجلمهورية بالتالعبات احملتمل العثور عليها؛أج

عامة، مثل الرسائل املتبادلة مع املؤسسة، حماضر ومذكرات حول اجتماع جملس اإلدارة واجلمعية  وثائق -
 .العامة للمسامهني

وتعترب ملفات العمل سرية، وجيب أن حيتفظ هبا مدقق احلسابات يف األرشيف ملدة ال تقل عن عشرة      
 .سنوات

 التصريح باألعمال غير الشرعية -3

أثناء تنفيذ مهامه على أعمال غري شرعية، عليه أن حيقق يف ذلك، وخيرب إذا عثر حمافظ احلسابات      
وكيل اجلمهورية يف أقرب وقت ممكن، على أن ينشرها يف تقريره العام الذي سيقدم للجمعية العامة 

سامهني، يعمل على محاية والدفاع على مصاحل املللمسامهني، وذلك باعتباره مساعدا للعدالة، و 
وجيب أن يتوفر يف عمل الغش عنصر مادي، وعنصر إرادي، . 2املستخدمني، واملتعاملني مع املؤسسة املعنية

، ولذلك جيب على املدقق أن أي قيام الفاعل بالعمل مع اإلرادة والشعور بالصفة غري الشرعية للعمل
  :3يتأكد من

 أن العمل معترب، وأنه ليس خطأ أو سهوا من فاعله؛ -
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 دف من الفعل وآثاره؛اهل -
 .ني عن ارتكابهسؤولالتعرف على األشخاص امل -

يقوم املدقق بإبالغ وكيل اجلمهورية بواسطة رسالة مكتوبة مؤرخة وممضاة من طرفه مقابل وصل يثبت      
 . وصوهلا وقبضها

 الحساباتمسلك محافظ  -4

 :1التاليةمن أجل تنفيذ مهام مدقق احلسابات، جيب عليه اتباع املراحل      

 :وتشمل عنصرين أساسيني كما يلي: المرحلة األولى 4-1

التأكد من سالمة تعيينه، وتوفر مجيع اإلمكانيات القانونية والبشرية واملادية اليت تسمح له بالقيام  -
 مبهمته؛

على معلومات عامة حول املؤسسة، وذلك قبل تقييم نظام الرقابة الداخلية وفحص  احلصول -
 :احلسابات، وختص هذه املعلومات ما يلي

 طبيعة النشاط، -
 اهليكل والتنظيم العام للمؤسسة، -
 سياسة املؤسسة، -
 التنظيم اإلداري واحملاسيب، -
 املمارسات احملاسبية، -
 املالية والتسيريية؛ الفرتات الزمنية ودورات إنتاج املعلومات -
 وجود نظام الرقابة الداخلية األساسي؛ -
 .ةتدخل حمرتفني من خارج املؤسس -

 .ن امللف الدائم، وبرنامج عمله العاموبعد إجناز هذه املرحلة، يتمكن املدقق من تكوي     

القوانني وتتضمن فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية، من خالل التأكد حسب : المرحلة الثانية 4-1
متسك الدفاتر اإلجبارية، وتطبق مبادئ احملاسبة، وأن نظام الرقابة أن املؤسسة املنصوص عليها والتنظيمات 

 .الداخلية يسمح بإعداد القوائم املالية بدرجة عالية من الثقة
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 وتتمثل هذه املرحلة يف فحص احلسابات، وقد تتسع هذه املرحلة أو تضيق حسب: المرحلة الثالثة 4-3
 .النتائج املتوصل إليها يف املرحلتني السابقتني

 

  معايير إعداد التقرير: المطلب الثالث

القوائم هام مدقق احلسابات حترير تقرير يوضح فيه رأيه حول مدى عدالة ومصداقية على ميرتتب      
إعداد معايري وقد أصدر املشرع اجلزائري النصوص القانونية حول   ،هافحصاملالية للمؤسسة اليت قام ب

 .تقرير العام للشهادة على احلسابات السنوية، والتقرير اخلاصال

، على النحو 1100ومت حتديد معايري إعداد التقرير من خالل املرسوم التنفيذي الصادر يف ماي      
 :1التايل

معيار حول املصادقة بتحفظ أو دون حتفظ على انتظام احلسابات السنوية وصحتها، أو رفض  -
 صادقة املربر عند االقتضاء؛امل
 معيار حول املصادقة على احلسابات املدجمة، أو احلسابات املدعمة؛ -
 معيار حول االتفاقات املنظمة؛ -
 معيار حول تفاصيل مخس األجور األعلى األوىل؛ -
 معيار حول االمتيازات املمنوحة للمستخدمني؛ -
 نتيجة اخلمس السنوات األخرية، والنتيجة حسب السهم، أو حسب احلصة االجتماعية؛ معيار حول -
 إجراءات نظام الرقابة الداخلية؛معيار حول  -
 معيار حول استمرارية نشاط االستغالل؛  -
 معيار خاص حبيازة األسهم كضمان؛ -
 معيار خاص بعملية زيادة رأس املال؛  -
 معيار خاص بعملية خفض رأس املال؛  -
 ر خاص بإصدار القيم املنقولة؛معيا -
 معيار خاص بتوزيع التسبيقات على أرباح األسهم؛ -
 املسامهة؛ مؤسساتمعيار خاص بتحويل  -
 .املؤسسات املراقبةو  املسامهاتو معيار خاص بالفروع   -
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 :1هذا التقرير ما يليويتضمن : التقرير العام حول المصادقة على الحسابات السنوية -1
 تعيني مدقق احلسابات؛التقرير بطريقة وتاريخ  -
 التعرف على املؤسسة والفرتة موضوع الفحص؛ -
 الوثائق املالية اليت خضعت للفحص، واليت جيب إمضاؤها وإرفاقها كمالحق يف التقرير؛ -
 التذكري مبعايري األداء املهين للتدقيق وأهدافها، ومدى احرتامها يف هذه املهمة؛ -
 باألرقام على النتائج؛ذكر آثارها ألخطاء والنقائص املكتشفة بوضوح مع عرض ا -
املصادقة على املعلومات اليت قدمها جملس اإلدارة واخلالفات احملتملة حول املعلومات اإلضافية اليت  -

 طلبها من هذا اجمللس؛
أسباب التعديالت احملتملة اخلاصة بالطرق املتبعة يف التقييم وطرق إظهار القوائم املالية، مع توضيح  -

 هذه القوائم؛آثار ذلك على 
واضحة ملدقق احلسابات يتم فيها املصادقة حول احلسابات بتحفظ، أو دون حتفظ، أو يرفض خامتة  -

 .املصادقة بأدلة
ني يف املؤسسة ومع سؤولبصفة مباشرة أو غري مباشرة مع امليتعلق باالتفاقيات املربمة  : التقرير الخاص -1

 :2ويتضمن التقرير اخلاص ما يليواليت صرح هبا للمدقق، خالل الفرتة واليت يسمح هبا القانون، الغري، 
للمصادقة عليها من طرف اجلمعية العامة  اليت مت تقدميهاقائمة االتفاقيات، طبيعتها، موضوعها،  -

 للمسامهني؛
 قائمة املستفدين من االتفاقيات؛ -
 شروط إبرام االتفاقيات؛ -
 .الرأي حول االتفاقيات -

التأكد من عدم وجود اتفاقيات أخرى مل خيرب  ،كتابة التقرير اخلاصجيب على مدقق احلسابات قبل   
ويف حالة هبا من خالل اإلطالع على حماضر جملس اإلدارة، وكذا حسابات القروض واحلسابات اجلارية، 

عثوره على اتفاقيات مربمة ممنوعة، عليه توضيح ذلك يف التقرير العام للمصادقة على احلسابات السنوية، 
يذكر فيه غياب  على مدقق احلسابات، حترير تقرير خاص حالة غياب االتفاقيات، جيب وحىت يف
   .3االتفاقيات
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كتابة تقرير خاص لكل حدث خاص ناتج عن قرارات استثنائية، كما جيب على مدقق احلسابات   
 .1مثل التقرير حول رفع رأس املال، والتقرير حول تغيري الشكل القانوين للمؤسسة

 :2تتمثل القوائم املالية اليت جيب أن تقوم املؤسسات بإعدادها يف ما يلي

 امليزانية؛ -
 حسابات النتائج؛ -
 جدول سيولة اخلزينة؛ -
 جدول تغري األموال اخلاصة؛ -
 .ملحق يبني القواعد والطرق احملاسبية املستعملة ويوفر معلومات مكملة عن امليزانية وحسابات النتائج -
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 إطار الدراسة الميدانية: الثالث المبحث

احملاسيب يف اجلزائر والدور الذي هتدف الدراسة امليدانية إىل التعرف على واقع مهنة التدقيق  
تكتسيه، وحتديد مدى تطور هذه املهنة وفق التطورات العاملية احلاصلة، وكذا مدى إمكانية تطبيق معايري 

من أجل احلصول على و . التدقيق الدولية، وتأثريها على جذب االستثمارات األجنبية يف إطار العوملة
 د على قوائم االستبيان مدعمة ببعض املقابالتاالعتما املعلومات الالزمة حول هذه الدراسة، مت

 .الشخصية

إعداد االستبيان عرب املطلب األول، أما املطلب الثاين وعليه سوف يتم التطرق يف هذا املبحث إىل         
فسيتناول جمتمع وعينة الدراسة، أما املطلب الثالث فسيتطرق إىل توزيع االستبيان، أما املطلب الرابع 

 .يتناول األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسةفس

 إعداد االستبيان: المطلب األول

يعترب االستبيان من أهم األدوات اليت يتم استخدامها يف البحوث املتعلقة بالعلوم االجتماعية، ومن        
أجل مجع البيانات من الدراسة، و وموضوع نظرا لطبيعة خالل هذه الدراسة، مت إعداد استمارة االستبيان 

 .املتعلقة مبوضوع الدراسة

 اإلعداد األولي لالستبيان -1

بعد االنتهاء من الدراسة النظرية، وبغية القيام بالدراسة امليدانية، من أجل الوقوف على واقع مهنة       
الدولية  ومدى إمكانية تقريب ممارسة هذه املهنة وفق التطبيقاتالتدقيق يف اجلزائر والدور الذي تكتسيه، 

أوال مت إعداد االستبيان املتعلق هبذه الدراسة، ومت عرضه  ومدى انعكاس ذلك على جذب االستثمارات،
وعلى أساس املالحظات اليت مت ،، مث على جمموعة من األساتذةعلى األستاذ املؤطر مدير األطروحة

 .احلصول عليها مت إعداد االستبيان يف شكله النهائي

 هيكل االستبيان -1

، تضمن من أجل إسقاط الدراسة النظرية على الدراسة امليدانية مت تقسيم االستبيان إىل أربعة حماور     
ووضع مالحظة عند  أسئلة مغلقة تتضمنأما بقية احملاور ف احملور األول على معلومات ختص عينة الدراسة،

وضع باإلضافة إىل  ،ختص املوضوع ارة  إىل أية مالحظةهناية كل حمور من أجل متكني املستجوبني من اإلش
 :على النحو التايل، وذلك سؤالني مفتوحني يف هناية احملور الرابع
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 معلومات حول عينة الدراسة: المحور األول -1

واليت تتمثل  تضمن احملور األول تقدمي جمموعة من املعلومات حول العينة املستهدفة يف هذه الدراسة     
 :يف

 ؛(اختياري)االسم واللقب  -
 اجلنس؛ -
 السن؛ -
 املستوى العلمي؛ -
 التأهيل املهين؛ -
 التكوين املهين ودورات تدريبية؛ -
 .اخلربة -
 دور التدقيق وأهميته: المحور الثاني -1

تضمن احملور الثاين على مثان أسئلة تتعلق بالدور الذي تكتسيه مهنة التدقيق وأمهيته من أجل التعرف      
 .ها بالدور املنوط هباومدى قيام الدراسة ألمهية هذه املهنةعلى مدى استيعاب عينة 

 واقع مهنة التدقيق في الجزائر: المحور الثالث -3

 .علق بواقع ممارسة هذه املهنة يف اجلزائرأسئلة تت عشرتضمن احملور الثالث على      

 الجزائر والتدقيق الدولي في إطار العولمة االقتصادية: المحور الرابع -4

احملور الرابع عشرة أسئلة تتعلق بالتطورات احلاصلة يف جمال التدقيق ومدى إمكانية مواكبة  تضمن     
اجلزائر هلذه التغريات، باالضافة إىل طرح سؤالني مفتوحني يتعلق األول بتقييم واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر، 

 .والثاين يتعلق باحللول املقرتحة ملواكبة هذه التطورات
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 تحديد مجتمع وعينة الدراسة: الثاني المطلب

يف جمال احملاسبة ومهنية األكادمييني واملهنيني املتحصلني على شهادات علمية  الدراسة امليدانيةمشلت      
  .التدقيق يف اجلزائرمن أجل اإلملام بآرائهم حول  ،والتدقيق

  مجتمع الدراسة -1

حمافظي  املسجلني يف املصف الوطين اخلرباء احملاسبني، اخلرباء احملاسبنيمتثل جمتمع الدرسة يف      
 املنظمة الوطنيةاملسجلني يف  ، واحملاسبني املعتمديناملسجلني يف الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات احلسابات

، باالضافة إىل األساتذة اجلامعيني، وطلبة والتدقيق ، واملهنيني املختصني يف احملاسبةللمحاسبني املعتمدين
 .الدكتوراه ختصص التدقيق

 عينة الدراسة -1

مل يتم حتديد حجم العينة بصفة مسبقة، حيث مت توزيع أكرب عدد ممكن من قوائم االستبيان، وعلى      
 . فردا 43ب  مت حتديد حجم العينة،  أساس اسرتجاع هذه القوائم

 

 االستبيانقوائم توزيع : المطلب الثالث

 :وبة، مت توزيع قوائم االستبيان على النحو التايلأجل احلصول على أكرب عدد ممكن من األج من      

يف  كادمينياألوجمموعة من التوزيع املباشر، وذلك باالنتقال شخصيا إىل مكاتب التدقيق واحملاسبة،  -
 يف والية مستغامن؛جمال احملاسبة والتدقيق 

 يف البعض من واليات اجلزائر؛ الزمالءالتوزيع من خالل  -
 يتم اإلجابة من خالله على االستبيان؛ اإلنرتنتوضع رابط الكرتوين على شبكة  -
كاتب اخلرباء احملاسبني املسجلني باملصف الوطين عناوين الربيد االلكرتوين ملإرسال قوائم االستبيان إىل  -

مكاتب فة الوطنية حملافظي احلسابات، و املسجلني بالغر  للخرباء احملاسبني، ومكاتب حمافظي احلسابات
البعض من واليات املنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين، وذلك يف احملاسبني املعتمدين املسجلني ب

 .اجلزائر
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 اإلحصائية لمعالجة نتائج االستبيانوالمقاييس األساليب : المطلب الرابع

واملقاييس اليت متكن من معاجلة نتائج االستبيان، مت استخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية  بغية    
    .تساعد على التحليل معاجلة البيانات اليت مت جتميعها واحلصول على معلومات

 مقياس ليكارت -1

حيدد درجة يعترب مقياس ليكارت أكثر املقاييس استخداما، من خالله يطلب فيه من املبحوث أن       
على خيارات حمددة، ويتكون هذا املقياس يف الغالب على مخسة خيارات متدرجة  موافقته أو عدم موافقته

  .1يشري املبحوث إىل اختيار واحد منها

 : على النحو التايلوقد مت استخدام مقياس ليكارت اخلماسي يف قائمة استبيان البحث      

 الخماسيمقياس ليكارت (: 04)الجدول رقم 

 مطلقاغير موافق  غير موافق محايد موافق موافق تماما
0 1 1 1 0 

 .استنادا على االستبيان من إعداد الطالبة: المصدر

يتم تقسيم أفراد اجملتمع أو العينة من خالل املقياس اإلمسي إىل فئات دون أن : المقاييس اإلسمية -1
، وقد مت استخدام املقاييس اإلمسية يف 2األخرىيكون هناك أفضلية إلحدى هذه الفئات على الفئات 

تكوين املهين ودورات الهذا البحث بالنسبة لكل من اجلنس، السن، املستوى التعليمي، التأهيل املهين، 
 .علمية وتدريبية، واخلربة

تنازليا، يتم من خالهلا التعبري عن املتغري برتب، حيث ترتب املقاييس تصاعديا أو  :المقاييس الترتيبية -3
وقد مت استخدام  .3ويف هذا املقياس تسمح األرقام بالتمييز، وتكون أكثر دقة منها يف  املقاييس االمسية

يف هذا البحث بالنسبة لألسئلة اليت اقرتاحات اإلجابة فيها كانت على مقياس املقاييس الرتتيبية 
 .ليكارت

 

                                                           
1
 .11:، ص1111عمان، األردن، الطبعة الثانية، ، دار وائل للنشر والتوزيع، "SPSSالتحليل اإلحصائي األساسي باستخدام "فو  جودة، حم 
.11: نفس املرجع السابق، ص  2  
3
: ، ص1101، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بدون طبعة، "اجلزء األول:  SPSSمجبرنا األساليب اإلحصائية وتطبيقاهتا يدويا وباستخدام"عبد الكرمي بوحفص،  
00. 
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برنامج  -4
SPSS 

، بكثرة (SPSS)يتم استخدام الربنامج اإلحصائي املعروف باسم احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية       
عند إجراء التحليالت اإلحصائية بكافة أنواعها كاإلحصاءات الوصفية واختبارات الفرضيات وحتليل التباين 

 . 1اذ القرارات الرشيدةواالرتباط واالحندار مما يساعد الباحثني على فهم املعلومات الالزمة الخت

والذي على أساسه مت حساب خمتلف املقاييس املستخدمة يف هذا  SPSSوقد مت استخدام برنامج      
 .أساسها يتم تفسري النتائج ، من أجل التمكن من احلصول على معلومات جاهزة علىالبحث

 كرونباخ معامل الثبات ألفا -5

، من أجل قياس مدى ثبات أداة القياس من جانب Cronbach’alphaيستخدم معامل الثبات      
التناسق الداخلي لعبارات األداة، فأداة القياس تتمتع بالثبات إذا كانت تقيس صفة حمددة قياسا يتصف 

 .2بالصدق واالتساق

مما يدل على درجة االتساق   0811مت احلصول على معامل ألفا بقيمة  SPSSومن خمرجات برنامج      
، حيث كلما اقرتبت قيمة معامل ألفا من الواحد كلما دل على صدق وثبات أكرب الداخلي حملاور االستبيان

 . للدراسة

ويعترب أحد أهم : سميرنوف-اختبار التوزيع الطبيعي باستخدام االختبار اإلحصائي كولموجروف -9
التوزيع الذي تتبعه الدراسة إذا كان توزيع طبيعي أو توزيع  األساليب اإلحصائية، ويستخدم ملعرفة نوع
 :غري طبيعي من خالل الفرضيتني التاليتني

 .التوزيع الطبيعي ال تتبع الدراسة : الفرضية الصفرية -
 .تتبع الدراسة التوزيع الطبيعي: الفرضية البديلة -

وبتطبيق االختبار اإلحصائي  ، (sig>1.10)مستوى الداللة يتم قبول الفرضية البديلة إذا كانت قيمة      
 احلصول على قيمة  مت  ،احملور الرابع  املفتوحني من ما عدا السؤالني ككل  الستبيانل روف مسرينوفكوملوغ

                                                           
.Statiscal Package for Social Sciences اختصارا لـ SPSS

  

.10: حمفو  جودة، مرجع سبق ذكره، ص  1
  

.119: نفس املرجع السابق، ص  2
  

  11انظر إىل امللحق رقم.  
معامل الثبات ألفا كرونباخ جلميع حماور االستبيان ماعدا حمور املعلومات الشخصية والسؤالني املفتوحني من احملور الرابع اختبارمت     
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1.19  طبيعي، وعليه يتم رفض الفرضية الصفريةمما يبني أن الدراسة تتمتع بالتوزيع ال.  

وتعترب أحد أهم الطرق اإلحصائية، وتستخدم لوصف البيانات بشكل  :ةالتوزيع التكراريجداول  -7
 .1خمتصر ومفيد، وتعترب من أقدم الطرق اإلحصائية

 .ضحةوتستخدم للتعبري عن القيم بطريقة خمتصرة ووا: النسب المئوية -1
يعترب املتوسط احلسايب من مقاييس النزعة املركزية، ويعرف على أنه جمموع القيم  :وسط الحسابيمتال -6

 .2اليت خيضع هلا املتغري املدروس مقسم على عددها

يعرب اإلحنراف املعياري عن اجلذر الرتبيعي ملتوسط مربع احنرافات القيم عن  :االنحراف المعياري -10
املعياري من خالل حساب الفرق بني كل قيمة فيه واملتوسط وسطها احلسايب، وميكن حساب اإلحنراف 

  .ف املعياري من أهم مقاييس التشتتاإلحنرا ميثل، و احلسايب

  :من خالليف مقياس ليكارت يتم حساب املتوسط املرجح : المتوسط المرجح -11
 ، والذي حيسب على أساس أكرب درجة يف املقياس ناقص أصغر درجة يف املقياس؛حساب املدى -
 طول املدى، والذي حيسب على أساس املدى قسمة عدد درجات املقياس؛  -
 :وبعد ذلك، يتم إضافة طول املدى إىل أصغر درجة يف املقياس على النحو التايل -

 تحديد االتجاه  لمقياس ليكارت الخماسي(: 04)جدول رقم 

 العبارة
غير موافق 

 مطلقا
 موافق تماما موافق محايد غير موافق

 0 1 1 1 0 الدرجة

المتوسط 
 المرجح

[0-0.91[ [0.91-1.91[ [1.91-1.11[ [1.11-
1.11[ [1.11-0] 

 .111: سايج فايز، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر
 
 
 

                                                           
.11انظر إىل امللحق رقم     
1
، دار احلامد للنشر "معاجلة البيانات مع اختبار شروط التحليل وتفسري النتائج: SPSSحتليل البيانات اإلحصائية باستخدام الربنامج اإلحصائي " حممود مهدي البيايت،  

 .00: ، ص1110والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، 
2
 .90: ، مرجع سبق ذكره، ص"اجلزء األول:  SPSSبرنامج ب اإلحصائية وتطبيقاهتا يدويا وباستخداماألسالي"عبد الكرمي بوحفص،  
.009: حمفو  جودة، مرجع سبق ذكره، ص    
.111: سايج فايز، مرجع سبق ذكره، ص    
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يهدف حتليل التباين األحادي إىل اختبار الفروق بني متوسطات : تحليل التباين األحادي -11
  .1أو املستويات للمتغري املستقل وتأثريها على املتغري التابع فئاتالجملموعة من 

 

 اننتائج االستبيوتقييم تحليل : المبحث الرابع

واستخدام الربنامج وتفريغها، العينة  بياناتائج االستبيان، مت جتميع حتليل وتقييم نت بغية      
حيث سيتم من خالل املطلب األول حتليل عينة  املقاييس،الذي يسمح حبساب خمتلف  SPSSاإلحصائي

نتائج احملور الذي يتعلق بدور وأمهية التدقيق يف وتقييم الدراسة، أما املطلب الثاين فسيتم من خالله حتليل 
املطلب الرابع واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر، وسيتناول  وتقييم وسيتطرق املطلب الثالث إىل حتليلاجلزائر، 

 .قييم التدقيق الدويل يف إطار العوملة االقتصادية ومدى استجابة اجلزائر ملتطلبات البيئة الدوليةوتحتليل إىل 

 تحليل عينة الدراسة: المطلب األول

استهدفت عينة الدراسة اخلرباء احملاسبني، حمافظي احلسابات، واحملاسبني املعتمدين واملهنيني املختصني       
دقيق، حيث سيتم عرض واألكادميني ذوي االختصاص يف جمال احملاسبة والتيف احملاسبة والتدقيق، 
 .خصائص عينة الدراسة

 :يوضح اجلدول املوايل نسبة الذكور واإلناث لعينة الدراسة: الجنس -1

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس(: 05)الجدول رقم 

 الجنس
 

 التكرار
 

 %النسبة
 

 01.0 10 ذكور

 10.1 01 إناث

 011 11 المجموع

 
 SPSSوخمرجات برنامج  ا على قوائم االستبياناستناد من إعداد الطالبة: المصدر

 

                                                           
.111: حمفو  جودة، مرجع سبق ذكره، ص  1  
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 توزيع أفراد العينة حسب الجنس: (04) الشكل رقم

 
 SPSSوخمرجات برنامج  استنادا على قوائم االستبيان من إعداد الطالبة: المصدر

 

ر و حيث بلغت نسبة الذكمن اجلدول أعاله أن نسبة الذكور أكرب من نسبة اإلناث،  يالحظ     
 . نيألن أغلبية اإلناث يندرجن ضمن فئة األكادميي ،% 10.10، بينما كانت نسبة اإلناث 01.11%

 .املتبعة يف االستبيانيوضح اجلدول املوايل توزيع أفراد العينة حسب تقسيم الفئات العمرية : السن -1
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 توزيع أفراد العينة الفئات العمرية (:09)الجدول رقم 

 % النسبة التكرار السن
 11.1 01 عام 30أقل من 

 11.1 00 40إلى  31من 

 11.9 01 فما فوق 41من 

 1.1 10 قيم مفقودة

 011 11 المجموع
 SPSSوخمرجات برنامج  استنادا على قوائم االستبيان من إعداد الطالبة: المصدر

وهو ما  01بلغ   عام 11د الذين يقل عمرهم عن ايالحظ من خالل اجلدول أعاله أن عدد األفر       
وهو ما  00 عام 11و عام 10، بينما بلغ عدد األفراد الذين يرتاوح أعمارهم بني % 11.11يعادل نسبة 
وهو ما يعادل نسبة  01، فبلغ عددهم عام 10أما األفراد الذين سنهم أكثر من ، % 11.1يعادل نسبة 

، باإلضافة إىل وجود قيمة مفقودة واحدة حيث مل يتم حتديد الفرد إىل أي فئة عمرية ينتمي % 11.9
 .إليها

 .يوضح الشكل املوايل توزيع أفرد العينة حسب الفئات العمرية دون األخذ بعني االعتبار القيمة املفقودة
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 حسب الفئات العمريةتوزيع أفراد العينة (: 05)ل رقم شك

 

 
 .SPSSاستنادا على قوائم االستبيان وخمرجات برنامج  إعداد الطالبة من: المصدر

الفئات العمرية كانت على  نسب، أن توزيع أفراد العينة حسب السن الشكل أعالهيالحظ من خالل 
 :النحو التايل

وأغلبيتهم طلبة دكتوراه ختصص التدقيق  ،% 11.10نسبة ميثلون  عام 11األفراد الذين يقل سنهم عن  -
 والنظام احملاسيب املايل؛

، ومتثل % 10.00يشكلون نسبة  عام 11إىل غاية  عام 10األفراد الذين يندرج سنهم ضمن فئة  -
 .أعلى نسبة، وأغلبيتهم من ممتهين مهنة احملاسبة وحمافظي احلسابات

وأغلبيتهم من ممتهين مهنة اخلبري  ،% 11.11، ميثلون نسبة عام 10األفراد الذين يفوق سنهم  -
 .احملاسب
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 :يبني اجلدول املوايل املؤهالت العلمية لعينة الدراسة على النحو التايل :العلمي المستوى -3

 توزيع أفراد العينة حسب المستوى العلمي(: 07)الجدول رقم 

 % النسبة التكرار المستوى العلمي
 3781 19 ليسانس

 3486 15 ماستر/ ماجستير
 1189 05 دكتوراه
 1189 05 آخر

 487 01 قيم مفقودة
 100 43 المجموع

 SPSSوخمرجات برنامج  استنادا على قوائم االستبيان من إعداد الطالبة: المصدر

 

وهو ما يعادل  09أعاله أن عدد األفراد املتحصلني على شهادة ليسانس بلغ يالحظ من خالل اجلدول      
 11.1وهو ما يعادل نسبة  00، بينما بلغ عدد األفراد املتحصلني على ماجستري أو ماسرت % 10.1نسبة 
واألفراد املتحصلني  ،% 00.9وهو ما يعادل نسبة  10وبلغ عدد األفراد املتحصلني على شهادة دكتوراه  ،%

، باإلضافة إىل % 00.9وهو ما يعادل نسبة  10بلغ عددهم  ،على شهادات أخرى متكنهم من ممارسة مهنهم
حيث مل يتم حتديد الشهادة العلمية من طرف فردين من عينة  ،% 1.0وجود قيمتني مفقودتني بنسبة 

 .الدراسة
يوضح الشكل املوايل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املستوى العلمي دون األخذ بعني االعتبار القيمتني    

 .املفقودتني
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 أفراد العينة حسب المستوى العلميتوزيع (: 09)الشكل رقم 

 
 SPSSاستنادا إىل االستبيان وخمرجات برنامج  من إعداد الطالبة :المصدر

األفراد الذين حيملون أن يالحظ من خالل الشكل أعاله توزيع أفراد العينة حسب املستوى العلمي      
ممارسي مهنة احملاسبة وحمافظي ، ومتثل أعلى نسبة، ومعظمهم % 11.11شهادة ليسانس ميثلون نسبة 

أما األفراد  ،% 19.01األفراد املتحصلني على شهادة ماسرت أو ماجيسرت ميثلون نسبة ، أما احلسابات
 01.11ويف جمملهم أساتذة جامعيني، بينما متثل نسبة ، % 01.11احلاملني شهادة الدكتوراه ميثلون نسبة 

خرباء ة أخرى متكنهم من ممارسة مهنهم، يشكلون أغلبيتهم نسبة األفراد املتحصلني على شهادات علمي %
 .حماسبني الذين حتصلوا على اإلعتماد سابقا

 :يبني اجلدول املوايل املؤهالت املهنية ألفراد عينة الدراسة على النحو املوايل :التأهيل المهني -4
 توزيع أفراد العينة حسب التأهيل المهني(: 01)الجدول رقم 

 % النسبة التكرار التأهيل المهني
 14 09 خبير محاسبي

 318 14 محافظ حسابات
9 

 1786 11 المحاسبين
 1589 11 األكاديميين
 100 43 المجموع

 SPSSوخمرجات برنامج  ا على قوائم االستبيانستنادا من إعداد الطالبة: المصدر
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 توزيع أفراد العينة حسب التأهيل المهني(: 07)شكل رقم 

 
 SPSSوخمرجات برنامج  استنادا على قوائم االستبيان إعداد الطالبةمن : المصدر

 :توزيع أفراد العينة حسب التأهيل املهين كان على النحو التايلأعاله أن الشكل خالل يالحظ من      

نسبة ، أما ومتثل أدىن نسبة بالنسبة للمؤهالت املهنية األخرى ،% 01.10 بلغت اخلرباء احملاسبني نسبة
نسبة هنية األخرى، وتلتها ، ومتثل أعلى نسبة بالنسبة للمؤهالت امل% 11.09حمافظي احلسابات بلغت 

 .% 10.09نسبة األكادمييني بينما بلغت  ،% 10.10بلغت حيث احملاسبني 

التكوين املهين والدورات التدريبية اليت ختتص هبا  يوضح اجلدول املوايل :دورات تدريبيةتكوين مهني و  -5
 .عينة الدراسة
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 توزيع أفراد العينة حسب التكوين المهني والدورات التدريبية(: 06)الجدول رقم

التكوين المهني والدورات 
 التدريبية

 % النسبة التكرار

 09.1 19 محاسبة

 91.0 19 تدقيق

 1.0 11 إعالم آلي

 1.1 10 آخر

 01 19 قيم مفقودة

 011 11 المجموع
 SPSS وخمرجات برنامج  استنادا على قوائم االستبيان من إعداد الطالبة: المصدر

يالحظ من خالل اجلدول أعاله أن عدد األفراد املتحصلني على تكوين مهين ودورات تدريبية يف جمال      
بينما بلغ عدد األفراد املتحصلني على تكوين يف احملاسبة ، % 1.0وهو ما يعادل نسبة  11اإلعالم اآليل بلغ 

وهو ما  10، وبلغ عدد األفراد املتحصلني على تكوين يف جماالت أخرى % 09.1وهو ما يعادل نسبة  19
 19أما األفراد املتحصلني على تكوين مهين ودورات تدريبية يف ما يتعلق بالتدقيق بلغ  ،% 1.1يعادل نسبة 

التكوين حيث مل يتم حتديد  ،% 01نسبة ة بباإلضافة إىل وجود قيم مفقود ،% 91.0نسبة وهو ما يعادل 
 .من عينة الدراسةأفراد  19 املهين أو الدورات التدريبية اليت حتصل عليه
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القيم يوضح الشكل املوايل توزيع أفرد العينة حسب التكوين والدورات التدريبية دون األخذ بعني االعتبار      
 :املفقودة

 توزيع أفراد العينة حسب التكوين المهني والدورات العلمية والتدريبية(: 01)الشكل رقم 

 
 SPSSاستنادا على خمرجات برنامج  من إعداد الطالبة :المصدر

يف التكوين املهين والدورات العلمية والتدريبية الذي خيتص به  لشكل أعاله وجود تنوعيالحظ من ا     
، % 0.11اإلعالم اآليل حيث بلغت نسبة األفراد الذين حتصلوا على تكوين يف جمال أفراد عينة الدراسة، 

األفراد الذين حتصلوا  أما ،% 10.91بينما بلغت نسبة األفراد املتحصلني على تكوين يف جمال احملاسبة 
أما األفراد احلاصلني على تكوين ودورات علمية  ،% 1.01على تكوين يف جماالت أخرى فكانت نسبتهم 

مما يعزز من جودة إجابات  ،مرتفعة نسبة متثل، و % 01.10 بلغت نسبتهم، التدقيقوتدريبية يف جمال 
 .املستجوبني حول موضوع الدراسة
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 :املوايل سنوات اخلربة اليت خيتص هبا أفراد عينة الدراسة على النحو املوايليبني اجلدول  :الخبرة -9
 الخبرةسنوات توزيع أفراد العينة حسب (: 10)الجدول رقم 

 % النسبة التكرار الخبرة
 11.9 01 سنوات 05أقل من 

 09.1 10 سنوات 10إلى  05من 

 10.1 09 سنوات 10أكثر من 

 01 19 قيم مفقودة

 011 11 المجموع
 SPSSوخمرجات برنامج  استنادا على قوائم االستبيان من إعداد الطالبة: المصدر

وهو ما  01سنوات بلغ  10يالحظ من خالل اجلدول أعاله أن عدد األفراد الذين لديهم خربة تقل عن 
وهو ما  10 سنوات 01و 19 ، بينما بلغ عدد األفراد الذين لديهم خربة ترتاوح بني% 11.9يعادل نسبة 
 10.1ما يعادل نسبة وهو  09سنوات  01الذين لديهم خربة تفوق وبلغ عدد األفراد  ،% 09.1يعادل نسبة 

أفراد من عينة  19 سنوات اخلربة، حيث مل يتم حتديد % 01باإلضافة إىل وجود قيم مفقودة بنسبة  ،%
 .الدراسة
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 :اخلربة دون األخذ بعني االعتبار القيم املفقودةيوضح الشكل املوايل توزيع أفرد العينة حسب 
 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة(: 06)الشكل رقم 

 
 SPSSاستنادا على خمرجات برنامج  من إعداد الطالبة: المصدر

سنوات بلغت  10أن نسبة أفراد الدراسة الذين لديهم خربة تقل عن أعاله  من الشكل يالحظ      
 ، بينما بلغت% 09.11سنوات فبلغت  01و 10أما األفراد الذين لديهم خربة ترتاوح بني  ،% 10.91

 مصداقيةمن زيد ومتثل نسبة مرتفعة، مما ي، % 11.11 سنوات  01لديهم خربة تفوق نسبة األفراد الذين 
 .حول موضوع الدراسة أفراد العينةإجابات 
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 اوأهميته االتدقيق في الجزائر على تحقيق دوره ةممه مدى قدرة: المطلب الثاني

يتم توضيح مدى قدرة مدققي احلسابات بالقيام بالدور املنسوب إليهم، س، من خالل هذا املطلب    
واألمهية اليت تكتسيها مهمة التدقيق بناءا على التقرير الذي مت إعداده، واألطراف اليت حتتاج إىل خدماته، 

 .اليت مت احلصول عليها وذلك على ضوء اإلجابات

 مدى قدرة مهمة التدقيق في الجزائر على تحقيق دورها وأهميتها(: 11)الجدول رقم

  المؤشرات اإلحصائية 

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االتجاه 
العام 
 للعينة

 الرتبــــة

01 

أن تتم عملية التدقيق من طرف شخص  جيب
مؤهل ومستقل إلبداء رأيه حول عدالة وصدق 
املعلومات الواردة بالقوائم املالية وفق معايري 

 .حمددة

1.01 1.10 
موافق 
 متاما

10 

01 
تعتمد إدارة املؤسسة على تقرير املدقق يف 
الرقابة والتخطيط من أجل حتقيق أهداف 

 .املؤسسة
1.11 1.91 

 موافق
 متاما

11 

03 
يلجأ املالك إىل املدقق من أجل محاية ممتلكاهتم 
 .ومعرفة مدى مصداقية الوضع املايل للمؤسسة

 
 11 موافق 0.11 1.01

04 

يعتمد املستثمرون على تقرير املدقق حول 
مصداقية القوائم املالية من أجل اختاذ قرار 

 .توجيه استثماراهتم
 

1.11 1.99 
موافق 
 متاما

11 

05 

يعتمد املوردون والبنوك وخمتلف مؤسسات 
اإلقراض على تقرير املدقق من أجل اختاذ قرار 
التوسع يف ائتمان جتاري أو منح قروض أو 

 .متويل مؤسسة

1.11 0. 
 10 موافق 11
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09 
تعتمد مصاحل الضرائب على القوائم املالية 

املدققة من أجل حتديد الوعاء الضرييب وحتصيل 
 .الضريبة

1.11 
 19 حمايد 0.10 

07 

تعتمد اجلهات احلكومية على القوائم املالية 
من أجل رسم اخلطط واملتابعة املدققة 

واإلشراف والرقابة على املؤسسات االقتصادية 
 .الوطينوتقدير الدخل 

 10 موافق 0.11 1.19

01 

يساهم التدقيق يف النهضة االقتصادية واملالية 
ورفع مستوى املعيشة من خالل محاية 
االستثمارات وإظهار حاالت اإلسراف 

والتالعب وتوجيه املدخرات واستغالل املوارد 
 .املتاحة

 19 موافق 0.19 1.11

المتوسط العام لمحور مدى قدرة مهمة التدقيق في 
 وأهميتهاالجزائر على تحقيق دورها 

  موافق 0856 4

 SPSSعلى قوائم االستبيان وخمرجات برنامج وباالعتماد  من إعداد الطالبة: المصدر

أعاله واملتعلق مبحور مدى قدرة مهمة التدقيق يف اجلزائر  اجلدولالنتائج املبينة يف يالحظ من خالل     
أن اجتاه إجابات أفراد عينة الدراسة يتمحور حنو االجتاه املوافق، حيث بلغ  ،على حتقيق دورها وأمهيتها
من جدول حتديد االجتاه   ]1.11 - 1.11]والذي يندرج ضمن التصنيف  1املتوسط احلسايب العام 

، وتعترب نسبة صغرية، مما يدل على اخنفاض نسبة 1.01، وبلغ االحنراف املعياري قياس ليكارت اخلماسيمل
الدور الذي وإمكانية حتقيق وبالتايل اتفاق أغلب املستجوبني على أمهية التدقيق تت يف اإلجابات، التش

   .ينسب إليه

جيب أن تتم عملية التدقيق من طرف شخص مؤهل ومستقل إلبداء "األوىل وهي وقد وردت العبارة  -
باجتاه  ، يف املرتبة األوىل"حمددةرأيه حول عدالة وصدق املعلومات الواردة بالقوائم املالية وفق معايري 

، وهي 1.10، باإلضافة إىل احنراف معياري 1.01إلجابات ل، حيث بلغ املتوسط احلسايب موافق متاما
نسبة ضئيلة مما يدل على اخنفاض نسبة التشتت، حيث تراوحت إجابات أفراد العينة بني موافق بنسبة 

 .% 01.0وموافق متاما بنسبة  ،% 11.1

                                                           
.11انظر إىل امللحق رقم     
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يعتمد املستثمرون على تقرير املدقق حول مصداقية القوائم "يف املرتبة الثانية العبارة الرابعة وهي  جاءت -
حيث بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات  ، باجتاه موافق متاما"املالية من أجل اختاذ قرار توجيه استثماراهتم

 بني ى اخنفاض نسبة التشتتوهي نسبة صغرية مما يدل عل 1.99، باإلضافة إىل احنراف معياري 1.11
 ،%00.1وموافق بنسبة  ،% 1.0، وحمايد بنسبة % 1.1كانت نسبة غري موافق  حيث اإلجابات

 .% 10.1وموافق متاما بنسبة 
تعتمد إدارة املؤسسة على تقرير املدقق يف الرقابة والتخطيط من أجل " العبارة الثانية وهي  جاءت -

يث بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات يف املرتبة الثالثة باجتاه موافق متاما ح" حتقيق أهداف املؤسسة
التشتت بني وهي نسبة صغرية مما يدل على اخنفاض نسبة  1.91، باإلضافة إىل احنراف معياري 1.11

 ،% 11.1، وموافق بنسبة % 09.1وحمايد بنسبة  ،% 1.0اإلجابات حيث كانت نسبة غري موافق 
 .% 19.9وموافق متاما بنسبة 

يلجأ املالك إىل املدقق من أجل محاية ممتلكاهتم ومعرفة مدى مصداقية " جاءت العبارة الثالثة وهي -
، واحنراف معياري 1.01مبتوسط حسايب بلغ باجتاه موافق يف املرتبة الرابعة " الوضع املايل للمؤسسة

وموافق  ،% 00.9وحمايد بنسبة  ،% 00.9غري موافق بنسبة ، حيث تراوحت اإلجابات بني  0.11
 .% 19.9وموافق متاما بنسبة  ،% 10.1بنسبة 

يعتمد املوردون والبنوك وخمتلف مؤسسات اإلقراض على تقرير املدقق  "جاءت العبارة اخلامسة وهي  -
، يف الرتبة اخلامسة باجتاه "من أجل اختاذ قرار التوسع يف ائتمان جتاري أو منح قروض أو متويل مؤسسة

، حيث تراوحت اإلجابات بني 0.11، واحنراف معياري 1.11موافق، حيث بلغ املتوسط احلسايب 
وموافق بنسبة  ،% 11.1وحمايد بنسبة  % 0وغري موافق بنسبة  ،% 1.1بنسبة غري موافق مطلقا 

 .% 11.1وموافق متاما بنسبة  ،% 11.1
يساهم التدقيق يف النهضة االقتصادية واملالية ورفع مستوى املعيشة من " العبارة الثامنة وهي جاءت -

خالل محاية االستثمارات وإظهار حاالت اإلسراف والتالعب وتوجيه املدخرات واستغالل املوارد 
، 0.19ياري احنراف مع، و 1.11يف املرتبة السادسة باجتاه موافق، حيث بلغ املتوسط احلسايب " املتاحة

وحمايد ، % 1.1وغري موافق بنسبة  ،% 1.1حيث تراوحت اإلجابات بني غري موافق مطلقا بنسبة 
 .% 11.0وموافق متاما بنسبة ، % 11.0وموافق بنسبة  ،% 1.1بنسبة 

من أجل رسم اخلطط تعتمد اجلهات احلكومية على القوائم املالية املدققة "جاءت العبارة السابعة وهي  -
يف املرتبة السابعة باجتاه " الوطينوالرقابة على املؤسسات االقتصادية وتقدير الدخل واملتابعة واإلشراف 

، حيث تراوحت اإلجابات بني 0.11، واالحنراف املعياري 1.19موافق، حيث بلغ املتوسط احلسايب 
، وموافق بنسبة % 09.9وحمايد بنسبة ، %09.9، وغري موافق بنسبة % 0بنسبة  مطلقاغري موافق 

 .% 11.1، وموافق متاما بنسبة % 10.1
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تعتمد مصاحل الضرائب على القوائم املالية املدققة من أجل حتديد الوعاء "جاءت العبارة السادسة وهي  -
 1.11حيث بلغ املتوسط احلسايب ، يف املرتبة األخرية، باجتاه حمايد" الضرييب وحتصيل الضريبة

وغري موافق  ،%00.1بنسبة  مطلقاتراوحت اإلجابات بني غري موافق  ، حيث0.10راف املعياريواإلحن
 .% 11.1، وموافق متاما بنسبة % 11.1وموافق بنسبة  ،% 09.1وحمايد بنسبة  ،%10.9بنسبة 

 
مدى وجود فرق في آراء أفراد عينة الدراسة تعود إلى متغير التأهيل العلمي بالنسبة  اختبار

لمدى قدرة مهمة التدقيق في الجزائر على تحقيق دورها وأهميتها باستخدام تحليل التباين 
 One-Way ANOVAاألحادي 
 :ميكن صياغة الفرضيات املتعلقة بتحليل التباين األحادي كما يلي      

مدى  إجابات أفراد الدراسة حولمتوسط ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني : الفرضية الصفرية -
 قدرة مهمة التدقيق يف اجلزائر على حتقيق دورها وأمهيتها، والتأهيل العلمي؛

مدى قدرة  إجابات أفراد الدراسة حولمتوسط يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني : الفرضية البديلة -
 .دقيق يف اجلزائر على حتقيق دورها وأمهيتها، والتأهيل العلميمهمة الت

 (>1.10sig)يتم قبول الفرضية البديلة إذا كانت قيمة مستوى الداللة  -
مستوى قيمة الداللة ب  مت احلصول على، One-Way ANOVAوبتطبيق االختبار اإلحصائي   -

1.10 البديلة، مما يعين وجود عالقة ذات داللة ، وبالتايل يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية
مدى قدرة مهمة التدقيق يف اجلزائر على حتقيق دورها  إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول

 1.10شهادة ليسانس متوسط إجابات األفراد املتحصلني على  ، حيث بلغوأمهيتها، والتأهيل العلمي
األفراد املتحصلني على شهادة ماجيسرت أو ماسرت  وهي ما توافق إجابة موافق، وبلغ متوسط إجابات

وهي تتجه حنو إجابة موافق، أما األفراد املتحصلني على شهادة الدكتوراه، فقد بلغ متوسط  1.01
وهي تتجه حنو إجابة موافق متاما، أما األفراد املتحصلني على شهادات علمية أخرى،   1.11إجابتهم 

ة توافق اإلجابة حمايد، وذلك وفقا لتحديد اجتاه آراء العينة وهي قيم 1.10فكان متوسط إجابتهم 
 .ملقياس ليكارت اخلماسي
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بالنسبة  اختبار مدى وجود فرق في آراء أفراد عينة الدراسة تعود إلى متغير التأهيل المهني
لمدى قدرة مهمة التدقيق في الجزائر على تحقيق دورها وأهميتها باستخدام تحليل التباين 

 One-Way ANOVAاألحادي 
 :ميكن صياغة الفرضيات املتعلقة بتحليل التباين األحادي كما يلي      

مدى قدرة  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول: الفرضية الصفرية -
 مهمة التدقيق يف اجلزائر على حتقيق دورها وأمهيتها، والتأهيل املهين؛

مدى قدرة مهمة  يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول: الفرضية البديلة -
 .التدقيق يف اجلزائر على حتقيق دورها وأمهيتها، والتأهيل املهين

 (>1.10sig)كانت قيمة مستوى الداللة يتم قبول الفرضية البديلة إذا   -
مستوى قيمة الداللة ب  مت احلصول على، One-Way ANOVAوبتطبيق االختبار اإلحصائي   -

1.11 ،مما يعين وجود عالقة ذات داللة ، وبالتايل يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة
التدقيق يف اجلزائر على حتقيق دورها مدى قدرة مهمة  ابات أفراد الدراسة حولإحصائية بني إج

وهي ما توافق إجابة  1.11،حيث بلغ متوسط إجابات اخلرباء احملاسبني وأمهيتها، والتأهيل املهين
وهي تتجه حنو إجابة موافق، أما املختصني يف  1.91موافق، وبلغ متوسط إجابات حمافظي احلسابات 

هي تتجه حنو إجابة موافق ، أما األكادمييني فكان و   1.01مهنة احملاسبة، فقد بلغ متوسط إجابتهم 
وهي قيمة توافق اإلجابة موافق متاما، وذلك وفقا لتحديد اجتاه آراء العينة  1.19متوسط إجابتهم 

 .ملقياس ليكارت اخلماسي
مدى وجود فرق في آراء أفراد عينة الدراسة تعود إلى متغير التكوين المهني والدورات  اختبار

العلمية والتدريبية بالنسبة لمدى قدرة مهمة التدقيق في الجزائر على تحقيق دورها وأهميتها 
 One-Way ANOVAباستخدام تحليل التباين األحادي 

 :ألحادي كما يليميكن صياغة الفرضيات املتعلقة بتحليل التباين ا
مدى قدرة  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول: الفرضية الصفرية -

 مهمة التدقيق يف اجلزائر على حتقيق دورها وأمهيتها، ومتغري التكوين املهين والدورات العلمية والتدريبية؛
مدى قدرة مهمة  ات أفراد الدراسة حوليوجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجاب: الفرضية البديلة -

 .التدقيق يف اجلزائر على حتقيق دورها وأمهيتها، ومتغري التكوين املهين والدورات العلمية والتدريبية
 (.sig<1.10)يتم قبول الفرضية البديلة إذا كانت قيمة مستوى الداللة  -
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مت احلصول على مستوى قيمة الداللة ب ، One-Way ANOVAوبتطبيق االختبار اإلحصائي   -
1.91 وبالتايل يتم قبول الفرضية (1.10)، وهي قيمة ذات داللة أكرب من مستوى الداللة املعنوي ،

الصفرية ورفض الفرضية البديلة، مما يعين عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد 
ئر على حتقيق دورها وأمهيتها، ومتغري التكوين املهين مدى قدرة مهمة التدقيق يف اجلزا الدراسة حول

 .والدورات العلمية والتدريبية
اختبار مدى وجود فرق في آراء أفراد عينة الدراسة تعود إلى متغير سنوات الخبرة بالنسبة 
لمدى قدرة مهمة التدقيق في الجزائر على تحقيق دورها وأهميتها باستخدام تحليل التباين 

 One-Way ANOVAاألحادي 
 :ميكن صياغة الفرضيات املتعلقة بتحليل التباين األحادي كما يلي     

مدى قدرة  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول: الفرضية الصفرية -
 مهمة التدقيق يف اجلزائر على حتقيق دورها وأمهيتها، ومتغري سنوات اخلربة ؛

مدى قدرة مهمة  يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول: البديلة الفرضية -
 .ومتغري سنوات اخلربةالتدقيق يف اجلزائر على حتقيق دورها وأمهيتها، 

 (.sig<1.10)يتم قبول الفرضية البديلة إذا كانت قيمة مستوى الداللة  -
ب  مت احلصول على مستوى قيمة الداللة ، One-Way ANOVAوبتطبيق االختبار اإلحصائي   -

1.0 الفرضية  قبول، وبالتايل يتم (1.10)مستوى الداللة املعنوي ، وهي قيمة ذات داللة أكرب من
عالقة ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد عدم وجود الفرضية البديلة، مما يعين  رفضالصفرية و 

 .متغري سنوات اخلربةئر على حتقيق دورها وأمهيتها، و مدى قدرة مهمة التدقيق يف اجلزا الدراسة حول
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 قع مهنة مدقق الحسابات في الجزائروا: المطلب الثالث

نتائج حتليل سيتم من خالل هذا املطلب إىل دراسة واقع مهنة مدقق احلسابات يف اجلزائر، وذلك من خالل      
  .أفراد عينة الدراسةاملعلومات اليت مت احلصول عليها بناءا على إجابات 

 واقع مهنة مدقق الحسابات في الجزائر: (11)الجدول رقم

  المؤشرات اإلحصائية 

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االتجاه 
 العام

 الرتبــــة

01 
يتمتع مدقق احلسابات باستقاللية تامة أثناء 

 .أداء مهامه
1.11 1.11 

موافق 
 متاما

11 

01 
عن اكتشاف مجيع األخطاء  مسؤولاملدقق 

 .والغش والتصرفات غري القانونية
 11 موافق 0.19 1.11

03 
يعتمد املدقق على معايري التدقيق املتعارف 

 .عليها أثناء تنفيذ مهمته
 19 موافق 0.11 1.00

04 
يلتزم مدقق احلسابات بأخالقيات املهنة من 

 .ياتهسؤولأجل الوفاء مب
1.11 1.91 

موافق 
 متاما

11 

05 
يقوم املدقق بفحص نظام الرقابة الداخلية 

 .وحتديد املخاطر
1.10 1.11 

موافق 
 متاما

10 

09 
يعتمد املدقق على نظام الرقابة الداخلية 
 .املطبق يف املؤسسة من أجل حتديد العينة

 10 موافق 0.19 1.91

 19 موافق 0.11 1.90 .يتم حتديد العينة وفق أساليب علمية 07

01 
يقوم املدقق باختيار العينة على أساس 

 .احلكم الشخصي
 01 حمايد 0.10 1.00

06 
يتم جتميع األدلة الكافية من أجل التأكد 

 .من عدالة القوائم املالية
1.11 1.09 

موافق 
 متاما

11 

10 
املدقق رأيه حول القوائم املالية ويتم  يصدر

تقدميه يف شكل تقرير مكتوب إىل األطراف 
 .ذوي العالقة

1.91 1.01 
موافق 
 متاما

10 
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واقع مهنة مدقق  المتوسط العام لمحور
 الحسابات في الجزائر

  موافق 0851 4803

 SPSSاستنادا على قوائم االستبيان وخمرجات برنامج  من إعداد الطالبة: المصدر

واقع مهنة مدقق احلسابات يف  يالحظ من خالل النتائج املبينة يف اجلدول أعاله واملتعلق مبحور     
حنو االجتاه املوافق، حيث بلغ املتوسط احلسايب العام  إجابات أفراد عينة الدراسة يتمركز، أن اجتاه اجلزائر
من جدول حتديد االجتاه ملقياس ليكارت   ]1.11 - 1.11]والذي يندرج ضمن التصنيف  1.11

يدل على اخنفاض نسبة التشتت يف  ، وتعترب نسبة صغرية، مما1.00اخلماسي، وبلغ االحنراف املعياري 
تتم يف اجلزائر أن مهنة مدقق احلسابات على  أفراد عينة الدراسة، وبالتايل اتفاق أغلب املستجوبني إجابات

 .وفق أسس وقواعد صحيحة

يصدر املدقق رأيه حول القوائم املالية ويتم تقدميه يف شكل تقرير  "وهي  خريةدت العبارة األوقد ور  -
، يف املرتبة األوىل باجتاه موافق متاما، حيث بلغ املتوسط احلسايب ".مكتوب إىل األطراف ذوي العالقة

اخنفاض نسبة  ، وهي نسبة ضئيلة مما يدل على1.01، باإلضافة إىل احنراف معياري 1.91لإلجابات 
، % 11.1وموافق بنسبة ، % 1.1بنسبة  غري موافق التشتت، حيث تراوحت إجابات أفراد العينة بني 

 .% 01.1وموافق متاما بنسبة 
يتم جتميع األدلة الكافية من أجل التأكد من عدالة  "وهي  تاسعةجاءت يف املرتبة الثانية العبارة ال -

، باإلضافة إىل احنراف 1.11، باجتاه موافق متاما حيث بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات "القوائم املالية 
تراوحت وهي نسبة صغرية مما يدل على اخنفاض نسبة التشتت بني اإلجابات حيث  1.09معياري 

 .% 19.9، وموافق متاما بنسبة % 19.0بنسبة  وافق، وم% 1.0 بنسبة حمايد اإلجابات بني
يف " ياتهسؤولمن أجل الوفاء مبيلتزم مدقق احلسابات بأخالقيات املهنة " ة وهي رابعالعبارة ال جاءت -

، باإلضافة إىل احنراف 1.11املرتبة الثالثة باجتاه موافق متاما حيث بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات 
تراوحت  يثح ،وهي نسبة صغرية مما يدل على اخنفاض نسبة التشتت بني اإلجابات 1.91معياري 

، % 10.1بنسبة  وافق، وم% 1.1 بنسبة غري موافق، و % 1.1اإلجابات بني غري موافق مطلقا بنسبة 
 .% 00.1وموافق متاما بنسبة 

، يف الرتبة "يتمتع مدقق احلسابات باستقاللية تامة أثناء أداء مهامه  "وهي  جاءت العبارة األوىل -
، حيث تراوحت 1.11، واحنراف معياري 1.11، حيث بلغ املتوسط احلسايب متاما باجتاه موافق لرابعةا

، %1.0وحمايد بنسبة  % 1.0، وغري موافق بنسبة % 1.1اإلجابات بني غري موافق مطلقا بنسبة 
 .% 00.1، وموافق متاما بنسبة %10.1وموافق بنسبة 



التدقيق المحاسبي في الجزائر: الفصل الرابع  

257 
 

يف املرتبة "  أثناء أداء مهامه يتمتع مدقق احلسابات باستقاللية تامة" وهي امسةجاءت العبارة اخل -
، حيث 1.11، واحنراف معياري 1.10، حيث بلغ املتوسط احلسايب متاما باجتاه موافق امسةاخل

، % 11.0، وموافق بنسبة % 1.1، وحمايد بنسبة % 1.1تراوحت اإلجابات بني غري موافق بنسبة 
 .% 19.9وموافق متاما بنسبة 

يف " .يعتمد املدقق على معايري التدقيق املتعارف عليها أثناء تنفيذ مهمته "وهي  ثالثةجاءت العبارة ال -
، حيث 0.11، واالحنراف املعياري 1.00ة باجتاه موافق، حيث بلغ املتوسط احلسايب دساملرتبة السا

 1.0، وحمايد بنسبة % 1.0وغري موافق بنسبة  ،% 1.0تراوحت اإلجابات بني غري موافق متاما بنسبة 
 .% 11.0، وموافق متاما بنسبة % 19.0وموافق بنسبة ، %

يعتمد املدقق على نظام الرقابة الداخلية املطبق يف املؤسسة من أجل  "جاءت العبارة السادسة وهي  -
 واإلحنراف املعياري 1.91، حيث بلغ املتوسط احلسايب وافق، باجتاه مالسابعةيف املرتبة " حتديد العينة 

، % 1.1، وغري موافق بنسبة % 1.0تراوحت اإلجابات بني غري موافق متاما بنسبة  ، حيث 0.19
 .% 10.1وموافق متاما بنسبة  ،% 19.0، وموافق بنسبة % 00.9وحمايد بنسبة 

يف املرتبة الثامنة، باجتاه موافق، " يتم حتديد العينة وفق أساليب علمية "جاءت العبارة السابعة وهي  -
، حيث تراوحت اإلجابات بني غري 0.11، واالحنراف املعياري 1.90حيث بلغ املتوسط احلسايب 

، وموافق بنسبة % 1.0، وحمايد بنسبة % 00.9، وغري موافق بنسبة % 00.9بنسبة  مطلقاموافق 
 .% 11.1وموافق متاما بنسبة  ،% 10.1

عن اكتشاف مجيع األخطاء والغش والتصرفات غري  مسؤولاملدقق "جاءت العبارة الثانية وهي  -
، واالحنراف املعياري 1.11حيث بلغ املتوسط احلسايب يف املرتبة التاسعة، باجتاه موافق، "القانونية 
 ،% 09.9وغري موافق بنسبة  ،% 01بنسبة مطلقا ، حيث تراوحت اإلجابات بني غري موافق 0.19

 .%11.9وموافق متاما بنسبة ، % 10.9وموافق بنسبة  ،% 1.1وحمايد بنسبة 
، يف املرتبة "يقوم املدقق باختيار العينة على أساس احلكم الشخصي "جاءت العبارة الثامنة وهي  -

يدل على  ، مما0.10، واالحنراف املعياري 1.00األخرية، باجتاه حمايد، حيث بلغ املتوسط احلسايب 
مل مفقودة حيث تعترب قيمة وحبذف إجابة واحدة للعبارة الثامنة وجود تشتت بني إجابات أفراد العينة، 

إجابات املستجوبني بني غري موافق  يتم اإلجابة عليها من طرف فرد واحد من عينة الدراسة، فكانت
، % 10، وموافق بنسبة % 11.9، وحمايد بنسبة % 01.1، وغري موافق بنسبة % 09.0مطلقا بنسبة 

 .% 01.1وموافق متاما بنسبة 
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بالنسبة  المستوى العلمياختبار مدى وجود فرق في آراء أفراد عينة الدراسة تعود إلى متغير 
-Oneألسئلة محور واقع مهمة مدقق الحسابات في الجزائر باستخدام تحليل التباين األحادي 

Way ANOVA 
 :املتعلقة بتحليل التباين األحادي كما يليميكن صياغة الفرضيات      

واقع  إجابات أفراد الدراسة حولمتوسط ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني : الفرضية الصفرية -
 ؛ستوى العلميمهمة مدقق احلسابات، وامل

واقع مهمة  إجابات أفراد الدراسة حولمتوسط يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني : الفرضية البديلة -
 .املستوى العلميمدقق احلسابات، و 

 .(sig<1.10)يتم قبول الفرضية البديلة إذا كانت قيمة مستوى الداللة  -

    مت احلصول على مستوى قيمة الداللة ب ، One-Way ANOVAوبتطبيق االختبار اإلحصائي        
1.00 ذات داللة  فروقوجود عدم الفرضية البديلة، مما يعين  رفضالفرضية الصفرية و  قبول، وبالتايل يتم

 .ستوى العلميإحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول واقع مهمة مدقق احلسابات يف اجلزائر، وامل

ألسئلة اختبار مدى وجود فرق في آراء أفراد عينة الدراسة تعود إلى متغير التأهيل المهني بالنسبة 
 One-Wayحليل التباين األحادي باستخدام تواقع مهمة مدقق الحسابات في الجزائر  محور

ANOVA 
 :ميكن صياغة الفرضيات املتعلقة بتحليل التباين األحادي كما يلي

واقع مهمة  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول: الفرضية الصفرية -
 ، والتأهيل املهين؛مدقق احلسابات

واقع مهمة مدقق  يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول: البديلة الفرضية -
 .، والتأهيل املهيناحلسابات

 .(sig<1.10)يتم قبول الفرضية البديلة إذا كانت قيمة مستوى الداللة  -

مت احلصول على مستوى قيمة الداللة ب ، One-Way ANOVAوبتطبيق االختبار اإلحصائي      
1.19 ذات داللة  فروقوجود عدم الفرضية البديلة، مما يعين  رفضالفرضية الصفرية و قبول ، وبالتايل يتم

 .، والتأهيل املهينمدقق احلسابات يف اجلزائرمهمة  واقع إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول

                                                           
.11انظر إىل امللحق رقم     
.11انظر إىل امللحق رقم     
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مدى وجود فرق في آراء أفراد عينة الدراسة تعود إلى متغير التكوين المهني والدورات  اختبار
العلمية والتدريبية بالنسبة ألسئلة محور واقع مهمة مدقق الحسابات في الجزائر باستخدام تحليل 

 One-Way ANOVAالتباين األحادي 

 :ليميكن صياغة الفرضيات املتعلقة بتحليل التباين األحادي كما ي
واقع مهمة  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول: الفرضية الصفرية -

 مدقق احلسابات، ومتغري التكوين املهين والدورات العلمية والتدريبية؛
واقع مهمة مدقق  يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول: الفرضية البديلة -

 .ومتغري التكوين املهين والدورات العلمية والتدريبيةاحلسابات، 
 (.sig<1.10)يتم قبول الفرضية البديلة إذا كانت قيمة مستوى الداللة  -

مت احلصول على مستوى قيمة الداللة ب ، One-Way ANOVAوبتطبيق االختبار اإلحصائي      
1.91،  وبالتايل يتم قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة، مما يعين عدم وجود فروق ذات داللة

إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول واقع مهمة مدقق احلسابات يف اجلزائر، ومتغري التكوين املهين 
 .والدورات العلمية والتدريبية

راسة تعود إلى متغير سنوات الخبرة بالنسبة ألسئلة اختبار مدى وجود فرق في آراء أفراد عينة الد
 One-Wayمحور واقع مهمة مدقق الحسابات في الجزائر باستخدام تحليل التباين األحادي 

ANOVA 
 :ميكن صياغة الفرضيات املتعلقة بتحليل التباين األحادي كما يلي

واقع مهمة  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول: الصفرية الفرضية -
 مدقق احلسابات، ومتغري سنوات اخلربة؛

واقع مهمة مدقق  يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول: الفرضية البديلة -
 .احلسابات، ومتغري سنوات اخلربة

 (.sig<1.10)ديلة إذا كانت قيمة مستوى الداللة يتم قبول الفرضية الب -

                                                           
.11انظر إىل امللحق رقم     
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مت احلصول على مستوى قيمة الداللة ب ، One-Way ANOVAوبتطبيق االختبار اإلحصائي      
1.10 ،  وبالتايل يتم قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة، مما يعين عدم وجود فروق ذات داللة

 .إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول واقع مهمة مدقق احلسابات يف اجلزائر، ومتغري سنوات اخلربة

 الجزائر والتدقيق الدولي في إطار العولمة االقتصادية: لمطلب الرابعا

سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل مدى إمكانية تطوير مهنة التدقيق يف اجلزائر مبا يتماشى مع التغريات 
احلديثة الدولية يف جمال التدقيق، ومدى انعكاس ذلك على جذب االستثمارات األجنبية، باإلضافة إىل متكني 

 . قتصاديةاجلزائر من التكيف مع النظام االقتصادي الدويل يف ضوء العوملة اال

 الجزائر والتدقيق الدولي في إطار العولمة االقتصادية: (13) الجدول رقم

  المؤشرات اإلحصائية 

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االتجاه 
 العام

 الرتبــــة

01 
تطبيق املعايري الدولية للتدقيق تزيد من ثقة 

مصداقية وجودة القوائم  حولاجملتمع املايل 
 .املالية

1.19 1.01 
موافق 
 متاما

11 

01 
تقدم مكاتب التدقيق الدولية خدمات ذات 

 .جودة ونوعية عالية
1.10 1.91 

موافق 
 متاما

11 

03 
العاملية الكربى يدل على  املؤسساتاهنيار 

 .وجود قصور يف التدقيق احملاسيب
 19 موافق 0.10 1.90

04 
 املؤسساتيف إطار حوكمة التدقيق احملاسيب 

 .يزيد من ثقة اجلمهور حول املعلومات املتدفقة
 19 موافق 1.11 1.11

05 
يعزز من  "sox"تطبيق قانون األوراق املالية 

 .تنظيم مهنة التدقيق
 موافق 0.00 1.10

11 
 
 

09 
انفجار األزمة املالية العاملية يدل على عدم 

 .مصداقية القوائم املالية املنشورة
 01 حمايد 0.01 1.11
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07 
اجلزائر ميكنها تطبيق معايري التدقيق الدولية 
خاصة بعد تبنيها للنظام احملاسيب املايل املستمد 

 .من معايري احملاسبة الدولية
 10 موافق 0.19 1.90

01 
مشروع انضمام اجلزائر إىل منظمة التجارة 
 .العاملية حيتم عليها تبين معايري التدقيق الدولية

 10 موافق 1.99 1.11

06 
يف حالة تطبيق معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر 
جيب تكوين املدققني وفق املتطلبات الدولية 

 .للتعليم والتأهيل املهنيني
1.00 1.00 

موافق 
 متاما

10 
 

10 

التدقيق الدولية يستجيب  تطبيق اجلزائر معايري
الحتياجات املستثمرين للمعلومات، مما يساعد 
على تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة وغري 

 .املباشرة

 11 موافق 1.91 1.11

المتوسط العام لمحور الجزائر والتدقيق الدولي في 
 إطار العولمة االقتصادية

  موافق 0846 3864

 SPSSاستنادا على قوائم االستبيان وخمرجات برنامج  من إعداد الطالبة: المصدر

اجلزائر والتدقيق الدويل يف إطار أعاله واملتعلق مبحور  يالحظ من خالل النتائج املبينة يف اجلدول      
، أن اجتاه إجابات أفراد عينة الدراسة يتمحور حنو االجتاه املوافق، حيث بلغ املتوسط العوملة االقتصادية

من جدول حتديد االجتاه ملقياس   ]1.11 - 1.11]والذي يندرج ضمن التصنيف  1.11العام احلسايب 
، وتعترب نسبة صغرية، مما يدل على اخنفاض نسبة 1.11ليكارت اخلماسي، وبلغ االحنراف املعياري 

الذي يوفر  ضرورة التوحيد الدويل للتدقيقالتشتت يف اإلجابات، وبالتايل اتفاق أغلب املستجوبني على 
 .االقتصاديةذات جودة ونوعية عالية، ميكن اإلعتماد عليها يف اختاذ أحسن القرارات  خدمات

يف حالة تطبيق معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر جيب تكوين املدققني  "وهي  لتاسعةوقد وردت العبارة ا -
وىل باجتاه موافق متاما، حيث بلغ املتوسط ، يف املرتبة األ"وفق املتطلبات الدولية للتعليم والتأهيل املهنيني

، وهي نسبة ضئيلة مما يدل على 1.00، باإلضافة إىل احنراف معياري 1.00احلسايب لإلجابات 
موافق بنسبة و  ،% 1.1حمايد بنسبة اخنفاض نسبة التشتت، حيث تراوحت إجابات أفراد العينة بني 

 .%01.0، وموافق متاما بنسبة % 11.1

                                                           
.السؤالني املفتوحني مت حتليل نتائج إجابات أفراد الدراسة للمحور الرابع ماعدا    
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تطبيق املعايري الدولية للتدقيق تزيد من ثقة اجملتمع املايل  "وهي األوىل يف املرتبة الثانية العبارة  جاءت -
، 1.19، باجتاه موافق متاما حيث بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات "مصداقية وجودة القوائم املالية حول

وهي نسبة صغرية مما يدل على اخنفاض نسبة التشتت بني  1.01باإلضافة إىل احنراف معياري 
وموافق متاما بنسبة  ،% 11.1، وموافق بنسبة % 1.0اإلجابات حيث كانت نسبة حمايد بنسبة 

00.1 %. 
مصداقية  حولتطبيق املعايري الدولية للتدقيق تزيد من ثقة اجملتمع املايل " جاءت العبارة الثانية وهي  -

، 1.10يف املرتبة الثالثة باجتاه موافق متاما حيث بلغ املتوسط احلسايب لإلجابات " لية وجودة القوائم املا
وهي نسبة صغرية مما يدل على اخنفاض نسبة التشتت بني  1.91باإلضافة إىل احنراف معياري 

 وموافق ،% 01.0وموافق بنسبة  ،%0وحمايد بنسبة  ،% 1.1اإلجابات حيث كانت نسبة غري موافق 
 .% 10.1متاما بنسبة 

تطبيق اجلزائر معايري التدقيق الدولية يستجيب الحتياجات املستثمرين " جاءت العبارة العاشرة وهي  -
يف املرتبة الرابعة باجتاه " للمعلومات، مما يساعد على تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة وغري املباشرة 

، حيث تراوحت اإلجابات بني غري موافق  1.91معياري  ، واحنراف1.11موافق مبتوسط حسايب بلغ 
 .% 11.1وموافق متاما بنسبة  ،%11.1، وموافق بنسبة % 09.1وحمايد بنسبة  ،% 1.0بنسبة 

مشروع انضمام اجلزائر إىل منظمة التجارة العاملية حيتم عليها تبين معايري  "وهي  ثامنةجاءت العبارة ال -
، واحنراف معياري 1.11، يف الرتبة اخلامسة باجتاه موافق، حيث بلغ املتوسط احلسايب "التدقيق الدولية 

 % 0وغري موافق بنسبة  ،% 1.1، حيث تراوحت اإلجابات بني غري موافق مطلقا بنسبة 0.11
 .% 11.1وموافق متاما بنسبة  ،% 11.1وموافق بنسبة  ،% 11.1وحمايد بنسبة 

يزيد من ثقة اجلمهور حول  املؤسساتالتدقيق احملاسيب يف إطار حوكمة "وهي جاءت العبارة الرابعة -
، واحنراف 1.11يف املرتبة السادسة باجتاه موافق، حيث بلغ املتوسط احلسايب " املعلومات املتدفقة

وغري موافق بنسبة  ،% 1.1، حيث تراوحت اإلجابات بني غري موافق مطلقا بنسبة 1.11معياري 
 .% 11.1، وموافق متاما بنسبة % 19.9وموافق بنسبة  ،% 1.1بنسبة  وحمايد ،% 1.0

اجلزائر ميكنها تطبيق معايري التدقيق الدولية خاصة بعد تبنيها للنظام  "جاءت العبارة السابعة وهي  -
يف املرتبة السابعة باجتاه موافق، حيث بلغ املتوسط "  احملاسيب املايل املستمد من معايري احملاسبة الدولية

بنسبة  مطلقا، حيث تراوحت اإلجابات بني غري موافق 0.19، واالحنراف املعياري 1.90احلسايب 
، وموافق متاما % 11.9، وموافق بنسبة % 10.9وحمايد بنسبة  ،% 01وغري موافق بنسبة  ،% 1.1
 .% 10.9بنسبة 

العاملية الكربى يدل على وجود قصور يف التدقيق  املؤسساتاهنيار  "وهي  ثالثةجاءت العبارة ال -
، 0.10واإلحنراف املعياري 1.90، حيث بلغ املتوسط احلسايب موافق، باجتاه ثامنةيف املرتبة ال" احملاسيب 



التدقيق المحاسبي في الجزائر: الفصل الرابع  

263 
 

، وحمايد بنسبة % 01، وغري موافق بنسبة %0بنسبة  مطلقاتراوحت اإلجابات بني غري موافق  حيث
 .% 10.9، وموافق متاما بنسبة % 10.1، وموافق بنسبة % 00.9

يف "  يعزز من تنظيم مهنة التدقيق "sox"تطبيق قانون األوراق املالية  "جاءت العبارة اخلامسة وهي  -
 ، حيث0.00واإلحنراف املعياري 1.10املرتبة التاسعة، باجتاه موافق، حيث بلغ املتوسط احلسايب 

و حمايد بنسبة  ،% 09.9و غري موافق بنسبـة ، %1.1تراوحت اإلجابات بني غري موافق مطلقا بنسبة 
 .%  11.1وموافق  متاما بنسبة  ،% 09.9وموافق  بنسبة  ،% 10.1

انفجار األزمة املالية العاملية يدل على عدم مصداقية القوائم املالية  "جاءت العبارة السادسة وهي  -
، 0.01واإلحنراف املعياري 1.11املرتبة األخرية، باجتاه حمايد، حيث بلغ املتوسط احلسايب  يف" املنشورة 
وحمايد  ،% 09.9وغري موافق بنسبة  ،%0تراوحت اإلجابات بني غري موافق مطلقا بنسبة  حيث
 .%01وموافق متاما بنسبة ، % 10.1وموافق بنسبة  ،% 11.9بنسبة 

أفراد عينة الدراسة تعود إلى متغير المستوى العلمي بالنسبة اختبار مدى وجود فرق في آراء 
باستخدام تحليل التباين األحادي  الجزائر والتدقيق الدولي في إطار العولمة االقتصادية لمحور

One-Way ANOVA 
 :ميكن صياغة الفرضيات املتعلقة بتحليل التباين األحادي كما يلي

حمور  داللة إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول أسئلةال يوجد فروق ذات : الفرضية الصفرية -
 اجلزائر والتدقيق الدويل يف إطار العوملة االقتصادية، ومتغري املستوى العلمي؛

حمور اجلزائر  أسئلة يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول: الفرضية البديلة -
 .قتصادية، ومتغري املستوى العلميوالتدقيق الدويل يف إطار العوملة اال

 (.sig>1.10)يتم قبول الفرضية البديلة إذا كانت قيمة مستوى الداللة  -
مت احلصول على مستوى قيمة الداللة ب ، One-Way ANOVAوبتطبيق االختبار اإلحصائي  

1.11 ،  وبالتايل يتم قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة، مما يعين عدم وجود عالقة ذات
مدى قدرة مهمة التدقيق يف اجلزائر على حتقيق دورها  داللة إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول

 .وأمهيتها، واملستوى العلمي
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تعود إلى متغير التأهيل المهني بالنسبة اختبار مدى وجود فرق في آراء أفراد عينة الدراسة 
باستخدام تحليل التباين األحادي  الجزائر والتدقيق الدولي في إطار العولمة االقتصادية محورل

One-Way ANOVA 
 :ميكن صياغة الفرضيات املتعلقة بتحليل التباين األحادي كما يلي

حمور  أسئلةال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول : الفرضية الصفرية -
 ، والتأهيل املهين؛والتدقيق الدويل يف إطار العوملة االقتصاديةاجلزائر 

حمور اجلزائر  أسئلة يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول: الفرضية البديلة -
 .يق الدويل يف إطار العوملة االقتصادية، والتأهيل املهينوالتدق

 (.sig>1.10)يتم قبول الفرضية البديلة إذا كانت قيمة مستوى الداللة  -

مت احلصول على مستوى قيمة الداللة ب ، One-Way ANOVAوبتطبيق االختبار اإلحصائي       
1.11 ،  وبالتايل يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة، مما يعين وجود عالقة ذات داللة

مدى قدرة مهمة التدقيق يف اجلزائر على حتقيق دورها وأمهيتها،  إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول
إجابة موافق متاما، وبلغ  وهي ما توافق 1.10حيث بلغ متوسط إجابات اخلرباء احملاسبني  ،والتأهيل املهين

وهي تتجه حنو إجابة موافق، أما املختصني يف مهنة احملاسبة،  1.01متوسط إجابات حمافظي احلسابات 
وهي تتجه حنو إجابة موافق ، أما األكادمييني فكان متوسط إجابتهم   1.91فقد بلغ متوسط إجابتهم 

 .د اجتاه آراء العينة ملقياس ليكارت اخلماسيوهي قيمة توافق اإلجابة موافق، وذلك وفقا لتحدي 1.01

اختبار مدى وجود فرق في آراء أفراد عينة الدراسة تعود إلى متغير التكوين المهني والدورات 
باستخدام  الجزائر والتدقيق الدولي في إطار العولمة االقتصادية العلمية والتدريبية بالنسبة لمحور

 One-Way ANOVAتحليل التباين األحادي 

 :ميكن صياغة الفرضيات املتعلقة بتحليل التباين األحادي كما يلي
حمور  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول أسئلة: الفرضية الصفرية -

 ؛اجلزائر والتدقيق الدويل يف إطار العوملة االقتصادية، ومتغري التكوين املهين والدورات العلمية والتدريبية
حمور اجلزائر  أسئلة يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول: الفرضية البديلة -

والتدقيق الدويل يف إطار العوملة االقتصادية، و ومتغري التكوين املهين والدورات العلمية والتدريبية 
 .التأهيل

 (.sig>1.10)يتم قبول الفرضية البديلة إذا كانت قيمة مستوى الداللة  -

                                                           
.11انظر إىل امللحق رقم     
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، 1.00مت احلصول على مستوى قيمة الداللة ب ، One-Way ANOVAوبتطبيق االختبار اإلحصائي  
وبالتايل يتم قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة، مما يعين عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

حتقيق دورها وأمهيتها، ومتغري  مدى قدرة مهمة التدقيق يف اجلزائر على بني إجابات أفراد الدراسة حول
 .التكوين املهين والدورات العلمية والتدريبية

 اختبار مدى وجود فرق في آراء أفراد عينة الدراسة تعود إلى متغير سنوات الخبرة بالنسبة لمحور
 One-Wayباستخدام تحليل التباين األحادي  الجزائر والتدقيق الدولي في إطار العولمة االقتصادية

ANOVA 
 :ميكن صياغة الفرضيات املتعلقة بتحليل التباين األحادي كما يلي

حمور  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حول أسئلة: الفرضية الصفرية -
 اجلزائر والتدقيق الدويل يف إطار العوملة االقتصادية، ومتغري سنوات اخلربة؛

حمور اجلزائر  أسئلة داللة إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة حوليوجد فروق ذات : الفرضية البديلة -
 .والتدقيق الدويل يف إطار العوملة االقتصادية، ومتغري سنوات اخلربة

 (.sig>1.10)يتم قبول الفرضية البديلة إذا كانت قيمة مستوى الداللة  -

، 1.11مت احلصول على مستوى قيمة الداللة ب ، One-Way ANOVAوبتطبيق االختبار اإلحصائي  
وبالتايل يتم قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة، مما يعين عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

مدى قدرة مهمة التدقيق يف اجلزائر على حتقيق دورها وأمهيتها، ومتغري  بني إجابات أفراد الدراسة حول
 .سنوات اخلربة
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 الخالصة

 

، يف ظل التغريات االقتصادية احلديثة مشل هذا الفصل دراسة مهنة التدقيق احملاسيب يف اجلزائر 
وعرض معايري التدقيق يف ، ئات املشرفة على تنظيمها، وممارستهااهليو حيث مت التطرق إىل تاريخ نشأة املهنة 

مهنة التدقيق يف اجلزائر، ومدى استجابتها يدانية من أجل معرفة واقع اجلزائر، باإلضافة إىل الدراسة امل
للتطورات الدولية يف جمال التدقيق، ومدى إمكانية تطبيق معايري التدقيق الدولية، وتأثريها على جذب 

إعداد استبيان  متوقد االستثمارات األجنبية يف إطار انفتاح األسواق املالية وعوملة األنشطة االقتصادية، 
املصف الوطين للخرباء احملاسبني، وحمافظي احلسابات املسجلني بموجه إىل اخلرباء احملاسبني املسجلني 

باملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين، الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، واحملاسبني املعتمدين املسجلني ب
، باإلضافة إىل األكادميني،  وذلك من أجل معرفة وجهة واملهنيني املختصني يف جمال احملاسبة والتدقيق

 . نظرهم باختالف مؤهالهتم

وقد اتفق أغلب أفراد عينة الدراسة على أن مهنة التدقيق يف اجلزائر هلا دور هام يف تفعيل  
 :إىلمهنة التدقيق حتتاج مت التماس بعض النقائص والثغرات، حيث  ، إال أنهاالقتصاد

 نة؛هإعادة تنظيم امل  -
 ، وفق البيئة االقتصادية اجلزائرية تطبيق معايري التدقيق املتعارف عليها -
 لمهنيني من أجل التمكن من القيام باملهام املنسوبة إليهم بكفاءة؛الفعال لتكوين ال -
 مبشاركة األكادمييني واملهنيني؛تنظيم دورات علمية وملتقيات حول احملاسبة والتدقيق  -

وقد أمجع أفراد الدراسة على أن ممارسة مهنة التدقيق وفق التطبيقات الدولية تزيد من ثقة اجملتمع املايل 
أفراد الدراسة أن تطبيق اجلزائر للمعايري الدولية كما ارتأى  حول جودة ومصداقية املعلومات املتدفقة، 

يساعد جذب خمتلف االستثمارات، احتياجات املستثمرين األجانب للمعلومات، مما sللتدقيق يستجيب ل
 .وحيتاج ذلك إىل تكوين املدققني وفق املتطلبات الدولية للتعليم والتأهيل املهنيني



268 
 

 الخاتمة

ة كتسيه من خالل التأكد من مدى صحالتدقيق نظرا للدور اهلام الذي ت تزايدت احلاجة إىل مهنة
بثقة واحرتام كل األطراف اليت حتتاج حيث تتمتع مهنة التدقيق ومدى متثيلها للمركز املايل، وعدالة القوائم املالية، 

 .اليت يتم تدقيقهاإىل خدماته ملا يقدمه من فحص وتقييم موضوعي لألنشطة  اليت 

تالشي لدولية نتيجة التطور اهلائل يف التكنولوجيا واالتصاالت، و ونظرا للتغريات اليت تشهدها البيئة ا
اق دولية لرؤوس ، وفتح أسو يف خمتلف دول العاملتنشط  شركات متعددة اجلنسياتاحلدود اجلغرافية، وظهور 

األموال، أصبح من الضروري تذليل الفروقات بني الدول، مما أحل على املنظمات واهليئات املشرفة على مهنة 
وحتديد املؤهالت العلمية  التدقيق إىل ضرورة إصدار معايري دولية للتدقيق تلقى االعرتاف العام والتطبيق العاملي،

  .واملهنية ملدققي احلسابات تسمح هلم بالقيام مبهامهم مبهارات كافية وجودة عالية

الذي الذي يساهم يف عملية إرساء التدقيق،  وبغية تعزيز مهنة التدقيق احملاسيب، مت تبين مفهوم احلوكمة
اذ القرار الصائب، إال أنه مت تسجيل فضائح فعالة تساعد خمتلف األطراف يف اختيسمح باحلصول على خمرجات 

 العمالقة، مما أدى بتعجيل تطبيق قانون األوراق املالية الذي ترتب عنه املؤسساتمالية سببت يف اهنيار بعض 
تغيري يف شكل ممارسة مهنة احملاسبة والتدقيق من خالل إنشاء جملس اإلشراف العام على مهنة احملاسبة والتدقيق 

 . للمهنة إىل تنظيم شبه حكوميمن تنظيم ذايت

التدقيق  مهنة اليت شهدهتا، والتطورات الدولية ومتشيا مع عوملة األنشطة االقتصادية وفتح األسواق املالية
 ،والتأكيد واالرتقاء جبودة خدماته وإعادة ثقة اجملتمع هلذه املهنة وخدمة املصلحة العامة وتنمية االقتصاد العاملي

إال أن مهنة التدقيق ال تزال تواجه حتديات وصعوبات ذات بعد عاملي يف مواجهة جرائم غسل األموال وتدقيق 
 . صناديق االستثمار واملشتقات املالية

ويف إطار اجلهود املبذولة لتوحيد ممارسة التدقيق وتقليل التفاوت بني دول العامل، تسعى اجلزائر إىل مواكبة 
 .اته من معايري احملاسبة الدوليةبعد تبين النظام احملاسيب املايل الذي يستمد معظم طي خاصةتلك التطورات، 

 نتائج اختبار الفرضيات -1

 :بعد دراسة خمتلف جوانب البحث، مت التوصل إىل النتائج املرتبطة باختبار الفرضيات على النحو التايل

يتمتع التدقيق احملاسيب بثقة األطراف اليت حتتاج إىل خدماته، نظرا لوجود معايري التدقيق : الفرضية األولى
املتعارف عليها، وقواعد السلوك املهين، وحتديد واجبات وحقوق ومسئوليات مدقق احلسابات، حىت يتم حتقيق 

 .أهداف التدقيق
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التدقيق جمموعة من املعايري خلصت الدراسة يف الفصل األول إىل صحة الفرضية، حيث تؤطر مهنة 
اليت متثل املبادئ والقواعد واإلرشادات اليت جيب أن يتحلى ويلتزم هبا مدقق احلسابات عند أدائه ملهامه، فهي 

باإلضافة إىل وجود قواعد آداب وسلوك املهنة اليت تتمثل يف جمموعة من املبادئ تعكس أداء جودة التدقيق، 
يل مهنة التدقيق االلتزام هبا عند أداء املهام املسندة إليهم، ومن أجل القيام بتلك الضرورية اليت ينبغي على مزاو 

املهمة جيب أن يتمتع املدقق مبجموعة من احلقوق اليت تساعد يف أداء مهمته، كما جيب أن يلتزم مبسؤولياته 
 .والقيام  بالواجبات اليت تتمثل يف أعمال خمتلفة إلجناز برنامج عمله

 .حتتاج عملية التدقيق احملاسيب إىل جمموعة من العناصر اليت حتدد مهمة التدقيق: انيةالفرضية الث

، حيث تقوم عملية التدقيق على جمموعة الثانية خلصت الدراسة يف الفصل الثاين إىل صحة الفرضية
املؤسسة ، حيث يقوم املدقق مبجموعة من اخلطوات التمهيدية والتعرف على من األسس والقواعد واإلجراءات

موضوع الفحص، ورسم خطط العمل وبرامج األداء، ويعترب تقييم نظام الرقابة الداخلية الدعامة األساسية 
لعملية الفحص حيث من خالله يتمكن املدقق من اكتشاف األخطاء والتصرفات غري القانونية، وحتديد حجم 

رف على مراكز القوة وتعزيزها، واكتشاف العينة اليت ينبغي فحصها وكمية االختبارات الالزمة من أجل التع
ومجع األدلة الكافية اليت تسمح ملدقق احلسابات بتكوين رأي مواطن الضعف وتصحيحها وحتديد املخاطر، 

 .حول القوائم املالية يف شكل تقرير يقدم إىل األطراف ذوي العالقة

دققي مل اليت تسمحدولية ال املؤهالتتلقى القبول العام، و اليت دولية العايري املالتدقيق وفق  ميثل: الفرضية الثالثة
باإلضافة إىل تطبيق املفهوم احلديث للحوكمة، عناصر أساسية لقيام مبهامهم مبهارات كافية، ااحلسابات 

 .تساهم يف حتقيق أفضل ممارسة للتدقيق يف البيئة الدولية

مواد  حيث تعترب معايري التدقيق الدولية خلصت الدراسة يف الفصل الثالث إىل صحة الفرضية الثالثة،
تساعد على التطبيق اجليد باعتبارها ترتكز على دراسة دقيقة للتعامل معها يف أوساط مهنة وقواعد إيضاحية 

احملاسبة والتدقيق واجملتمع املايل حمليا ودوليا، كما يتم إصدار معايري وإرشادات دولية لتعليم احملاسبني واملدققني 
عليم املسبق والتأهيل والتدريب والتعليم املهين املستمر لتأهيل كافة املدققني، واليت جيب أن تلقى يشمل الت

، ويعترب تطبيق املفهوم احلديث للحوكمة أحد متطلبات ثقة االعرتاف والتطبيق على املستوى العاملي
 .ستوى الدويلوهي عناصر أساسية تساهم يف حتقيق أفضل ممارسة للتدقيق على املاملستثمرين،  

ميكن تطبيق معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر، خاصة بعد تبين النظام احملاسيب املايل املستنبط : الفرضية الرابعة
 .من معايري احملاسبة الدولية، مما يسمح للجزائر باالنفتاح على االقتصاد العاملي
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ومن خالل احملور الرابع من االستبيان مت من خالل الفصل الرابع مت دراسة مهنة التدقيق يف اجلزائر،  
حول جودة حمليا ودوليا أن ممارسة مهنة التدقيق وفق التطبيقات الدولية تزيد من ثقة اجملتمع املايل التوصل إىل 

، وحيتاج ذلك إىل تكوين مما يسمح للجزائر باالنفتاح على االقتصاد العامليومصداقية املعلومات املتدفقة،  
 .املتطلبات الدولية للتعليم والتأهيل املهنيني املدققني وفق

 أهم النتائج -2

 :إليهاالتوصل  ميكن عرض أهم النتائج اليت متمن خالل دراسة وحتليل مجيع جوانب البحث، 

ميثل التدقيق احملاسيب عملية منظمة يتم من خالهلا مجع األدلة الكافية حول صحة املعلومات املقدمة  -
من أجل تكوين رأي فين وموضوعي حول مدى عدالة القوائم املالية وتقدمي النتائج يف شكل تقرير 

 ككل؛  إىل األطراف ذوي العالقة، حيث يكتسي التدقيق دورا هاما يف املؤسسة ويف االقتصاد
ظهر التدقيق احملاسيب نتيجة احلاجة إىل خدماته، وتطور بتطور حجم املؤسسة واملعامالت  -

 االقتصادية؛
ترتكز مهنة التدقيق احملاسيب على جمموعة من املعايري املتعارف عليها واملقبولة عموما، اليت توفر ملدقق  -

 احلسابات املبادئ واإلرشادات اليت تساعده على أداء مهامه؛
فر قواعد أخالقية وسلوك مهنة مدقق احلسابات املبادئ اليت تسمح له بالوفاء باملهام املنسوبة إليه تو  -

 وفق ما تنص عليه تلك القواعد؛
 تذليل الفروقات بني الدول؛ علىمعايري التدقيق الدولية تطبيق  يساعد -
 تقدم معايري التدقيق الدولية أفضل ممارسة للمهنة يف البيئة الدولية؛ -
يق معايري التدقيق الدولية تزيد من ثقة املستثمرين احملليني واألجانب حول املعلومات املتدفقة، مما تطب -

 يسمح بتدفق خمتلف االستثمارات؛
 تقدم مكاتب التدقيق الدولية خدمات ذات جودة عالية؛ -
 ؛واإلدارة الناجحةأحد متطلبات ثقة املستثمرين يعترب التدقيق احملاسيب يف إطار تطبيق مفهوم احلوكمة  -
 تأسيس جملس اإلشراف احملاسيب للشركات العامة أحد أهم النتائج الرئيسية لقانون األوراق املالية -

SOX؛ 
التدقيق والتأكيد واالرتقاء جبودة خدماته وإعادة ثقة اجملتمع هلذه  الذي شهدته مهنة بالرغم من التطور -

إال أن مهنة التدقيق ال تزال تواجه حتديات  ،العاملياملهنة وخدمة املصلحة العامة وتنمية االقتصاد 
وصعوبات ذات بعد عاملي خاصة يف مواجهة جرائم غسل األموال وتدقيق صناديق االستثمار 

  ؛واملشتقات املالية
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يستلزم االنفتاح االقتصادي العاملي الذي تسعى إليه اجلزائر، تطبيق معايري التدقيق الدولية مما سيهل  -
  .بات الدولية للتأهيل العلمي واملهينرير املنشورة، باإلضافة إىل تكوين املدققني وفق املتطلقراءة التقا

 التوصيات واالقتراحات -3

 :التالية واالقرتاحات التوصيات تائج اليت مت التوصل إليها، يتم صياغةعلى ضوء الن

حلني ساعد على تنظيم املهنة ي وفق االنسيج االقتصادي اجلزائرياملتعارف عليها تطبيق معايري التدقيق  -
 ؛تطبيق املعايري الدولية

 التكوين الفعال للمهنيني من أجل التمكن من القيام باملهام املنسوبة إليهم بكفاءة عالية؛ -
تنظيم دورات علمية وملتقيات حول احملاسبة والتدقيق التنسيق بني اجلامعات وسوق العمل من خالل  -

 ؛مبشاركة األكادمييني واملهنيني
 صياغة تشريعات وقوانني متكن من تدفق خمتلف االستثمارات؛ -
 نشر الوعي لدى املهنيني للدور الفاعل الذي تكتسيه مهنة التدقيق احملاسيب؛ -
 .اليت تساعد اجلزائر على انفتاحها الدويلتوفري الظروف السياسية واالقتصادية والتشريعية  -

 آفاق البحث -4
 :للدراسةمن اآلفاق اليت ميكن اقرتاحها 

 أمهية تطوير التدقيق احملاسيب ملواجهة حتديات العوملة؛  -
 على االستمرار؛ االهنيار املايل للمؤسسة وقدرهتامدقق احلسابات يف التنبؤ على  مسؤولية -
  الدولية؛ دراسة حتليلية لتطبيق معايري التدقيق -
 وكمة يف عملية التدقيق احملاسيب؛إطار مقرتح لتفعيل مبدأ احل -
 .مدى إمكانية تطبيق معايري التدقيق الدولية يف النسيج االقتصادي اجلزائري  -

 

 

 

 

 

 



 قائمة املراجع

273 
 

 قائمة املراجع

 أوال: املراجع ابللغة العربية

 الكتب -أ
، "أساسيات احملاسبة املالية 9أبو الفتوح على فضالة، سلسلة الكتب العلمية يف احملاسبة وإدارة األموال: -1

 .1996،مصر، بدون طبعةوالتكاليف واملراجعة"، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، 

 -اخلاص -اإلداري -احلكومي -االجتاهات املعاصرة يف التدقيق والتأكيد: الداخلي أمحد حلمي مجعة، " -2
الكتاب الرابع، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن،  -املنشآت الصغرية"، سلسلة الكتب التعليمية -البيئي

 .2009الطبعة األوىل 
والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، التدقيق احلديث للحساابت"، دار صفاء للنشر  أمحد حلمي مجعة، " -3

1999. 
أمحد حلمي مجعة، " التدقيق الداخلي واحلكومي"، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل،   -4

2011. 
 .2011أمحد حلمي مجعة، " التدقيق والتأكيد املتقدم"، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل  -5
لر�دية يف احملاسبة والتدقيق"، دار صفاء للنشر والتوزيع،  األردن، الطبعة األوىل، أمحد حلمي مجعة، " ا -6

2011. 
 ،أمحد حلمي مجعة، " املدخل إىل التدقيق احلديث"، دار صفاء للنشر والتوزيع، ،األردن، الطبعة الثانية -7

2005. 
ات املهنة: عرض وحتليل"، أمحد حلمي مجعة، " تطور معايري التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقي -8

 .2008سلسلة الكتب املهنية، الكتاب األول، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، 
أمحد حلمي مجعة، "تدقيق البنوك واألدوات املالية املشتقة"، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة  -9

 .2015الثانية، 
ة وتطبيقاهتا ابملنطقة العربية"، الدار اجلامعية، مصر، أمحد صالح عطية، " أصول املراجعة احلكومي -10

 .2008بدون طبعة، 
أمحد صالح عطية، "أفاق جديدة ملسئولية مراجع احلساابت يف بيئة العوملة"، الدار اجلامعية، مصر،  -11

 .2008بدون طبعة، 
دار الفكر اجلامعي،  أمحد على خضر، " اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ احلوكمة يف قانون الشركات"، -12

 .2012مصر، الطبعة األوىل، 
 .1992 بدون طبعة، أمحد نور، "مراجعة احلساابت"، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، -13



 قائمة املراجع

274 
 

ألفني أرينز، جيمس لوبك، "املراجعة: مدخل متكامل"، ترمجة: حممد حممد عبد القادر الديسطى،  -14
 دون سنة النشر.دون طبعة، بمراجعة: أمحد حامد حجاج، دار املريخ للنشر، السعودية، 

أمني السيد أمحد لطفي، "التحليل املايل ألغراض تقييم ومراجعة األداء واالستثمار يف البورصة"، الدار  -15
 .2006 بدون طبعة، اجلامعية، مصر،

 .2007 بدون طبعة، أمني السيد أمحد لطفي، "التطورات احلديثة يف املراجعة"، الدار اجلامعية، مصر، -16
 . 2007 بدون طبعة، أمني السيد أمحد لطفي، "احملاسبة واملراجعة الدولية"، الدار اجلامعية، مصر،  -17
 .2009 بدون طبعة، أمني السيد أمحد لطفي، "املراجعة ابستخدام العينات"، الدار اجلامعية، مصر، -18
 .2010ة األوىل، أمني السيد أمحد لطفي، "املراجعة وحوكمة الشركات"، الدار اجلامعية، مصر، الطبع -19
بدون أمني السيد أمحد لطفي، "دراسات متقدمة يف املراجعة وخدمات التأكد"، الدار اجلامعية، مصر،  -20

 .2010طبعة، 
أمني السيد أمحد لطفي، "رقابة اجلودة ونظم الفحص واإلشراف يف املراجعة من منظور دويل"، الدار  -21

 .2011اجلامعية، مصر، الطبعة األوىل، 
 .2009أمحد لطفي، "فلسفة املراجعة"، الدار اجلامعية، مصر، الطبعة األوىل،  أمني السيد  -22
 بدون طبعة، أمني السيد أمحد لطفي، "مراجعات خمتلفة ألغراض خمتلفة "، الدار اجلامعية، مصر، -23

2005. 
الطبعة أمني السيد أمحد لطفي، "مراجعة املعلومات احملاسبية ومسئوليات التقرير"، الدار اجلامعية، مصر،  -24

 .2009األوىل، 
أمني السيد أمحد لطفي، "ممارسات املراجعة يف ضوء املقاييس املرجعية"، الدار اجلامعية، مصر، الطبعة  -25

 .2010األوىل،
إيهاب نظمي ابراهيم، "التدقيق القائم على خماطر األعمال: حداثة وتطور"، مكتبة اجملتمع العريب للنشر  -26

 .2009األوىل، والتوزيع، األردن، الطبعة 
إيهاب نظمي، هاين العزب، "تدقيق احلساابت: اإلطار النظري"، دار وائل للنشر، األردن، الطبعة  -27

 .2012األوىل، 
توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد اهلادي اسحق املصري، "تدقيق ومراجعة احلساابت"، دار الكندي للنشر  -28

 .2014والتوزيع، األردن،الطبعة األوىل، 
 اين، " الرقابة احملاسبية الداخلية يف النظامني اليدوي وااللكرتوين"، الدار اجلامعية، مصر،ثناء عال القب -29

 .2003-2002 بدون طبعة،



 قائمة املراجع

275 
 

جورج دانيال غايل، " تطوير مهنة املراجعة ملواجهة املشكالت املعاصرة وحتد�ت األلفية الثالثة"، الدار  -30
 .2001 بدون طبعة، اجلامعية، مصر،

ين، "أساسيات املراجعة: مدخل معاصر"، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، حامت حممد الشيشي -31
 .2007الطبعة األوىل، 

حاكم حمسن الربيعي، محد عبد احلسني راضي، "حوكمة البنوك وأثرها يف األداء واملخاطرة"، دار  -32
 .2013بدون طبعة، اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، 

 .2011حامد طلبة حممد أبو وهيبة، "أصول املراجعة"، زمزم �شرون وموزعون، األردن، الطبعة األوىل،  -33
حسني أمحد دحدوح، حسني يوسف القاضي، "مراجعة احلساابت املتقدمة: اإلطار النظري واإلجراءات   -34

 .2009العملية"، اجلزء األول، دار الثقافة، األردن، الطبعة األوىل ،
القاضي، حسني دحدوح، " أساسيات التدقيق يف ظل املعايري األمريكية والدولية"، مؤسسة حسني   -35

 .1999الوراق للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، 
حيدر حممد علي بين عطا، " مقدمة يف نظرية احملاسبة واملراجعة"، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن،   -36

 .2007الطبعة األوىل، 
طيب، خليل الرفاعي، " علم تدقيق احلساابت النظري والعملي"، دار البداية �شرون وموزعون، خالد اخل  -37

  .2009دار املستقبل للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، 
خالد أمني عبد هللا، " علم تدقيق احلساابت: الناحية النظرية والعملية"، دار وائل للنشر والتوزيع،   -38

 .2004لثالثة، األردن، الطبعة ا
 .1998خالد أمني عبد هللا، "التدقيق والرقابة يف البنوك"، دار وائل للنشر، األردن، الطبعة األوىل،   -39
خلف عبد هللا الواردات، "التدقيق الداخلي بني النظرية والتطبيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية"،مؤسسة   -40

 .2006الوراق للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، 
دراسات يف: املعايري الدولية للمراجعة: حتليل وإطار للتطبيق"، املكتبة العصرية، املنصورة، مصر، الطبعة   -41

 .2000األوىل، 
رأفت سالمة حممود، أمحد يوسف كلبونة، عمر حممد زريقات، "علم تدقيق احلساابت النظري"، دار   -42

 .2011وىل، املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، الطبعة األ
 .2010زهري احلدرب، "علم تدقيق احلساابت"، دار البداية �شرون وموزعون، األردن، الطبعة األوىل،   -43
)"، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، 1سامي حممد الوقاد، لؤي حممد الود�ن، " تدقيق احلساابت (  -44

 .2010األردن، الطبعة األوىل،
 . 2012"، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، سعود كايد، "تدقيق احلساابت  -45



 قائمة املراجع

276 
 

سهام حممد السويدي،" دراسة حتليلية ملستقبل تطبيق معايري املراجعة الدولية يف مهنة املراجعة ابجلزائر:   -46
 .2010دراسة ميدانية"، الدار اجلامعية، مصر، الطبعة األوىل، 

وتطبيقية: نظم احملاسبة والرقابة وتقييم األداء يف صالح الدين حسن السيسي، " دراسات نظرية   -47
 .1998املصارف واملؤسسات املالية"، دار الوسام للطباعة والنشر، لبنان، الطبعة األوىل، 

طارق عبد العايل محاد، "حوكمة الشركات: املفاهيم، املبادئ، التجارب، املتطلبات، شركات قطاع عام   -48
 .2007،  مصر، الطبعة الثانية، أو خاص، ومصارف"، الدار اجلامعية

عبد الرؤوف جابر، "الرقابة املالية واملراقب املايل من الناحية النظرية"، دار النهضة العربية، لبنان، الطبعة   -49
 .2004األوىل، 

 عبد الغفار حنفي، " البورصات: أسهم، سندات، واثئق االستثمار، خيارات"، الدار اجلامعية، مصر،  -50
 . 2005-2004 بدون طبعة،

عبد الفتاح حممد الصحن، أمحد عبيد، شريفة على حسن، " أسس املراجعة اخلارجية"، املكتب اجلامعي   -51
 .2007 بدون طبعة، احلديث، مصر،

عبد الفتاح حممد الصحن، رجب السيد راشد، حممود �جي درويش، "أصول املراجعة"، الدار اجلامعية   -52
 .2000-1999 بدون طبعة، توزيع، مصر، -نشر –طبع

عبد الفتاح حممد الصحن، حممد السيد سرا�، فتحي رزق السوافري، "الرقابة واملراجعة الداخلية"،    -53
 .2006بدون طبعة،املكتب اجلامعي احلديث، مصر، 

عبد الفتاح حممد الصحن، حممد �جي درويش، " املراجعة بني النظرية والتطبيق"، الدار اجلامعية، مصر،   -54
 .1998بدون طبعة، 

: اجلزء األول"،  SPSSبر�مج عبد الكرمي بوحفص، "األساليب اإلحصائية وتطبيقاهتا يدو� وابستخدام  -55
 .2013بدون طبعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

الطبعة األوىل، ، عبد املطلب عبد احلميد، "االقتصاد اخلفي وغسيل األموال والفساد: العالقة اجلهنمية"  -56
 .2013 بدون طبعة، مصر، الدار اجلامعية،

عبد الوهاب نصر على، شحاتة السيد شحاتة، "قواعد أخالقيات وسلوكيات مهنة احملاسبة واملراجعة يف   -57
 .2009بدون طبعة، مواجهة األزمات املالية: مدخل مصري وعريب ودويل مقارن"، الدار اجلامعية، مصر، 

كشف الغش والفساد وغسل األموال: مطلب عبد الوهاب نصر علي، " مسئولية مراقب احلساابت عن    -58
 .2011 بدون طبعة، حيوي الستقرار أسواق املال العربية"، الدار اجلامعية، مصر،

عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة، " معايري املراجعة الدولية والتأكيد املهين: مراجعة   -59
راجعة البيئية يف تفعيل حوكمة الشركات دور امل -حساابت شركات الرهن العقاري وتوريق األصول املالية



 قائمة املراجع

277 
 

شروط التكليف لعمليات املراجعة وفقا  -تقرير مراقب احلساابت وفقا للمعايري الدولية -من منظور مهين
 .2013 بدون طبعة، للمعايري الدولية"، دار التعليم اجلامعي، مصر،

مة الشركات يف بيئة األعمال عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاته، " مراجعة احلساابت وحوك  -60
 .2007-2006 بدون طبعة، العربية والدولية املعاصرة"، الدار اجلامعية، مصر،

عبد الوهاب نصر، شحاتة السيد شحاتة، " الرقابة واملراجعة الداخلية احلديثة يف بيئة تكنولوجيا   -61
 .2006-2005 بدون طبعة، ر،املعلومات وعوملة أسواق املال: الواقع واملستقبل"، الدار اجلامعية، مص

عصام حسني، "أسواق أسواق األوراق املالية (البورصة)"، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة   -62
 .2008األوىل، 

املدخل  عطا هللا وارد خليل، حممد عبد الفتاح عشماوي، مراجعة: بسمان الفيصل، " احلوكمة املؤسسية:  -63
 .2008بدون طبعة،ملكافحة الفساد يف املؤسسات العامة واخلاصة"، مكتبة احلرية للنشر والتوزيع، مصر، 

عالء فرحان طالب، اميان شيحان املشهداين، " احلوكمة املؤسسية واألداء املايل االسرتاتيجي   -64
  .2011للمصارف"، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، 

وف حممد الكفراوي، " الرقابة املالية: النظرية والتطبيق"، مطبعة االنتصار لطباعة األوفست، مصر، ع  -65
 .2005الطبعة الثالثة، 

غسان فالح املطارنة، "تدقيق احلساابت املعاصر، الناحية النظرية"، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،   -66
 .2000األردن، الطبعة األوىل، 

مصطفى اهلراوي، حممد السيد سرا�، "دراسات متقدمة يف احملاسبة واملراجعة"، الدار كمال الدين    -67
 .2001 بدون طبعة، اجلامعية، مصر،

"، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، SPSSحمفوظ جودة، "التحليل اإلحصائي األساسي ابستخدام   -68
 .2009الطبعة الثانية، 

بدون سنة بدون طبعة، احملاسبية"، دار اجلامعات املصرية، مصر، حممد أمحد خليل، "املراجعة والرقابة   -69
 نشر.

حممد التهامي طواهر، مسعود صديقي، "املراجعة وتدقيق احلساابت: اإلطار النظري واملمارسة   -70
 .2006التطبيقية"، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الثالثة، 

 -املعايري والقواعد -جعة والتدقيق الشامل: اإلطار النظريحممد السيد سرا�، " أصول وقواعد املرا  -71
 .2007ي"، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، الطبعة األوىل، سمشاكل التطبيق العمل

 .1998 بدون طبعة، حممد الفيومي، عوض لبيب، " أصول املراجعة"، املكتب اجلامعي احلديث، مصر،  -72
 من النظرية إىل التطبيق"، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،حممد بوتني، "املراجعة ومراقبة احلساابت   -73

 .2003 بدون طبعة،



 قائمة املراجع

278 
 

 -مراجعة األداء البيئي -حممد سامي راضي، " موسوعة املراجعة املتقدمة: مراجعة استقصائية قضائية  -74
بدون  جودة املراجعة"، دار التعليم اجلامعي للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، -مراجعة حوكمة الشركات

 .2011 طبعة،
-2002 بدون طبعة، حممد مسري الصبان، "نظرية املراجعة وآليات التدقيق"، الدار اجلامعية، مصر،  -75

2003. 
حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي، "املراجعة اخلارجية: املفاهيم األساسية وآليات التطبيق وفقا   -76

 .2002بدون طبعة، دار اجلامعية، مصر، للمعايري املتعارف عليها واملعايري الدولية"، ال
حممد مسري الصبان، حممد مصطفى سليمان، " األسس العلمية والعملية ملراجعة احلساابت"، الدار   -77

 .2004 بدون طبعة، اجلامعية، مصر،
حممد فضل مسعد، خالد راغب اخلليل، "دراسة متعمقة يف تدقيق احلساابت"، دار كنوز املعرفة للنشر   -78

  .2009األردن، الطبعة األوىل،  والتوزيع،
حممود السيد الناغي، " دراسات يف: املعايري الدولية للمراجعة: حتليل وإطار للتطبيق"، املكتبة العصرية،   -79

 .2000مصر، الطبعة األوىل، 
: معاجلة SPSSحممود مهدي البيايت، " حتليل البيا�ت اإلحصائية ابستخدام الرب�مج اإلحصائي   -80

البيا�ت مع اختبار شروط التحليل وتفسري النتائج"، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، 
2005. 

مصطفى يوسف كايف، "حتليل وإدارة بورصة األوراق املالية"، دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر   -81
 .2014بدون طبعة، والتوزيع، سور�، 

"تدقيق احلساابت يف ظل البيئة االلكرتونية واقتصاد املعرفة"، مكتبة اجملتمع العريب  مصطفى يوسف كايف،  -82
 .2014للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، 

منصور أمحد البديوي، شحاتة السيد شحاتة، " دراسات يف االجتاهات احلديثة يف املراجعة مع تطبيقات   -83
 .2003-2002 بدون طبعة، دولية"، الدار اجلامعية، مصر،عملية على معايري املراجعة املصرية وال

نواف حممد عباس الرماحي، "مراجعة املعلومات املالية"، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة   -84
 .2009األوىل، 

نوال صاحل بن عمارة، "املراجعة والرقابة يف املصارف اإلسالمية"، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة   -85
 .2013وىل، األردن، األ

هادي التميمي، " مدخل إىل التدقيق من الناحية النظرية والعملية"، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن،   -86
 .2006الطبعة الثالثة، 



 قائمة املراجع

279 
 

يوسف حممود جربوع، "مراجعة احلساابت بني النظرية والتطبيق"، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة   -87
 .2000األوىل،األردن، 

 األطروحات -ب

سايج فايز، "أمهية تبين معايري املراجعة الدولية يف ظل اإلصالح احملاسيب: دراسة حالة اجلزائر"، أطروحة  -1
مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 .2015-2014، اجلزائر، 2التسيري، جامعة البليدة 
شريقي، " التنظيم املهين للمراجعة: دراسة مقارنة بني اجلزائر، وتونس، واململكة املغربية"، أطروحة عمر ال -2

مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 
 .2012-2011وعلوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر، 

 اجملالت  -ج
زت بركات، "مدى إدراك الشركات األردنية املسامهة العامة ألمهية الرقابة الداخلية"، املنظمة عبد هللا ع -1

: التدقيق والرقابة الداخلية على املؤسسات: حبوث 483العربية للتنمية اإلدارية: حبوث ودراسات، العدد 
 .2012حمكمة منتقاة، 

 القوانني  -د
 القانون التجاري. -1
، املتضمن النظام 2007نوفمرب  25املوافق  1428ذي القعدة عام  15مؤرخ يف  11-07قانون رقم  -2

  .2007، 74احملاسيب املايل، الصادر ابجلريدة الرمسية، العدد 
، يتعلق مبهن اخلبري احملاسب، وحمافظ احلساابت، واحملاسب 2010يونيو سنة  29مؤرخ يف  01-10قانون  -3

 .2010، 42العدد  املعتمد، الصادر ابجلريدة الرمسية،
 اثنيا: املراجع ابللغة الفرنسية

 الكتب -أ
 

1- Antoine MERCIER, Philippe MERLE, « Audit et commissariat aux comptes », 
Editions Francis Lefebre, France, 2010. 

2- Bahram SOLTANI, « Le commissaire aux comptes et le marché financier : Etudes 
empiriques du rôle informationnel de l’auditeur légal », RG ECONOMICA, 
France, 1996. 

3- Elisabeth Bertin, Christophe Godowski, Redha Khelassi , « Manuel 
Comptabilité&Audit conforme au SCF : Manuel complet Applications et 
corrigés », BERTI Edition, Alger, 2013. 

4- Geneviève KREBS, Yvon MOUGIN, « Les nouvelles pratiques de l’audit qualité 
interne », AFNOR, France, 2ème édition,  2005. 



 قائمة املراجع

280 
 

5- Gérard VALIN, J.F GAVANOU, C.GUTTMANN, J. LE VOURC’H, « Controlor 
&Auditor», DUNOD, Paris, France, 2006. 

6- Jaques RENARD, « Théorie et pratique de l’audit interne », éditions Organisation, 
groupe Eyrolles, France, 7 éditions, 2010.   

7- Jean-Luc SIRUGUET, Emmanuelle FERMANDEZ, Lydia KOESSLER, « Le 
contrôle interne bancaire et la fraude », DUNOD, France, 2006. 

8- Michel POWER, « La société de l’audit : L’obsession du contrôle », Editions La 
Découverte, France, 2005 

9- Mokhtar BELAIBOUD, « pratique de l’audit : Apports à l’entreprise, guide 
synthétique, organisation de la fonction, présentation des normes IAS/IFRS », 
BERTI Edition, Alger, 2005. 

10- Paul GAGNON, « 100 questions pour comprendre et agir l’audit sécurité », 
AFNOR, France, 2006. 

11- Pierre SCHICK, « Mémento d’audit interne : Méthode de conduite d’une 
mission », DUNOD, France, 2007. 

12- Reda KHELASSI, « L’audit interne : Audit opérationnel, technique, méthodologie, 
contrôle interne », Editions Houma, Alger, 2ème édition,  2007. 

13- Robert OBERT, Marie-Pierre MAIRESSE, « Comptabilité et audit : Manuel et 
applications », DUNOD, , France, 2ème édition 2009. 

 اجملالت -ب
 

1- Marine PORTAL, « Les déterminants de la qualité de l’audit : Le cas de l’audit 
des comptes publics », la revue de l’association francophone de 
comptabilité, « comptabilité, contrôle, audit », Tome 17, volume 1, avril 2011, 
France. 
 

 
 

 
 

 
 

 



 املالحق

282 
 

 : قائمة االستبيان ابللغة العربية01امللحق رقم 
 

 اجلمهوريـة اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 مستغامن -جامعة عبد احلميد بن ابديس
 كلية العلوم االقتصادية، التجارية، وعلوم التسيري

 
 

 الدكتوراه، ختصص: التدقيق والنظام احملاسيب املايلاستمارة استبيان يف إطار التحضري لنيل شهادة 
  
 

 سيدي، سيديت؛
 

 التدقيـق احملـاسبـي يف ظل العوملـة االقتصاديـةيف إطـار التحضيـر لنيل شهــادة الدكتوراه حتت عنوان 
واليت من خالهلا يتم دراسة واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر ومدى استجابتها للتطورات  ، -دراسة حالة اجلزائر –

احلاصلة يف جمال التدقيق، وكذا مدى انعكاس تطبيق معايري التدقيق الدولية على جذب االستثمارات األجنبية 
 ة االقتصادية.(املباشرة وغري املباشرة)، يف إطار انفتاح األسواق الدولية من خالل عوملة األنشط

يسعدين أن يتم اختياركم ضمن عينة الدراسة،  وذلك لإلجابة على األسئلة املطروحة يف هذا االستبيان 
من أجل معرفة وجهة نظركم كأكادمييني ومهنيني، ونظرا ألمهية املوضوع، وسعيا منا للحصول على إجاابت 

 حنيطكم علما أن معلوماتكم تستخدم فقط ألغراض البحث العلمي.  موضوعية،
 ومع الشكر املسبق، تقبلوا مين فائق االحرتام والتقدير.
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 معلومات حول عينة الدراسة احملور األول: 
 :اختياري)االسم واللقب ( -1
 ذكر                           أنثى                                  اجلنس: -2
 فما فوق -41                 40 -31                        30السن:            أقل من  -3
 .)املستوى العلمي:     ليسانس            ماجسرت/ماسرت                 دكتوراه              آخر(... -4
 خبري حماسيب       حمافظ حساابت           حماسب معتمد          آخر(........)  التأهيل املهين:   -5
 حماسبة          تدقيق      آخر ( ..... )      إعالم آيل          : تكوين مهين ودورات علمية وتدريبية -6
 سنوات. 10سنوات             أكثر من 10 إىل 05سنوات            من  05اخلربة:     أقل من  -7
 

 احملور الثاين:  دور التدقيق احملاسيب وأمهيته

 العبارة
موافق 

 متاما
 حمايد موافــق

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 مطلقا

أن تتم عملية التدقيق من طرف شخص مؤهل ومستقل  جيب -1
إلبداء رأيه حول عدالة وصدق املعلومات الواردة ابلقوائم املالية وفق 

 معايري حمددة.
     

تعتمد إدارة املؤسسة على تقرير املدقق يف الرقابة والتخطيط من  -2
 أجل حتقيق أهداف املؤسسة.

     

يلجأ املالك إىل املدقق من أجل محاية ممتلكاهتم ومعرفة مدى  -3
 مصداقية الوضع املايل للمؤسسة.

     

يعتمد املستثمرون على تقرير املدقق حول مصداقية القوائم املالية من  -4
 أجل اختاذ قرار توجيه استثماراهتم.

     

املوردون والبنوك وخمتلف مؤسسات اإلقراض على تقرير  يعتمد -5
املدقق من أجل اختاذ قرار التوسع يف ائتمان جتاري أو منح قروض أو 

 متويل مؤسسة.
     

تعتمد مصاحل الضرائب على القوائم املالية املدققة من أجل حتديد  -6
 الوعاء الضرييب وحتصيل الضريبة.
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من أجل رسم تعتمد اجلهات احلكومية على القوائم املالية املدققة  -7
اخلطط واملتابعة واإلشراف والرقابة على املؤسسات االقتصادية وتقدير 

 الدخل القومي.
     

يساهم التدقيق يف النهضة االقتصادية واملالية ورفع مستوى املعيشة  -8
من خالل محاية االستثمارات وإظهار حاالت اإلسراف والتالعب 

 وتوجيه املدخرات واستغالل املوارد املتاحة.
     

 -مالحظة:
-  

 احملور الثالث: واقع مهنة مدقق احلساابت يف اجلزائر

 العبارة
موافق 

 متاما
 حمايد موافــق

غري 
 موافق

غري موافق 
 مطلقا

      يتمتع مدقق احلساابت ابستقاللية اتمة أثناء أداء مهامه. -1
املدقق مسئول عن اكتشاف مجيع األخطاء والغش والتصرفات  -2

 غري القانونية.
     

يعتمد املدقق على معايري التدقيق املتعارف عليها أثناء تنفيذ  -3
 مهمته.

     

يلتزم مدقق احلساابت أبخالقيات املهنة من أجل الوفاء  -4
 مبسئولياته.

     

      يقوم املدقق بفحص نظام الرقابة الداخلية وحتديد املخاطر. -5
يعتمد املدقق على نظام الرقابة الداخلية املطبق يف املؤسسة من  -6

 أجل حتديد العينة.
     

      علمية.يتم حتديد العينة وفق أساليب  -8
      يقوم املدقق ابختيار العينة على أساس احلكم الشخصي. -9

يتم جتميع األدلة الكافية من أجل التأكد من عدالة القوائم  -10
 املالية.

     

يصدر املدقق رأيه حول القوائم املالية ويتم تقدميه يف شكل  -11
 تقرير مكتوب إىل األطراف ذوي العالقة.

     

  :مالحظة



 املالحق

285 
 

 احملور الرابع: اجلزائر والتدقيق الدويل يف إطار العوملة االقتصادية

 حمايد موافــق موافق متاما العبارة
غري 
 موافق

غري موافق 
 مطلقا

 حولتطبيق املعايري الدولية للتدقيق تزيد من ثقة اجملتمع املايل   -1
 مصداقية وجودة القوائم املالية.

     

الدولية خدمات ذات جودة ونوعية تقدم مكاتب التدقيق  -2
 عالية.

     

ا�يار الشركات العاملية الكربى يدل على وجود قصور يف  -3
 التدقيق احملاسيب.

     

التدقيق احملاسيب يف إطار حوكمة الشركات يزيد من ثقة  -4
 اجلمهور حول املعلومات املتدفقة.

     

يعزز من تنظيم مهنة  "soxتطبيق قانون األوراق املالية " -5
 التدقيق.

     

انفجار األزمة املالية العاملية يدل على عدم مصداقية القوائم  -6
 املالية املنشورة.

     

اجلزائر ميكنها تطبيق معايري التدقيق الدولية خاصة بعد تبنيها  -7
 للنظام احملاسيب املايل املستمد من معايري احملاسبة الدولية.

     

مشروع انضمام اجلزائر إىل منظمة التجارة العاملية حيتم عليها  -8
 تبين معايري التدقيق الدولية.

     

يف حالة تطبيق معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر جيب تكوين  -9
 املدققني وفق املتطلبات الدولية للتعليم والتأهيل املهنيني.

     

التدقيق الدولية يستجيب الحتياجات  تطبيق اجلزائر معايري -10
املستثمرين للمعلومات، مما يساعد على تدفق االستثمارات 

 األجنبية املباشرة وغري املباشرة.
     

  -مالحظة: 
-  

 كيف تقيم واقع التدقيق احملاسيب يف اجلزائر؟
-      
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-      
-       
-     
-  

من مواكبة التطورات الدولية احلاصلة يف جمال  مهنة التدقيقما هي احللول اليت ميكن اقرتاحها لتمكني  •
 التدقيق؟

-       
-       
-     
-     
-      
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 : قائمة االستبيان ابللغة الفرنسية02امللحق رقم 
 
 

République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

Université Abdelhamid Ibn Badis –Mostaganem 
 
 
 
 

Faculté des sciences économiques, commerciales, et de gestion 
  

 
 
 
 
 

Questionnaire 
 Sur le thème dont la spécialité: Audit et système comptable et  financier 

En vue de la préparation du doctorat LMD 
 
 
 
 
 

 
Mr, Mme; 
 Dans le cadre de la réalisation de notre projet de recherche doctoral portant sur le 
thème : L’audit comptable à la lumière de la mondialisation économique : cas de 
l’Algérie,  à travers   l’étude de la réalité de  la profession de l’audit en Algérie et leur 
réactivité aux évolutions dans le domaine de cette profession, et également en matière de  
l’application des normes internationales d’audit P

«
P ISA P

»
P  en vue de  l’ attraction des 

investissements (directs et indirects) et ce, dans le cadre de l’ ouverture des marchés 
financiers à travers la mondialisation des activités économiques.  
 Je vous remercie d’avance pour votre collaboration à cette étude et je vous informe 
que vos informations ne seront utilisées que pour la recherche scientifique. 

Je vous prie d’agréer mes sincères salutations. 
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Premier axe : Informations personnelles 
1- Nom et prénom (facultatif) : 
2- Sexe :      masculin                                féminin 
3- Age :      moins de 30 ans                     de 31 à 40 ans               plus de 41ans 
4- Niveau scientifique :     Licence         Master/Magister      Doctorat      Autre( ………..)           
5- Fonction actuelle : 

    Expert comptable     commissaire aux comptes   comptable agréé     autre(……….) 
6- Formation professionnelle et autres cycles scientifiques et de formation :  

            Informatique     comptabilité    audit       autre (………) 
7- Expérience :       moins de 5ans    de 5 à 10 ans      plus de 10 ans 

Deuxième axe : Le rôle et l’importance de l’audit comptable 

 Formule totalement 
d’accord D’accord Neutre Pas 

d’accord 

Pas du 
tout 

d’accord 

1- 

La mission d’audit doit être 
effectuée par un professionnel 
indépendant pour donner un 
avis sur la sincérité et la 
régularité des informations 
émises sur les états financiers 
selon des normes précises. 

     

2- 

La direction de l’entreprise se 
base sur le rapport d’audit pour 
ce qui est du contrôle et de la 
planification, dans le but de 
réaliser les objectifs de 
l’entreprise. 

     

3- 

Les propriétaires de 
l’entreprise ont recours à 
l’auditeur quant à la protection 
de leur patrimoine. 
 

     

4- 

Les investisseurs se basent sur 
le rapport de l’auditeur pour ce 
qui est de la crédibilité des 
états financiers afin de prendre 
la décision sur le choix de leurs 
investissements.. 

     

5- 

Les fournisseurs, les banques 
et les divers établissements de 
crédit se basent sur le rapport 
de l’auditeur afin de prendre 
une décision pour se 
développer dans le crédit 
commercial, des prêts ou de 
financement de l’entreprise. 

     

6- 

La direction des impôts se base 
sur les états financiers audités 
pour déterminer l’assiette 
fiscale et la perception de l’impôt. 
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7- 

Les organismes 
gouvernementaux se basent sur 
les états financiers audités afin 
d'en tirer les plans et le suivi 
ainsi que la supervision et le 
contrôle au niveau des 
institutions économiques et de 
l'estimation du revenu national. 

     

8- 

L’audit comptable contribue au 
développement économique, 
financier, et du niveau de vie, à 
travers la protection des 
investissements, la 
révélation des cas du 
gaspillage et de la fraude, et 
l’orientation des épargnes, et 
l’exploitation des ressources 
disponibles. 

 

     

Observation 
 
 
 

Troisième axe: La mission de l’auditeur en Algérie 
 

Formule Totalement 
d'accord D'accord Pas 

d'accord 

Pas du 
tout 

d'accord 
Neutre 

1 L’auditeur jouit d'une 
indépendance complète 
durant l'exercice de ses 
fonctions 

     

2 L’auditeur est responsable de 
la découverte de toutes les 
erreurs et les fraudes ainsi 
que les actes illégaux 

     

3 L’auditeur se base sur les 
normes de vérification 
généralement reconnues au 
cours de la mise en œuvre de 
sa mission 

     

4 L’auditeur s’engage sur la 
base de l'éthique 
professionnelle afin 
d’assumer ses responsabilités 

     

5 L’auditeur fait l’examen du 
système de contrôle interne 
et identifier les risques 

     

6 L’auditeur se base sur 
système de contrôle interne 
mis en place dans l'entreprise 
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afin de déterminer 
l'échantillon 

7 L'échantillon est déterminé 
selon des méthodes 
scientifiques 

     

8 L'auditeur choisit 
l'échantillon sur la base du 
jugement personnel 

     

9 La collecte des preuves 
suffisantes est faite afin 
d'assurer la sincérité des états 
financiers 

     

10 L’auditeur émet son opinion 
sur les états financiers et le 
fait présenter sous forme 
d'un rapport écrit aux 
instances concernées 

     

Observation : 
 

 
Quatrième axe: Algérie et l’audit international dans le contexte de la mondialisation 
économique  
 

Formule Totalement 
d'accord D'accord Pas 

d'accord 

Pas du 
tout 

d'accord 
Neutre 

1 L’application des normes 
internationales de l’audit fait 
renforcer la confiance de la 
communauté financière sur la 
crédibilité et la qualité des 
états financiers 

     

2 Les cabinets d'audit 
internationaux fournissent 
des services de haute qualité  

     

3 L'effondrement des grandes 
entreprises mondiales 
indique l'existence de lacunes 
dans l’audit comptable 

     

4 L’audit comptable dans le 
cadre de la gouvernance des 
entreprises fait augmenter la 
confiance du public à propos 
de la circulation de 
l'information 

     

5 L'application de la Loi sur les 
valeurs mobilières "SOX" 
renforce l'organisation de la 
profession d'audit 

     

6 L'explosion de la crise 
financière internationale 
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démontre le manque de 
crédibilité des états financiers 
fournis 

7 L'Algérie peut appliquer des 
normes internationales 
d'audit, en particulier après 
l'adoption de la comptabilité 
financière provenant des 
normes comptables 
internationales 

     

8 Le Projet de l'adhésion à 
l’organisation mondiale du 
commerce oblige l'Algérie à 
adopter des normes d'audit 
internationales  

     

9 Dans le cas de l'application 
des normes d'audit 
internationales  en Algérie, il 
est indispensable de former 
des auditeurs conformément 
aux exigences internationales 
quant à l'enseignement et au 
perfectionnement des 
professionnels 

     

10 L’application des normes 
d'audit internationales  
répond aux besoins des 
investisseurs pour 
l'information, ce qui permet 
le flux des investissements 
étrangers directs et indirects  

     

Observation : 
 

• Comment évaluer la réalité d'un audit en Algérie ? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

 
• Quelles sont les solutions qui pourraient être proposées afin de permettre la 

profession de l’audit de se tenir au courant des développements internationaux 
dans le domaine de la profession d'audit? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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 SPSSت نظام : خمرجا03امللحق رقم 
 

 معامل الثبات ألفا كرونباخنتائج اختبار 
 
 
 

 

جلميع حماور االستبيان ماعدا حمور املعلومات الشخصية والسؤالني املفتوحني  كرونباخألفا  معامل الثبات  اختبارمت * 
 .من احملور الرابع

 

 مسرينوف-روفائج اختبار التوزيع الطبيعي كوملغنت
 

Tests non paramétriques 
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 
 Qu 

N 43 
Paramètres normauxa,b Moyenne 3,6748 

Ecart-type ,35459 
Différences les plus extrêmes Absolue ,072 

Positive ,072 
Négative -,053 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,470 
Signification asymptotique (bilatérale) ,980 
a. La distribution à tester est gaussienne. 
b. Calculée à partir des données 
 

 ما عدا السؤالني املفتوحني من احملور الرابع.ككل   الستبيانلمسرينوف -مت اختبار التوزيع الطبيعي كوملغروف* 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistiques de fiabilité 
 

Alpha de Cronbach 
 

Nombre d'éléments 
 

,818 28 
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 الدراسةعينة نتائج إجاابت أفراد 
 

Tableau de fréquences 
 

 عن سؤال االستبيان متبوعا ابلرقم الذي ميثله على الرتتيب q * يعرب

q1 
 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide d'accord 9 20,9 20,9 20,9 
totalement 
d'accord 

34 79,1 79,1 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 
 

q2 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas d'accord 2 4,7 4,7 4,7 
Neutre 7 16,3 16,3 20,9 

d'accord 13 30,2 30,2 51,2 
totalement 
d'accord 

21 48,8 48,8 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 

q3 
 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas d'accord 5 11,6 11,6 11,6 
Neutre 5 11,6 11,6 23,3 

d'accord 12 27,9 27,9 51,2 
totalement 
d'accord 

21 48,8 48,8 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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q4 
 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas d'accord 1 2,3 2,3 2,3 
Neutre 2 4,7 4,7 7,0 

d'accord 22 51,2 51,2 58,1 
totalement 
d'accord 

18 41,9 41,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 
 

q5 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas du tout 
d'accord 

1 2,3 2,3 2,3 

pas d'accord 3 7,0 7,0 9,3 
Neutre 9 20,9 20,9 30,2 

d'accord 15 34,9 34,9 65,1 
totalement 
d'accord 

15 34,9 34,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 
 
 

q6 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas du tout 
d'accord 

5 11,6 11,6 11,6 

pas d'accord 11 25,6 25,6 37,2 
Neutre 7 16,3 16,3 53,5 

d'accord 10 23,3 23,3 76,7 
totalement 
d'accord 

10 23,3 23,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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q7 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas du tout 
d'accord 

3 7,0 7,0 7,0 

pas d'accord 7 16,3 16,3 23,3 
Neutre 8 18,6 18,6 41,9 

d'accord 16 37,2 37,2 79,1 
totalement 
d'accord 

9 20,9 20,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 
 

q8 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas du tout 
d'accord 

4 9,3 9,3 9,3 

pas d'accord 4 9,3 9,3 18,6 
Neutre 1 2,3 2,3 20,9 

d'accord 17 39,5 39,5 60,5 
totalement 
d'accord 

17 39,5 39,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 
 

q9 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas du tout 
d'accord 

1 2,3 2,3 2,3 

pas d'accord 2 4,7 4,7 7,0 
Neutre 2 4,7 4,7 11,6 

d'accord 16 37,2 37,2 48,8 
totalement 
d'accord 

22 51,2 51,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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q10 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas du tout 
d'accord 

6 14,0 14,0 14,0 

pas d'accord 8 18,6 18,6 
 

32,6 

Neutre 4 9,3 9,3 41,9 
d'accord 11 25,6 25,6 67,4 

totalement 
d'accord 

14 32,6 32,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 
 

q11 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas du tout 
d'accord 

2 4,7 4,7 4,7 

pas d'accord 2 4,7 4,7 9,3 
Neutre 2 4,7 4,7 14,0 

d'accord 20 46,5 46,5 60,5 
totalement 
d'accord 

17 39,5 39,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 
 

q12 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas du tout 
d'accord 

1 2,3 2,3 2,3 

pas d'accord 1 2,3 2,3 4,7 
d'accord 19 44,2 44,2 48,8 

totalement 
d'accord 

22 51,2 51,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 
 

q13 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas d'accord 4 9,3 9,3 9,3 
Neutre 1 2,3 2,3 11,6 

d'accord 17 39,5 39,5 51,2 
totalement 
d'accord 

21 48,8 48,8 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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q14 
 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas du tout 
d'accord 

2 4,7 4,7 4,7 

pas d'accord 4 9,3 9,3 14,0 
Neutre 5 11,6 11,6 25,6 

d'accord 20 46,5 46,5 72,1 
totalement 
d'accord 

12 27,9 27,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 
 

q15 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas du tout 
d'accord 

5 11,6 11,6 11,6 

pas d'accord 5 11,6 11,6 23,3 
Neutre 2 4,7 4,7 27,9 

d'accord 18 41,9 41,9 69,8 
totalement 
d'accord 

13 30,2 30,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 
 

q16 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas du tout 
d'accord 

7 16,3 16,7 16,7 

pas d'accord 6 14,0 14,3 31,0 
Neutre 10 23,3 23,8 54,8 

d'accord 13 30,2 31,0 85,7 
totalement 
d'accord 

6 14,0 14,3 100,0 

Total 42 97,7 100,0  
Manquante Système 

manquant 
1 2,3   

Total 43 100,0   
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q17 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide Neutre 2 4,7 4,7 4,7 
d'accord 20 46,5 46,5 51,2 

totalement 
d'accord 

21 48,8 48,8 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 
 

q18 
 
 
 

Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas d'accord 1 2,3 2,3 2,3 
d'accord 10 23,3 23,3 25,6 

totalement 
d'accord 

32 74,4 74,4 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 
 
 

q19 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide Neutre 2 4,7 4,7 4,7 
d'accord 19 44,2 44,2 48,8 

totalement 
d'accord 

22 51,2 51,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 
 

q20 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas d'accord 1 2,3 2,3 2,3 
Neutre 3 7,0 7,0 9,3 

d'accord 23 53,5 53,5 62,8 
totalement 
d'accord 

16 37,2 37,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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q21 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas du tout 
d'accord 

3 7,0 7,0 7,0 

pas d'accord 6 14,0 14,0 20,9 
Neutre 5 11,6 11,6 32,6 

d'accord 18 41,9 41,9 74,4 
totalement 
d'accord 

11 25,6 25,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 

q22 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas du tout 
d'accord 

1 2,3 2,3 2,3 

pas d'accord 2 4,7 4,7 7,0 
Neutre 4 9,3 9,3 16,3 

d'accord 21 48,8 48,8 65,1 
totalement 
d'accord 

15 34,9 34,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 

 
q23 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas du tout 
d'accord 

1 2,3 2,3 2,3 

pas d'accord 8 18,6 18,6 20,9 
Neutre 16 37,2 37,2 58,1 

d'accord 8 18,6 18,6 76,7 
totalement 
d'accord 

10 23,3 23,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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q24 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas du tout 
d'accord 

3 7,0 7,0 7,0 

pas d'accord 8 18,6 18,6 25,6 
Neutre 14 32,6 32,6 58,1 

d'accord 12 27,9 27,9 86,0 
totalement 
d'accord 

6 14,0 14,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 
 

q25 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas du tout 
d'accord 

1 2,3 2,3 2,3 

pas d'accord 6 14,0 14,0 16,3 
Neutre 11 25,6 25,6 41,9 

d'accord 14 32,6 32,6 74,4 
totalement 
d'accord 

11 25,6 25,6 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 

 
q26 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas d'accord 2 4,7 4,7 4,7 
Neutre 8 18,6 18,6 23,3 

d'accord 17 39,5 39,5 62,8 
totalement 
d'accord 

16 37,2 37,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 

q27 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide Neutre 1 2,3 2,3 2,3 
d'accord 19 44,2 44,2 46,5 

totalement 
d'accord 

23 53,5 53,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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q28 
 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide pas d'accord 2 4,7 4,7 4,7 
Neutre 7 16,3 16,3 20,9 

d'accord 19 44,2 44,2 65,1 
totalement 
d'accord 

15 34,9 34,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
 

 
 
 

حملاور االستبيان ماعدا حمور املعلومات الشخصية والسؤالني  املعياري العاماملتوسط احلسايب العام واالحنراف 
 املفتوحني من احملور الرابع

 

 
Statistiques descriptives 

Axes N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 
axe2 43 2,75 5,00 4,0029 ,59166 
axe3 43 3,00 5,00 4,0320 ,51790 
axe4 43 2,90 5,00 3,9465 ,49442 

N valide (listwise) 43     
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جلميع أسئلة االستبيان ماعدا املعلومات جاابت أفراد الدراسة املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري إل
 الشخصية والسؤالني املفتوحني من احملور الرابع

 
 

Statistiques descriptives 
 

Questions N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 
q1 43 4,00 5,00 4,7907 ,41163 
q2 43 2,00 5,00 4,2326 ,89542 
q3 43 2,00 5,00 4,1395 1,03697 
q4 43 2,00 5,00 4,3256 ,68037 
q5 43 1,00 5,00 3,9302 1,03269 
q6 43 1,00 5,00 3,2093 1,37249 
q7 43 1,00 5,00 3,4884 1,20262 
q8 43 1,00 5,00 3,9070 1,28756 
q9 43 1,00 5,00 4,3023 ,93948 
q10 43 1,00 5,00 3,4419 1,46876 
q11 43 1,00 5,00 4,1163 1,02839 
q12 43 1,00 5,00 4,3953 ,82056 
q13 43 2,00 5,00 4,2791 ,90831 
q14 43 1,00 5,00 3,8372 1,08957 
q15 43 1,00 5,00 3,6744 1,34024 
q16 42 1,00 5,00 3,1190 1,31042 
q17 43 3,00 5,00 4,4419 ,58969 
q18 43 2,00 5,00 4,6977 ,59900 
q19 43 3,00 5,00 4,4651 ,59156 
q20 43 2,00 5,00 4,2558 ,69327 
q21 43 1,00 5,00 3,6512 1,21270 
q22 43 1,00 5,00 4,0930 ,92102 
q23 43 1,00 5,00 3,4186 1,11766 
q24 43 1,00 5,00 3,2326 1,13047 
q25 43 1,00 5,00 3,6512 1,08855 
q26 43 2,00 5,00 4,0930 ,86778 
q27 43 3,00 5,00 4,5116 ,55085 
q28 43 2,00 5,00 4,0930 ,83990 

N valide (listwise) 42     
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 One-Way ANOVAحتليل التباين األحادي نتائج اختبار 
احملور  ألسئلةلنسبة لعلمي ابتوى ااختبار مدى وجود فرق يف آراء أفراد عينة الدراسة تعود إىل متغري املس* 

 One-Way ANOVAتخدام  ابسا قدرة مهمة التدقيق يف اجلزائر على حتقيق دورها وأمهيتهبالثاين املتعلق 
Descriptives 

axe2 

 N Moyenne Ecart-
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de confiance 
à 95% pour la 

moyenne Minimum Maximum 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
Licence 16 3,9531 ,46069 ,11517 3,7076 4,1986 3,38 4,63 
Master 

/magister 
15 4,1417 ,59362 ,15327 3,8129 4,4704 2,75 5,00 

Doctorat 5 4,3250 ,57690 ,25800 3,6087 5,0413 3,75 5,00 
Autre 5 3,2750 ,41833 ,18708 2,7556 3,7944 3,00 4,00 
Total 41 3,9848 ,58376 ,09117 3,8005 4,1690 2,75 5,00 

 
 

ANOVA 
axe2 

 Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Signification 
Inter-groupes 3,483 3 1,161 4,233 ,011 
Intra-groupes 10,148 37 ,274   

Total 13,631 40    
 
 

 
Descriptives 

ور احملألسئلة  لنسبةاختبار مدى وجود فرق يف آراء أفراد عينة الدراسة تعود إىل متغري التأهيل املهين اب* 
 One-Way ANOVAابستخدام قدرة مهمة التدقيق يف اجلزائر على حتقيق دورها وأمهيتها بالثاين املتعلق 

 
axe2 

 N Moyenne Ecart-
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95% 
pour la moyenne Minimum Maximum 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
expert 

comptable 
6 4,0208 ,64912 ,26500 3,3396 4,7020 2,75 4,50 

commissaire 
aux comptes 

14 3,6250 ,54596 ,14592 3,3098 3,9402 3,00 5,00 

Comptable 12 4,1979 ,59701 ,17234 3,8186 4,5772 3,38 5,00 
Académique 11 4,2614 ,40099 ,12090 3,9920 4,5308 3,75 5,00 

Total 43 4,0029 ,59166 ,09023 3,8208 4,1850 2,75 5,00 
 
 

ANOVA 
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axe2 
 Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Signification 

Inter-groupes 3,192 3 1,064 3,606 ,022 
Intra-groupes 11,510 39 ,295   

Total 14,703 42    
 
 

Descriptives 
axe2 

مدى وجود فرق يف آراء أفراد عينة الدراسة تعود إىل متغري التكوين املهين والدورات العلمية  اختبار* 
قدرة مهمة التدقيق يف اجلزائر على حتقيق دورها وأمهيتها بالثاين املتعلق ور احملألسئلة لنسبة والتدريبية اب
 One-Way ANOVAابستخدام 

 N Moyenne Ecart-
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95% 
pour la moyenne Minimum Maximum 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
Informatique 2 4,1250 ,00000 ,00000 4,1250 4,1250 4,13 4,13 
Comptabilité 8 4,2344 ,57646 ,20381 3,7524 4,7163 3,38 5,00 

Audit 26 3,9952 ,66284 ,12999 3,7275 4,2629 2,75 5,00 
Autre 1 4,1250 . . . . 4,13 4,13 
Total 37 4,0574 ,61632 ,10132 3,8519 4,2629 2,75 5,00 

 
 

ANOVA 
axe2 

 Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Signification 
Inter-groupes ,365 3 ,122 ,302 ,824 
Intra-groupes 13,310 33 ,403   

Total 13,675 36    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptives 
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axe2 
 ورحملاألسئلة  نسبةلربة ابت اخلاختبار مدى وجود فرق يف آراء أفراد عينة الدراسة تعود إىل متغري سنوا* 

 One-Way ANOVA ستخداماب ،اقدرة مهمة التدقيق يف اجلزائر على حتقيق دورها وأمهيتهب الثاين املتعلق
 
 

 N Moyenne Ecart-
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de confiance 
à 95% pour la moyenne Minimum Maximum Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

moins 
de 

5ans 

14 4,0536 ,52968 ,14156 3,7477 4,3594 3,38 5,00 

de 5 à 
10 ans 

7 4,2143 ,61962 ,23419 3,6412 4,7873 3,38 5,00 

plus de 
10 ans 

16 3,8906 ,69952 ,17488 3,5179 4,2634 2,75 5,00 

Total 37 4,0135 ,61997 ,10192 3,8068 4,2202 2,75 5,00 
 
 

ANOVA 
 

axe2 
 

 Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Signification 
Inter-groupes ,546 2 ,273 ,699 ,504 
Intra-groupes 13,291 34 ,391   

Total 13,837 36    
 
 
 
 

Descriptives 
axe3 

 لمحورللنسبة اختبار مدى وجود فرق يف آراء أفراد عينة الدراسة تعود إىل متغري املستوى العلمي اب* 
 One-Way ANOVAابستخدام بواقع مهمة مدقق احلساابت يف اجلزائر الثالث املتعلق 

 N Moyenne Ecart-
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de confiance 
à 95% pour la 

moyenne Minimum Maximum 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
Licence 16 3,9174 ,56510 ,14128 3,6162 4,2185 3,00 4,80 
master/ 
magister 

15 4,0133 ,47640 ,12300 3,7495 4,2772 3,00 4,60 

Doctorat 5 4,5000 ,33912 ,15166 4,0789 4,9211 4,10 5,00 
Autre 5 3,8400 ,29665 ,13266 3,4717 4,2083 3,50 4,20 
Total 41 4,0141 ,50649 ,07910 3,8542 4,1740 3,00 5,00 

 
 

ANOVA 
axe3 
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 Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Signification 
Inter-groupes 1,482 3 ,494 2,082 ,119 
Intra-groupes 8,779 37 ,237   

Total 10,261 40    
 
 

Descriptives 
axe3 

الثالث  لمحورللنسبة اب التأهيل املهيناختبار مدى وجود فرق يف آراء أفراد عينة الدراسة تعود إىل متغري * 
 One-Way ANOVAابستخدام املتعلق بواقع مهمة مدقق احلساابت يف اجلزائر 

 
 

 N Moyenne Ecart-
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95% 
pour la moyenne Minimum Maximum 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
expert 

comptable 
6 3,9333 ,53541 ,21858 3,3715 4,4952 3,20 4,70 

commissaire 
aux comptes 

14 3,9056 ,43980 ,11754 3,6516 4,1595 3,40 5,00 

Comptable 12 4,0167 ,57971 ,16735 3,6483 4,3850 3,00 4,80 
Académique 11 4,2636 ,52397 ,15798 3,9116 4,6156 3,00 5,00 

Total 43 4,0320 ,51790 ,07898 3,8727 4,1914 3,00 5,00 
 
 

ANOVA 
axe3 

 Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Signification 
Inter-groupes ,875 3 ,292 1,095 ,363 
Intra-groupes 10,390 39 ,266   

Total 11,265 42    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Descriptives 
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axe3 
 مية الدورات العلملهين و اوين التك اختبار مدى وجود فرق يف آراء أفراد عينة الدراسة تعود إىل متغري* 

 One-Wayابستخدام  بواقع مهمة مدقق احلساابت يف اجلزائرالثالث املتعلق  للمحور لنسبةاب والتدريبية
ANOVA 

 N Moyenne Ecart-
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95% 
pour la moyenne Minimum Maximum 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
Informatique 2 4,2000 ,56569 ,40000 -,8825 9,2825 3,80 4,60 
Comptabilité 8 3,9125 ,67281 ,23788 3,3500 4,4750 3,00 4,80 

Audit 26 4,1038 ,51184 ,10038 3,8971 4,3106 3,10 5,00 
Autre 1 4,1000 . . . . 4,10 4,10 
Total 37 4,0676 ,53492 ,08794 3,8892 4,2459 3,00 5,00 

 
 

ANOVA 
axe3 

 Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Signification 
Inter-groupes ,263 3 ,088 ,288 ,834 
Intra-groupes 10,038 33 ,304   

Total 10,301 36    
 

 
 

Descriptives 
axe3 

 الثالث للمحورلنسبة اب سنوات اخلربة مدى وجود فرق يف آراء أفراد عينة الدراسة تعود إىل متغري اختبار* 
 One-Way ANOVAابستخدام  بواقع مهمة مدقق احلساابت يف اجلزائراملتعلق 

 

 N Moyenne Ecart-
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de confiance 
à 95% pour la moyenne Minimum Maximum Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

moins 
de 

5ans 

14 3,9500 ,58012 ,15504 3,6150 4,2850 3,00 4,80 

de 5 à 
10 ans 

7 3,9714 ,43095 ,16288 3,5729 4,3700 3,10 4,40 

plus de 
10 ans 

16 4,2000 ,55377 ,13844 3,9049 4,4951 3,20 5,00 

Total 37 4,0622 ,54332 ,08932 3,8810 4,2433 3,00 5,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANOVA 
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axe3 
 Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Signification 

Inter-groupes ,538 2 ,269 ,906 ,414 
Intra-groupes 10,089 34 ,297   

Total 10,627 36    
 
 

Descriptives 
axe4 

 لمحورل لنسبةآراء أفراد عينة الدراسة تعود إىل متغري املستوى العلمي اباختبار مدى وجود فرق يف * 
 One-Way ANOVAابستخدام  جلزائر والتدقيق الدويل يف إطار العوملة االقتصاديةاملتعلق اب الرابع

 
 

 N Moyenne Ecart-
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de confiance 
à 95% pour la 

moyenne Minimum Maximum 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
licence 16 3,8938 ,50658 ,12665 3,6238 4,1637 2,90 5,00 
Master 

/magister 
15 4,0600 ,46260 ,11944 3,8038 4,3162 3,00 4,70 

doctorat 5 3,9800 ,57619 ,25768 3,2646 4,6954 3,50 4,70 
Autre 5 3,6000 ,07071 ,03162 3,5122 3,6878 3,50 3,70 
Total 41 3,9293 ,47500 ,07418 3,7793 4,0792 2,90 5,00 

 
 
 

ANOVA 
axe4 

 Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Signification 
Inter-groupes ,832 3 ,277 1,252 ,305 
Intra-groupes 8,193 37 ,221   

Total 9,025 40    
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Descriptives 
axe4 

 رابعال للمحور لنسبةاختبار مدى وجود فرق يف آراء أفراد عينة الدراسة تعود إىل متغري التأهيل املهين اب* 
  One-Way ANOVA ابستخدام املتعلق ابجلزائر والتدقيق الدويل يف إطار العوملة االقتصادية

 N Moyenne Ecart-
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95% 
pour la moyenne Minimum Maximum 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
expert 

comptable 
6 4,3500 ,48062 ,19621 3,8456 4,8544 3,80 5,00 

commissaire 
aux comptes 

14 3,7429 ,41271 ,11030 3,5046 3,9811 3,30 5,00 

Comptable 12 3,8417 ,52303 ,15099 3,5093 4,1740 2,90 4,70 
Académique 11 4,1000 ,44045 ,13280 3,8041 4,3959 3,50 4,70 

Total 43 3,9465 ,49442 ,07540 3,7944 4,0987 2,90 5,00 
 
 

ANOVA 
axe4 

 Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Signification 
Inter-groupes 1,949 3 ,650 3,045 ,040 
Intra-groupes 8,318 39 ,213   

Total 10,267 42    
 

 

Descriptives 
 

 التكوين املهين والدورات العلمية  اختبار مدى وجود فرق يف آراء أفراد عينة الدراسة تعود إىل متغري* 
ابستخدام لدويل يف إطار العوملة االقتصادي املتعلق ابجلزائر والتدقيق ا رابعال للمحور لنسبة اب والتدريبية

One-Way ANOVA 
 

 

N Moyenne 
Ecart-
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95% 
pour la moyenne 

Minimum Maximum 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
Informatique 2 4,1500 ,49497 ,35000 -,2972 8,5972 3,80 4,50 
Comptabilité 8 3,8500 ,40708 ,14392 3,5097 4,1903 3,50 4,70 

Audit 26 4,0577 ,50847 ,09972 3,8523 4,2631 3,00 5,00 
Autre 1 3,5000 . . . . 3,50 3,50 
Total 37 4,0027 ,48390 ,07955 3,8414 4,1640 3,00 5,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANOVA 
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axe4 
 Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Signification 

Inter-groupes ,561 3 ,187 ,785 ,511 
Intra-groupes 7,868 33 ,238   

Total 8,430 36    
 
 

Descriptives 
axe4 

 الرابع للمحور لنسبةاب سنوات اخلربة اختبار مدى وجود فرق يف آراء أفراد عينة الدراسة تعود إىل متغري *
 One-Way ANOVAابستخدام  ةلدويل يف إطار العوملة االقتصادياملتعلق ابجلزائر والتدقيق ا

 

 N Moyenne Ecart-
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de confiance 
à 95% pour la moyenne Minimum Maximum Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

moins 
de 5ans 

14 3,9214 ,49331 ,13184 3,6366 4,2063 2,90 4,70 

de 5 à 
10 ans 

7 3,9714 ,43480 ,16434 3,5693 4,3735 3,50 4,70 

plus de 
10 ans 

16 4,0063 ,58818 ,14705 3,6928 4,3197 3,00 5,00 

Total 37 3,9676 ,51481 ,08463 3,7959 4,1392 2,90 5,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANOVA 
axe4 

 Somme des carrés ddl Moyenne des carrés F Signification 
Inter-groupes ,054 2 ,027 ,096 ,908 
Intra-groupes 9,487 34 ,279   

Total 9,541 36    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الدراسةعينة  أفراد  : عرض نتائج إجاابت04امللحق رقم   
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قدرة مهمة التدقيق يف اجلزائر على حتقيق دورها وأمهيتها مدىنتائج إجاابت أفراد العينة حول   

 

 
 
 

 اجملموع

غري 
موافق 
 مطلقا

غري 
 موافق

فقموا حمايد  
موافق 

 متاما
 املقياس

 العبارة القيم 5 4 3 2 1

أن تتم عملية التدقيق من  جيب -1 التكرار 34 9 0 0 0 43
طرف شخص مؤهل ومستقل إلبداء 
رأيه حول عدالة وصدق املعلومات 
 الواردة ابلقوائم املالية وفق معايري حمددة

100 0 0 0 20.9 79.1 
النسبة 

% 

إدارة املؤسسة على تقرير  تعتمد -2 التكرار 21 13 7 2 0 43
املدقق يف الرقابة والتخطيط من 

 48.8 30.2 16.3 4.7 0 100 أجل حتقيق أهداف املؤسسة.
 النسبة
% 

يلجأ املالك إىل املدقق من أجل  -3 التكرار 21 12 5 5 0 43
محاية ممتلكاهتم ومعرفة مدى 

 48.9 27.9 11.6 11.6 0 100 مصداقية الوضع املايل للمؤسسة.
 النسبة
% 

يعتمد املستثمرون على تقرير  -4 التكرار 18 22 2 1 0 43
املدقق حول مصداقية القوائم 
املالية من أجل اختاذ قرار توجيه 

 استثماراهتم.                
100 0 2.3 4.7 51.2 41.9 

 النسبة
% 

 التكرار 15 15 9 3 1 43
املوردون والبنوك وخمتلف  عتمدي -5

مؤسسات اإلقراض على تقرير 
املدقق من أجل اختاذ قرار التوسع 
يف ائتمان جتاري أو منح قروض 

 أو متويل مؤسسة.
100 2.3 7 20.9 34.9 34.9 

 النسبة
% 

تعتمد مصاحل الضرائب على  -6 التكرار 10 10 7 11 5 43
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100 11.6 25.6 16.3 23.3 23.3 
 النسبة
% 

القوائم املالية املدققة من أجل 
الضرييب وحتصيل حتديد الوعاء 

 الضريبة.

 التكرار 9 16 8 7 3 43
تعتمد اجلهات احلكومية على  -7

من أجل رسم القوائم املالية املدققة 
اخلطط واملتابعة واإلشراف والرقابة 
على املؤسسات االقتصادية 

 وتقدير الدخل القومي.
100 7 16.3 18.6 37.2 20.9 

 النسبة
% 

43 
 التكرار 17 17 1 4 4

يساهم التدقيق يف النهضة  -8
االقتصادية واملالية ورفع مستوى 
املعيشة من خالل محاية 
االستثمارات وإظهار حاالت 
اإلسراف والتالعب وتوجيه 
املدخرات واستغالل املوارد 

 املتاحة.

100 

9.3 9.3 2.3 39.5 39.5 
 النسبة
% 

 
 واقع مهنة مدقق احلساابت يف اجلزائرإجاابت أفراد الدراسة حول  نتائج

 

 اجملموع
غري موافق 

 مطلقا
غري 
 موافق

 موافق حمايد
موافق 
 متاما

 املقياس

 العبارة القيم 5 4 3 2 1

 التكرار 22 16 2 2 1 43
يتمتع مدقق احلساابت ابستقاللية  -1

 51.2 37.2 4.7 4.7 2.3 100 اتمة أثناء أداء مهامه.
 النسبة
% 

املدقق مسئول عن اكتشاف مجيع 2 - التكرار 14 11 4 8 6 43
األخطاء والغش والتصرفات غري 

 32.6 25.6 9.3 18.6 14 100 القانونية.
 النسبة
% 
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43 2 2 2 20 
17 

 
يعتمد املدقق على معايري التدقيق  -3 التكرار

 املتعارف عليها أثناء تنفيذ مهمته.

100 4.7 4.7 4.7 46.5 39.5 
 النسبة
% 

يلتزم مدقق احلساابت أبخالقيات  -4 التكرار 22 19 0 1 1 43
 املهنة من أجل الوفاء مبسئولياته.

100 2.3 2.3 0 44.2 51.2 
 النسبة
% 

43 0 4 1 17 21 
يقوم املدقق بفحص نظام الرقابة  -5 التكرار

 الداخلية وحتديد املخاطر.

100 0 9.3 2.3 39.5 48.8 
 النسبة
% 

يعتمد املدقق على نظام الرقابة  -6 التكرار 12 20 5 4 2 43
الداخلية املطبق يف املؤسسة من أجل 

 27.9 46.5 11.6 9.3 4.7 100 حتديد العينة.
 النسبة
% 

 التكرار 13 18 2 5 5 43
يتم حتديد العينة وفق أساليب  -7

 علمية.

100 11.6 11.6 4.7 41.9 30.2 
 النسبة
% 

يقوم املدقق ابختيار العينة على  -8 التكرار 6 13 10 6 7 42
 أساس احلكم الشخصي.

 النسبة 14 30.2 23.3 14 16.3 97.7

يتم جتميع األدلة الكافية من أجل  -9 التكرار 21 20 2 0 0 43
 التأكد من عدالة القوائم املالية.

100 0 0 4.7 46.5 48.8 
 النسبة
% 

يصدر املدقق رأيه حول القوائم  -10 التكرار 32 10 0 1 0 43
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100 0 2.3 0 23.3 74.4 
 النسبة
% 

املالية ويتم تقدميه يف شكل تقرير 
 مكتوب إىل األطراف ذوي العالقة.

 
 اجلزائر والتدقيق الدويل يف إطار العوملة االقتصاديةنتائج إجاابت أفراد الدراسة حول 

 

 اجملموع

غري 
موافق 
 مطلقا

غري 
 موافق

 موافق حمايد
موافق 
 متاما

 املقياس

 العبارة القيم 5 4 3 2 1

تطبيق املعايري الدولية للتدقيق تزيد  -1 التكرار 22 19 2 0 0 43
مصداقية  حولمن ثقة اجملتمع املايل 

 51.2 44.2 4.7 0 0 100 وجودة القوائم املالية.
 النسبة
% 

الدولية تقدم مكاتب التدقيق  -2 التكرار 16 23 3 1 0 43
خدمات ذات جودة ونوعية 

 37.2 53.5 7 2.7 0 100 عالية.
 النسبة
% 

ا�يار الشركات العاملية الكربى  -3 التكرار 11 18 5 6 3 43
يدل على وجود قصور يف 

 25.6 41.9 11.6 14 7 100 التدقيق احملاسيب.
 النسبة
% 

التدقيق احملاسيب يف إطار  -4 التكرار 15 21 4 2 1 43
الشركات يزيد من ثقة  حوكمة

اجلمهور حول املعلومات 
 املتدفقة.

100 2.3 4.7 9.3 48.8 34.9 
 النسبة
% 

 التكرار 10 8 16 8 1 43
تطبيق قانون األوراق املالية  -5

"sox"  يعزز من تنظيم مهنة
 التدقيق.

100 2.3 18.6 37.2 18.6 23.3 
 النسبة
% 
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املالية العاملية انفجار األزمة  -6 التكرار 6 12 14 8 3 43
يدل على عدم مصداقية 

 14 27.9 32.6 18.6 7 100 القوائم املالية املنشورة.
 النسبة
% 

 التكرار 11 14 11 6 1 43
اجلزائر ميكنها تطبيق معايري  -7

التدقيق الدولية خاصة بعد 
تبنيها للنظام احملاسيب املايل 
املستمد من معايري احملاسبة 

 الدولية.
100 2.3 14 25.6 32.6 25.6 

 النسبة
% 

مشروع انضمام اجلزائر إىل  -8 التكرار 16 17 8 2 0 43
منظمة التجارة العاملية حيتم 
عليها تبين معايري التدقيق 

 الدولية.
100 0 4.7 18.6 39.5 37.2 

 النسبة
% 

يف حالة تطبيق معايري التدقيق  -9 التكرار 23 19 1 0 0 43
الدولية يف اجلزائر جيب تكوين 
املدققني وفق املتطلبات الدولية 

 للتعليم والتأهيل املهنيني.
100 0 0 2.3 44.2 53.5 

 النسبة
% 

تطبيق اجلزائر معايري التدقيق  -10 التكرار 15 19 7 2 0 43
الدولية يستجيب الحتياجات 
املستثمرين للمعلومات، مما 
يساعد على تدفق 
االستثمارات األجنبية املباشرة 

 وغري املباشرة.

 
100 

0 4.7 16.3 44.2 34.9 
 النسبة
% 
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